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 مقترح مشروع: إندونيسيا
 
 

 ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي: تتألف
 

 اإلزالة
 
 واليونيدو  اليوئنديبي       (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  •

  والبنك الدولي وأستراليا
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  إندونيسيا
  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة (أوال) عنوان المشروع

استرالبيا، البنك الدولي،  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيدو

  2018% بحلول عام 20  الرابع والستون

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)     257.98 2014السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 

  2014 السنة: (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

األيروصوال كيميائي
 ت

مكافحة  الرغاوى
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

 االستخدامات
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

 161.9   134.4 27.5    22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.2   1.1 1.0    123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 92.7    32.5 60.3   ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3    0.3      ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.9   0.9       225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

 (رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  403.9 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  403.9   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 268.92 المتبقي:  135.0 بالفعل:الموافق عليه 

 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال

 9.6 4.7 0.0 0.0 4.9  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليوئنديبي

 968,685 478,375 0 0 490,310  التمويل (دوالر أمريكي)

  البنك الدولي
 2.9 1.4   1.4  المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة المواد 

 291,776 145,888   145,888  التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 *2013 2012 2011 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 5.49 5.49 5.49 6.106.105.49غير متاح غير متاح حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 

األوزون)
 غير متاح 5.49 5.49 5.49 6.106.105.49غير متاحغير متاح

التمويل الموافق 
عليه (دوالر 

 أمريكي)

 300,000 0 0 0 300,0000000 تكاليف المشروع أستراليا

 39,000 0 0 0 39,0000000 تكاليف الدعم

 2,714,187 135,710 0 0 1,500,0000942,7670135,710 تكاليف المشروع البنك الدولي

 203,564 10,178 0 0 112,500070,708010,178 تكاليف الدعم

 8,901,102 445,000 0 0 4,000,00004,000,0000456,102 تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 667,583 33,375 0 0 300,0000300,000034,208 تكاليف الدعم

 777,395 0 0 0 777,3950000    اليونيدو 

  58,3050000 0 0 0 58,305 

األموال التي وافق عليھا اللجنة التنفيذية 
 (دوالر أمريكي)

 11,520,162    6,577,39504,942,767 تكاليف المشروع

 880,513    509,8050370,708 الدعمتكاليف 

إجمالي األموال المطلوب الموافقة عليھا
  في ھذا االجتماع

تكاليف 
 المشروع

591,812    591,812 

 44,386    44,386 تكاليف الدعم

  
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 
طلبا  الخامس والسبعينإلى االجتماع  ،المنفذة، نيابة عن حكومة إندونيسياالوكالة بصفته ، قدم اليوئنديبي  .1

، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللحصول على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من 
لى تكاليف دعم ، باإلضافة إدوالر أمريكي 456,102، تتألف من دوالر أمريكي 636,198بتكلفة إجمالية قدرھا 

بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 135,710و، لليوئنديبي دوالر أمريكي 34,208بقيمة الوكالة 
عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق بشأن  امرحلي اتقرير الطلبللبنك الدولي. ويشمل  دوالر أمريكي 10,178
  .2018-2015لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك 

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  257,98استھالك عن أبلغت حكومة إندونيسيا   .2

للفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  1الجدول ويبين . 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
2010-2014   

 
  )2014-2010للفترة  7(بيانات المادة  إندونيسيافي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 

 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 
   طن متري

 4,861.9 2,944.2 2,977.1 3,662.4 3,909.6 5,396.8 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 192.2 108.8 100.5 190.9 311.7 66.4  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0 0 0 0 0.1 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,205.9 843.0 1,300.0 1,096.4 1,009.9 1,225.8  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 4.5 6.4 24.9 64.1 0  ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 12.2 19.4 27.3 14.0 0.0  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6,260.4 3,912.7 4,403.4 5,001.9 5,309.3 6,689.1 المجموع (طن متري)
    طن من قدرات استنفاذ األوزون

 267.4 161.9 163.7 201.4 215.0 296.8 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.8 2.2 2.0 3.8 6.2 1.3  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 132.6 92.7 143.0 120.6 111.1 134.8  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.3 0.4 1.6 4.2 0.0  ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.9 1.4 1.9 1.0 0.0  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 403.9 257.98 310.52 329.38 337.50 433.0المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
  
  
التحويل، انخفض مشروعات و لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلنظام الترخيص والحصص نتيجة لتنفيذ   .3

 ماعدا، 2014المستخدمة في البلد في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك جميع 
 القائمة على  التبريد المركزيأجھزة  نتيجة لزيادة تركيب زادي ذال 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

المواد استھالك و. الموجودة ألجھزة التبريد الصيانةومتطلبات  123-كلوروفلوروكربونالھيدرو
ما يقرب من بأقل من قدرات استنفاذ األوزون كان طن  257,98 وقدره 2014في عام   الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .2015في عام من قدرات استنفاذ األوزون طن  363,51 وقدرهفي المائة من االستھالك المسموح به  30
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 تقرير التحقق
 
لمواد الواردات  العامل الحصصوترخيص نظام الأكد تقرير التحقق أن الحكومة لديھا   .4

 من قدراتطن  310,5 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كانل، وأن االستھالك الكلي الھيدروكلوروفلوروكربونية
أن  إلى. وخلص التحقق 2014استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  258و  2013 عام استنفاد األوزون في

  أھداف بروتوكول مونتريال للسنوات ذات الصلة. حققتإندونيسيا 
 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري
 
تنفيذ  تقرير في لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةابيانات استھالك قطاع عن أبلغت حكومة إندونيسيا   .5

 .7المادة  في المذكورةمع البيانات  تتسق وھي 2014 لعام البرنامج القطري
 

 اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة
 
 قانونيالطار اإل
 
. وأصدرت 2012في عام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالترخيص والحصص لواردات انظام  إنشاءتم   .6

 من قدراتطن  4,269وقدرھا  2015في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد االحكومة بالفعل حصص استيراد 
في قطاعات  ب141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22- الھيدروكلوروفلوروكربون استخدام وحظرتاستنفاد األوزون. 
 حذف؛ وتم 2015 / كانون الثانييناير 1من اعتبارا التبريد وتكييف الھواء  أجھزة تصنيع وتجميع

اآلمن في التبريد  هضع معايير الستخدامتسريعة االشتعال، والالمواد  قائمةمن  32-الھيدروكلوروفلوروكربون
لديھا معايير السالمة  32-الھيدروكلوروفلوروكربونالمصنعة للمنتجات القائمة على الشركات ووتكييف الھواء. 

االحترار  إمكانيةمنتجات / المواد ذات التقيد استيراد  الئحة وال توجد حاليا. األجھزةالخاصة بھا في تركيب وصيانة 
  .المرتفع العالمي

 
 رغوةال تصنيعقطاع 

 
 المرحلة األولى من خطة إطارجامدة في الن االبولي يوريث شركة تصنيع رغوةأدرجت ستة وعشرون   .7

اعدة من البنك الدولي. بمس ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونقائمة على  لتحويلھا إلى تكنولوجيات غير اإلزالة
 إزالةالسيكلوبنيتين مع  تكنولوجياإلى التبريد تحويل عملية رغوة العزل  ألجھزة مصنعةثالث شركات كبيرة وأنجزت 

صغيرة ومتوسطة  شركاتھي شركة المتبقية  23 و. ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  6 ,149
الذي أ 245-الھيدروفلوروكربون ل إلى تكنولوجيايالتحومنھا التحويل واثنتين في طور ثالثة  أنجزتالحجم، التي 
شركة  18سبعة من أصل وتدرس طن متري.  45,1 قدرھا ب141- للھيدروكلوروفلوروكربون إزالة تامةسيؤدي إلى 

عوامل فر وأسعار عن قلقھا إزاء توا اتالباقي أعربت، في حين أ245-الھيدروفلوروكربونالمتبقية التحول إلى 
 ةتقديم نفس نوعية منتجات الرغوب اتسمح لھالتي س  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون والمواد الخام غيراإلرغاء 

  .اعمالئھ اعتاد عليھاالتي 
  
-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  الجامدةأربع شركات تصنيع رغوة البولي يوريثان تحول باإلضافة إلى   .8

. الشركاتالمعدات وتسليمھا لجميع  وتم شراءبدعم من اليونيدو.  الھيدروكربونا القائمة على إلى التكنولوجي  ب141
طن  1,94 إزالةمع  2015 / تشرين الثانيسيتم االنتھاء من تركيب المعدات والتجارب والتدريب في نھاية نوفمبرو

  .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمتري من 
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  التبريد وتكييف الھواء صناعات قطاع 
  
 ھاواحدة تحويل شركةشركة مدرجة ضمن المرحلة األولى، أكملت  21في قطاع تكييف الھواء، من أصل   .9
 وستكمل التحول إلى الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استخدام شركات عن أربعة توقفت و

 إجمالي إزالة، مع 2016أو أوائل عام  2015بحلول نھاية عام  32-الھيدروكلوروفلوروكربون
مدرجة  ةشرك 27في قطاع التبريد التجاري، من أصل وطن متري.  353,46 قدره 22-لھيدروكلوروفلوروكربونل

االنتھاء من ، ويتوقع الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد عن استخدام  ةشرك 15 توفقتضمن المرحلة األولى، 
والسيكلوبنيتين   22-لھيدروكلوروفلوروكربونغاز التبريد احل ليحل م 32-الھيدروكلوروفلوروكربونتحويلھا إلى 
إزالة المواد ، مع 2016 عام بحلول منتصف كعامل إرغاء ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونليحل محل 

و شركة  12 وعددھافي قطاع التبريد  الشركاتبقية طلبت وطن متري.  266,2 قدرھا الھيدروكلوروفلوروكربونية
ألنھا قررت  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  إدارة إزالة في قطاع تكييف الھواء شطبھا من خطة شركة 16
  دون تمويل من الصندوق المتعدد األطراف.ب إلى غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفع تحويلال
 

البيئة والغابات عددا من أنشطة  وزارة يسرتالتبريد وتكييف الھواء، شركات صناعات دعما لتحويل و  .10
لوسائل  سبقي وحدث الفنيةقدمت المساعدة ووتوافرھا،  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد التوعية بشأن بدائل 

 اإلعالم .
  

 قطاع خدمات التبريد
 

في قطاع الخدمات المدرج في  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد لمعالجة استھالك  اإلزالةيقتصر نشاط   .11
توريد  واستصالحلتبريد، غازات اإلدارة الفعالة لمن أجل اعلى المنتجات  اإلشرافالمرحلة األولى على إنشاء برنامج 

تمت ، 2015 / أيلولسبتمبر وحتى). أسترالياتعاون ثنائي من حكومة كوبرنامج التوعية ( اإليضاحالمعدات ألغراض 
التبريد وتكييف معدات القابلة لالشتعال في غازات التبريد استخدام عن ممارسات الخدمة الجيدة، و عنأدلة  ةترجم

التبريد  في قطاع المسائل المتعلقة باإلزالة حولإندونيسيا  في مشاورات مع إدارة جمعية التبريد وأجريتالھواء، 
  .وتكييف الھواء

 
 مستوى صرف األموال

 
 دوالر أمريكي 2,763,970( دوالر أمريكي 4,649,597تم صرف ، 2015 / أيلولسبتمبرحتى   .12

دوالر  35,000و ،لبنك الدوليل دوالر أمريكي 1,352,000و لليونيدو، دوالر أمريكي 498,627و ،لليوئنديبي
التقرير  2حتى اآلن. ويبين الجدول الموافق عليھا  دوالر أمريكي 11,520,162 من القيمة ) أستراليالحكومة  أمريكي

 المالي للمرحلة األول.
 

  )دوالر أمريكي( إلندونيسيا اإلزالة لمرحلة األولى من خطةل. التقرير المالي 2الجدول 

 الوكالة
 إجمالي المعتمد الشريحة الثانيةالشريحة األولى

 المصروف المعتمد المصروف المعتمدالمصروفالمعتمد
 2,763,970 8,000,000 1,179,171 4,000,000 1,584,799 4,000,000 اليوئنديبي
 498,627 777,395 0 0 498,627 777,395 اليونيدو

 1,352,000 2,442,767 370,000 942,767 982,000 1,500,000 البنك الدولي
 35,000 300,000 0 0 35,000 300,000 حكومة أستراليا

 4,649,597 11,520,162  1,549,171 4,942,767 3,100,426 6,577,395المجموع
   40   31   47  معدل الصرف (%)
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  اإلزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة
 

 ستواصل. وخالل ھذه الفترة، 2018و  2016 عامي بين اإلزالة من خطةالممولة شريحة الثالثة السيتم تنفيذ   .13
)، وفي قطاع دوالر أمريكي لليوئنديبي 456,102حكومة إندونيسيا أنشطة التحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء (

 وتحدثعلى المنتجات،  اإلشرافطرائق تنفيذ برنامج  تكملللبنك الدولي)، وسدوالر أمريكي  135,710( رغوةال
ي من الشريحة األولى). وسوف تستمر وحدة إدارة المشروع أنشطة التوعية (التمويل المتبق وتجريالمناھج التدريبية 

 عقد مشاورات مع الصناعة أيضا.توس اإلزالة دعم تنفيذ خطةفي 
 

 

 تعليقات وتوصية األمانة 
 

 تعليقاتال
 

 تقرير التحقق
 

وحدة األوزون  تحددكمادة نقية في حين  R-406 تسجل المادة تقرير التحقق أن سلطات الجماركأوضح   .14
 يؤدي الذي، ب141-والھيديوكلوروفلوروكربون 22- في الھيديوكلوروفلوروكربون R-406 المادةالوطنية  استھالك 

التقرير  مواءمةالحكومة في النظر في  بأنه قد ترغبقتراح األمانة ال واستجابةاالستھالك.  قيماختالف طفيف في  إلى
تحديد من خالل  R-406استيراد  ضبطت أن وحدة األوزون الوطنية اليوئنديبيذكر ، R-406 المادة واردات عن

مع الجمارك للتأكد من  وحدة األوزون الوطنية تعمل في التراخيص الصادرة، وسوف المواد المستنفذة لألوزون
  تدابير الرقابة الالزمة لالمتثال لبروتوكول مونتريال. الحفاظ على

 
الحصص للمواد ونظام الترخيص مشتركة بشأن  عامة تخدام قاعدة بياناتتوصيات اسبوفيما يتعلق   .15

وحدة  تحقق معوحدة األوزون الوطنية والمستوردين المسجلين وبين وزارة التجارة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
وإعداد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  رصد تصديرل الموضوعة ا، والعمليةجودة شھريالاألوزون الوطنية من 

 ستستعرضأن وحدة األوزون الوطنية  اليوئنديبي أوضحفي سجالت الجمارك،  ةحداووحدة نظام واستخدام  ،التقارير
  .2016في عام  معالجتھاالتوصيات مع مسؤولين من وزارات مختلفة، ويتوقع 

 
 عادة تخصيص األموالإلمقترحات 

 
 رغوةال تصنيعقطاع 

 
 وأسعارفر اتو إزاء اإلزالة الشركات المدرجة في المرحلة األولى من خطةلعديد من اقلق بفيما يتعلق   .16

 للشركات ه، أوضح البنك الدولي أنب141-الھيدروكلوروفلوروكربون قائمة على غيرالرغوة ال مستحضرات
 نموذج أعمالھاقدرة على  مستحضراتسعر  المتخصصة للغاية، يمكن أن يؤثررغوة التطبيقات  ذاتالصغيرة الحجم 

سابقا التي تحتوي على  المخلوطة تالبوليوال وبالرغم من توافرفي تحويلھا.  ت، ونتيجة لذلك ترددعلى البقاء
ليس  اكون حال لمعظم الشركات المتبقية، تطبيقھتمن المرجح أن  التي في إندونيسيا 245FA-الھيدروفلوروكربون

  جودة المنتجات. بعدم تأثرإلى مرافق التخزين البارد والتعامل السليم، وضمان  الحتياجھانظرا  زھيدا
 

شركات المحلية، على افتراض أن  شركات النظم البنك الدولي أيضا أن المرحلة األولى لم تشمل دعموذكر   .17
. ومع ذلك، ب141-ونالھيدوكلوروفلوروكرب غير سيوفرون نظم المواد الكيميائية يالمملوكة لألجانب وموردالنظم 

ولم تكن تحول إلى تكنولوجيا الھيدروكربون التي تكبيرة الحجم الشركات الالمملوكة لألجانب النظم  شركاتاستھدفت 
المحلية  لم تملك شركات النظمكبير. ونتيجة لذلك، الطلب ال تحقق استثمارات قبل إلنشاءالمحلية مستعدة  شركات النظم

  .الحجم الصغيرة والمتوسطة شركاتھا عمالءلمساعدة  الفنيةوالقدرات  245FA -ونالھيدروفلوروكرب تكنولوجيا
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عن طريق إعادة  وةقطاع الرغ عنصر. واستجابة لھذا الوضع، اقترحت حكومة إندونيسيا والبنك الدولي تعديل 18
رغوة) لشراء لقطاع الالمرحلة األولى  تمويل في المائة من 20(تمثل  دوالر أمريكي 542,837توجيه ما يصل إلى 

إجراء و245FA -الھيدروفلوروكربون مستحضراتواختبار من أجل التصنيع حسب طلب الزبون  اإلرغاء معدات
 سيؤدي ھذا. شركات النظمين من تأو اثنشركة ، من جانب اإلرغاء بالمياه مستحضراتاستخدام مجال في األبحاث 

اعتبر وتحويلھا. بشأن مترددة الرغوة ال شركات تصنيعقبول بين وزيادة ال اإلمدادجانب في الدعم إلى خدمة أفضل 
بين حكومة  المبرم تفاقاالالمرونة في  بندخطة التنفيذ السنوية التي شملھا في البنك الدولي أن ھذا سيمثل تغييرا طفيفا 

  واللجنة التنفيذية. إندونيسيا
 

أربع سنوات مرور األمانة أنه بعد  ذكرت، النظمشركات تخصيص التمويل لدعم إعادة وفيما يتعلق باقتراح   .19
مصاحب قدره تمويل ب( وةغالبية الشركات في قطاع الرغ لم تتحول، 2011في عام  اإلزالة خطة اعتمادعلى 

 امختلفحاليا الوضع وأثناء إعداد المرحلة األولى.  اختيارھا) إلى التكنولوجيا التي تم دوالر أمريكي 1,187,187
 ذات إمكانية االحترار العالميجديدة البديلة ال المستحضراتعدد من بتطوير وتنفيذ ، 2011عام ببشكل ملحوظ مقارنة 

 ألن اكبير اتغييرتعتبر  ةالمقترح التخصيصرأت األمانة أن إعادة و. المشروعات اإليضاحيةمنخفض أو موضوع ال
إدخال عامل اإلرغاء ذو إمكانية االحترار العالمي راح ھو االقتو، تعالج مسألة شركات النظمالمرحلة األولى لم 

على ، مشيرا إلى تحفظ اللجنة التنفيذية ةاإلزال مراحل خطةل يھذه النظم خالل التنفيذ المستقبل سيمد المرتفع الذي
  .بتكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفع استبدال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
للبنك الدولي  دوالر أمريكي 150,000 اعتمد مبلغ، الثاني والسبعيناألمانة أيضا أنه في االجتماع ذكرت   .20

إعادة ارتباط  يةكيف وال يتضح. إلندونيسيا اإلزالة في إطار المرحلة الثانية من خطة الرغاوىاألنشطة في قطاع  إعداد
المرحلة الثانية من  . ومن المتوقع تقديمھاإعداد الجاريلمرحلة الثانية ل الرغاوىخطة قطاع ب ةالمقترح التخصيص
  .السادس والسبعينإلى االجتماع  خطة اإلزالة

  
 قطاع الخدمات

 
 تكنولوجياإلى مواردھا الخاصة بتحويل الالتي قررت  ة تبريد وكييف الھواءشرك 28 بعددالتمويل المرتبط   .21

مليون دوالر  3,12 قدرهفي األصل)  المقترح 32-وروكربونالھيدروكلوروفل (بدال من410A -الھيدروفلوروكربون
 دوالر أمريكي 3,120,000من القيمة  دوالر أمريكي 3,050,000استخدام  إندونيسياحكومة  واقترحت. أمريكي

من قدرات استنفاذ  طن 95.,34طن متري ( 635,4 إزالةيؤدي إلى س، الذي وإنفاذ بناء القدراتلدعم قطاع الخدمات 
  .3مبين في الجدول ال على النحو، 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ) مناألوزون

 
  اإلزالة إلندونيسيا. األنشطة في قطاع الخدمات في إطار المرحلة األولى من خطة 3الجدول 

 التكلفة (دوالر أمريكي) الوصف
 2,132,000  فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة 2,700مدربا و 60تدريب 

 273,000 تدريب ضباط الجمارك ومسؤولي اإلنفاذ
 645,000 مركز تدريب 30الدعم بالمعدات لعدد 

 3,050,000 المجموع
 34.95  دوالر أمريكي/كجم) 4,8تأثير المواد المستنفذة لألوزون 

  
  

المواد استھالك  إلزالةأن حكومة إندونيسيا اتخذت خطوات استباقية  ذكر اليوئنديبي  .22
في عملية يشارك قطاع الخدمات أن ، والتبريد وتكييف الھواء بشكل أساسيفي قطاع  الھيدروكلوروفلوروكربونية

إدارة إزالة المواد ستراتيجية خطة النشاط المقترح إلى التنفيذ المستمر والسلس الوسيؤدي اعتماد البدائل. 
المرتبطة باألنشطة المقترحة  اإلزالةمثل وت. الخدمات في قطاع اإلزالةلية عم ةساعدمو الھيدروكلوروفلوروكربونية

، وسيتم دمجه في استراتيجية قطاع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةن خط األساس مفي المائة تخفيض إضافي  8,7
جاز وتنفيذ اإلجراءات عملية إن وستكون. احالي ھاإعداد الجاري اإلزالة الخدمات في إطار المرحلة الثانية من خطة

 سيؤثراإلدارية أسرع إذا تم تنفيذ ھذه األنشطة في إطار المرحلة األولى بدال من المرحلة الثانية. وعالوة على ذلك، 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49 
 
 

8 

إزالة المواد وتيرة تنفيذ وأصحاب المصلحة  مشاركةتنفيذ الخطة سلبا على  يةاستمرارفي أي "اضطراب" 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 
المواد ، أنشطة لمعالجة استھالك اإلزالة في المرحلة األولى من خطة إدراج،ند النظر في مقترح عو  .23

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألمانة أن استھالك  ذكرتفي قطاع الخدمات،  الھيدروكلوروفلوروكربونية
االستھالك  تقريبا منفي المائة  30 بنسبة استنفاد األوزون كان أقل من قدراتطن  257,98 وقدره 2014عام 

استھالك انخفض ؛ عالوة على ذلك، 2015استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  51,363 وقدرهالمسموح به 
. وبناء 2010بالمقارنة مع عام  2014في المائة في عام  45في قطاع الخدمات بنسبة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ةضروري األولىفي المرحلة المتصورة تتجاوز تلك التي ضافية في االستھالك اإلتخفيضات ال يبدو أن العلى ذلك، 
  .ھاألھداف المحددة بموجب بروتوكول مونتريال واتفاقل إندونيسيالضمان امتثال 

 
إلعداد لليوئنديبي  دوالر أمريكي 90,000اعتمد مبلغ ، الثاني والسبعيناألمانة أيضا أنه في االجتماع ذكرت   .24

البيانات التي تم كانت مستنيرة باألنشطة المقترحة  ورغم أنقطاع الخدمات كعنصر رئيسي. ليجية شاملة استرات
 الجاريشاملة الالستراتيجية باارتباط األنشطة المقترحة  ال تتضح كيفيةجمعھا في عملية إعداد المرحلة الثانية، 

  .السادس والسبعينإلى االجتماع المرحلة الثاني من خطة اإلزالة . ومن المتوقع تقديم ھاإعداد
 
 االتفاق التي طرأت علىتغييرات ال
 

دوالر  3,050,000 القيمة مقترحات استخدام مراعاة، بعد ةألموال المقترحا تخصيصفي ما يخص إعادة   .25
تحويل الالتي قررت التبريد وتكييف الھواء شركات ب) المرتبطة دوالر أمريكي 3,200,000من القيمة ( أمريكي

 قلقھابسبب  الھيالرغوة التي أجلت تحو تصنيع شركاتب المرتبطة دوالر أمريكي 1,187,187ومواردھا الخاصة، ب
االتفاق المبرم بين  بتعديلاألمانة أن أفضل مسار للعمل سيكون  استنتجت، على البقاء نموذج أعمالھا قدرة إزاء

ھذا النھج  سيسمح). 2018(بدال من  2015في عام  ةيواللجنة التنفيذية مع طلب الشريحة الماض إندونيسياحكومة 
إلندونيسيا،  اإلزالة من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية من خطة والمستداممن حيث التكلفة  فعالالالنتقال با

السادس في االجتماع تقديمھا المتوقع و إعدادھا شاملة للمرحلة الثانية الجاريالستراتيجية االفي ضوء  وخاصة
ذات إمكانية االحترار العالمي  رغوةال مستحضراتالمحلية الختبار لشركات النظم (أي، الدعم الفني  والسبعين
المرتفع  ذات إمكانية االحترار العالميتكنولوجيات الدخال إلاللجنة التنفيذية معارضة (مع مالحظة افتراض  المنخفض

جميع شركات تصنيع الرغوة )، وتحويل شترك بالمياهتم اإلرغاء المحتى لو 245FA -الھيدروفلوروكربون مثل
استھالك قطاع  لمعالجة؛ ووضع استراتيجية ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضمستحضرات إلى ال المؤھلة

  مساعدة من الصندوق).ب تتحولالتي الشركات  التكنولوجيات التي تختارھااالعتبار  فيخدمات التبريد، مع األخذ 
 

الخاصة  ھاباستخدام موارد تحولت بالشركات التيإجمالي التمويل المرتبط  سيخصمعليه،  بناءو  .26
 دوالر أمريكي 1,187,187( بعد تحويلبالبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) أو لم تلتزم دوالر أمريكي ل 3,120,000(
في الذي كان سيخصص االعتبار التمويل  في. مع األخذ األولى للمرحلة المتفق عليهلبنك الدولي) من التمويل ل

 دوالر أمريكي 135,710لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي باإلضافة إلى دوالر أمريكي  456,102الشريحة الثالثة (
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي باإلضافة دوالر أمريكي  445,000؛ والشريحة الرابعة (2015للبنك الدولي) في عام 

لصندوق المتعدد إلى ا وستكون األرصدة المعادة، 2018عام في للبنك الدولي) دوالر أمريكي  135,710إلى 
 بقيمةوكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 2,218,898 بقيمة الخامس والسبعيناألطراف في االجتماع 

، باإلضافة إلى تكاليف دعم أمريكيدوالر  915,767ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  دوالر أمريكي 166,417
 طن 12,70طن متري ( 115,48 قدره استھالك وستعاد إضافةللبنك الدولي.  دوالر أمريكي 68,683 بقيمةالوكالة 

التي لم  وةفي قطاع الرغ بالشركات المرتبطب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ) منمن قدرات استنفاذ األوزون
على ومؤھل للحصول على التمويل. ال يتبقالمإلى استھالك البلد 245FA -وفلوروكربونبعد بالتحول إلى الھيدرتلتزم 

  ).4مبين في الجدول (ال على النحوالتفاق في ا ألف -2 التذييلھذا األساس، سيتم تعديل 
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  )األولعلى النحو المقترح من األمانة (الخيار  الف - 2 التذييل: تحديث 4الجدول 

  
 المجموع *2018 2017 2016 *2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيلالصف
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2

الرئيسية (اليوئنديبي) (دوالر 
  أمريكي)

4,000,00004,000,00000*0 0 0 8,000,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
  (دوالر أمريكي)

300,0000300,000000 0 0 600,000 

التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة  3.2
  (أستراليا) (دوالر أمريكي)

300,00000000 0 0 300,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
  (دوالر أمريكي)

39,00000000 0 0 39,000 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
الدولي) (دوالر المتعاونة (البنك 

  أمريكي)

1,500,0000942,76700*0 0 0 2,442,767 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  6.2
  (دوالر أمريكي)

112,500070,708000 0 0 183,208 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  7.2
  المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

777,39500000 0 0 777,395 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  8.2
 (دوالر أمريكي)

58,30500000 0 0 58,305 

(دوالر إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 أمريكي)

6,577,39504,942,767000 0 0 11,520,162 

 880,513 0 0 509,8050370,708000 (دوالر أمريكي) تكاليف الدعم 2.3
(دوالر إجمالي التكاليف المتفق عليه  3.3

  أمريكي)
7,087,20005,313,475000 0 0 12,400,675 

 45.10  المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 0  في المشروعات المعتمدة السابقة (طن من قدرات استنفاذ األوزون) الواجب إزالته 22-الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 222.30  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4
 77.20  استنفاذ األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات 141إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربو1.2.4
 0 ب الواجب إزالته في المشروعات المعتمدة السابقة (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-الھيدروكلوروفلوروكربون2.2.4
 55.43 ب المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون3.2.4

أو  تلتزملم  ھافي إطار المرحلة األولى ولكن إدراجھاتبريد وتكييف الھواء التي كان من المتوقع شركة  28رغوة و  ةشرك 18 بعدد * األموال المرتبطة
 .ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض تحويل إلى تكنولوجيالتستخدم مواردھا الخاصة ل

 
أن حكومة إندونيسيا ترغب في بوفي وقت الحق، أبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي األمانة   .27

مع التغييرات المقترحة في استراتيجيات  2018حتى عام  اإلزالة المضي قدما في تنفيذ المرحلة األولى من خطة
-مستحضرات الھيدروفلوروكربون ة لتحسينالمحلي من شركات النظمعدد قليل  من خالل إدراجرغوة (القطاع 
245fa لقطاع صناعة و) األدنىرغوة ال شركات إلمدادالمياه، مستحضرات اإلرغاء باستخدام  وإجراء األبحاث عن

 من دوالر أمريكي 3,050,000 قدرهتمويل بالتبريد (من خالل تنفيذ العديد من األنشطة في قطاع خدمات التبريد 
 معايير لتمويل حدد 74/50إلى أن القرار  ن). مشيراالتصنيعالمتاحة من قطاع  ر أمريكيدوال 3,120,000 القيمة

ينطبق على المرحلة  60/44القرار  وأنفي قطاع االستھالك للمرحلة الثانية  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
من  طن 37,28متري إضافي ( طن 677,8 قدرھا 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونإلى ھذا يؤدي ساألولى، 

على ھذا األساس، ومؤھل للحصول على التمويل. المتبقي الستھالك االمن ستخصم )، التي قدرات استنفاذ األوزون
  .5مبين في الجدول ال على النحوالتفاق في ا الف -2 التذييلسيتم تعديل 
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  )الثانيمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي (الخيار على النحو المقترح من برنامج األ ألف - 2 التذييل: تحديث 5الجدول 
  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيلالصف
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2

الرئيسية (اليوئنديبي) (دوالر 
  أمريكي)

4,000,00004,000,0000456,1020 0 445,000 8,901,102 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
  (دوالر أمريكي)

300,0000300,000034,2080 0 33,375 667,583 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
  المتعاونة (أستراليا) (دوالر أمريكي)

300,00000000 0 0 300,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
  أمريكي)(دوالر 

39,00000000 0 0 39,000 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
المتعاونة (البنك الدولي) (دوالر 

  أمريكي)

1,500,0000942,7670135,7100 0 135,710 2,714,187 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  6.2
 (دوالر أمريكي)

112,500070,708010,1780 0 10,178 203,564 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  7.2
  المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

777,39500000 0 0 777,395 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  8.2
 )(دوالر أمريكي

58,30500000 0 0 58,305 

(دوالر إجمالي التكاليف المتفق عليه  1.3
 أمريكي)

6,577,39504,942,7670591,8120 0 580,710 12,692,684 

 968,452 43,553 0 509,8050370,708044,3860(دوالر أمريكي) إجمالي تكاليف الدعم 2.3
المتفق عليه  إجمالي تكاليف الدعم 3.3

 (دوالر أمريكي)
7,087,20005,313,4750636,1980 0 624,263 13,661,136 

 82.38  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 0  الواجب إزالته في المشروعات المعتمدة السابقة (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 185.02  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 3.1.4
 89.90  ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربو1.2.4
 0 المشروعات المعتمدة السابقة (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ب الواجب إزالته في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون2.2.4
 42.73 ب المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون3.2.4

  
  

  الخالصة
  

 36بنسبة  في إندونيسيا ھو بالفعل أقل من مستوى خط األساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك   .28
نظام االمتثال ألھداف بروتوكول مونتريال. وأكد تقرير التحقق أن البلد وضع حالة ضع البلد في مما ي في المائة،
تم صرف واحد وثالثين في المائة من و. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية العاملالحصص لواردات والترخيص 

ي في قطاع اإلزالةتقدم البلد في تنفيذ عدد من أنشطة وفي المائة من التمويل المعتمد حتى اآلن.  40الشريحة الثانية و 
  .اإلزالة من تنفيذ الشريحة الثانية من خطة يكافالمستوى تحقيق الوالرغوة. وأشارت األمانة إلى  التبريد والتكييف

 
قد ترغب اللجنة و. إلندونيسيا للنظر فيه بصفة فردية اإلزالة األمانة طلب الشريحة الثالثة من خطةتقدم   .29

 وةكبير المقترح في قطاع خدمات التبريد والتغيير في قطاع الرغالتغيير الالتنفيذية في النظر في إمكانية الموافقة على 
  على النحو المبين أعاله.
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 التوصية
 

  :فياللجنة التنفيذية  قد ترغب  .30
 

  :اإلحاطة علما  (أ)
 

إزالة المواد مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة التقرير بال  )1(
  في إندونيسيا؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
شطبھا من طلبت في قطاع تكييف الھواء  شركة 16في قطاع التبريد و  شركة 12 وبأن  )2(

ذات إمكانية تحول إلى التكنولوجيا الألنھا قررت اإلزالة المرحلة األولى من خطة 
  متعدد األطراف؛ال الصندوق دون تمويل منب االحترار العالمي المرتفع

 
 إلى تكنولوجيا تحويلھارغوة التي كان من المتوقع تصنيع الشركة  18أن وب  )3(

 بفعللم تلتزم  اإلزالة لمرحلة األولى من خطةا في إطار 245FA -الھيدروفلوروكربون
 بذلك حتى اآلن؛

  
 :األولالخيار 

 
وكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 2,218,898 تالحظ إعادة اليوئنديبي القيمة[  )ب(

) أعاله إلى 2في الفقرة الفرعية (أ)(المذكورة  بالشركات ةالمرتبط دوالر أمريكي 166,417بقيمة 
  .الخامس والسبعيناالجتماع 

 
، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 915,767 وتالحظ إعادة البنك الدولي القيمة  )ج(

) أعاله إلى 2الفقرة الفرعية (أ)( بالشركات المذكورة فيالمرتبطة  دوالر أمريكي  68,683بقيمة 
  .الخامس والسبعيناالجتماع 

 
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  12,70 الكمية إعادةو  )د(

مؤھل ال يتبقالمستھالك اال) أعاله إلى 3في الفقرة الفرعية (أ)( المذكورة بالشركاتالمرتبطة 
  للحصول على التمويل؛

  
 إندونيسيابين حكومة المبرم تفاق في اال ألف -2 التذييل ستحدثأن أمانة الصندوق  وتالحظ أيضا  (ھ)

(أ)  تينالفرعي تينالشركات المذكورة في الفقرباألموال المرتبطة  إعادة استنادا إلىواللجنة التنفيذية، 
استنفاد  من قدراتطن  12,70) وإعادة 4في الجدول المبين  على النحو) أعاله (3) و(2(و

المؤھل للحصول على  قيإلى االستھالك المتبب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون من 
تم التوصل إليه في  يحل محل الذيتفاق ھذا االأن  لكي تبين 17سيتم تحديث الفقرة انه التمويل، و
  .الحادي والسبعيناالجتماع 

 
تنفيذ برنامج  عن ةتقديم تقارير مرحلية سنويبوالبنك الدولي  واليوئنديبي حكومة إندونيسيا ومطالبة  )و(

على الموافقة تتم تقارير التحقق حتى والمشروع،  يتم إنجازنھائية حتى الة الشريحبالعمل المرتبط 
 ؛2016للجنة التنفيذية الثاني في عام ااجتماع  إلىالمرحلة الثانية، وتقرير إنجاز المشروع 

  
 الموازية خطةوالإلندونيسيا، اإلزالة الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة و  )ز(

 ، دون أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف.]2018-2016 الشريحة للفترة تنفيذل
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 :الثانيالخيار 

 
 المذكورة بالشركاتالمرتبطة  دوالر أمريكي 3,050,000القيمة [الموافقة على إعادة تخصيص   )ب(

النحو الوارد في خطة  ) أعاله لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمات التبريد على2في الفقرة الفرعية (أ) (
  .2018-2016 للفترة تنفيذ الشريحة

 
النظم المحلية  شركاتلدعم  دوالر أمريكي 542,837الموافقة على إعادة تخصيص ما يصل إلى و  (ج)

مستحضرات استخدام  وإجراء األبحاث عن، 245FA -الھيدروفلوروكربون في تحسين إمدادات
  .2018- 2016 للفترة طة تنفيذ الشريحةعلى النحو الوارد في خاإلرغاء بالمياه 

 
 22-الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من استھالك من قدراتطن  37,28خصم و  (د)

  المتبقي المؤھل للتمويل؛
 
 إندونيسيابين حكومة المبرم تفاق اال في ألف -2 التذييل ستحدثأن أمانة الصندوق ومالحظة   )ـ(ھ

استھالك استنفاد األوزون من  من قدراتطن  37,28خصم  إلى استناداواللجنة التنفيذية، 
)، 5في الجدول  على النحو المبينالتمويل (للحصول على مؤھل الالمتبقي  22- الھيدروفلوروكربون

تم التوصل إليه في الذي  يحل محل تفاق المحدثاالأن  لكي توضح 17الفقرة  وسيتم تحديث
  الحادي والسبعين،االجتماع 

 
 الموازية خطةوالإلندونيسيا،  خطة اإلزالةوافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من المو  (و)

دوالر  456,102، تتألف من دوالر أمريكي 636,198 بقيمة 2018-2016 الشريحة للفترة تنفيذل
 135,710و، لليوئنديبي دوالر أمريكي 34,208 بقيمةوكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى أمريكي

  للبنك الدولي.] دوالر أمريكي 10,178 بقيمةوكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي
  

----------- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


