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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

 ســتون ال الثاني واالجتمـــاع 
  9202كانون األول /ديسمبر 3 –تشرين الثاني /نوفمبر 92 مونتلاير،

 

 إضافة

 إندونيسيا: مقترحات مشروعات

 
 ":تعلٌقات األمانة وتوصٌاتها"المعنون جزء ال إلىتصدر هذه الوثٌقة إلضافة نص 

 فلوروكربونٌةوثٌقة خطة إدارة إزالة المواد الهٌدروكلورو – 1الفقرات التالٌة إلى القسم  إضافة: 

بعد إرسال الوثاائق إلاى ضاضااء اللجناة التنفٌذٌاةل واصالت األماناة مناقإاة خطاة إدارة إزالاة الماواد - (امكرر) 55

وبالنظر إلى التوزٌع القطاااً . الواردة فٌها للقطااات الفراٌةالهٌدروكلوروفلوروكربونٌة إلندونٌسٌا وخطط اإلزالة 
اساااااااتهال  ه ٌمكااااااان إزالاااااااة فاااااااً إندونٌساااااااٌال اقتر ااااااات األماناااااااة ضناااااااللماااااااواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاااااااة 

طن متري مستخدم فً قطاع تصانٌع الرؼااو   59595ضي )فً إندونٌسٌا بالكامل  ب141-الهٌدروكلوروفلوروكربون
خاالل تنفٌاذ المر لاة األولاى مان خطاة ( التجارٌاة والصانااٌة التبرٌادطن متري مستخدم فً تصنٌع معدات  41395و

مان األنإاطة فاً قطااع خدماة التبرٌاد مان قلٌال كما اقترح تنفٌاذ اادد . ة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌةإدارة إزال
ضجاال جملااة ضمااور ماان بٌنهااا اسااتمرار بااراما التاادرٌب وإصاادار الإااهادات لتقنٌااً خدمااة التبرٌااد وإاااداد معاااٌٌر تقنٌااة 

ظروؾ الم لٌة ورفع الواً وبناء القادرات وداام للمنتجات وإجراء استعراض تقنً وتكٌٌؾ ؼازات التبرٌد البدٌلة لل
 .السٌاسات العامة واللوائح والرصد واإلبالغ

ضن ولد  استجابته القتراح األمانةل ضإار الٌوئندٌبًل بوصفة الوكالة المنفاذة الرئٌساٌةل إلاى - (مكررا ثانٌا) 55

ر  االستراتٌجٌة الإااملة وماا ٌارتبط بهاا  كومة إندونٌسٌا وضص اب المصل ة الوطنٌٌن والوكاالت التً ضادت بالتإا
من اناصر خطة البلد المتعلقة بإدارة إزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌةل اساتنتجت ضناه ال ٌمكان ت قٌاق ضهاداؾ 

وهناا   اجاة ضٌضاا إلاً . و اده ب141-الهٌادروكلوروفلوروكربونمان خاالل إزالاة  3515و 3513االمتثال لعاامً 
النماو السارٌع الساتخدام هاذه الماادة فاً  فاإنوإال  لفً مر لة مبكرة 33–ٌدروكلوروفلوروكربونالهمعالجة استهال  

وبماا ٌتساق . ب141-الهٌادروكلوروفلوروكربونالتخفٌضات التً تت قق مان خاالل سٌم و قطااً التصنٌع والخدمة 
. ب141-هٌادروكلوروفلوروكربونال اددت  كوماة إندونٌساٌا بالفعال ضولوٌاتهاا بإزالاة  لمع توجٌهاات اللجناة التنفٌذٌاة
-الهٌادروكلوروفلوروكربونلاووزون مان  اساتنفادطناا مان قادرات  135قادره  3559ومن إجمالً استهال  فً اام 

 36وفاً قطااع الرؼااو ل ساٌتم ت وٌال . 3515طنا من قدرات استنفاد األوزون ب لول ااام  95ل سٌتم إزالة ب141
وتعتبار المؤسساات المتبقٌاة الباالػ ااددها . إمكانٌة اال تارار العاالمً مؤسسة إلى تكنولوجٌات منخفضة 73من ضصل 
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من المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة ال جام ذات اساتهال  مانخفض جادا التاً ٌمكان ضن ٌتااح لهاا بادائل منخفضاة  47

وباإلضاافة . ناضجة وفعالة من  ٌث التكالٌؾ خالل السنتٌن ضو الثالث سنوات القادمةتكون إمكانٌة اال ترار العالمً 
لت قٌاق ضقصاى المناافع المناخٌاة مان إزالاة الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاة  19/6وبما ٌتسق مع المقرر  لإلى ذل 

وبمااا ٌتسااق مااع األهااداؾ الوطنٌااة الطواٌااة إلندونٌسااٌا بإااأن خفااض انبعاثااات ثااانً ضكسااٌد الكربااونل ترٌااد ال كومااة 
عمل بؽاازات تبرٌاد مرتفعاة إمكانٌاة اال تارار العاالمًل وفاً الوقات وضص اب المصل ة تجنب انتإار األجهزة التً ت

–الهٌادروكلوروفلوروكربونولن تؤدي معالجاة اساتهال  . نفسه تإجٌع فعالٌة الطاقة فً األجهزة والمعدات والمبانً
ااااادد المعاااادات القائمااااة الااااى  زٌااااادةفااااً مر لااااة مبكاااارةل بااااالتزامن مااااع اللااااوائح المسااااتهدفةل إلااااً مراقبااااة  33
 تصاانٌعف ساابل باال سااتكون ضٌضااا ضكثاار فعالٌااة ماان  ٌااث التكااالٌؾ لعملٌااات ت وٌاال  33–ٌاادروكلوروفلوروكربوناله

 . 3515فضال ان خفض تكالٌؾ معالجة قطاع الخدمة بعد اام ( مستقبلتركها للبدال من )المعدات 

رٌااادل ضإاااار التبمعااادات وفٌماااا ٌتعلاااق بكااال مااان قطاااااً تصااانٌع ضجهااازة تكٌٌاااؾ الهاااواء و- (مكررا ثالثا) 55

. لع بمإاورات مكثفة بٌن مصنعً الكباسات ومصنعً ضجهازة تكٌٌاؾ الهاواء ومعادات التبرٌادالٌوئندٌبً إلى ضنه اضط  
 . ستكون متا ة لؽازات التبرٌد البدٌلة المختارةمالئمة وضكد مصنعو الكباسات ضن كباسات 

 لرؼااو دروكلوروفلوروكربون فاً قطااع االهٌا الخطاة القطااٌاة إلزالاة – 3الفقرة التالٌة إلى القسم  إضافة 

 :(الٌونٌدو) رؼاو للومإروع مظلً إلزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً ضربع إركات ( البن  الدولً)

ل وفٌما ٌتعلق بإدخال تكنولوجٌا فورمات المٌثٌل؛ فً  ٌن تستخدم هذه التكنولوجٌا فاً بلادان ضخار - (امكرر) 58

 المساائلضساسا لعدم وجود بنٌة ت تٌة بماا فاً ذلا ل  لاآلن ناضجة فً منطقة آسٌا والم ٌط الهادئال تعتبر  تى فإنها 
ومان الصاعب اآلن إاراء نظام فورماات المٌثٌال ساابقة الخلاط بساعر مناسابل نظارا لطاول دورات . المتعلقة بالتورٌاد

وال توفر ضي إركة م لٌاة معنٌاة . مالإراء و االت ادم الٌقٌنل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة ال ج
ح هاذه التكنولوجٌاال والتكنولوجٌاات األخار  القائماة الاى بومان المتوقاع ضن تصا. بالنظم فً إندونٌسٌا مثل هاذه الانظم

من المتوقاع ضن ٌساتؽرق إنإااء سلسالة  هؼٌر ضن. متا ة بسعر معقول فً المستقبل ل(ضي المٌثالٌل)ٌافاتٌة لالتركٌبات األ
وباإلضاافة إلاى ذلا ل . مطلوبة والإؤون اللوجٌستٌة والبنٌة الت تٌة لهذه التكنولوجٌا فً إندونٌسٌا ن و سنتٌنالتورٌد ال

التكاالٌؾ المقتر اة إلدخاال هاذه التكنولوجٌاا لام تأخاذ فاً ال سابان ضي زٌاادة فاً كثافاة الرؼااو  التاً ٌاتم نفخهاا فإن 
والااى هاذا األسااا ل . الإاتعالالااى اقابلٌااة فورماات المٌثٌال  بفورماات المٌثٌال ضو متطلبااات الساالمة الم تملااة نتٌجاة

فاً اساتهال  المطلوباة استنتا ضص اب المصل ة ضنه ال ٌمكن إدخال هذه التكنولوجٌا فورال لتمكٌن ت قٌق التخفٌضات 
 .3515و 3513هداؾ اامً لالمتثال ألالمواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة 

 الخطاة القطااٌاة إلزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون فاً قطااع تكٌٌاؾ  – 3الفقرات التالٌة إلاى القسام  إضافة

 (:الٌوئندٌبً) الهواء

ل اساتلمت األماناة معلوماات إضاافٌة بإاأن UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35وبعد إاداد الوثٌقة  - ( مكررا) 63
 31ع ماان ألؾ هااذا القطاااوٌتاا. الخطااة القطااٌااة إلزالااة المااواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌااة فااً قطاااع تكٌٌااؾ الهااواء

إ اد  البلادان ؼٌار المدرجاة منهاا فاً المائاة  65تمتل  ل بً تً باناسونٌ  ؼوبلل وهً مؤسسة مؤهلةل منها مؤسسة
فاتاساارانا مااكمور وؼٌتاا بصاورة فردٌاةل وهاً  مؤسساات تنااول ضرباعالمؤسساات المتبقٌاةل ت  باٌن ومان . 5فً المادة 

 998اساتهال  هاذه المؤسساات ماا باٌن  ٌتاراوح؛ ورا ومٌتروبولٌتان باٌوطامااماندٌري طٌهنٌ  وإندوستري طاطا ضودا
مكوناة مان   وٌتم تنااول مجموااة ضخار .فً السنة( ألوزوناطن من قدرات استنفاد  493إلى  5954)طنا مترٌا  79و

طاان ماان قاادرات اسااتنفاد  13985)طاان متااري  33396اسااتهالكها مجتمعااة كاال ٌبلااػ و مظلااً مؤسسااة فااً نهااا 16
 . فً السنة 33–الهٌدروكلوروفلوروكربونمن ( وزوناأل

 المظلاًمؤسساة ضخار  فاً الانها  16فضال اان  بً تً باناسونٌ  ؼوبل ول إركة وست  - (مكررا ثانٌا) 63
–إلاى الهٌادروفلوروكربون( طان مان قادرات اساتنفاد األوزون 5395)طان متاري  41796استهالكها البالػ مجموااه 

طان متاري  16991تناول بصورة فردٌةل والتً ٌبلػ مجموع استهالكها ات األربع التً ت  وسٌتم ت وٌل المؤسس. ض415
كؽاااز  33–إلااى الهٌاادروفلوروكربون 33–ماان الهٌاادروكلوروفلوروكربون( طاان ماان قاادرات اسااتنفاد األوزون 993)

ن مكوناااات وضفااااد الٌوئنااادٌبً بأناااه فاااً االجتماااااات المنعقااادة ماااع ماااوردي المكونااااتل ضإاااٌر إلاااى ض. تبرٌاااد بااادٌل
وقاادم الٌوئناادٌبً قائمااة . فااً إندونٌسااٌا سااتكون متا ااة فااً الوقاات المناسااب لتنفٌااذ المإااروع 33–الهٌاادروفلوروكربون
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األسا  والتؽٌرات والتعدٌالت المطلوباة الاى المعادات مان ضجال تمكاٌن الإاركات مان اساتخدام ؼاازات  خطبمعدات 
ت لت اوٌاللت دٌاد التكاالٌؾ اإلضاافٌة والمناقإاات المتعلقاة بهاا املٌاة  كماا ضن. تبرٌد ؼٌار الماواد المساتنفدة لاووزون

ساٌما االخاتالؾ باٌن  وخصائص ؼازات التبرٌد المختلفاةل وال لاألسا  لهذه الإركات طفً ال سبان معدات خ ضخذت
قنٌاة بالتادرٌب والمسااادة التتتعلاق إاتعالل ووفاورات التكاالٌؾ فاً اادة بناود الاى االماد  القابلٌاة ائل مان  ٌاث لبدا

الاى  باً تاً باناساونٌ  ؼوبالوٌإتمل طلب الت وٌل لإركة . نتٌجة معالجة ادد كبٌر من المؤسسات فً نف  الوقت
. مان جادول األاماال 8ت وٌل المباادالت ال رارٌاةل وهاً مساألة تنااقا فاً اجتمااع اللجناة التنفٌذٌاة هاذا ت ات البناد 

. ال ااراري مؤهاال المبااادلتصاانٌع  وجااد ضنمرٌكااً إذا دوالر ض 53 855وتصاال التكااالٌؾ اإلضااافٌة ذات الصاالة إلااى 
. دوالر ضمرٌكاً لكال كٌلاوؼرام 693مقٌادة بالعتباة البالؽاة  باناساونٌ  ؼوبالوكانت تكالٌؾ التإاؽٌل اإلضاافٌة لإاركة 

دوالر ضمرٌكاً لكال كٌلاوؼرام فاً المتوساط بالنسابة  1947وتصل تكالٌؾ التإؽٌل اإلضافٌة للمؤسسات األخار  إلاى 
 16دوالر ضمرٌكااً لكاال كٌلااوؼرام للمؤسسااات الصااؽٌرة البااالػ اااددها  4.59األربااع متوسااطة ال جاام و للمؤسسااات

 . كما تإتمل مٌزانٌة إزالة القطاع الى دام تقنً لهذا القطاع. مؤسسة

فعالٌتهااا ماان  ٌااث التااً تبلااػ  لالخطااة القطااٌااة لةزالااةتكااالٌؾ  11وتاارد فااً الجاادول - (مكررا ثالثا) 63
 7959فً ال سابان و بً تً باناسونٌ  ؼوبلدوالر ضمرٌكً فً  الة ادم ضخذ الملكٌة األجنبٌة لإركة  8989تكالٌؾ ال

مان جادول األاماال ضن تماول ت وٌال  8وإذا قررت اللجنة التنفٌذٌة ت ات البناد . دوالر ضمرٌكً إذا ضخذت فً ال سبان
دوالر ضمرٌكااً لكاال  7968لااى مسااتو  قاادره سااوؾ تزٌااد الفعالٌااة ماان  ٌااث التكااالٌؾ إل تصاانٌع المبااادالت ال رارٌااة

 .33–الهٌدروكلوروفلوروكربونكٌلوؼرام مزال من 

 تكاليف الخطة القطاعية لتكييف الهواء في إندونيسيا - 00الجدول 

 البند الرقم

تكاليف 
التحويل 
 اإلضافية

دوالر )
 (أمريكي

تكاليف 
التشغيل 
 اإلضافية

دوالر )
 (أمريكي

 المجموع

دوالر )
 (أمريكي

 تمويلال

دوالر )
 (أمريكي

المبلغ المطلوب 
لتحويل 
المبادالت 
الحرارية 

 (دوالر أمريكي)

   استثماري

 52,800 + 589,937 1,474,842 1,161,342 *313,500 (باناسونٌ ) تكٌٌؾ الهواء المنزلً 1

   1,819,916 1,819,916 248,416 1,571,500 (مؤسسات 4)تكٌٌؾ الهواء التجاري  2

   1,922,800 1,922,800 954,800 968,000 (مؤسسة 16)لهواء التجاري تكٌٌؾ ا 3

 52,800 + 4,332,653 5,217,558 2,364,558 2,853,000 المجموع الفرعي

   غير استثماري

   120,000 120,000 0 120,000 الدام التقنً للقطاع 1

   120,000 120,000 0 120,000 المجموع الفرعي

 4,505,453 4,452,653 المجموع الكلي

     
  

 
 586.8 (طن متري)مجموع إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

 7.68 7.59 (السنة/مواد مستنفدة لألوزون-كغ/دوالر أمريكي)فعالية التكاليف 

 المبادالت ال رارٌة المصنعة من ضنابٌب ومراوح التموٌل ال ٌإتمل الى بنود التكالٌؾ المتعلقة بتصنٌع* 

ساتهال  الماواد تتم اإلزالاة الكاملاة الهذه الخطة القطااٌاةل سا بموجبوضفاد الٌوئندٌبً بأنه - (رابعاكررا م) 63
ر وساات ظ. 3515ً إندونٌسااٌا ب لااول اااام الهٌدروكلوروفلوروكربونٌااة فااً قطاااع تصاانٌع ضجهاازة تكٌٌااؾ الهااواء فاا
ابتاداء مان  33–الهٌادروكلوروفلوروكربون  كومة إندونٌسٌا استٌراد وتصنٌع ضجهزة تكٌٌؾ الهواء التً ت توي الاى

الال قااة لبروتوكااول  الخفااضوسااٌدام ذلا  بدرجااة كبٌاارة ال كومااة فااً ت قٌاق ضهااداؾ . 3515كااانون الثااانً /ٌنااٌر 1
وقد وافقات . فً المستقبل 33–الهٌدروكلوروفلوروكربونخدمة الى طلب المونتلايرل  ٌث سٌسااد ذل  الى خفض 

 .3515لتقدٌم طلب تموٌل إرٌ ة اام  امسبق اسن هذه اللوائح إرطون ضن ٌك كومة إندونٌسٌا الى 

 الخطاة القطااٌاة إلزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون فاً قطااع التبرٌاد – 4الفقرات التالٌة إلاى القسام  إضافة 

 (:الٌوئندٌبً)
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ٌة تتعلاق ل قادم الٌوئنادٌبً معلوماات إضاافUNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35وبعد صدور الوثٌقة - (مكررا) 67
طن من قدرات اساتنفاد  9958)طنا مترٌا  165وٌتألؾ االستهال  فً قطاع التبرٌد من . بالمؤسسات فً قطاع التبرٌد

طااان مااان قااادرات اساااتنفاد  45943)طناااا مترٌاااا  413كؽااااز تبرٌاااد و 33–الهٌااادروكلوروفلوروكربونمااان ( األوزون
وٌركاز الانها فاً هاذا القطااع الاى الت وٌال . ؼاو كعامل نفخ للر ب141-الهٌدروكلوروفلوروكربونمن ( األوزون

 33–الهٌادروكلوروفلوروكربونطان متاري مان  3899و 1991فً ثالث مؤسسات فردٌاة ٌتاراوح اساتهالكها ماا باٌن 
-الهٌادروكلوروفلوروكربونطان متاري مان  4491إلاى  3897و( طن مان قادرات اساتنفاد األوزون 1959إلى  1955)

–الهٌادروكلوروفلوروكربونوٌصال مجماوع اساتهال  (. قدرات اساتنفاد األوزونطن من  4985إلى  3916) ب141
طان مان قادرات  3977)طان متاري  5593ل إلاى المظلاًمؤسسة صؽٌرةل تتناول فاً الانها  13فً مجمواة من  33

طان مان  13986)طناا مترٌاا  136قدره  ب141-الهٌدروكلوروفلوروكربونومجموع استهال  من ( استنفاد األوزون

ل مان المظلاًتنااول ضٌضاا مان خاالل الانها وتتألؾ المجمواة الثالثة من المؤسساتل التً ت  (. ت استنفاد األوزونقدرا
 3915) 33–الهٌادروكلوروفلوروكربونطن من  3891وتستهل  ما مجمواه  تقوم بنفخ رؼاو  العزلمؤسسة ال  13

 (.طن من قدرات استنفاد األوزون

لمعدات من ضجال تمكاٌن لاألسا  والتؽٌرات الضرورٌة  خطبً قائمة بمعدات وقدم الٌوئندٌ- (مكررا ثانٌا) 67

فاً الٌوئنادٌبً قاد ضإاار و. الإركات من استخدام ؼازات تبرٌد واوامل نفخ رؼااو  ؼٌار الماواد المساتنفدة لاووزون
تمثال بونٌاةل مؤسسة تصنٌع فاً هاذا القطااع تساتخدم الماواد الهٌدروكلوروفلوروكر 33 طلبه األصلً إلى ضنه من بٌن

المجمواات الصنااٌة الرئٌساٌة الاثالث  وهذه. جزءا من المجمواات الصنااٌة المنظمة الرئٌسٌةمنها مؤسسات  تسع
بً تً صومو إلكو ماندٌري وبً تً روتارٌانا برٌماا فرديل وهً النها بالإركات الثالث ذات الفً المإروع ممثلة 

المجموااات الصانااٌة المنظماة الرئٌساٌة الإركات الست المتبقٌة المنتمٌة إلى  وستدما .وبً تً ضلباٌن كول ترٌوتاما
ٌ   استهالكها من اوامل نفخ الرؼاو  والتبرٌد مع ن مان ت قٌاق تموٌال فعاال مك  الإركات الثالث المإاار إلٌهاال مماا سا

ا ضن املٌاة ت دٌاد التكاالٌؾ كما .للإاركات الاثالث ٌة لنفخ الرؼااو الهٌدروكربونالمواد من  ٌث التكالٌؾ لتكنولوجٌا 
لت وٌالت ضخذت فً ال سبان معدات خط األسا  لهذه الإركاتل وخصاائص جمٌع االمتعلقة بها ل ةاإلضافٌة والمناقإ

الاى االإاتعالل ووفاورات التكاالٌؾ  قابلٌتهاامد  ما ٌتعلق بل وال سٌما واوامل نفخ الرؼاو  ؼازات التبرٌد المختلفة
وٌارد فاً . رٌب والمسااادة التقنٌاة نتٌجاة معالجاة اادد كبٌار مان المؤسساات فاً نفا  الوقاتفً ادة بنود تتعلق بالتد

وتكاالٌؾ التإاؽٌل  اااما ااستعراضا 13وٌعارض الجادول . اساتعراض ااام لمساتوٌات التموٌال المقتر اة 13الجادول 

لمختلااااااؾ ضجاااااازاء املٌااااااة الت وٌاااااال فضااااااال ااااااان كمٌااااااات المااااااواد وتكااااااالٌؾ الت وٌاااااال اإلضااااااافٌة اإلضااااااافٌة 
 .لهٌدروكلوروفلوروكربونٌة المزالة فً كل إركة وفعالٌة تكالٌؾ املٌة الت وٌلا

 استعراض عام لمستويات التمويل المقترحة- 09الجدول 

 البند الرقم

تكاليف التحويل 
دوالر ) اإلضافية

 (أمريكي

تكاليف التشغيل 
دوالر ) اإلضافية

 (أمريكي

دوالر ) المجموع
 (أمريكي

 استثماري
   

 1,790,726 121,476 1,669,250 (مؤسسات 3)اة األولى المجو 1

 1,485,120 191,520 1,293,600 (مؤسسة 13)المجواة الثانٌة  2

 626,803 125,203 501,600 (مؤسسة 13)المجواة الثالثة  3

 3,902,649 438,199 3,464,450 المجموع الفرعي

 غير استثماري
   

 120,000 0 120,000 الدام التقنً للقطاع 1

 120,000 0 120,000 المجموع الفرعي

 المجموع الكلي
 

4,022,649 

 413 (طن متري)ب 040-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع اإلزالة من      

 165 (طن متري) 99-مجموع اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون

 578 (طن متري)مجموع اإلزالة 

 54.51 (األوزونقدرات استنفاد من طن )مجموع اإلزالة 

 6.96 (السنة/مواد مستنفدة لألوزون-كغ/دوالر أمريكي)فعالية التكاليف 
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الرغااو  فضاع عان االساتهعم المتعلاق باذلم وفعالياة التكااليف فاي وتكاليف تحويل جزء التبريد - 03الجدول 
 المشاريع حسب المؤسسة

 

بي تي 
صومو إلكو 
 مانديري

بي تي 
روتاريانا 
 بريما

بي تي 
اين كول ألب

 تروتاما

المجموعة 
 الثانية

المجموعة 
 الثالثة

استهعم 
عامل النفخ 

شركات  6 في
 دمجهايتعين 

 المجموع

تكالٌؾ الت وٌل اإلضافٌة للتبرٌد 
 (دوالر ضمرٌكً)

272,250 173,250 200,750 567,600 501,600   1,715,450 

تكالٌؾ الت وٌل اإلضافٌة للرؼاو  
 (دوالر ضمرٌكً)

341,000 341,000 341,000 726,000 0   1,749,000 

تكالٌؾ التإؽٌل اإلضافٌة للتبرٌد 
 (دوالر ضمرٌكً)

56,020 25,296 40,160 191,520 125,203   438,199 

-الهٌدروكلوروفلوروكربونإزالة 
 (طن متري) 33

28.6 19.1 28.9 50.3 38.1   165.0 

-الهٌدروكلوروفلوروكربونإزالة 
 (طن متري)ب 141

42.8 28.7 44.1 126.0 0 171.4 413.0 

هاااذه المؤسسااااتل تتعلاااق ت دٌااادا بختلاااؾ المؤسساااات مفاااً االساااتبدال تكنولوجٌاااات  إن- ( مكررا ثالثا) 67
كباااادٌل  33-لوروكربونفالهٌاااادرو وتامااااٌبااااً تاااً صااااومو إلكااااو مانااادٌري وبااااً تاااً ضلباااااٌن كااااول ترستساااتخدم و

. ض134–الهٌاادروفلوروكربون بااً تااً روتارٌانااا برٌمااا تسااتخدم إااركةسفااً  ااٌن  ل33–للهٌاادروكلوروفلوروكربون
. فاً نفاخ الرؼااو  ب141-للهٌادروكلوروفلوروكربونكبادٌل  الساٌكلوبٌنتانوتعتزم جمٌع الإاركات الاثالث اساتخدام 

 ل33–ض كباادٌل للهٌاادروكلوروفلوروكربون134–وستسااتخدم المجمواااة الثانٌااة ماان المؤسسااات الهٌاادروفلوروكربون
–فاااً بولٌاااول ساااابق الخلاااط كبااادٌل للهٌااادروكلوروفلوروكربون 245fa-ضو الهٌااادروفلوروكربونوفورمااات المٌثٌااال 

وتكاالٌؾ  ا ساب قابلٌاة التطبٌاق وتاوافره م لٌا ب141-الهٌدروكلوروفلوروكربونب؛ وسٌتم االختٌار بٌن بدٌلً 141

الثالثااة ماان المؤسسااات وستسااتخدم المجمواااة . ل وٌعتباار فورمااات المٌثٌاال الباادٌل المفضاال ماان  ٌااث التكااالٌؾالباادٌل
وسااااٌؤدي ذلاااا  إلااااى إدخااااال باااادائل للمااااواد . 33–كباااادٌل للهٌاااادروكلوروفلوروكربون 33–الهٌاااادروفلوروكربون

 .ضدناه 14بموجب هذه الخطة القطااٌة  سبما هو مبٌن فً الجدول  المزالةالهٌدروكلوروفلوروكربونٌة 

 التها والتكنولوجيات البديلة المستخدمة ذات الصلةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتعين إز -04الجدول 
 ةالمستنفد المادة

 لألوزون قبل التحويل

-الهٌدروكلوروفلوروكربون
33 

-الهٌدروكلوروفلوروكربون
33 

-الهٌدروكلوروفلوروكربون
 *ب141

-الهٌدروكلوروفلوروكربون
 ب141

كمية المواد المستنفدة 
لألوزون التي يتعين 

 (طن متري)استبدالها 

96 69 287 126 

المستنفدة  المادة
 لألوزون بعد التحويل

 نتانٌالسٌكلوب ض134-الهٌدروفلوروكربون 33-الهٌدروفلوروكربون
-HFCفورمات المٌثٌل ضو 

245fa** 

 الدماب الناتجة ان املٌة 141-ٌإتمل هذا الرقم الى إزالة الهٌدروكلوروفلوروكربون* 
م دودٌااة تااوافر فورمااات المٌثٌاال وااادم معرفااة مااد  إمكانٌااة تطبٌقااه وقاات إاااداد خطااة إدارة إزالااة المااواد  ااادم الٌقااٌن بإااأن التكنولوجٌااا نتٌجااة** 

 الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة

وضفاد الٌوئندٌبً بأنه بموجب هذه الخطة القطااٌاةل ساتتم اإلزالاة الكاملاة الساتهال  الماواد - (مكررا رابعا) 67
وسات ظر  كوماة إندونٌساٌا . 3515فاً إندونٌساٌا ب لاول ااام  التبرٌادنٌع الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً قطااع تصا

كاانون الثاانً /ٌنااٌر 1ابتاداء مان  33–التً ت تاوي الاى الهٌادروكلوروفلوروكربونمنتجات التبرٌد استٌراد وتصنٌع 
سٌساااد وسٌدام ذل  بدرجة كبٌرة ال كومة فً ت قٌق ضهاداؾ الخفاض الال قاة لبروتوكاول ماونتلايرل  ٌاث . 3515

وقاد وافقات  كوماة إندونٌساٌا الاى . فً المستقبل 33–ذل  الى خفض الطلب الى خدمة الهٌدروكلوروفلوروكربون
  .3515ضن ٌكون سن هذه اللوائح إرطا مسبقا لتقدٌم طلب تموٌل إرٌ ة اام 

 ع مكاف ااة الهٌاادروكلوروفلوروكربون فااً قطااا الخطااة القطااٌااة إلزالااة -5الفقاارة التالٌااة إلااى القساام  إضااافة

 (:الٌوئندٌبً) النٌران
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أنه فً المر لة ال الٌة من املٌة إزالة الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاةل بالٌوئندٌبً األمانة  ضبلػ- (مكررا) 68
ؼٌار ضناه ٌبادو مان . فاً قطااع مكاف اة النٌاران 133-إلزالة الهٌادروكلوروفلوروكربونكبٌرة ضولوٌة  ادم إٌالءٌمكن 

والإاروع فً إندونٌساٌا  133–ر تكنولوجٌات مكاف ة النٌران التً تستخدم الهٌدروكلوروفلوروكربونالمهم ادم انتإا

وٌقتارح الٌوئنادٌبً االضاطالع بنإااط . للسماح فً وقت ال ق بتنفٌذ املٌة إزالة ضكثر فعالٌاة لفً املٌة ت وٌل النظم
تكاون مكاف اة النٌاران جدٌادة لتخطاٌط نظام ضصا اب المصال ة وإاادادهم للتثقٌاؾ لمساادة التقنٌاة من ضنإطة ا صؽٌر

 لوفااً الوقاات نفسااه. ل فضااال ااان النظاار فااً إاااادة تهٌئااة الاانظم القائمااة133-خالٌااة ماان الهٌاادروكلوروفلوروكربون

باادائل نظاام مكاف ااة النٌااران القائمااة الااى إلااى  لبالدرجااة المطلوبااة لت وٌاال التكنولوجٌااابسٌساامح مثاال هااذا النإاااط 
. ل ماان خااالل سلساالة تتكااون ماان ثااالث  لقااات اماال ضو ضكثاار ألصاا اب المصاال ة133-الهٌاادروكلوروفلوروكربون

دوالر ضمرٌكاً زائاد  35 555وٌقترح الٌوئندٌبً انصارا للمسااادة التقنٌاة لقطااع مكاف اة النٌاران اناد مساتو  ٌبلاػ 

نة تر  ضنه ال ٌمكن ااتباار تكالٌؾ معقولة لمثل هذا النإاطل فإن األماالوفً  ٌن تبدو . تكالٌؾ دام الوكالة للٌوئندٌبً
نظاااااارا ألن  3515و 3513هااااااذا القطاااااااع ماااااان األولوٌااااااات لت قٌااااااق ضهااااااداؾ الرقابااااااة لعااااااامً فااااااً زالااااااة اإل

هاااو ضقااال الماااواد مااان  ٌاااث قااادرات اساااتنفاد األوزون مااان باااٌن جمٌاااع الماااواد  133–الهٌااادروكلوروفلوروكربون

 .الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة

 التكلفة الإاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة – 6الفقرات التالٌة إلى القسم  إضافة: 

ماان ااادد ماان األنإااطة فااً المقدمااة وتتااألؾ خطااة إدارة إزالااة المااواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌااة - (مكررا) 71

ت المناقإاات باٌن وفٌما ٌتعلق ببعض هذه القطااااتل ضكملا. القطااات المختلفة المقتر ة للتنفٌذ خالل المر لة األولى
إلاى اللجناة التنفٌذٌاة  ضن تقدم ًاألمانة هنٌة  توكان. وتم التوصل إلى اتفاق بإأن مستو  التموٌل لالٌوئندٌبً واألمانة

مستوٌات تموٌل متفق الٌها لجمٌع القطااات من ضجل الساماح للجناة التنفٌذٌاة بمناقإاة ضي ضولوٌاات م تملاة قاد تكاون 
وٌمكان بارؼم ذلا  التوصال إلاى . ساتكمل لقطااع الرؼااو  فاً هاذا الوقاتلمناقإاات لام ت  ؼٌر ضن ا. مرؼوبة للعناصر

وفاً الوقات ال االًل ٌمكان ضن . اتفاق قبل اجتمااع اللجناة التنفٌذٌاةل وساتقوم األماناة باإبالغ اللجناة التنفٌذٌاة وفقاا لاذل 
دارة إزالاااااة الماااااواد تعاااارض األماناااااة األنإااااطة التالٌاااااة ال تمااااال إدراجهاااااا فااااً المر لاااااة األولااااى مااااان خطااااة إ

 :الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً إندونٌسٌا

طااان مااان قااادرات اساااتنفاد  33973) 33–الهٌااادروكلوروفلوروكربونطناااا مترٌاااا مااان  413إزالاااة  (ض)
مااان قااادرات طااان  18915) ب141-الهٌااادروكلوروفلوروكربونطناااا مترٌاااا مااان  165و( األوزون

تصال رٌاد الصانااٌة والتجارٌاة بإجماالً تكاالٌؾ المستخدم فً تصنٌع معادات التب( استنفاد األوزون
دوالرا ضمرٌكٌا زائد تكالٌؾ دام الوكالة وٌنفذها الٌوئندٌبًل الى ضسا  الفهام ضناه  4 533 649 إلى

التبرٌاد لكال مان تصنٌع تم اإلزالة الكاملة الستهال  المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً قطاع تس
بدون طلبات ضخر  للتموٌال مان  3515فً إندونٌسٌا ب لول اام استخدامات التبرٌد ونفخ الرؼاو  

منتجاات التبرٌاد تصانٌع تجمٌاع ووست ظر  كومة إندونٌساٌا اساتٌراد و. الصندوق المتعدد األطراؾ
-فضاال اان اساتخدام الهٌادروكلوروفلوروكربون 33–التً ت توي الى الهٌدروكلوروفلوروكربون

كااانون الثااانً /ٌناااٌر 1برٌاادل فااً مواااد ال ٌتجاااوز ب فااً تصاانٌع الرؼاااو  لعاازل معاادات الت141
تموٌاال إاارٌ ة اااام ووافقاات الااى ضن ٌكااون ساان هااذه اللااوائح إاارطا مساابقا لتقاادٌم طلااب  ل3515
  ؛3515

طاان ماان قاادرات اسااتنفاد  33937) 33–الهٌاادروكلوروفلوروكربونطاان متااري ماان  58698إزالااة  (ب)
دوالرا  4 453 653مااالً تكااالٌؾ قاادرها المسااتخدم تصاانٌع معاادات تكٌٌااؾ الهااواء بإج( األوزون

ضناه ساتتم اإلزالاة الكاملاة  الفهام وٌنفاذها الٌوئنادٌبًل اال ضساا  لضمرٌكٌال زائد تكاالٌؾ داام الوكالاة
تكٌٌاؾ الهاواء فاً إندونٌساٌا  ضجهازةالستهال  المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً قطاع تصانٌع 

وسات ظر  كوماة . الصاندوق المتعادد األطاراؾ تموٌل منللبدون طلبات ضخر   3515ب لول اام 

تصااااااانٌع ضجهااااااازة تكٌٌاااااااؾ الهاااااااواء التاااااااً ت تاااااااوي الاااااااى تجمٌاااااااع وإندونٌساااااااٌا اساااااااتٌراد و
وافقت الى ضن ل و3515كانون الثانً /ٌناٌر 1فً مواد ال ٌتجاوز  33–الهٌدروكلوروفلوروكربون

جماالً اإل ٌإاتمل وال .3515ٌكون سن هذه اللاوائح إارطا مسابقا لتقادٌم طلاب تموٌال إارٌ ة ااام 

المصانعة مان تصانٌع المباادالت ال رارٌاة ت وٌال الى تموٌل ضي من بنود التكالٌؾ المتعلقة ب المقدم
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قاد ترؼاب اللجناة فاً ضن تنظار فاً هاذه و .بً تً باناسونٌ  ؼوبلالمطلوبة لإركة ضنابٌب ومراوح 
ٌقاااااااة األنإاااااااطة باااااااالتزامن ماااااااع قضاااااااٌة السٌاساااااااة العاماااااااة ذات الصااااااالة الاااااااواردة فاااااااً الوث

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/55؛ 

دوالر ضمرٌكً زائاد  355 555بإجمالً تكالٌؾ قدرها  لبرناما مساادة تقنٌة إلدارة ؼازات التبرٌد (ج)
طاان متااري ماان  6697تنفااذه  كومااة ضسااترالٌال وتبلااػ اإلزالااة المرتبطااة بااه  لتكااالٌؾ دااام الوكالااة

ال سااب الاى ضساا  وتم اد األوزون؛ طن من قدرات استنف 3967) 33–الهٌدروكلوروفلوروكربون
 ؛ (كػ متري/دوالر ضمرٌكً 4955

دوالر ضمرٌكاً زائاد  35 555برناما مساادة تقنٌة لقطاع مكاف ة النٌاران بإجماالً تكاالٌؾ قادرها  (د)

 وٌنفذه الٌوئندٌبً؛  لتكالٌؾ دام الوكالة

دوالر  375 555لتواٌاة ودوالر ضمرٌكاً ل 95 555دوالر ضمرٌكً للسٌاسات واللاوائح و 65 555 (ه)

 .وٌنفذها الٌوئندٌبً لضمرٌكً إلدارة المإروااتل زائد تكالٌؾ الدام ذات الصلة

كما ضبلػ الٌوئندٌبً األمانة ضنه فً  الة تموٌال األنإاطة فاً قطااع الرؼااو ل فاإن  كوماة - (مكررا ثانٌا) 71
لعاازل معاادات لاانفخ الرؼاااو   ب141-وكربونالهٌاادروكلوروفلورإندونٌسااٌا الااى اسااتعداد بااأن تلتاازم ب ظاار اسااتخدام 

 1ابتاااداء مااان ذات ضدٌااام منااادما منتجاااات وال تصااانٌع الواااااء ال اااراري المعااازول للإاااا نات المباااردةفاااً التبرٌاااد و
 .3515كانون الثانً /ٌناٌر

 األثر الى المناخ

مختلاؾ  سابةنوفً وقت صٌاؼة هذه اإلضاافةل لام ٌكان لاد  األماناة معلوماات نهائٌاة اان - (مكررا ثالثا) 71

وتتفااوت ضثاار . قطااع التبرٌاد ل فاًالتكنولوجٌات التً ٌتعٌن استخدامها كمواد بدٌلة فً قطاع الرؼااو ل وبدرجاة ضقال
-ضثار الهٌادروكلوروفلوروكربوناان إلاى  اد ماا ٌزٌاد ضثار بعضاها ٌقال ضو مختلؾ التكنولوجٌات الاى المنااخل  ٌاث 

ط مااع الماااءل ممااا ٌقلاال الكمٌااة ٌفااً خلاا 245fa-دروفلوروكربونالهٌااا تمااال اسااتخدام ب؛ وٌتفاااقم هااذا األثاار ب141

ساٌنتا انهاا مجموااة  هاذا األساا  ؼٌار المؤكادمثال وبما ضن ضي  سابات ألثار المنااخ الاى . المستخدمة بإكل كبٌر
د إلاى  االمعلومات فً هاذه المر لاة ٌمكان ضن تكاون تقدٌرٌاة مثل أن إعرت باألمانة فإن ل كبٌرة من األرقام المختلفة

بؽاازات  33–الهٌادروكلوروفلوروكربونوتم  ساب ضثر االستعاضاة اان . لها ضي قٌمة للجنة التنفٌذٌةبعٌدل وال ٌكون 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/56/Add.19البدٌلة وضدرج فً الوثٌقة  التبرٌد

 ٌلً بما 73ان الفقرة  االستعاضة: 

 التوصيات 

إلندونٌساٌا خطاة إدارة إزالاة الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاة قد ترؼب اللجنة التنفٌذٌاة فاً ضن تنظار فاً - 73
فضاال اان المعلوماات  بالوثٌقةواإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35 فً ضوء التعلٌقات الواردة فً الوثٌقة

 .التً قد تقدمها األمانة خالل االجتماع الثانً والستٌن للجنة التنفٌذٌة
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