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اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳــــﺔ ﻟﻠﺼﻨــﺪوق اﻟﻤــﺘﻌــﺪد اﻷﻃـــﺮاف
ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮوﺗﻮآـﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳــﺎل
اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴــﺘﻮن
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل 29 – 25 ،ﻳﻮﻟﻴﻪ  /ﺗﻤﻮز 2011

ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺸﺮوع :أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﺘﺄﻟﻒ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ووﺛﻴﻘﺔ ﻣُﻌﺪﱠة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر  ،55/63وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
وﺗﻮﺻﻴﺎت أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ:
اﻹزاﻟﺔ
•

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ( )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺮﻏﺎوي ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

•

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ( )ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻣﻊ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ
رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻓﻲ أﻳﺰوﺗﻴﻚ ﺟﺎﻳﺎ ﻣﺎآﻤﻮر إﻳﺮﺗﻜﻴﻨﺪو وﺳﻴﻨﺎر
ﻟﻴﻨﺘﻴﺮا آﻴﻨﻜﺎﻧﺎ وﻣﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﺎ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

•

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ( )اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ(
ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

•

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.

ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34

ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺗﻘﺪﱠم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.1
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ  140.7أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2015ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 28,061,804
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ:
)أ( اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ( وﻣﺸﺮوع
ﺟﺎﻣﻊ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أرﺑﻊ ﺷﺮآﺎت رﻏﺎوي )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو(؛
)ب( اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(؛
)ج( اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(؛ و
)د( اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(.
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻮف ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ
.2
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﻟﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺮر .(56/62
.3
ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻗﺎم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺧﻄﻂ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ  12,716,884دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ .وﺧﻼل اﻟﻤﺪاوﻻت ،ﺗﺴﺎﺋﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺸﺮﻳﻚ أﺟﻨﺒﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ،وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2015وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺪادﻩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤُﺜﺎرة ﺣﻮل ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺮر  .(55/63وﻗﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ
إزاﻟﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،وإدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ أﺻﻼً ،وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ.
أﺑﻠﻎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻋﻦ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
.4
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤُﺜﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وأﺑﻠﻎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻣﺎﻳﻮ/ﺁﻳﺎر  ،2011وﻋﻠﻰ
هﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺒﻜﺔ ﻏﺮب/ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻤﻠﺪﻳﻒ ،أﺟﺮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ
أآﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  6إﻟﻰ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان  2011ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻸﺟﻬﺰة )داﻳﻜﻦ وﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ.
.5
وﻓﻲ  11ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان  ،2011ﻗﺪم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر  55/63ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ .وهﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ( ،ﻟﻢ
.6
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وإﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻬﻮاء وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(.
ﺗﺮﻏﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ
.7
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ:
)أ( "ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
ووزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ داﻳﻜﻦ وﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ:
)" (1ﺳﻮف ﺗﻘﺪم آﻞ ﻣﻦ داﻳﻜﻦ وﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ ﺗﻘﻨﻴﺔ  R-32وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﺗﻌﺰزهﺎ )إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 675وﻣﺪة اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي  4.9ﺳﻨﺔ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ
أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎق ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮرورآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أهﺪاف أﻋﻮام  2013و2015؛
)" (2ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻹدارة اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ .وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت/اﻟﻤﻮاد ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛
)ب( "ﻣﻊ أﺧﺬ ﻣﺨﺎوف ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻟﻦ ﺗﺨﺘﺎر أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  R-134aآﺒﺪﻳﻞ
ﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت أو
ﻻﺳﺘﻬﻼك أي ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺑﺪ ً
ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن أو اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ...إﻟﺦ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ .ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر  R-32آﺨﻴﺎر
ﻻﺳﺘﺒﺪال  2.92أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﺮات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮض آﻤﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﻇﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر؛
)ج( "إن ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ )ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺷﺮآﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ(
اﻟﺬي ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص ﺑﻪ  9.30أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻓﻲ  2009اﺧﺘﺎر ﺗﻘﻨﻴﺔ  R-32ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
آﻤﺎ هﻮ ﻣُﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ"؛
)د( "ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻷﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮﻓﺔ )أو ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( ،ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮآﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ( ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻄﺮف اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  %60ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ 10.14
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ  .2009آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻠﺒﻲ  %22ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ  %78اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ واردات أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء......ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻮل
ﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ  .R-410Aوﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ،
ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻷن إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ر 32-ﺑﺪ ً
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ/اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ أﻳﻀًﺎ" .ﻗﺪرت
ﻻ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 32-ﺑﻤﺒﻠﻎ  565,737دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺪ ً
 642,737دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ )ﺑﻌﺪ
ﺧﺼﻢ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ("؛
)ه(

وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﻓﺈن إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن245-زأ واﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن
واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 32-ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟـ 2,594,800
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم .2015
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.8
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  12,692,684دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻻت آﻤﺎ هﻲ
ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ.
اﻟﺠﺪول .اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﻌﻨﺼﺮ

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي
ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻊ ﻷرﺑﻊ ) (4ﺷﺮآﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹدارة ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
إدارة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إزاﻟﺘﻬﺎ )ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ /آﻎ(

اﻹزاﻟﺔ
)أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
32.27
54.51
34.12
10.40
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
131.20

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
) دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ (
4,428,453
4,022,649
2,714,187
777,395
300,000
450,000
12,692,684
1,636
7.76

ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻂ ﺷﺒﻪ
.9
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻟﻺزاﻟﺔ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ.
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الملحق األول
إعادة تقديم مقترح المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا

)استجابة للمقرر  55/63للجنة التنفيذية(
)مق ﱠدم عن طريق اليوئنديبي(

خلفية
بالنيابة عن حكومة أندونيسيا ،قدم اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية خطة إدارة إزالة المواد
.1
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا لالمتثال ألھداف المراقبة الخاصة بأعوام  2013و 2015ألول مرة للبت فيھا
في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية في ديسمبر/كانون األول  ،2010بإجمالي تكاليف مطلوبة 28,061,804
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,104,636دوالر أمريكي وتتكون من العناصر التالية:
)أ( الخطة القطاعية للرغاوي )البنك الدولي(
)ب( مشروع جامع يغطي أربع شركات رغاوي )اليونيدو(
)ج( الخطة القطاعية لتكييف الھواء )اليوئنديبي(
)د( الخطة القطاعية للتبريد )اليوئنديبي(
)ه( المساعدة الفنية إلدارة غاز التبريد )أستراليا(
)و( عناصر اإلدارة )اليوئنديبي(
بعد تحليل التقديم والمعلومات اإلضافية المقدمة عن طريق الوكاالت المنفذة والمناقشات الفنية التفصيلية
.2
والمرتبطة بالتكلفة بين الوكاالت المنفذة واألمانة قبل االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية ،أصدرت األمانة الوثائق
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35و.62/35/Add.1
لقد تم البت في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا خالل االجتماع الثاني والستين
.3
للجنة التنفيذية المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر /كانون األول  .2010وقد انعقدت مشاورات رسمية بين
أعضاء اللجنة التنفيذية المھتمين باألمر على ھامش االجتماع ،حيث تمت اإلشارة إلى أنه سوف توجد حاجة إلى مزيد
من الوقت لتقييم جميع المعلومات ذات الصلة وللسماح بمزيد من المناقشات التفصيلية بين أعضاء اللجنة التنفيذية
حول التقديمات .ووفقًا لذلك ،قررت اللجنة التنفيذية تأجيل البت في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا والخطط القطاعية المصاحبة إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية
)المقرر .(56/62
تق ﱠدم اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية بمرحلة أولى مراجعة من خطة إدارة إزالة المواد
.4
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا مع مكوناتھا والخطط القطاعية الخاصة بھا ،وھو ما يعكس حل المسائل الفنية
والمرتبطة بالتكلفة مع األمانة ،بمستوى تمويل إجمالي  12 716 884دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 970,267دوالر أمريكي لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي وحكومة أستراليا ،وذلك للبت فيھا خالل االجتماع
الثالث والستين للجنة التنفيذية في أبريل/نيسان  .2011قامت األمانة بإعداد وإصدار الوثيقة
 UNDP/OzL.Pro/ExCom/63/34التي تلخص وتعبر عن التحديثات والتفاھم الذي تم التوصل إليه منذ أول
1

تقديم لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية .إشتملت
توصيات األمانة في الوثيقة  34/63على مطالبة اللجنة التنفيذية بالبت في الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا بمستوى التكاليف الموضح أعاله.
خالل االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية ،قام فريق اتصال مكون من أعضاء اللجنة التنفيذية المھتمين
.5
بمناقشة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من البلدان ذات االستھالك المنخفض ،والتي من
ضمنھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا .وقد اشتملت تعليقات فريق االتصال
بخصوص خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا على الكمية اإلجمالية للمواد

الھيدروكلوروفلوروكربون التي تمت إزالتھا وترتيب القطاعات من حيث األولوية واختيار تقنيات بديلة في قطاعات
التبريد وتكييف الھواء لالمتثال في المرحلة األولى .وحيث أنه سوف توجد حاجة إلى استشارة أصحاب المصلحة

الوطنيون لتناول ھذه التعليقات واالستجابة لھا ،وحيث أن ذلك سوف يتطلب المزيد من الوقت ،لذا ال يمكن التوصل
إلى قرار نھائي بخصوص خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا خالل االجتماع الثالث
والستين للجنة التنفيذية .وبناء عليه ،طالبت اللجنة التنفيذية أندونيسيا من خالل المقرر  55/63بإعادة تقديم خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية ،مع أخذ ھذه التعليقات بعين
االعتبار.
وبعد االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية مباشرة ،أوفد اليوئنديبي بصفته الوكالة الرئيسية لخطة إدارة
.6
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا بعثة إلى أندونيسيا إلجراء المشاورات مع الحكومة وأصحاب
المصلحة في الصناعة ،وذلك حول الطريقة المثلى ألخذ اآلراء التي عبر عنھا أعضاء اللجنة التنفيذية بعين االعتبار.
وقد تم إجراء تحليالً للموقف وتم رسم خطة عمل سريعة لمعالجة المسائل.
الردود على تعليقات أعضاء اللجنة التنفيذية
المسائل الثالث الرئيسية المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية حول تقديم خطة إدارة إزالة المواد
.7
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا )المرحلة األولى( كانت كالتالي:
)أ( الكمية اإلجمالية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)ب( ترتيب القطاعات من حيث األولوية
)ج( التقنيات البديلة في قطاعات التبريد وتكييف الھواء
سوف يكون إعداد ومطابقة الردود على المسائل المذكورة أعاله كالتالي:

الكمية اإلجمالية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وترتيب القطاعات من حيث األولوية
من المھم اإلشارة إلى أن أندونيسيا أقرﱠت منھجًا تصاعديًا في تطوير االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة
.8
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك التعاون عن قرب بين الحكومة والصناعة ،وقد جاء نتيجة المشاورات
المطولة والمكثفة والتحليل المفصل الشامل على المستوى شبه القطاعي للقطاعات المستھلكة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي غطى أنماط استھالك ھذه المواد ،واختيار تقنيات بديلة قابلة للبقاء وآمنة وفعالة،
وسياسات وتنظيمات وعمليات تطبيق قابلة للتنفيذ وتوافقية لضمان استدامة اإلزالة وقابلية اإلجراءات للتطبيق في
نطاق اإلطار الزمني المحدود المتاح لتحقيق أھداف االمتثال في المرحلة األولى.
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إن االستبيانات التي تم إجراؤھا في أندونيسيا كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد
.9
الھيدروكلوروفلوروكربونية كانت مفصلة ومكثفة تما ًما ،مع اشتمالھا على معلومات أساسية على مستوى
الشركة/المستخدم النھائي يتم تجميعھا وتوثيقھا باجتھاد .و %95تقريبًا من استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية تم تتبعھا في كل قطاع فرعي .كما تمت نمذجة أنماط استھالك ونمو المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى القطاع الفرعي لضمان تحقق اإلزالة المطلوبة في كل قطاع فرعي لتحقيق
أھداف االمتثال على المستوى الوطني ،وتم تأسيسھا بأكبر قدر ممكن من الموثوقية والواقعية .فيما يلي التوزيع
الخاص بعام  2009حسب القطاع والمادة )باألطنان من قدرات استنفاذ األوزون(:
القطاع/المادة
التصنيع
تكييف الھواء
التبريد
مكافحة الحريق
الرغاوي
المذيبات
الخدمة
المجموع

الھيدروكلوروفلو الھيدروكلوروفلو
روكربون-
روكربون22-
141ب

32.30
9.08
196.61
237.99

45.43
85.03
130.46

أخري

3.04
3.32
6.36

المجموع

32.30
54.51
3.04
85.03
199.93
374.81

استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب لعام  2009البالغ  130.46أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
.10
موزع بين قطاع الرغاوي ) 85.03أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( وقطاع التبريد ) 45.43أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون( .ومن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب البالغ  85.03أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
في قطاع الرغاوي ،توجد  40.51أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ناشئة عن التطبيقات التي ال يمكن تطبيق البدائل
الفعالة التكلفة واآلمنة والناضجة فيھا حاليًا .والكمية المتبقية البالغة  44.52أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في
قطاع الرغاوي ،باإلضافة إلى  45.43أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من قطاع التبريد ،تمثالن معًا إجمالي
 89.95أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،سوف تتم إزالتھا في المرحلة
األولى.
إن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في التصنيع في قطاعات تكييف الھواء والتبريد تصل إلى
.11
إجمالي  41.38أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في عام  ،2009وھو ما يمثل  %20تقريبًا من كمية أجھزة التبريد
وتكييف الھواء التي تدخل السوق األندونيسية كل سنة )بقية األجھزة يتم استيرادھا( .وقد ارتبط ذلك ارتباطًا مباشرًا
باالستھالك في قطاع الخدمة .يوجد معدل سريع للنمو )أكثر من  %14سنويًا( في الطلب على أجھزة التبريد وتكييف
الھواء ،وھو ما يؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد أجھزة التبريد وتكييف الھواء .وباإلضافة إلى الطلب على خدمة
األعداد الحالية ،يتوقع زيادة إجمالي الطلب على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بشكل كبير وسوف يتم تحليله
والتحكم فيه بعناية لضمان االمتثال ألھداف المرحلة األولى.
أجرت مجموعات العمل الفنية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحكومة األندونيسية
.12
ً
تحليال ونمذجة تفصيلية للطلب المستقبلي على الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وقد خلصت إلى أنه لضمان توافر
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-باستمرار لخدمة األعداد الحالية ،باإلضافة إلى تلبية الطلب الخاص بالزيادة المتوقعة
في األعداد حتى عام  ،2015سوف يكون من الضروري السماح بزيادة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
قطاع الخدمة بأسلوب مراقب ،بمستوى متوسط  %6.7سنويًا حتى عام  ،2015مع األخذ بعين االعتبار خروج نسب
من األعداد الحالية ودخول أعداد جديدة خالل الفترة من  2011إلى .2015
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ومن أجل االستمرار في التأكد من االمتثال ألھداف أعوام  2013و ،2015مع الحفاظ على توافر
.13
الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-سوف يكون من الضروري إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
التصنيع خالل المرحلة األولى .سوف يسمح ذلك للحكومة بالتنظيم )الحظر( بفعالية لتصنيع واستيراد أجھزة التبريد
وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بداية من عام  ،2015وھكذا يتم تحديد أعداد األجھزة
المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-عند مستويات تضمن االمتثال.
بالنظر إلى ما تقدم ،سوف تكون ھناك حاجة إلى إزالة  41.38أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من
.14
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-يمثل ذلك االستھالك الكامل( في تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء.
وھكذا ،سوف تكون ھناك حاجة إلى إزالة إجمالي  131.33أطنان من قدرات استنفاذ األوزون تغطي
.15
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب والھيدروكلوروفلوروكربون 22-في التصنيع في قطاعات تكييف الھواء
والرغاوي والتبريد بحلول عام  ،2015وذلك من أجل االمتثال ألھداف المراقبة ألعوام  2013و.2015
استھالك خط األساس المتوقع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا )متوسط االستھالك في 2009
.16
واالستھالك المقدر لعام  (2010حسب القطاع والمادة يكون كالتالي:
القطاع/المادة
التصنيع
تكييف الھواء
التبريد
مكافحة الحريق
الرغاوي
المذيبات
الخدمة
المجموع

الھيدروكلوروفلو الھيدروكلوروفلو
روكربون-
روكربون22-
141ب

34.90
10.18
217.87
262.95

45.43
90.61
136.04

أخري

2.15
0.02
1.00
3.17

المجموع

34.90
55.61
2.15
90.61
0.02
218.87
402.16

بناء على ذلك فإن كمية اإلزالة البالغة  131.33أطنان من قدرات استنفاذ األوزون تمثل  %32.6من
.17
استھالك خط األساس المتوقع البالغ  402.16أطنان من قدرات استنفاذ األوزون.
فيما يلي كميات اإلزالة المستھدفة لالمتثال في أعوام  2013و 2015في خطط إدارة إزالة المواد
.18
ً
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا مسبقا للبلدان األخرى مع خطوط األساس المتوقعة المتماثلة:
البلد
كولومبيا
غانا
إيران
باكستان
فيتنام

نقطة البداية/
خط األساس المتوقع
223.35
49.50
355.70
246.55
385.82

ھدف اإلزالة للمرحلة
األولى
78.91
17.30
107.10
79.10
141.10

النسبة من خط
األساس )(%
35.33
34.95
30.10
32.10
36.60

تم إثبات األساس المنطقي لألولويات المقترحة للقطاعات وأھداف اإلزالة بشكل إضافي وبالتفصيل في وثيقة
.19
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين للجنة
التنفيذية .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف تسن أندونيسيا تنظيمات واضحة وموجھة لضمان االمتثال المستدام .وسوف تتم
مراقبة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام إدارة الحصص .كما سيتم حظر استھالك المواد
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الھيدروكلوروفلوروكربونية في التصنيع في قطاعات/قطاعات فرعية ُمحددة بداية من عام  .2015وسوف يتم منع
استيراد أجھزة التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-أيضًا بداية من عام .2015
التقنيات البديلة في قطاعات تكييف الھواء والتبريد
فيما يلي لمحة مختصرة عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2009في التصنيع في
.20
قطاعات تكييف الھواء والتبريد في أندونيسيا:

القطاع/المادة
التصنيع
تكييف الھواء
التبريد
المجموع

الھيدروكلوروفلو الھيدروكلوروفلو
روكربون-
روكربون22-
141ب

32.30
9.08
41.38

45.43
45.43

أخري

-

المجموع

32.30
54.51
86.81

قطاع التبريد
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في قطاع التبريد )التصنيع( البالغ  45.43أطنان من قدرات
.21
استنفاذ األوزون ،أي ما يعادل  %52.33من إجمالي االستھالك ،سوف تتم إزالته عن طريق التحويل إلى تقنية
الھيدروكربون )السيكلوبنتان( ،كما ھو مقترح في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
.22
يبلغ استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في ھذا القطاع  9.08أطنان من قدرات استنفاذ األوزون .وقد
اقترحت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحويل  %50أو  4.54أطنان من قدرات استنفاذ
األوزون تقريبًا مـن االستھـالك إلى ) R-32إمكانية االحترار العالمي –  (675ونسبة الـ  %50المتبقية إلى R-134a
)إمكانية االحترار العالمي =  .(1,430وبالمقارنة مع الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-إمكانية االحترار العالمي =
 ،(1,810كال ھذان البديالن يُقلالن بقدر كبير من االنبعاثات المباشرة لغاز االحتباس الحراري عن
الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
ومع أخذ مخاوف بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بعين االعتبار ،لن تختار أندونيسيا R-134Aكبديل
.23
ً
الستھالك أي مادة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدال من ذلك سوف تختار الھيدروكربونات أو ثاني أكسيد
الكربون أو األمونيا...إلخ ،كما ھو مناسب بالنسبة لكل تطبيق .وسوف يتم اختيار  R-32كخيار الستبدال  2.92أطنان
من قدرات استنفاذ األوزون المستخدمة في وحدات التبريد المصنعة في المصنع بالنسبة لحجرات التبريد الواسعة
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،حيث تفرض كميات الشحن وظروف التشغيل القيود على استخدام المواد السامة والقابلة
لالنفجار.
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قطاع تكييف الھواء
إن قطاع تكييف الھواء ،وبخاصة القطاعات الفرعية لتكييف الھواء المنزلي والتجاري الخفيف ،يفرض تحديًا
.24
فريدًا من نوعه فيما يتعلق بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أندونيسيا وباقي العالم على حد سواء .وفي
أندونيسيا ،يُعتبر أكبر مستھلك فردي للھيدروكلوروفلوروكربون.22-
.25
في عام  ،2009تم بيع حوالي  1.21مليون وحدة تكييف ھواء للغرفة في أندونيسيا ) 266,000وحدة أو
 %22فقط منھا مصنعة في أندونيسيا والبقية مستوردة من الخارج( .وبالنسبة لوحدات تكييف الھواء التجاري
الخفيف ،كانت  8,000وحدة تقريبًا فقط من الـ  69,218وحدة المباعة في أندونيسيا مصنعة محليًا والجزء المتبقي
مستورد من الخارج أو مجمع بمكونات مستوردة .وھذان القطاعان الفرعيان يشكالن ما يزيد عن  %95من إجمالي
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في أندونيسيا في التصنيع والخدمة.
إن التقنية المستخدمة في أجھزة تكييف الھواء تُسبب أثرًا كبيرًا على المناخ سواء من خالل االنبعاثات
.26
المباشرة )التسرب والخدمة( وغير المباشرة )استخدام الطاقة( .وبالنسبة لحالة أندونيسيا ،من المتوقع أن يعزو -25
 %30تقريبًا من األثر على المناخ إلى االنبعاثات المباشرة والنسبة المتبقية البالغة  %75-70إلى االنبعاثات غير
المباشرة .وھكذا فإن إمكانية االحترار العالمي لغاز التبريد ھذا وفعالية النظام في استھالك الطاقة تُعتبر حرجة.
وضعت أندونيسيا لنفسھا بشكل تطوعي أھدافًا لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بموجب نظام المناخ،
.27
تمثل حتى  %26في المائة من خط األساس لعام  ،2005على أن يتم تحقيقھا بحلول عام  .2020يُعد ذلك تحديًا كبيرًا
ويتطلب األخذ بعين االعتبار االمتثال لبروتوكول مونتريال ،مع التأكد من التنمية االقتصادية باستخدام تقنيات آمنة
وذات إمكانات منخفضة لالحترار العالمي.
.28
بالنظر إلى ما تقدم ،الحظت أندونيسيا بشكل جدي المخاوف ال ُمثارة عن طريق أعضاء اللجنة التنفيذية فيما
يتعلق باختيار تقنية بديلة في قطاع تكييف الھواء.
وفي القطاع الفرعي لتكييف الھواء التجاري الخفيف )يتكون من أربع شركات مصنعة لمالكين من أندونيسيا(
.29
الذي بلغ االستھالك الخاص به  9.30أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في  ،2009تم اختيار تقنية ر 32-بالفعل كما
ھو ُمقترح في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .تُعتبر ھذه أول مرة في العالم يتم فيھا اتخاذ ھذه
المبادرة بالنسبة لھذا القطاع الفرعي .وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيضات كبيرة في االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة
لثاني أكسيد الكربون بفضل اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي المصاحبة لمركب  (675) R-32والفعالية العالية
في استھالك الطاقة.
وفي القطاع الفرعي ألجھزة تكييف ھواء الغرفة )أو تكييف الھواء المنزلي( ،توجد شركة مصنعة واحدة فقط
.30
في أندونيسيا )باناسونيك( يملك الطرف الياباني  %60من أسھمھا وقد بلغ االستھالك الخاص بھا  10.14أطنان من
قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في  .2009كما تجدر اإلشارة إلى أن باناسونيك أندونيسيا
تلبي  %22من احتياجات السوق في أندونيسيا بالنسبة ألجھزة تكييف الھواء ،بينما يتم توفير نسبة الـ  %78المتبقية
من احتياجات السوق عن طريق واردات أجھزة تكييف الھواء .والشركات الرئيسية األخرى من كوريا )LG
وسامسونج( والواليات المتحدة األمريكية )كارير وترين( واليابان )دايكن وميتسوبيشي...إلخ( والصين )جري
وميديا...إلخ( ،وھي التي توفر الواردات.
من أجل مواكبة التحول العالمي إلى استخدام  ،R-410Aاقترحت باناسونيك التحول إلى تقنية ،R-410A
.31
التي تكون إمكانية االحترار العالمي لھا عالية ) (2,088وليست أكثر فعالية في استھالك الطاقة من تقنية
الھيدروكلوروفلوروكربون .22-وبينما لم يكن ھذا الحل مرغوبًا فيه ،لكن تم قبوله ودمجه عن طريق حكومة
أندونيسيا في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مع األخذ بعين االعتبار الحاجة الملحة إلى إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في التصنيع بأسرع ما يمكن ،كما ينص عليه األساس المنطقي أعاله.
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بعد مالحظة التعليقات المقدمة من بعض أعطاء اللجنة التنفيذية وبعد المشاورات المعمقة مع فريق العمل
.32
الفني وأصحاب المصلحة األخرين على المستوى الوطني خالل نھاية أبريل/نيسان  ،2011بدأت حكومة أندونيسيا
بمساعدة اليوئنديبي ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في المشاركة على مستوى عالي مع شركتين
يابانيتين رئيسيتين )دايكن وباناسونيك(.
قام وفد رفيع المستوى يضم أعضاء من الحكومة األندونيسية )وزارة البيئة ووزارة الصناعة( ووزارة
.33
االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية واليوئنديبي بزيارة المقر الرئيسي لشركة باناسونيك ودايكن في أوساكا ،اليابان،
في أوائل يونيو/حزيران  ،2011وذلك بھدف إقناع اإلدارات العليا/صناع القرار الرئيسيين في ھذه الشركات اليابانية
الرئيسية المصنعة ألجھزة تكييف الھواء باختيار تقنيات ذات إمكانات منخفضة لالحترار العالمي وفعالة في استھالك
الطاقة عند إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-ملخص المھمة والنتائج مرفق تحت المرفق األول(.
وافقت إدارتا دايكن وباناسونيك على إدخال ودعم تقنية  R-32كبديل للھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
.34
السوق األندونيسية ألجھزة تكييف الھواء .سوف تعمل الحكومة األندونيسية عن قرب مع الصناعة للتأكد من توافر
التنظيمات والمعايير والبنية األساسية المالئمة إلدارة االستخدام اآلمن لھذه التقنية خالل عمر المنتج.
.35
وھكذا ،سوف تقوم باناسونيك أندونيسيا األن بالتحول إلى استخدام تقنية  R-32بدالً من تقنية  .R-410Aولن
يتم طلب أي تكاليف إضافية ،وعالوة على ذلك ،لن يتم طلب بعض عناصر تكلفة إعادة التصميم/التطوير والمساعدة
الفنية أيضًا .يوجد توزيع مراجع لتكاليف المكون الخاص بشركة باناسونيك أندونيسيا مرفق تحت المرفق الثاني.
كما يوجد توزيع مراجع لتكاليف وتأثيرات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا
.36
)كل القطاعات والمواد( ُمق ﱠدم في المرفق الثالث.
التمويل المشترك
.37
قطعت أندونيسيا على نفسھا بشكل تطوعي تعھدات بتحقيق تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى
الوطني حتى  %26من المستويات الخاصة بعام  2005بحلول عام  .2020وحيث أن  %50تقريبًا من االنبعاثات الكلية لثاني
أكسيد الكربون تنشأ عن استخدام الطاقة في المباني ونسبة كبيرة من استخدم الطاقة في المباني تنشأ عن أجھزة تكييف الھواء
والتبريد ،لذلك فإن أندونيسيا تأخذ بعين االعتبار تحويالت التقنية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
وذلك كفرصة كبيرة لتعزيز فعالية الطاقة ،وبالتالي اإلسھام في تخفيضات االنبعاثات غير المباشرة .وبالنظر إلى ذلك ،تتخذ
أندونيسيا خطوات ملموسة الستغالل فرص التمويل المشترك للتدخالت ذات الصلة بفعالية الطاقة باالرتباط مع تنفيذ خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
جھود التمويل المشترك التالية إما أنھا تكون جارية أو يجري استكشافھا لتعبئة التمويل المشترك لالستثمارات
.38
اإلضافية التي ستكون مطلوبة لتنفيذ إجراءات فعالية الطاقة والتي ال تكون مؤھلة بموجب الصندوق المتعدد األطراف:

)أ( المشروع المعتمد من مرفق البيئة العالمي ) :(2008إزالة العوائق لتطوير فعالية التكلفة وتنفيذ معايير فعالية
الطاقة والتصنيف ،الذي يغطي ست بلدان في آسيا والمحيط الھادئ من ضمنھا أندونيسيا )المكون الخاص
بأندونيسيا يبلغ  1.8مليون دوالر أمريكي في منحة مرفق البيئة العالمي( ،يجري تنفيذه عن طريق اليوئنديبي.
ھذا المشروع سوف يربط بين فعالية الطاقة ألجھزة التبريد وتكييف الھواء من خالل معايير محدثة لفعالية الطاقة
وبرنامج للتصنيف.
)ب( يوجد مشروع خاص بتعزيز فعالية الطاقة ألجھزة التبريد وتكييف الھواء يجري تطويره بشكل مشترك بين
وزارة البيئة األندونيسية واليوئنديبي للتمويل عن طريق مرفق البيئة العالمي .انعقدت أول ورشة عمل ألصحاب
المصلحة بالنسبة لھذا المشروع المقترح في نھاية أبريل/نيسان  2011في باندونغ ،أندونيسيا ،وحضرھا معظم
أصحاب المصلحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،باإلضافة إلى اإلدارات الحكومية
والوزارات األخرى .يتوقع تقديم المشروع إلى مرفق البيئة العالمي خالل عام  2011والموافقة عليه في .2012
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)ج( لقد وصلت المناقشات إلى مراحل متأخرة فيما يتعلق بمشروع ثنائي األطراف لتمويل االستثمارات اإلضافية
المطلوبة لتنفيذ تعزيزات فعالية الطاقة في أجھزة التبريد وتكييف الھواء المصنعة عن طريق الشركات التي
تُغطيھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
األثر على المناخ بالنسبة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى
 .;39فيما يلي التأثيرات على االنبعاثات المباشرة لمكافئ ثاني أكسيد الكربون قبل وبعد تحويالت التقنية في المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:

قبل التحويل
القطاع/المادة
تكييف الھواء )طن متري(
التبريد )طن متري(
الرغاوي )طن متري(
المجموع )طن متري(
1
إمكانية االحترار العالمي
األثر )أطنان من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون(
إجمالي األثر )أطنان من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون(

الھيدروكلوروفلوروك الھيدروكلوروفلورو
كربون141-ب
ربون22-

587
165
0
752
1,810
1,361,120

0
413
405
818
725
593,050

1,954,170

بعد التحويل
القطاع/المادة
تكييف الھواء )طن متري(
التبريد )طن متري(
الرغاوي )طن متري(
المجموع )طن متري(
1
إمكانية االحترار العالمي
األثر )أطنان من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون(
إجمالي األثر )أطنان من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون(

ر – 410أ

0
0
0
0
2,088
0

ر134-أ

0
0
0
0
1,430
0

ر32

432
53
0
485
675
327,375

الھيدروكربون

0
370
245
615
11
6,765

الھيدروفلوروكر
بون245-وأ

0
0
50
50
1,030
51,500

385,640

مالحظات:
 .1قيمة إمكانية االحترار العالمي تكون وفق (2007) IPCC AR-4
 .2تخفيضات إضافية في االنبعاثات المباشرة نتيجة إلزالة  3.7أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ) 67طن متري( من الھيدروكلوروفلوروكربون-
 22من خالل اإلدارة الفعالة لغاز التبريد )بمقدار حتى  121,270طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( ونتيجة لتجنب االنبعاثات من  500طن
متري ھيدروكلوروفلوروكربون 22-كحد أدنى ،حيث لن تكون ھناك حاجة إلى ذلك في الخدمة بسبب عمليات الحظر التنظيمية على أجھزة التبريد
وتكييف الھواء المعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بداية من عام ) 2015بمقدار حتى  905,000طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(.

بناء على ماسبق ،يؤدي صافي األثر إلى تخفيضات في االنبعاثات المباشرة بمقدار  2,594,800طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون سنويًا بداية من عام .2015
 .40باإلضافة إلى ما تقدم ،فإن تخفيضات االنبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الفعالية المحسنة الستھالك الطاقة
بالنسبة ألجھزة التبريد وتكييف الھواء تُق ﱠدر بـ  1,600,000طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا كحد أدنى بداية
من عام .2015
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المرفق األول
البدائل ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي والفعالة في استھالك الطاقة في قطاعات تكييف الھواء
والتبريد في أندونيسيا :شراكة استراتيجية مع الصناعة والحكومة اليابانية
خلفية
لقد نشأت المسألة الرئيسية المتعلقة باختيار تقنية ذات إمكانية منخفضة لالحترار العالمي ،خاصة في قطاع
.41
تكييف الھواء ،في سياق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بسبب الموقف ال ُمحدد والفرص التي
يفرضھا.
وباناسونيك أندونيسيا ،التي تبلغ ملكية الطرف األندونيسي فيھا  %40تقريبًا ،ھي إحدى الشركات المشاركة
.42
في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا .وھي المصنع الوحيد ألجھزة تكييف ھواء الغرفة
)حتى  3حصان( في أندونيسيا .تقترح باناسونيك أندونيسيا التحول إلى تقنية  R-410Aإلزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وھي التقنية الحالية التي تستخدمھا .وكما يتضح ،وفقًا للسياسات الحالية للصندوق
المتعدد األطراف ،تُعتبر باناسونيك أندونيسيا مؤھلة في الواقع للحصول على التمويل المطلوب إلزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وذلك بالتناسب مع ملكية الطرف األندونيسي فيھا .ووفقًا لذلك ،طلبت أندونيسيا
التمويل من الصندوق المتعدد األطراف لتحويل باناسونيك أندونيسيا إلى تقنية  R-410Aكجزء من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا .ومع ذلك ،ال تُعتبر تقنية  R-410Aبالضرورة تحسينًا
للھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وذلك فيما يتصل بزيادة الفوائد المناخية )المقرر  6/XIXالجتماع األطراف(.
تزيد المشكلة أھمية في حالة أندونيسيا ،حيث أن باناسونيك تُعتبر المصنع الوحيد ألجھزة تكييف الغرفة في
.43
ُ
أندونيسيا وتسھم بنسبة  %22من حصة السوق؛ بينما تتم تلبية باقي احتياجات السوق باالستيراد .وحسب خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،سوف تسن أندونيسيا تنظيمات لحظر الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
أجھزة تكييف الھواء المصنعة محليًا والمستوردة يبدأ تنفيذھا من  1يناير/كانون الثاني  ،2015وھو ما يُعتبر
ضروريًا ألندونيسيا حتى تحقق االمتثال ألھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .2015وعندما يحدث
ذلك ،يُعتبر من شبه المؤكد أن باناسونيك في أندونيسيا )باإلضافة إلى المصنعين األخرين من الخارج( سوف تبدأ في
طرح أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على R-410Aفي األسواق .سوف يؤدي ذلك إلى خلق ملحق خدمة إضافي لغاز
 R-410Aفي المستقبل .وباإلضافة إلى تعھدات بروتوكول مونتريال ،اتخذت أندونيسيا بشكل تطوعي أھدافًا لخفض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  %26من المستويات الخاصة بعام  2005بحلول عام  .2020ويُعتبر اإلدخال
بشكل مكثف لتقنية R-410Aعائقًا كبيرًا ومصدرًا للتأثيرات المناخية العكسية.
يحتمل أن ينشأ مؤقفًا مشابھًا في البلدان األخرى في منطقة آسيا والمحيط الھادئ مثل الصين والھند وماليزيا،
.44
باإلضافة إلى الدول الصغيرة األخرى ،مما يؤدي إلى االنتشار بشكل واسع إلدخال تقنية  R-410Aفي الدول النامية.
تبلغ المبيعات السنوية الحالية ألجھزة تكييف الھواء في الدول النامية في منطقة آسيا والمحيط الھادئ وحدھا 35-30
مليون وحدة تقريبًا .وبحلول عام  ،2020من المتوقع أن يتخطى ھذا العدد  100مليون وحدة مع التسليم بالتغلغل
البطيء في السوق والحجم الكبير للطلب .يُشير ھذا السيناريو إلى تھديدات إضافية وكبيرة للتأثيرات العكسية على
المناخ.
وھكذا فإنه من خالل عملية الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا،
.45
توجد فرصة فريدة إلرسال "إشارة سوق" إلى الصناعة بأن المجتمع الدولي يأخذ األمور بجدية بالفعل فيما يتعلق بعدم
تعزيز الخيارات ذات اإلمكانات العالية لالحترار العالمي وغير الفعالة ،وبدالً من ذلك سوف يُعزز خيارات ذات
إمكانات منخفضة لالحترار العالمي وفعالة في استھالك الطاقة .وفي الوقت الحالي لم تنتشر تقنية  R-410Aبشكل
مكثف في الدول النامية ،وسوف توجد حاجة إلى موازنة تعزيز ھذه الفرصة لمنع التوسع اإلضافي والكبير في تقنية
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 R-410Aفي األسواق الناشئة ،التي يحتمل أن تكون أكبر بكثير من األسواق الحالية في الدول المتقدمة )أعداد أجھزة
تكييف الھواء القائمة على  R-410Aفي الدول المتقدمة وصل بالفعل إلى  200مليون وحدة تقريبًا قبل نھاية 2010
وفقًا لبعض تقديرات الصناعة(.
تلعب الشركات اليابانية دورًا مھ ًما في قطاع تكييف الھواء ،خاصة في الدول النامية ،وفي الدول الرئيسية
.46
بمنطقة آسيا والمحيط الھادئ مثل الصين والھند وأندونيسيا وماليزيا...إلخ على وجه الخصوص ،وھي لديھا أيضًا
أحدث التقنيات المتاحة .تُعتبر ھذه الشركات في وضع يسمح لھا بالقدرة على المبادرة فيما يتعلق بإدخال تقنيات فعالة
وذات إمكانات منخفضة لالحترار العالمي في الدول النامية .والوقت الحالي )المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية( يُعتبر الوقت المناسب التخاذ مثل ھذه المبادرة ،وإال فسوف تضيع فرصة كبيرة.
أجرى اليوئنديبي مناقشات متعددة ومفصلة مع أعضاء اللجنة التنفيذية الرئيسيين حول المشروع في األشھر
.47
الثالث السابقة ،سواء في سياق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا أو في سياق الفرصة
األكبر مثل المبادرة المتاحة حاليًا ،وذلك بالنسبة للتأثيرات المناخية المحتملة الكبيرة والمؤاتية .وعلى ھامش االجتماع
المشترك الحالي لشبكة شرق/جنوب آسيا في جزر الملديف ،انعقدت المزيد من المناقشات التفصيلية عن طريق
اليوئنديبي والواليات المتحدة ،مع وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ،لطلب المساعدة في إقناع كبرى
الشركات اليابانية المصنعة ألجھزة تكييف الھواء والتبريد بتبني منھجًا استراتيجيًا أكثر من الناحية البيئية والتجارية
حول ھذه المسألة الملحة المتعلقة بالتقنية.
وقد تفضلت وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالموافقة على التعاون وتسھيل اجتماعًا بين اثنين
.48
من كبرى الشركات المصنعة اليابانية ،دايكن وباناسونيك ،وممثلين عن اليوئنديبي وحكومة أندونيسيا.

اجتماع بين اليوئنديبي وحكومة أندونيسيا ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ودايكن وباناسونيك
حضر مملثون على مستوى رفيع عن الحكومة األندونيسية )وزارة البيئة ووزارة الصناعة( ووزارة
.49
االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية واليوئنديبي اجتماعات مع إدارات عالية المستوى لدايكن وباناسونيك ،التي يقع
مقرھا الرئيسي في أوساكا ،اليابان ،خالل الفترة من  6إلى  8يونيو/حزيران  ،2011وقد اشتمل ذلك على زيارات
ميدانية إلى المنشآت المصنعة ذات الصلة .تم إبالغ إدارات ھاتين الشركتين اليابانيتين الرئيسيتين بالوضع في
أندونيسيا باإلضافة إلى الوضع العالمي ،وذلك في سياق بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في أجھزة التبريد
وتكييف الھواء ،خاصة فيما يتعلق بأھمية الوقت في سياق تنفيذ وامتثال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وبعد المناقشات التفصيلية حول العديد من بدائل التقنية التي توصلتا إليھا الشركتان
المصنعتان ،تم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الرئيسية التالية:
)أ( سوف تقدم كل من دايكن وباناسونيك تقنية  R-32وتدعمھا وتعززھا )إمكانية االحترار العالمي 675
ومدة البقاء في الغالف الجوي  4.9سنة ومكتسبات فعالية الطاقة حتى  10في المائة أعلى من البدائل
األخرى( بالنسبة لتطبيقات تكييف الھواء والتبريد بما في ذلك أجھزة تكييف ھواء الغرفة في أندونيسيا،
وذلك باالتساق مع اإلطار الزمني لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروركربونية ألندونيسيا وبالتوافق مع أھداف أعوام  2013و.2015
)ب( سوف تعمل الحكومة األندونيسية عن قرب مع الصناعة للتأكد من توافر التنظيمات والمعايير والبنية
األساسية المالئمة إلدارة االستخدام اآلمن لھذه التقنية خالل عمر المنتج .وقد تشمل التنظيمات المقترحة
تقييد استيراد المنتجات/المواد ذات اإلمكانات العالية لالحترار العالمي.

2

األثر
يحتمل أن يترك ھذا المشروع أثرًا عميقًا على قطاع تكييف الھواء في أندونيسيا ،باإلضافة إلى الدول النامية
.50
األخرى خاصة في آسيا والمحيط الھادئ ،حيث توجد روابط بين بلدان المنطقة ،وذلك فيما يتصل بتصنيع مكونات
وأجزاء أجھزة تكييف الھواء ،باإلضافة إلى التجارة الضخمة في أجھزة تكييف الھواء .وإدخال تقنيات ذات إمكانات
منخفضة لالحترار العالمي مثل  R-32سوف يؤدي إلى فوائد مناخية كبيرة ،سواء من خالل التخفيضات المباشرة
وغير المباشرة في االنبعاثات.
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المرفق الثاني
التوزيع المراجع للتكلفة بالنسبة لشركة باناسونيك أندونيسيا
رقم

الوحدة

العنصر

إعادة تصميم النظام والمكون والعملية
1
تعديالت معالجة مبدل الحرارة
2
تعديالت معالجة الصفائح المعدنية
3
تعديالت خط التجميع
4
تعديالت منطقة الشحن
أجھزة اختبار الضغط
أجھزة شحن غاز التبريد
أجھزة اكتشاف التسرب الصناعي
المضخات الخوائية
تعديالت فحص الجودة والتشطيب واالختبار
5
اعتماد المنتج من وكاالت خارجية
6
تصنيع النماذج التجريبية والتجارب واالختبارات
7
التدريب على المعالجة والتشغيل والصيانة والسالمة
8
المساعدة الفنية من خبراء خارجيين
9
المجموع الفرعي
الطوارئ )(%10
المجموع )تكاليف الطوارئ(

تكلفة
الوحدة

الكمية

Lot
Lot
Lot

1
2
1

60,000
45,000
30,000

Lot
عدد
Nos
Nos
Nos
Lot
Lot
Nos
Lot
Lot

1
1
4
2
12
1
1
10
1
1

30,000
10,000
7,500
7,500
2,500
30,000
25,000
2,500
15,000
15,000

إجمالي التكاليف
)االجتماع الثالث
والستين للجنة
التنفيذية(
60,000
90,000
30,000

0
0
30,000

30,000
10,000
30,000
15,000
30,000
30,000
25,000
25,000
15,000
15,000
405,000
40,500
445,500

30,000
10,000
30,000
15,000
30,000
30,000
25,000
0
30,000
0
230,000
23,000
253,000

التكاليف
المراجعة

التكلفة التشغيلية اإلضافية
رقم

الوحدة

العنصر

تكلفة
الوحدة

الكمية

الضاغطات
1
2
المدخرات في مبدالت الحرارة
غاز التبريد )شحن  %30أقل(
3
المجموع )التكاليف التشغيلية اإلضافية(
التكاليف التشغيلية اإلضافية المؤھلة ) 6.30دوالر أمريكي/كغ من قدرات استنفاذ األوزون(
Nos
Nos
كغ

266,641
266,641
184,340

5
-2
4

إجمالي التكاليف
)االجتماع الثالث
والستين للجنة
التنفيذية(
1,333,205
-533,282
691,275
1,491,198
1,161,342

التكاليف
المراجعة

1,333,205
-533,282
516,152
1,316,075
1,161,342

إجمالي التكاليف
رقم

إجمالي التكاليف
)االجتماع الثالث
والستين للجنة
التنفيذية(
445,500
1,161,342
1,606,842
964,105
642,737

العنصر

التكاليف الرأسمالية اإلضافية
1
التكاليف التشغيلية اإلضافية
2
إجمالي التكاليف
أقل بالنسبة للملكية غير أ(%60) 5
صافي التمويل المؤھل
مالحظة :جميع المبالغ بالدوالر األمريكي

1

التكاليف
المراجعة

253,000
1,161,342
1,414,342
848,605
565,737

المرفق الثالث
التكاليف العامة المراجعة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا
عد
د

الوكالة

العنصر

 1الخطة القطاعية لتكييف الھواء
 2الخطة القطاعية للتبريد
 3الخطة القطاعية للرغاوي
 4مشروع مجمع ألربع ) (4شركات في قطاع الرغاوي
 5المساعدة الفنية إلدارة غاز التبريد
 6إدارة وتنسيق المشروع
المجموع الكلي
إجمالي إزالة المواد المستنفذة لألوزون )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(
فعالية التكلفة )دوالر أمريكي /كغ-من قدرات استنفاذ األوزون/سنة(
مالحظة :غير شاملة تكاليف دعم الوكالة

1

اليوئنديبي
اليوئنديبي
البنك الدولي
اليونيدو
أستراليا
اليوئنديبي

اإلزالة
)أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون(
32.27
54.51
34.12
10.40
ال ينطبق
ال ينطبق
131.20

التمويل المطلوب
)دوالر أمريكي(
4,428,453
4,022,649
2,714,187
777,395
300,000
450,000
12,692,684
1,636
7.76

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

EP
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اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳــــﺔ ﻟﻠﺼﻨــﺪوق اﻟﻤــﺘﻌــﺪد اﻷﻃـــﺮاف
ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮوﺗﻮآـﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳــﺎل
اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴــﺘﻮن
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل 8 – 4 ،أﺑﺮﻳﻞ  /ﻧﻴﺴﺎن 2011

ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺎت :إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﺘﺄﻟﻒ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻹزاﻟﺔ
• ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ( )اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ(

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

• ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
)اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻈﻠﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ رﻏﺎوي
ﺑﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻓﻲ أﻳﺰوﺗﻚ ﺟﺎﻳﺎ ﻣﺎآﻤﻮر ،أﻳﺮﺗﻴﻜﻴﻨﺪو ،ﺳﻴﻨﺎر ﻟﻴﻨﺘﻴﺮا آﻴﻨﻜﺎﻧﺎ،
و ﻣﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﺎ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

• ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
)اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء،
واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻰ

• ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ(

ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.
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ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع :ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

أوﻻ :ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ2009 :

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7

) 374.8ﻃﻦ ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺴﻨﺔ2009 :

ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻷﻳﺮوﺳﻮل

اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺤﺮاﺋﻖ

اﻟﺮﻏﺎوي

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 124-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141-ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 142-ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 225-

3.0
85.0

اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺔ

41.4

6.4
0.0
130.5

196.6

238.0
0.0

0.0

راﺑﻌﺎ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻔﺘﺮة 2010-2009
ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
0.0

اﻟﺒﺎﻗﻲ:

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻟﻸوزون )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﺳﺘﻨﻔﺎد
ﺑﻘﺪرات
اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻸوزون )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﺳﺘﻨﻔﺎد
ﺑﻘﺪرات
اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻟﻸوزون )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﺳﺘﻨﻔﺎد
ﺑﻘﺪرات
اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
ﻟﻸوزون )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﺳﺘﻨﻔﺎد
ﺑﻘﺪرات
اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

3.3
0.0

45.4

ﻣﺠﻤﻮع
اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻘﻄﺎع

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

2011
0.0

2012
0.0

2013
0.0

2014
3.7

2015
0.0

2016
0.0

2017
0.0

2018
0.0

2019
0.0

2020
0.0

اﻟﻤﺠﻤﻮع
3.7

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

6.2

12.4

6.2

6.2

31.0

1,075,000

2,150,000

1,075,000

1,075,000

5,375,000

43.2

0.0

35.9

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

86.8

5,505,000

0

3,429,407

0

717,896

0

0

0

0

0

9,652,303

10.4

10.4

879,000

879,000

2
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ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل )ﺗﻘﺪﻳﺮات(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

2011
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
4,000,000
300,000
300,000
39,000
1,500,000
112,500
777,395
58,305
6,577,395
509,805
7,087,200

2012
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
2013
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
402.16
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
402.16
0 3,944,620
0
295,847
0
0
0
0
0
923,181
0
69,239
0
0
0
0
0 4,867,801
0
365,085
0 5,232,886

2015
361.94
361.94
980,682
73,551
0
0
291,006
21,825
0
0
1,271,688
95,377
1,367,065

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
8,925,302
669,398
300,000
39,000
2,714,187
203,564
777,395
58,305
12,716,884
970,267
13,687,151

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )(2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

4,000,000
300,000
1,500,000
777,395

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

300,000
39,000
112,500
58,305
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ) (2011ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ
ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻻﻓﺮادي
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وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻗﺪم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.1
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻹزاﻟﺔ  140.7ﻃﻦ ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم :2015
)أ(

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ( وﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻈﻠﻴﺎ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺷﺮآﺎت ﻟﻠﺮﻏﺎوي )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو(؛

)ب(

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(؛

)ج(

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(؛

)د(

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(.

وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻪ 28,061,804 ،دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ زاﺋﺪا
.2
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  2,104,636دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ .وﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وآﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ.
وﻋﻘﺪت ﻣﺸﺎورات ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ أن
.3
اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إرﺟﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ إزاﻟﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺮر .(56/62
وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻗﺪم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﺧﻄﺔ إدارة
.4
ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻊ أرﺑﻊ ﺧﻄﻂ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرﻩ 12,716,884
دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻗﺪرﻩ  970,267دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻧﻄﺎق اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35و Add.1اﻟﻠﺘﻴﻦ آﺎﻧﺘﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺘﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع
.5
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺗﻴﺴﺮا ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺧﻄﺔ إدارة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺨﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺨﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻳﻌﻘﺒﻪ وﺻﻒ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ .وﻧﻈﻢ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ 1

وﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ رﻗﻢ  1997/23اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
.6
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة( .وﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2006
ﻧﻈﺎم ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺤﺼﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺾ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﺗﻘﺪم وﺣﺪة اﻷوزون ،اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﺗﻮﻓﺮ ﻟﺠﻨﺔ
.7
اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،اﻹرﺷﺎدات اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .وﺟﺮى ﺗﺸﻜﻴﻞ أرﺑﻊ أﻓﺮﻗﺔ ﻋﻤﻞ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺮﻏﺎوي واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
4
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وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ( ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎن  2009ﻟﻮﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﻧﺘﺎج وﻻ ﺻﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  1اﻻﺳﺘﻬﻼك
.8
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .وزاد اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻣﻦ  1.261ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ  1996إﻟﻰ 3.949
ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ  ،2006وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1996ﺣﺘﻰ
 .2006ﻏﻴﺮ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2007ﺑﻠﻐﺖ  15.3ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ و 14.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  22واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141-ب
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-زﻳﺎدة
آﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
اﻟﺠﺪول  :1اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة  (7ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
2008
2007
2006
2005
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

2009

ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
ﺑﻘﺪرات ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون
اﻷوزون
اﻷوزون
اﻷوزون
اﻷوزون
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -
141ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن123-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 124-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 225-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ

4,327.0 238.0 3,668.4 201.8 3,094.0 170.2 2,387.8 131.3 2,339.9 128.7
1,186.0 130.5 874.2 96.2 1,007.5 110.8 1,526.0 167.9 1,635.8 179.9
318.0
6.4
91.5
1.8 288.4
5.8
34.7
0.7
0.1
0.1
0.6
0.0
1.4
0.0
0.5
0.0
5,831.7 374.8 4,635.5 299.8 4,390.4 286.8 3,948.5 299.9 3,975.7 308.6

وﻳﻘﺪر ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻷﻏﺮاض اﻻﻣﺘﺜﺎل  402.16ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
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اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻌﺎم  2009اﻟﺒﺎﻟﻎ  374.8ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  7ﻣﻦ
اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻌﺎم  2010اﻟﺒﺎﻟﻎ  429.5ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون.
وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  2اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﻗﺪ
.10
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ  47ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ .وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–141ب ﻧﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )ﻣﻘﻴﺴﺎ ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(..

اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺠﺪول  :2اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009
)ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
123141ب22-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

32.30
9.08

45.43
85.03

ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

130.46
130.46

41.38
196.61
237.99
5

3.04
3.04
3.32
6.36

32.30
54.51
85.03
3.04
174.88
199.93
374.81

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/34
ﻳﻮﺟﺪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻨﻈﻢ إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﻻ ﺗﺰال ﺗﺠﺮى
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ﺣﺘﻰ اﻵن دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت ،ﻏﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺿﺂﻟﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 225واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺪف اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ .2015

ﻋﺮض ﻋﺎم ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
آﺎﻧﺖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﺧﻼل
.12
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ  .1994وﻗﺪ أﺧﺬت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر هﻴﻜﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﺗﺠﺎهﺎت وﻣﻼﻣﺢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻣﺎﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﺎح وإدارة اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ أهﺪاف اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ ﻓﻲ  2013و  2015ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،واﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻮﻗﻔﻪ ،وﺗﻮاﻓﺮ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن.
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وﻟﺪى ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻷهﺪاف اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و ،2015وﻧﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺮرات واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،وﺗﻄﻮر وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،واﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺸﻮهﺎت اﻟﺴﻮق وﻟﺘﻴﺴﻴﺮ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ ،واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻄﻮﻋﻲ
واﻹﻧﻔﺎذ ،واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ إزاﻟﺔ 140.7
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2015وهﻮ ﻣﺎﻳﻤﺜﻞ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ،وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺳﺘﺠﺮى إزاﻟﺔ  90.50ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،و 49.93ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ .وﺳﺘﺠﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
وﺳﻮف ﺗﺘﻢ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺤﻠﻮل
.14
ﻋﺎم  .2015وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ،ﺳﻮف ﺗﺘﻢ إزاﻟﺔ هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺒﺮد ،واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺒﺮد ،واﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻟﻮاح اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2015أﻣﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2015ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ،وﺟﺰء
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ،وﻗﻄﺎع اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت.
ودﻋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
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اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2011؛ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2015؛ وﺣﻈﺮ ﺻﻨﻊ /
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22 -اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2015
وﻳﺤﻈﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2011إﻧﺸﺎء ﺷﺮآﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب وأي ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﺳﻮف ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ إﻋﺪاد و/أو ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
.16
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ .آﻤﺎ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻐﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻻﺳﺘﺼﻼح ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ .وﺳﻴﻨﻔﺬ أﻳﻀﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ .وﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺁﻟﻴﺎت
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
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اﻟﻘﺴﻢ  2اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻬﻴ ﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺮﻏ ﺎوي )اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ( وﻣﺸ ﺮوع ﻣﻈﻠ ﻲ
ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻟﻠﺮﻏﺎوي )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو(
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

.17

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
) أ(

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141ب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ﻰ( ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ  5 233 557دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ ﻗﺪرهﺎ  392 517دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺴ ﺘﻴﻦ .وﺳ ﻮف ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﺸ ﺮوع إزاﻟ ﺔ  39.5ﻃﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ) 359.4ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳ ﺎ( ﻣ ﻦ هﻴ ﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141ب ﺑﺠ ﺪوي ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ  14.56دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴ ﺎ
ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮﺟﺮام؛

)ب(

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻈﻠﻴﺎ ﻹزاﻟﺔ  10.4ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ) 94.1ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ( ﻣﻦ هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141ب ﻣﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺔ رﻏﺎوي ﺑﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻓﻲ أﻳﺰوﺗﻚ ﺟﺎﻳ ﺎ ﻣ ﺎآﻤﻮر ،أﻳﺮﺗﻴﻜﻴﻨ ﺪو ،ﺳ ﻴﻨﺎر ﻟﻴﻨﺘﻴ ﺮا آﻴﻨﻜﺎﻧ ﺎ ،و ﻣ ﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳ ﺎ ،ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ  814 247دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﻠﻔ ﺔ دﻋ ﻢ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺪرهﺎ  61 069دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴ ﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴ ﺪو وﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ وﻣﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  8.65دوﻻرا /آﺠﻢ.

وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو  6,047,804دوﻻرات
.18
أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ زاﺋﺪا ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ ﻗﺪرهﺎ  453,586دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻹزاﻟﺔ  49.9ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ) 453.5ﻃﻦ
ﻣﺘﺮي( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ،ﺑﻤﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  13.33دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮﺟﺮام.
واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
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ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2013و  .2015وﺗﻜﻔﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –
141ب ،وإﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﺳﺘﺪاﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ،
وإﻳﺠﺎد ﺷﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻵﺧﺮ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻺزاﻟﺔ ،ﺗﺮآﺰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻤﻜﻦ إدارﺗﻪ
وﻗﺪرة ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ.
.20
وﺳﻮف ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ )إزاﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016؛ و إزاﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻸﻟﻮاح اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .(2020وﺳﻮف ﻳﻄﺒﻖ ﺣﻈﺮ آﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻓﻮر اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع .وﺳﻴﻔﺮض ﺣﻈﺮ آﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ .2030

اﺳﺘﻬﻼك هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ،ﻳﺴﺘﺨﺪم  80.2ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات
.21
اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻏﺎوي ،و  16.1ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻓﻲ ﺻﻨﻊ رﻏﺎوي اﻟﻌﺰل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  65.5ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻓﻲ  70ﺷﺮآﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ رﻏﺎوي اﻟﻌﺰل
ﻟﻸﺟﻬﺰة ،واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺒﺮدة ،وﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ ،واﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ،واﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺮﻧﺔ ،واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺮذاذﻳﺔ ،واﻟﺮﻏﺎوي
اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻷﺛﺎث )اﻟﺠﺪول  .(3وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻣﻘﺪارهﺎ  14.7ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،و/أو ﺷﺮآﺎت ﺻﻐﻴﺮة ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ
و 20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2009و  ،2010ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  2010 – 2009ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﺑﻨﺤﻮ  78.9ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون
) 717.7ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ( .وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﺤﻮ  8.8أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ) 80ﻃﻨﺎ( ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ )ﺗﺒﺎع ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ(.
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اﻟﺠﺪول  :3اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ رﻏﺎوي هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب
وﺣﺪات اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
اﻟﺜﻼﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ
اﻷﻟﻮاح ،اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
ﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ
اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﻘﻠﺪ
اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
أﻟﻮاح اﻟﺮﻏﺎوي
اﻟﺮش
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺒﺮدة
اﻟﺮش
اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺛﺎث
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ
51.6
117.2
106.7
37.5
11.1
0.0
38.1
105.8
32.3
0.6
5.9
4.9
48.8
34.8
595.2

ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون
5.7
12.9
11.7
4.1
1.2
0.0
4.2
11.6
3.6
0.1
0.7
0.5
5.4
3.8
65.5

ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﻼث وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻣﻦ آﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–
.22
 11إﻟﻰ هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف .وﺑﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻣﻦ
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب  49.7ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ) 452ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ( ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﺗﻤﺜﻞ  76ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع .وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ،وﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ،
واﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﻘﻠﺪ ،واﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ،واﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺮﻧﺔ ،واﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق .آﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
 49ﺷﺮآﺔ ﺑﻮﻟﻴﻮﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–141ب ﺗﻘﻮم ﺑﺨﻠﻄﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻧﻈﻢ ﻣﺤﻠﻴﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﺗﻮرﻳﺪ آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﺧﻠﻄﻪ
ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ  53ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻣﻦ  42ﺟﻬﺎز ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،و
.23
 12ﺟﻬﺎز ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ )ﻣﻊ وﺟﻮد أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺗﻮزﻳﻊ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ( ،و 7وﺣﺪات ﻣﻦ ﻣﻌﺪات اﻟﺮش
ﺑﺎﻟﺮذاذ؛ وﻳﺘﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﺼﺐ ﻳﺪوﻳﺎ ﻓﻲ  8ﻣﺼﺎﻧﻊ .وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ  13ﺟﻬﺎز ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ و 4أﺟﻬﺰة ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
ﺳﻮف ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
.24
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺎرا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل( ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ذات
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺣﺘﺮار ﻋﺎﻟﻤﻲ أﻋﻠﻰ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ
.25
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ .وﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي
ﺳﻮف ﺗﺆدي اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي إﻟﻰ إزاﻟﺔ  50.0ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ) 453.5ﻃﻨﺎ
.26
ﻣﺘﺮﻳﺎ( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–141ب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ  30ﺷﺮآﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .4
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اﻟﺠﺪول  :4اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺮﻏﺎوي
ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻷوزون
وﺣﺪات اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
3.0
26.9
3
اﻟﺜﻼﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
19.6
177.8
2
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺒﺮدة
1.0
9.0
3
اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
9.3
85.0
11
اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻸﺛﺎث
6.7
60.7
7
اﻷﻟﻮاح
10.4
94.1
4
اﻟﻤﺠﻤﻮع
50.0
453.5
30
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي  16.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ  9.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
.27
ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )اﻟﺠﺪول  .(5وﺣﺪدت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﻘﻮم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ أﺟﻬﺰة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﻮﺟﻮدة؛ وﺗﻘﻮم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –
 245faواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس؛ وﺗﻘﻮم ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  245faﻋﻠﻰ أﺳﺎس  1.60دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ /آﺠﻢ .وﻳﺸﻤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻈﻠﻲ ،ﻓﻲ آﻞ ﻣﺼﻨﻊ ،ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ أو اﺳﺘﺒﺪال أﺟﻬﺰة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻏﺎوي ،ﻧﻈﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ ،اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺘﺪرﻳﺐ .وﻳﺆدي ﺗﺤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷرﺑﻊ إﻟﻰ وﻓﻮرات ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﺪرهﺎ  2 107دوﻻرات
أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
اﻟﺠﺪول  :5اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮرو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ*

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن،
وﺣﺪات اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
78.2
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن
177.8
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن
اﻟﺜﻼﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
161.9
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ
56.9
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻷﻟﻮاح ,اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
16.8
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ
57.8
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن
اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
160.6
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻷﻟﻮاح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
49.1
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
أﻟﻮاح اﻟﺮﻏﺎوي
0.9
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺮذاذﻳﺔ
9
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻟﻨﻘﻞ
7.5
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﺮذاذ
85
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻟﺴﻴﺎرات
60.7
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻷﺛﺎث
94.1
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻈﻠﻲ**
1,016.30
اﻟﻤﺠﻤﻮع
* اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم 2012
** ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو .واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن هﻮ ﻓﻲ ﻋﺎم .2009

780,109
2,096,641
2,384,618
421,759
506,033
1,112,806
2,839,729
404,416
320,496
489,876
502,441
2,380,355
1,381,274
1,203,147
16,823,700

ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﺠﻢ(
اﻟﻌﺘﺒﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

9.97
11.79
14.73
7.41
30.15
19.26
17.68
8.24
351.93
54.29
67.42
28.02
22.77
12.78

7.83
9.79
7.83
7.83
7.83
9.79
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
16.86
16.86
8.65

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف
612,306
1,740,662
1,267,677
421,759
131,544
565,862
1,257,498
384,453
7,047
70,470
58,725
1,433,100
1,023,402
813,965
9,788,470

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﻴﺮ

167,803
355,979
1,116,941
374,489
546,944
1,582,231
19,963
313,449
419,406
443,716
947,255
357,872
389,182
7,035,230

ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ،ﻓﺈن اﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ ﻣﺒﻠﻎ  250 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
.28
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ :ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوي ) 50 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(؛ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ )000
 100دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(؛ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ) 50 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(؛ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 50 000دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ( .وﻃﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﺒﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻗﺪرﻩ  453 051دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي .وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ
9
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اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي  6 047 804دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺮد ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .6
اﻟﺠﺪول  :6ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ/اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
204.80
22.53
اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ )هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(
145.60
16.02
ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ )هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
– (245fa
9.00
0.99
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى
94.10
10.35
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻈﻠﻲ )هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ
رﺳﻢ اﻹدارة
453.50
49.89
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﺠﻢ(
9.79
16.86
7.83
8.65

13.34

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
2,004,796
2,455,052
70,658
814,247
5,344,753
250,000
453,051
6,047,804

اﻟﻘﺴﻢ  -3اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
.29
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ  2013و ،2015وﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺼﻨﻊ واﺣﺪ ﻟﻤﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ و  4ﺷﺮآﺎت آﺒﺮى و18
ﺷﺮآﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻷﺧﺮى .وﺗﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ إزاﻟﺔ آﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل هﻴﺪروﻓﻠﻮرآﺮﺑﻮن –  ، 410Aﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن
ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ إﻟﻰ هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  32ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ هﺬا
ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل.
ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻧﻤﻮا آﺒﻴﺮا ﺟﺪا ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرة ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ
.30
اﻟﻬﻮاء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاق اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻣﺎ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻃﺮاد ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻗﺘﺮن ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن.
وﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  22آﻐﺎز ﺗﺒﺮﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ زاد اﺳﺘﻬﻼآﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻌﺪل
آﺒﻴﺮ.
اﺳﺘﻬﻼك هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 22
ﻗﺪر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﺑـ  3.114ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ
.31
) 171.3ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  587.3ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 32.3ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺪات ،وﻣﺎﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ .وﻳﺒﻠﻎ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء 634.5ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون.
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
ﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت .وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ
.32
اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ واﺣﺪة .وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ أآﺒﺮ أرﺑﻊ
ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺘﺮاوح اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 22ﺑﻴﻦ  9.8أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ ) 0.5ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون( و 68.5ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 3.8أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( .وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  18ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات ،وﻳﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ  233.5ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 12.8ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ،أي
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  13ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 0.7ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ.
واﺳﺘﺨﺪم ﻣﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﻧﻬﺞ ﻣﻌﻤﻢ ﻳﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﺎز
.33
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 410Aآﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– .22وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻋﺎدة
10
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ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ(  4,660,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ؛ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 60
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف هﻮ  1,864,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1,276,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ .واﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ
 115دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ آﻞ وﺣﺪة ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  110,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ  100دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ آﻞ وﺣﺪة ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول
 7ﻋﺮض ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت.
اﻟﺠﺪول  :7اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  23ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺴﺘﻴﻦ(
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﻴﺮ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

4,660,000
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ )ﺷﺮآﺔ واﺣﺪة(
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬ ﻮاء اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟﺨﻔﻴ ﻒ وﻏﻴ ﺮﻩ 8,342,000
)ﺣﻮاﻟﻲ  4ﺷﺮآﺎت(
اﻟﻤﻨﺸ ﺌﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ 3,060,000
واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ )ﺣﻮاﻟﻲ  18ﺷﺮآﺔ(
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ*
16,062,000
180,000
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ 240,000
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
16,482,000

2,796,000
-

1,864,000
8,342,000

اﻟﻮﺻﻒ

إزاﻟﺔ )أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻦ
)دوﻻر
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮرو أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﺠﻢ(
آﺮﺑﻮن (22-
10.11
184.34
49.33
169.12

-

3,060,000

233.51

13.10

2,769,000
-

13,276,000
180,000
240,000

*586.97
**40.00
**53.33

22.62
4.50
4.50

2,796,000

13,686,000

680.30

20.12

* ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ آﻞ ﻗﻄﺎع.
** ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ آﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﻳﺤﺴﺐ آﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

وﺗﻘﺘﺮح ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻗﺪ أﺑﻠﻎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ
.34
ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﻓﺈن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وإﺻﺪار اﻟﻤﻮاد اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
)اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت( .وﻗﺪ أدرﺟﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" .أﻣﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ،اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺒﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاول اﻵﻣﻦ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ أو اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺎري .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻘﺘﺮح
اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺷﺮاك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ أدرﺟﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ".

اﻟﻘﺴﻢ  -4اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
.35
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  6,198,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  464,850دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ )ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ(.
وﺳﻮف ﻳﺆدي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ إزاﻟﺔ آﻞ اﺳﺘﻬﻼك  54.5ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺸﻤﻞ  165ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 9.07ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-و 413ﻃﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎ )45.43
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ .
وﺳﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك آﺎﻣﻞ ﻣﻦ  54،5ﻃﻦ ﺑﺪاﻻت اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ
.36
ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮرﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  165ﻃﻦ ) 9.07ﻃﻦ ﺑﺪاﻻت اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن
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اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮرﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺔ 22-و 413ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 45.43ﻃﻦ ﺑﺪاﻻت اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮرﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺔ
  b141اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ.وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
.37
 2013و .2015وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺳﻮق ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺣﻔﻆ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ.
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري .وﻳﻘﺘﺮح اﺳﺘﺨﺪام
.38
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة .آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻷﺧﺮى
آﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 134أ وهﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  410Aﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﻴﺎرات ذات
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﺮار ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أﺧﺮى ذات إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﺮار ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .وﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .وﺗﻢ اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻏﺎوي .وﺗﺨﻠﺺ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ إﻟﻰ هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – . 245fa
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺳﻮف ﺗﺆدي اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ إزاﻟﺔ  116.4ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
.39
– 141ب واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  22ﻓﻲ  27ﻣﻨﺸﺄة )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( .وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻣﻤﻠﻮآﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﻧﺸﺌﺖ ﻗﺒﻞ  2007وﻳﻮﺟﺪ  6ﻣﻨﺸﺌﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻮب .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻏﺎء ،ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺷﺮآﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وﺧﻤﺲ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺟﻬﺰة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻏﺎوي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ أﺟﻬﺰة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻏﺎوي ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻳﺮﺟﻊ اﺳﺘﺨﺪام هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب آﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  11ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف .وﺳﻮف ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺸﺮوع راﺋﺪ ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺴﻔﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻔﻦ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك .وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن أو هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب آﻐﺎز ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ .وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻔﻦ ﻻآﺘﺴﺎب اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ .وﺳﻮف ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة .واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺒﻜﺮة هﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–  22اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
.40
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول  8ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

اﻟﺠﺪول  8ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  27ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت
1,878,000
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ) 3ﺷﺮآﺎت(
3,060,000
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) 12ﺷﺮآﺔ(
660,000
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺣﻮاﻟﻲ  3ﺷﺮآﺔ(
180,000
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك
180,000
ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
240,000
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ
6,198,000
اﻟﻤﺠﻤﻮع
وﺗﻘﺘﺮح ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺮﻳﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
.41
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت .وﻗﺪ أدرﺟﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" .".أﻣﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ،اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺒﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاول اﻵﻣﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ أو اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/34

اﻟﺘﺠﺎري .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻘﺘﺮح اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺷﺮاك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ أدرﺟﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ".

اﻟﻘﺴﻢ  -5اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔاﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
أﻧﺸﺊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ  /ﻧﻴﺴﺎن  2009ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻊ
.42
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وإﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع .وآﺎن
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 123هﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪ اﻻﺷﺘﻌﺎل آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ،
ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎء أو اﻟﺮﻏﺎوي ،أو اﻟﻤﺴﺤﻮق .واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 123ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻤﻮل واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻤﺮ
ﺗﺨﺰﻳﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ ) 60إﻟﻰ .(80
ﺗﺼﻨﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123آﻌﻨﺼﺮ ﺧﻠﻂ أﺳﺎﺳﻲ هﻤﺎ:
.43
ﻃﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ وﻧﻈﻢ اﻹﻏﺮاق اﻟﺸﺎﻣﻞ .واﺳﺘﻬﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ  240ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 4.8أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123ﻓﻲ أﺧﻼط ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻌﺪات إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ )152
ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ أو  3.0أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( وﺧﺪﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪات ) 88ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ أو  1.8أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون( .وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻨﻈﻢ إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – ) 123ﻳﺼﻨﻌﻮن
ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ وﻳﺼﻨﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻈﻢ اﻹﻏﺮاق اﻟﺸﺎﻣﻞ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺷﻬﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺰداد اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
.2015

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
اﻷﺧﻼط اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
.44
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .وﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  136واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – .227واﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ واﻟﺨﻼﺋﻂ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﻤﺮ
اﻟﺸﺎﻣﻞ .وهﺬﻩ اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪاﺋﻞ ﺟﺎهﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  123 -؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺪات ﺟﺪﻳﺪة
أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻨﺪ إدﺧﺎل ﺑﺪاﺋﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻸداء ،واﻟﺴﻤﻴﺔ ،واﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺧﺮى .آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮارد ﻗﻴﺪا
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﻞ.
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹزاﻟﺔ
وﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،ﺗﻘﺘﺮح ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻓﻲ
.45
اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123ﺑﺤﻮاﻟﻲ  12.5ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 0.25ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 .2015وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹزاﻟﺔ
ﻗﺪرت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹزاﻟﺔ  12.5ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 0.25ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
.46
–  123ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  2015ﺑﻤﺒﻠﻎ  400 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .9
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اﻟﺠﺪول  :9ﺗﻜﻠﻔﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  123ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
اﻟﻤﻄﻠﻮب
اﻟﻨﻈﻴﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
150,000
20,000
170,000
90,000
20,000
110,000
30,000
0
30,000
30,000
0
30,000
60,000
0
60,000
360,000
40,000
400,000

اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺳﻮف ﺗﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.47
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗﻀﻄﻠﻊ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﻳﻀﻄﻠﻊ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺪور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة.

اﻟﻘﺴﻢ  -6اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.48
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  32,734,247دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ .واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺻﺮف 28,061,804
دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ) 26,291,804دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و 1,770,000ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ(
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻠﺪ ﻣﺒﻠﻎ  4,672,443دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ .وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  10ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
اﻟﺠﺪول  :10اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺎوي
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻹدارة واﻟﺮﺻﺪ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻄﻠﻮب

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

16,482,000
6,198,000
400,000
814,247
6,800,000

13,686,000
6,198,000
360,000
814,247
5,233,557

2,796,000
0
40,000
0
1,566,443

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

180,000
450,000
300,000
750,000
360,000
32,734,247

120,000
360,000
300,000
750,000
240,000
28,061,804

60,000
90,000
0
0
120,000
4,672,443
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ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﺧﻄﻂ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
.49
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺮر  (39/54وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺮر  (44/60واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺧﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ وﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻔﺘﺮة – 2011
 2014اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ وﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻂ
اﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ.

اﻟﻘﺴﻢ  -1وﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ  26ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم  4 635) 2008ﻃﻨﺎ( وﻋﺎم
.50
 5 832) 2009ﻃﻨﺎ( ،ﻗﺎل اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ )ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ( أن إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺷﻬﺪت ﻧﻤﻮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻄﺮدا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1999وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2005
ﺣﺘﻰ  .2007ورﻏﻢ أن إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان آﺜﻴﺮة أﺧﺮى ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  13.3ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  2007إﻟﻰ ﻋﺎم  .2008وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم  2008زﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﻌﺎش اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﺪ اﻟﺮآﻮد
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2008واﻟﺬي اﻗﺘﺮن ﺑﻨﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .وﺗﻌﺰى اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2007ﺣﺘﻰ  2009ﻗﺪ ﺗﻤﺖ
.51
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ،واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ،ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة ،ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﻬﺪ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺘﻬﺎ واﺗﺴﺎﻗﻬﺎ.
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹزاﻟﺔ

آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ  2013و 2015
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻹزاﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و  ،2015ﺗﻘﺘﺮح ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إزاﻟﺔ  140.7ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
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اﻷوزون .وﺗﻌﺎدل هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ) 402.2ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( أو  40.9ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻔﺘﺮة  2014 – 2010اﻟﺬي أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺤﺎدي
واﻟﺴﺘﻴﻦ ) 344.1ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( .وﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت داﺧﻞ آﻞ ﻗﻄﺎع  /ﻗﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام .وﺛﻤﺔ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إزاﻟﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎذ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺪون إﺣﺪاث ﺗﺸﻮهﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق .وآﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨﺎء إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺎﻋﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻟﻰ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺮأي إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  /اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 6.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ آﻞ ﻋﺎم ،إذا أﻣﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  140.7ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.
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ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ  2010/2009ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي وﺣﺪﻩ )أي
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ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ( ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 90.61ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 22.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺪف اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ  2015ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻘﻂ .ﻏﻴﺮ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺘﺮح اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ  2013و 2015وذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﺰﻳﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –
141ب ﺑﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  22اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ /ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 123اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان .ورد اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺄن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–141ب
وﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻳﻼؤهﻤﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،وأﺳﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  47ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻺزاﻟﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ :ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،واﻵﻣﻨﺔ ،وذات
اﻷﺛﺮ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– ،22ﻓﺈن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن– 22ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻳﺰﻳﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن–22
ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  .2015وﻳﺴﺎﻋﺪ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ وإﻧﻔﺎذهﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﻟﺪى ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮآﻮا
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ﻣﻌﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
ﺧﻠﺼﻮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄهﺪاف اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و 2015ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﺑﻤﻔﺮدﻩ
اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ(

اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ إرﺷﺎدات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﺿﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب .ﻓﻨﻈﺮا ﻷن أآﺜﺮ ﻣﻦ 80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺮﻏﺎوي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ل ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻢ إدراج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
أي  95ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ) 863.6ﻃﻦ ﻣﺘﺮي( ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺒﺎﻟﻎ  130ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون ) 1,181.8ﻃﻦ ﻣﺘﺮي( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ 2009ﻹزاﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم
 .2015وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ  20ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب( ﻓﺈن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ
أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ.

)ب(

آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.3ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﻓﻲ
 ،2009وﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺠﺪﻳﺪة أآﺜﺮ ﻣﻦ 6
ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﻧﺤﻮ 10,000إﻟﻰ  15,000ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 550إﻟﻰ  825ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون( ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-وﻧﺤﻮ  1,000إﻟﻰ  1,500ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون( ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ )اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻳﺒﻠﻎ
 3,575ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ أو  196.6ﻃﻦ ﺑﻘﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة وزﻳﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮف
ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺘﻰ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب.

)ج(

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺮر  6/19ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻦ إزاﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻷهﺪاف اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن،
ﺗﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮار
اﻟﺤﺮاري ﻣﻊ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة .ﺳﻮف ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻌﺎآﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوزون
واﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة )أي ﺧﻔﺾ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﺑﻤﻘﺪار  1,000إﻟﻰ
 1,500ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2015وﺗﺠﻨﺐ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﻤﻌﺎدﻻت ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(.

)د(

وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻼﻣﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-وهﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء،
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ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﺪاﺋﻞ ﻳﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أﺛﻨﺎء إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ  41ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻹزاﻟﺔ  886.7ﻃﻨﺎ ﻣﻦ
.55
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  .11وﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –
141ب .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  26ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﺼﻨﻊ وﺣﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺪال
 1 541.6ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  11ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﺗﻢ إدﺧﺎل  2 695.4ﻃﻨﺎ ) 296.5ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب .ﻏﻴﺮ أن اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻗﺪرت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑـ  1 186.3ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ
) 130.5ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( .وﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻠﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009أوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أﻧﻪ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺮﻏﺎوي واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،أﻏﻠﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب أو
ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى؛ وﻏﻴﺮت ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى إﻟﻰ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ،أوﻟﻴﺖ
.56
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت
ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑـ  13.33دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ  /آﺠﻢ.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻓﺈن ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوي ﺗﺤﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب .أﻣﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ )اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن( ،أو ﻷن ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺦ إﻣﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
)اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  (245faأو ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ )ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎﻳﻞ(.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ،أﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت
.57
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق .وﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﻟﻢ
ﺗﻘﺪم إﻻ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺜﻼﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ووﺣﺪات اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ،واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدراج
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻷهﺪاف إزاﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺮرات ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼك
.58
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ،ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 11-ﺑﻠﻎ  237.1ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻓﻲ  2008ﺗﻤﺜﻞ  39ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141-ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي و 5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
و 7.9ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم .وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن واﻟﺘﻲ أدرﺟﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي
 7.48دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ  9.67دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق .

ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ) 120 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ،ﻟﻮﺣﻆ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ
.59
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  173 750دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؛ واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛ آﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  200 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻹﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ .وأﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺮر ) 16/56ب() (1ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻗﺪ أﺳﻔﺮت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ
17
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اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻃﺎرﻳﺔ ،آﻤﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل .واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ" هﻮ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.وﺗﺮد
هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮر .39/54

اﻟﻘﺴﻢ  -2اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ( وﻣﺸﺮوع ﻣﻈﻠﻲ
ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻟﻠﺮﻏﺎوي )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو(
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن –  245faﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻧﻈﻴﺮة آﺒﻴـــﺮة
.60
) 77,035,230دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،ﺗﻤﺜﻞ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮآﺎت ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﺎدة )ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ،زادت ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ( .وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ،ﻳﺒﺪو أن
اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻨﻈﻴﺮة )ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮر  ،49 / 24ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ،أﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻨﻈﻴﺮة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻨﻈﻴﺮة
ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت( .وأﻓﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﻴﺮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻨﻲ .وآﺎن اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻷﺛﺎث آﺄوﻟﻮﻳﺔ هﻮ
أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎﻣﺶ رﺑﺢ آﺎف ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،واﻓﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزارة ﺑﺎﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب ﺑﺤﻠﻮل  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2016وﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻈﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺗﺤﻮﻳﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﺮﻏﺎوي إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن آﻤﺸﺮوع ﻣﻈﻠﻲ واﺣﺪ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .وﺗﻢ إﺑﻼغ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺪرة وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .وﺗﻨﺺ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن:
"اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻨﺘﺎن ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أن ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮآﺎت ﻗﺮروا اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻨﺘﺎن" .وواﻓﻘﺖ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺮط.
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪودة ﺣﻮل أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻊ إﺟﺮاءات اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
.61
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﻀﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،آﻔﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎﻳﻞ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذات ﺟﺪوى ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ أآﺒﺮ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻷن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم آﻤﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وأﺷﻴﺮ
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎﻳﻞ آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ﻗﺪ
اﻧﺘﻬﻰ وأن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﺎدة  5ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎﻳﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻓﻀﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﺣﻼل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ .ورد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺄن ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻻﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻓﻲ
إﻗﻠﻴﻢ ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي وذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻣﺪادات .ﻓﻨﻈﻢ ﻓﻮرﻣﺎت
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺗﺘﺴﻢ اﻵن ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ دورات اﻟﺸﺮاء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺠﻢ .وﻻﺗﻌﺮض أن ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ .وﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺮآﺒﺎت اﻷﻟﻴﻔﺎت )أي اﻟﻤﻴﺜﻴﻼل( ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻏﻴﺮ أن ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻐﺮق إﻋﺎدة إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪادات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن هﻨﺎك ﺷﻮاﻏﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮﻏﺎوي ،وآﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮﻏﺎوي ﻗﺪ ﺗﺰداد ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻣﺎدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ،واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﺮآﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻗﺪ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل .وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ،ﺧﻠﺺ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎل هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻷهﺪاف ﻋﺎﻣﻲ  2013و.2015
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت ،وﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ آﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل
ﺳﺘﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ذات اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ .وﺑﻐﻴﺔ ﺧﻔﺾ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ،اﺧﺘﻴﺮت ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  245faﺑﺎﻟﻨﻔﺦ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ.
.62
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 245fa-أﺷﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل آﻴﻮﺗﻮ وأن اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدراج
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هﺬﻩ اﻟﻐﺎزات ﺿﻤﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﻣﺸﺎورات واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻗﺪ ﺟﺮت ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻏﺎوي واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ أﺛﻨﺎء اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺄآﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
 245faآﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺠﺮﺑﺔ دون أي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻮاص اﻟﺮﻏﺎوي أو ﺟﻮدﺗﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﻌﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ )ﺷﺮآﺎت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ(،
.63
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي .وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ هﻲ ﻋﻀﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻨﻲ .وﺣﺘﻰ
اﻵن ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ أي ﺷﺮآﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ .ﻏﻴﺮ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮاﻓﻘﺎن ﻋﻠﻰ رأي اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن إﺷﺮاك ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي إدراج
ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ،ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻧﻮﻗﺶ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو .وﺗﻀﻤﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﺿﻤﻦ
.64
ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ،ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﺮﻏﺎوي وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 5
أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ ،واﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك ﺑﻴﻦ  5و 10أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  10أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ،
وﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺪات
ﺑﺼﻮرة ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﻢ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺰال ﻓﻲ آﻞ ﻗﻄﺎع
ﻓﺮﻋﻲ ،واﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻨﻈﻴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺒﺎﻟﻎ أآﺜﺮ ﻣﻦ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﺟﺮت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺿﻴﺔ.
ﻻ ﻓﻲ أآﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﺳﺘﻬﻼآﺎ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
وﻟﻦ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت إ ّ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة ،آﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول  11ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﺠﺪول  :11ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ/اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ )هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(
ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ
)هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – (245fa
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻊ )هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻘﺴﻢ -3

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 141ب
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات
ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون

ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
)دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﺠﻢ(

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

15.01

136.47

9.79

1,336,041

18.49

168.11

7.01

1,178,146

11.01

100.09

7.77

44.51

404.67

8.63

777,395
3,291,582
200,000
3,491,582

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
آﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410أﻟﻒ هﻮ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
.65
إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .32-وهﺬﻩ ﺧﻄﻮة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﻜﻠﺘﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺘﺎن ﺗﺸﺘﺮآﺎن ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻴﺴﺮ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أﻟﻒ إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 32-إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺪات ذات اﻟﻠﺼﺔ ﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 32-وأﺧﺬت ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن .وآﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ ذي اﻟﺨﻄﻮﺗﻴﻦ هﻮ أن
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 32-ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮة وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ هﺬﻩ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أﻟﻒ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷآﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
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اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻹدارة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻪ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻷهﺪاف ﻋﺎﻣﻲ  2013و 2015ﺗﺴﻨﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ .وﺗﻘﺘﺮح
.66
ﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹدارة اﻟﻨﻮاﺗﺞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺬي ﺳﻴﻀﻊ
اﻷﺳﺎس ﻟﻺزاﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻨﺼﺮا هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ( ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2015ﻓﻲ
ﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﺳﺘﻬﺪاف أي إزاﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﺗﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ إ ّ
وﺳﻮف ﻳﺴﺘﻬﺪف هﺬا اﻟﻨﺸﺎط آﻼ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻗﺪم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء،
.67
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ  21ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺆهﻠﺔ .وإﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت هﻰ ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻚ ﺟﻮﺑﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
 60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﺎدة  ،5ﺳﻮف ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻏﺎزات ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أﻟﻒ .وهﻨﺎك أرﺑﻊ
ﻣﻨﺸﺌﺎت هﻲ ﻓﺎﺗﺎﺳﺎراﻣﺎ ﻣﻜﻤﻮرو ﺟﻴﺘﺎ ﻣﻨﺪﻳﺮى ﺗﻬﻨﻴﻚ إﻧﺪﺳﺘﺮى ﺗﺎﺗﺎ أودارا و ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﻮﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرﻩ 169.1
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 9.3ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﺳﻮف ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .32-وﺳﻴﺠﺮي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  16ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرﻩ  233.6ﻃﻦ ﻣﺘﺮي )12.85
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-إﻟﻰ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أﻟﻒ.
وأﺑﻠﻎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﻮردي اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-
ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺧﻼل اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻗﺪ أﺧﺬ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت وﺧﻮاص
.68
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺮوق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﻼل واﻟﻮﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ وﻓﻮرات ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻚ ﺟﻮﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ
 52,800دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ )إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ﻣﺆهﻞ( وﺣﺴﺒﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻎ  6.3دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن ذﻟﻚ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷرﺑﻊ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  1.47دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ،وﺗﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد  16ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻐﻴﺮة  4.09دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول  12ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺒﻠﻎ  7.27دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻓﺈذا
.69
ﻗﺪرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻤﻮل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ،ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 7.35
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن.22-
اﻟﺠﺪول  :12اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
اﻟﻤﺆهﻠﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
*313,500
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ )(Panasonic
1,571,500
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎري ) 4ﻣﻨﺸﺌﺎت(
968,000
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎري ) 16ﻣﻨﺸﺌﺎت(
2,853,000
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
120,000
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
300,000
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة
420,000
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻤﻘﺮر إزاﻟﺘﻪ
ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﻋﻞ أﺳﺎس اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام(

1,161,342
248,416
954,800
2,364,558

1,474,842
1,819,916
1,922,800
5,217,558

589,937
1,819,916
1,922,800
4,332,653

0
0
0

120,000
300,000
420,000

120,000
300,000
420,000
4,752,653
653.46
7.27

* ﻻﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﺮﻳﺶ.

20

ﻣﺒﺎدﻻت
اﻟﺤﺮارة
+ 52,800
+ 52,800

4,805,453
7.35
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ﺳﻴﺠﺮي إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل
.70
ﻋﺎم  .2015وﺳﺘﻔﺮض ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﻈﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2015وﺳﻴﺪﻋﻢ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف
اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وواﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ ﺳﻦ هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎم .2015

اﻟﻘﺴﻢ -4

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻗﺘﺮاح اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪا وﻻﺳﻴﻤﺎ
.71
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن134-أ واﻷﻣﻮﻧﻴﺎ .وﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وﻟﺬا ﻓﺈن
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺪات إﻟﻰ ﻏﺎزات ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن134-أ أو
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن.32-
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺮورة اﺳﺘﻬﺪاف أآﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ
.72
 2013و ،2015ﺗﻬﺪف اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 2015وﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗﺪرات
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ .ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻳﺮى اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ أن هﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻓﺮادي.
وﻟﺬا ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إدراج درﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ
.73
ﻣﻜﻮن اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻔﺮدﻩ أن ﻳﺰﻳﻞ  45.4ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎدل
أآﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي .وﻟﺪى ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ،أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع أي اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب
واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .22-وﻳﺘﻴﺢ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﺧﻼل إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﺗﺼﻨﻴﻊ واﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم  2015دون
ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻮق وﺧﻔﺾ أﻋﺒﺎء اﻹﻧﻔﺎذ .وﺳﻴﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ .إذ أﻧﻪ إذا ﺗﺮك ذﻟﻚ دون رﻗﺎﺑﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﺠﺰأة وﺗﻌﺮض اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺨﻄﺮ.
واﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ ،اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
.74
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﻼث ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ )ﺑﻲ ﺗﻲ ﺳﻮﻣﻮ اﻟﻜﻮ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي وروﺗﺎرﻳﺎﻧﺎ ﺑﺮﺑﻤﺎ واﻟﺒﻴﻦ آﻮل ﺗﺮوﺗﺎﻣﺎ( ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 19.1
و 28.9ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 1.05إﻟﻰ  1.59ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-وﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
 28.7إﻟﻰ  44.1ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 3.16إﻟﻰ  4.58ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ،وﺗﺤﻮﻳﻞ
 12ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻐﻴﺮة )اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺠﺎﻣﻊ( ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرﻩ  50.3ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 2.77ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-و 126ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ) 13.86ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
141ب ،وﺗﺤﻤﻴﻞ  12ﻣﻨﺸﺄة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻏﺎوي )اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺠﺎﻣﻊ( ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرﻩ  38.1ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 2.10ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-وﺳﺘﻘﻮم ﺳﺖ ﻣﻨﺸﺌﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
آﺒﺮى ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻏﺎوي واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻊ ﺛﻼث ﻣﻨﺸﺌﺎت ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻏﺎوي ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت.

21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/34
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﺣﻼل ﻟﻤﻨﺸﺌﺘﻲ ﺑﻲ ﺗﻲ ﺳﻮﻣﻮ اﻟﻜﻮ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي وﺑﻲ ﺗﻲ اﻟﺒﺎﻳﻦ آﻮل ﺗﺮﻳﻮﺗﺎﻣﺎ هﻲ ﻏﺎزات ﺗﺒﺮﻳﺪ
.75
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻲ ﺗﻲ روﺗﺎرﻳﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-آﻐﺎز ﺗﺒﺮﻳﺪ .,وﺗﻘﺘﺮح
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺜﻼث اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺑﻴﻨﺘﺎن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻏﺎوي .وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن134-أ وﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ أو اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 245fa-ﻓﻲ
ﺑﻮﻟﻴﻮل ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺨﻠﻂ آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ )وﺳﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وهﻮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺳﺘﺘﺤﻮل
ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .32-وﻗﺪ أﺧﺬت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ،واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺦ
اﻟﺮﻏﺎوي ،واﻟﻮﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول  13ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﻤﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 6.96دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام.
اﻟﺠﺪول  :13اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺎم ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ(
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -اﻟﻤﺠﻤﻮع
141ب
22-

اﻟﺒﻨﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ) 3ﻣﻨﺸﺌﺎت(
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) 12ﻣﻨﺸﺄة(
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) 12ﻣﻨﺸﺄة(
ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

76.60
50.30
38.10

*287.00
126.00
-

363.60
176.30
38.10

1,669,250
1,293,600
501,600

121,476
191,520
125,203

1,790,726
1,485,120
626,803

165.00

413.00

578.00

3,464,450

438,199

120,000
4,022,649

* ﺑﻤﺎ ﻓﻲ 1ﻟﻚ  171.4ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ.

وﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ،إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ
.76
ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2015وﺳﺘﻔﺮض ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﻈﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2015وﺳﻮف ﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أهﺪاف اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ إﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ .2015

اﻟﻘﺴﻢ -5

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ  12.5ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 0.25ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻣﻦ
.77
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-آﻤﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺒﻠﻎ  28.8دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ،أﺷﻴﺮ إﻟﻰ أن
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،وﻋﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻹزاﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و .2015وأﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷآﺜﺮ
أﻣﻨﺎ .وﺳﻴﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﺪات وﺧﺪﻣﺘﻬﺎ .وﻳﻘﺘﺮح اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻨﺸﺎط ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ) 30,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وإﻋﺪادهﻢ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻨﻈﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪاﺋﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ أو أآﺜﺮ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪو
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،ﻓﺈن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123-ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ا
ﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أهﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و.2015
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اﻟﻘﺴﻢ  -6اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.78
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  12,716,884دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺑﻤﺮدودﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ  7.62دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .14
اﻟﺠﺪول  :14اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻜﻮن
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي
ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﻣﻊ
إدارة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ /آﻴﻠﻮﻏﺮام(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ /اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
)ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﺑﻘﺪرات
)ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ(
35.94
653.46
54.51
611.18
33.51
304.64
11.01
100.09
1,669.37

134.97

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
4,752,653
4,022,649
2,714,187
777,395
450,000
12,716,884
7.62

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة
.79
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،أﺷﺎر اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ إﻟﻰ أن اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  28ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  2005ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 .2020وﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﺎﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  40و 50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وأن ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺗﺮى اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ
إدارة اﻹزاﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .وﺟﻬﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ:
)أ(

واﻓﻖ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ) (2008ﻹزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ أﻣﺎم وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻴﻢ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪان ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﻮن  1.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ﻳﻨﻔﺬﻩ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ؛

)ب(

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ؛

)ج(

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻹدارة دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ اﻷوزون.
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ﺧﻄﻂ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺘﺮة 2014-2011
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول  15ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻜﻤﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ أﻋﻤﺎل
.80
اﻟﻔﺘﺮة  2014-2011ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ .وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪار  13,317,753دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ) أي
 12,716,884دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  600,869دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،وهﻮ ﻣﺎﻳﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
ﻟﻠﻔﺘﺮة  16,205,614) 2015-2011دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ( .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ
ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ أول اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ.
اﻟﺠﺪول  :15ﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺘﺮة  2014-2011ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
2012

2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
300,000
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
5,504,157
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
879,154
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
2,150,000
1,075,000
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
2,150,000
7,758,311
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻹزاﻟﺔ )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
43.17
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
10.40
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
12.40
6.20
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
12.40
59.77
اﻟﻤﺠﻤﻮع

2013

2014

2015

اﻟﻤﺠﻤﻮع

3,429,407
1,075,000
4,504,407

1,075,000
1,075,000

717,896
717,896

300,000
9,651,460
879,154
5,375,000
16,205,614

35.89

3.67
-

7.77

6.20
42.09

6.20
9.87

7.77

3.67
86.84
10.40
31.00
131.91

اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول ) 16ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي( واﻟﺠﺪول ) 17ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ( ﺣﺴﺎب اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك
.81
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا
إﻟﻰ ﻗﻴﻢ ﻗﺪرات اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻗﺒﻞ
وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
اﻟﺠﺪول  :16اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ :ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي
اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب
اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺑﻴﻨﺘﺎن
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن245fa-
اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺎﻓﻲ

ﻃﻦ /ﺳﻨﺔ

ﻗﺪرات اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﻌﺎدل ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)ﻃﻦ/ﺳﻨﺔ(

713

404.7
404.7

288,551
288,551

25
1,020

142.0
84.1

3,550
85,782
89,332
)(199,219

24
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اﻟﺠﺪول  :17اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ :ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
][-

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

8
3965
14

4.3
40000
10

0.00%

0.00%

-410A,اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
-290هﻴﺪروآﺮﺑﻮن

][-

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
ﻏﺮف اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻰ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﻨﺰﻟﻴﺔ )ﻧﺎﻓﺬة(
اﻟﺨﻔﻴﻒ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ

اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺒﺮدات
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
5
1.05
7760
365000
3
2
0.00%

-32,اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

0.00%

-410A,اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﻋﺎم اﻟﻤﺪﺧﻼت
اﻟﺒﻠﺪ

ﻋﺮض اﻟﺤﺎﻻت
ﻧﻈﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺠﻢ
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

1.4
38000
1.5
0.00%

0.00%

-410A,اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

اﺳﻢ اﻟﻨﻈﺎم
]ﻗﺎﺋﻤﺔ[
][-
][kg
][-
][kW

100
730
250

-32,اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮآﺔ )اﻻﺳﻢ /اﻟﻤﻮﻗﻊ(

][%
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮرو

ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺳﻴﺴﺘﺒﺪل
آﻤﻴﺔ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺣﺪة
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات )ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان(
ﺣﺴﺎب اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ )ﻣﻤﻜﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺎز(

]ﻗﺎﺋﻤﺔ[
-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  -290هﻴﺪروآﺮﺑﻮن -410A,آﺮﺑﻮن
 -290هﻴﺪروآﺮﺑﻮن
 -290هﻴﺪروآﺮﺑﻮن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أداء ﺑﺪﻳﻞ ،ﻓﺎﻷداء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى .إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوث ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺣﺴﺒﺖ اﻟﻨﻮاﺗﺞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ \ﺁﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .وﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوث ﻧﻮاﺗﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

اﻟﻨﻮاﺗﺞ

اﻟﺒﻠﺪ

اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻧﻈﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻏﺮف اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
ﺗﻜﻴﻔﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ )ﻧﺎﻓﺬة(
اﻟﺨﻔﻴﻒ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
اﻟﺤﺠﻢ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﺮوﺿﺔ
اﺳﻢ اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-23%) 600a-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-19%) 600a-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-23%) 600a-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-26%) 600a-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-23%) 600a-
 هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-36%) 600a-ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة اﻷﻓﻀﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
(%اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-16%) 290-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-48%) 290-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-22%) 290-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-19%) 290-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-32%) 290-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(-19%) 290-
)(-19%
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ
-32اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
)-32 (-11%) HC-32 (-24%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-32 (-15%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-32 (-34%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-32 (-9%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )(-14%
)-134a (-8%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-134a (-1%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-134a (-6%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-134a (-11%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)-134a (-4%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-134a (-6%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
)-407C (-1%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)-407C (-3%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)-407C (-1%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)-407C (-3%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

])اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

)-407C (2%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-407C (2%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

)-410A (5%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-410A (4%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-410A (6%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-410A (5%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-410A (5%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )-410A (6%اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﺣﺴﺎب اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺤﻴﺎة )ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ(
-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-22اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

260,730,941
84,397

1,861,895,877
317,546

3,397,959,976
707,556

108,362,340
71,633

743,234,237
98,218

3,655,548,934
]ﺑﻤﻌﺎدﻻت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام[
550,982

180,942

1,292,118

2,358,116

75,201

515,790

]ﺑﻤﻌﺎدﻻت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام[
2,536,878

-

اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺒﺮدات
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻨﻨﺰﻟﻴﺔ )ﻧﺎﻓﺬة(
اﻟﺨﻔﻴﻒ

-32اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﻏﺮف اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

][kWh

 ]ﺑﻤﻌﺎدﻻت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام[اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ

-32اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﻧﻈﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ

اﺳﻢ اﻟﻨﻈﺎم
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ا ﻟﻤﺨﺘﺎر

-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

][t CO2 equiv
][t CO2 equiv
][t CO2 equiv

ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
*)ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(
**ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﺒﻠﺪ(
**ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

][t CO2 equiv

ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

][t CO2 equiv
2,283
12,258
12,258.0

)(201,183
8,240
8,240.0

14,541

)(192,943

19,134.0
163,351.0
163,351.0
182,485

-410A HC-290اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

1,937.0
5,210.0
5,210.0

)(62,227.0
2,412.0
2,412.0

7,147

)(59,815

)(84,012
)(1,802

8,588
89,508

)(1,802

89,508

1
15,038

)(85,814

98,096

)(689,287

171,078

-410Aاﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
HC-290

HC-290
)(704,325
15,037

14,900.0
156,178.0
156,178.0

)(71,306
480
480
)(70,826

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻤﺎدة(
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻄﺎﻗﺔ( ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻄﺎﻗﺔ(
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺣﺴﺎب اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ

ﻣﺠﻤﻮع ﺁﺛﺎر ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ

HC-290
][t CO2 equiv

2,656
28,892

)(548,466
)(26,291

][t CO2 equiv

ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
*)ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(
**اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﺒﻠﺪ(

28,892

)(26,291

][t CO2 equiv
][t CO2 equiv

**اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(
**ﻣﺠﻤﻮع اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

31,548

)(574,757

][t CO2 equiv

ﻣﺠﻤﻮع ﺁﺛﺎر ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر

* اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .أﺛﺎر ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة.
** ﺁﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻵﺛﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪى ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
.82
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
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اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
.83
ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ:

ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺼﻮرة اﻓﺮادﻳﺔ .وﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن
)أ(

أن ﺗﻮاﻓﻖ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  12,716,884دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  970,267دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  300,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  39,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
و 8,925,302دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  669,398دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
و 777,395دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  58,305دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو و2,714,187
دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  203,564دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ؛

)ب(

أن ﺗﺤﺎط ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺪد آﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﺒﺎﻟﻎ  402.2ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون اﻟﻤﺤﺴﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻓﻲ  2009اﻟﺒﺎﻟﻎ  374.8ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻌﺎم  2010اﻟﺒﺎﻟﻎ  429.5ﻃﻦ
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون؛

)ج(

ﺧﺼﻢ  134.97ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻟﻠﺨﻔﺾ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن؛

)د(

أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؛

)ﻩ(

أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﺤﺪث ،ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﻹدراج اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻷرﻗﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وأن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)و(

أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ذﻟﻚ ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮد أن
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻘﺮرا ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻮف ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس هﺬا اﻟﻤﻘﺮر ،وﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪا أﻗﺼﻰ ﻗﺪرﻩ  52,800دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،وأن ﺗﻄﻠﺐ
آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)ز(

أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2012-2011واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  6,577,395دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 509,805دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  300,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  39,000دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و 4,000,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  300,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ و 777,395دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  58,305دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو
و 1,500,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  112,500دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
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المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية إندونيسيا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء
-1
تخفيض في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا
 361,94من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجداول الزمنية
لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة في  2011عند تحديد خط األساس
لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفوف األفقية  3-2-4 ،3-1-4و ) 3-3-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في تاصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق ،على النحو
المبيّن في الفقرة الفرعية ) 5ب( من ھذا االتفاق.
-5
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
بالشروط التالية قبل  60يوما ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط تنفيذ
الشرائح"( تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح
1
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من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد
صرفت بالكامل؛
)د(

أن يك ون البل د ق د ق ّدم إل ى اللجن ة التنفيذي ة خط ة لتنفي ذ الش رائح عل ى ھيئ ة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل
تقارير وخطط تنفيذ الشرائح"( تغطي كل سنة تقويمية حت ى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة
التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه الس نة نفس ھا ،أو حت ى موع د اكتم ال جمي ع
األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

-6
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا خطة التنفيذ التابعة للشريحة
السابقة وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على
النحو المبيّن في الفقرة الفرعية )5ب(.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ً
ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف .وإعادات
التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية،
كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية ) 5د( .وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر بصورة إجمالية
على  30في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا ،أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات
الصندوق المتعدد األطراف ،أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق .أما إعادات التخصيص غير
المصنّفة كتعديالت رئيسية ،فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة .وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد
األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.
-8
لما يلي:

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافت اليوئنديبي )برنامج األمم
المتحدة االنمائي(على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( كما وافقت حكومة أستراليا
واليونيدو )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية( والبنك الدولي على أن تكون الوكاالت المنفذة المتعاونة تحت
إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة
التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم
التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات
المقدمة بخصوص الشرائح التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5
)ب(] .وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين
لألنشطة في التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة
المنصوص عليھا في قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد أبرمت
2
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الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار
ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق[ .وتوافق اللجنة التنفيذية من
حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ بالرسوم المبيّنـة في الصفوف األفقية
 6-2، 4-2،2-2و  8-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل طن من
تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد
اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة .5
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل -4ألف )أ( و)ب( و)د( و)ھ( إلى
حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع االتفاقات المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم يت ّم تعريفھا
بطريقة مختلفة في االتفاق.

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/34
Annex I

تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون– 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون–123
الھيدروكلوروفلوروكربون–225

جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى

المجموع

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
262,95
136,04
3,17
402,16

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1.1

1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3

4.1

4.2

4.3

معايير

2011
ال ينطبق

2012
ال ينطبق

2013

2014
ال ينطبق

المجموع
ال ينطبق

2015

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق
361.94
402.16
جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
361.94
402.16
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية
)اليوئنديبي( )دوالر أمريكي(
980,682
0 3,944,620
0 4,000,000
73,551
0
295,847
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 300,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )استراليا(
)دوالر أمريكي(
0
0
0
0
300,000
تكاليف دعم استراليا )دوالر أمريكي(
0
0
0
39,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )البنك
الدولي( )دوالر أمريكي(
291,006
0
923,181
0 1,500,000
تكاليف دعم البنك الدولي )دوالر أمريكي(
21,825
0
69,239
0
112,500
إجمالي تمويل اليونيدو الوكالة المنفذة المتعاونة المتفق
عليه )دوالر أمريكي(
0
0
0
0
777,395
تكاليف الدعم لليونيدو )دوالر أمريكي(
0
0
0
0
58,305
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
1,271,688
0 4,867,801
0 6,577,395
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
95,377
0
365,085
0
509,805
0 5,232,886
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
1,367,065
0 7,087,200
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات
4.1.1
استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات
4.1.2
استھالك األوزون(
 4.1.3االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات
4.2.1
استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات
4.2.2
استھالك األوزون(
 4.2.3االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
مجموع اإلزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى ) 123و (225المتفق عليه بموجب االتفاق
4.3.1
)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(

ال ينطبق

8,925,302
669,398
300,000
39,000
2,714,187
203,564
777,395
58,305
12,716,884
970,267
13,687,151
90.45
0.00
172.5
44.52
0.00
91.52
0

إزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى ) 123و (225التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا
4.3.2
)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(

0

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  123-و الھيدروكلوروفلوروكربون) 225-أطنان
4.3.3
قدرات استھالك األوزون(

3.17
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األول في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح
1

سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الش ريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة
المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يسلط التقرير
الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات المدرج ة ف ي
الخط ة ،وأن يعل ق عل ى التغيي رات الت ي تط رأ عل ى الظ روف ف ي البل د ،وأن يق دم غي ر ذل ك م ن
المعلوم ات ذات الص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى معلوم ات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وص ف خط ي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا ف ي الش ريحة التالي ة ،م ع إب راز الت رابط بينھ ا وأخ ذ
التج ارب المكتس بة والتق دم المح رز ف ي تنفي ذ الش رائح الس ابقة بع ين االعتب ار .وينبغ ي أن يتض من
الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات ممكن ة م ن
المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة المح ددة ف ي الفق رة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا
على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛
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)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
1
الرائدة.

تق وم وزارة البيئ ة ف ي أندونيس يا بعملي ة الرص د م ن خ الل وح دة األوزون الوطني ة بمس اعدة الوكال ة المنف ذة

سيجرى رصد االستھالك وتحديده على أساس بيانات الواردات والصادرات الرسمية للمواد المسجلة من قب ل
2
اإلدارات الحكومية ذات العالقة.
تقوم وحدة األوزون الوطنية بجمع البيانات والمعلومات التالية واالبالغ عنھا على أساس سنوي ف ي الت واريخ
3
المحددة ذات العالقة أو قبلھا:
)أ(

تقارير سنوية عن استھالك المواد التي تقدم إلى أمانة األوزون؛

)ب( تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون الت ي تق دم إل ى اللجن ة
التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.
تستخدم وزارة البيئة والوكالة المنف ذة الرائ دة ھيئ ة مس تقلة مؤھل ة لتنفي ذ تقي يم ن وعي وكم ي ألداء تنفي ذ خط ة
4
إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.
ويت اح لھيئ ة التقي يم الوص ول الكام ل إل ى المعلوم ات التقني ة والمالي ة ذات العالق ة بتنفي ذ خط ة إدارة إزال ة
5
الھيدروكلوروفلوروكربون.
تعد ھيئة التقييم وتقدم إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرائدة مشروع تقرير جامع ف ي نھاي ة ك ل خط ة تنفي ذ
6
شريحة ،يتألف مما توصل إليه التقييم وتوص يات ب إجراء تحس ينات أو تع ديالت ،إن وج دت .ويش مل مش روع التقري ر
حالة إمتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.
وبمجرد إدراج التعليقات والشروحات التي ق د تك ون قابل ة للتطبي ق م ن وزارة البيئ ة والوكال ة المنف ذة الرائ دة
7
والوكاالت المتعاونة ،تقوم ھيئة التقييم باالنتھاء من التقرير وتقدمه إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرائدة.
توافق وزارة البيئة على التقرير النھائي وتقدم الوكالة المنفذة الرائدة نفس التقرير إلى اجتماع اللجن ة التنفيذي ة
8
ذي العالقة مع خطة وتقارير تنفيذ الشريحة.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن التالي:
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاصّة بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النح و المبي ـن ف ي التذيي ـل -4
ألف؛
6
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)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف.

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاص ة بالش رائح والخط ة الش املة عل ى النح و المح دد ف ي الت ذييل -4أل ف
وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .وتشتمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠ ة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال ة ومتس مة بالش فافية
واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

)ي(

تعرف الوكاالت المنفذة المنسقة بأنھا وكاالت متعاونة لھا درو وكالة رئيسية بالنسبة لقط اع واح د أو
لعدة قطاع ات كم ا ت م ذك ره ف ي االتف اق الرس مي ب ين الوك االت الرئيس ية و المتعاون ة الم ذكورة ف ي
الفقرة العاشرة من ھذا االتفاق.

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.

2
يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من الفقرة الفرعية )1ب( من التذييلين -4ألف و -5
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكاالت المنفذة المتعاونة
1

تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن التالي:
)أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ب(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  189دوالر أمريكي عن ك ّل
1
طن من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل
سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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