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  ة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافـاللجن
  ل اــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 
  2016أيار/مايو  13 - 9 ،مونتريال

  
  
 

 : إندونيسيا مشروع  مقترح

  
  

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

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي (اليوئنديبي) 

األمم المتحدة ومنظمة 
ية للتنمية الصناع

والبنك الدولي  (اليونيدو)
  واستراليا

  

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثالثةلشريحة ا
 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي (اليوئنديبي) 

  والبنك الدولي 
  

المرحلة الثانية، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )األولىلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  إندونيسيا

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  عنوان المشروع  )أوال(

(المرحلة خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  األولى)

أستراليا، ، يسية)(رئبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  
  األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)منظمة  البنك الدولي،

  2018بحلول عام  %20  الرابع والستين

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 257.98   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7أحدث بيانات المادة)ثانيا(
  

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

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

 161.9    134.4 27.5     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.2    1.1  1.0   123-لوروفلوروكربونالھيدروك

 92.7     32.5  60.3   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.3    0.3      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.9   0.9       225-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

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

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

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 268.92  المتبقي: 135.0  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع 2018 2017  2016  2015 خطة األعمال ) خامسا(

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي (اليوئنديبي) 

 9.6 4.7 0.0 0.0 4.9 ة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزال

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

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

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

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

 
2018 

 
  المجموع

 غير متوفر 363.5 363.5 363.5 363.5 403.9 403.9 غير متوفر غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

  غير متوفر 323.1 363.5 363.5 363.5 403.9 403.9 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

 300,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000  تكاليف المشروع  استراليا

 39,000 0 0 0 0 0 0 0 39,000  تكاليف الدعم

 2,714,187 135,710 0 0 135,710 0 942,767 0 1,500,000  تكاليف المشروع  البنك الدولي

 203,564 10,178 0 0 10,178 0 70,708 0 112,500  تكاليف الدعم

برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

 8,901,102 445,000 0 0 456,102 0 4,000,000 0 4,000,000  تكاليف المشروع

           تكاليف الدعم  

 667,583 33,375 0 0 34,208 0 300,000 0  300,000  تكاليف الدعم
األمم منظمة 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

 777,395 0 0 0 0 0 0 0 777,395  المشروعتكاليف 

 58,305 0 0 0 0 0 0 0 58,305  تكاليف الدعم

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

 11,520,162      4,942,767 0 6,577,395  المشروعتكاليف 

 880,513      370,708 0 509,805  الدعمتكاليف 
إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)
  

 591,812   *591,812       المشروعتكاليف 

 44,386   *44,386       الدعمتكاليف 

 إلى االجتماع الخامس والسبعين ولكن تم سحبھا خالل االجتماع * الشريحة الثالثة تم تقديمھا
 للنظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

  

ة   -1 ة عن حكوم يابالنياب ّدم إندونيس امج، ق دة  برن م المتح ائياألم ديبي( اإلنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
اع  امساالجتم ل الخ اً لتموي بعين طلب ري والس نالش ة م ى حة الثالث ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

  .تكاليف الدعم للوكالة بما في ذلك دوالر أمريكي، 636,198 بمبلغ إجمالي قدرهالھيدروكلوروفلوروكربونية، 

إلى خالل المناقشة، أبلغت األمانة اللجنة التنفيذية أن العديد من شركات التبريد وتكييف الھواء قررت التحول   -2
غ غازات تبريد  ون  3.2ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة من دون تمويل من الصندوق، مما يؤدي إلى توفير مبل ملي

غ  د اقترحت استخدام مبل ة ق ة.  3,050,000دوالر أمريكي. وكانت الحكوم دوالر أمريكي لألنشطة في قطاع الخدم
د من الشركات في قطاع الرغاوى عن قل ديل، كذلك، أعربت العدي ى عامل اإلرغاء الب رح إل ا إزاء التحول المقت قھ

غ  ه مبل ادة توجي ة إع ت الحكوم الي اقترح نيع 200,000وبالت ل تص ن أج دات م راء المع اً لش ي تقريب  دوالر أمريك
ون  245fa-مستحضرات الھيدروفلوروكربون في مجال استخدام  األبحاثالبحوث إجراء إجراء وحسب طلب الزب

  .ن جانب شركة أو اثنتين من شركات النظمم المياهرغاء بإلمستحضرات ا

  لمساعدة اللجنة التنفيذية في تقييم القضايا المذكورة أعاله، قّدمت األمانة الخيارين التاليين:  -3

إرجاع إلى الصندوق المبالغ التي تم توفيرھا المرتبطة بشركات التبريد وتكييف الھواء التي قررت االنسحاب  ) أ(
روع، والتك ن المش ى م التحول إل د ب زم بع م تلت ي ل وة الت نيع الرغ ركات تص ة بش افية المرتبط اليف اإلض

ة من خطة إدارة  التكنولوجيا المتفق عليھا، مع اإلشارة إلى أن حكومة إندونيسيا قد تقّدم اقتراح للمرحلة الثاني
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السادس والسبعين؛ أو

 ة على إعادة تخصيص التمويل على النحو الذي اقترحته حكومة إندونيسيا. الموافق  ) ب(

بعد مشاورات إضافية، أبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن حكومة إندونيسيا قد قررت سحب طلبھا لتمويل   -4
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. الشريحة الثالثة من خطة 

ة عن حكو  -5 ة بالنياب يام ّدم إندونيس امج، ق دة  برن م المتح ائياألم ديبي( اإلنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
اع  ادساالجتم ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الثالث ى الش ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ة،  درهالھيدروكلوروفلوروكربوني الي ق غ إجم ي، 636,198 بمبل ألف دوالر أمريك ن  يت ي،  456,102م دوالر أمريك
م المتحدة  برنامجدوالر أمريكي ل 34,208البالغة  تكاليف الدعم للوكالة زائد ائياألم ديبي( اإلنم  135,710، و )اليوئن

دولي.  10.178البالغة  تكاليف الدعم للوكالة دوالر أمريكي زائد ر دوالر أمريكي للبنك ال ّدم تقري يتضمن الطلب المق
ذ ن تنفي ي ع ريحة  مرحل ة الش أن الثاني ق بش ر التحق تھالكوتقري ة اس ة وخط واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ذ  الم تنفي

  .2018 إلى 2016للفترة من الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

يا   -6 ة إندونيس ت حكوم نأبلغ تھالك  ع ن 257.98اس تنفا ط درات اس ن ق ن  األوزون دم واد م الم
تنفاط 152.67وقّدرت استھالك  2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية درات اس ام  األوزون دن من ق . 2015لع

  .2011-2015 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استھالك 1ويبين الجدول 
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دول  واد 1الج ي الھيدروكلوروفلوروكربوني: استھالك الم ياة ف ادة  إندونيس ات الم رة  7(بيان ام 2014-2011للفت ات الع م  2015، بيان ت
  التحقق منھا)

  خط األساس  *2015  2014 2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 4,861.9 1,892.90 2,944.2 2,977.1 3,662.4 3,909.6  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 192.2 101.9 108.8 100.5 190.9 311.7 123-لوروكربونالھيدروكلوروف

 0.1 0 0 0 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,205.9 420 843.0 1,300.0 1,096.4 1,009.9  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 4.5 6.4 24.9 64.1 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 4.6 12.2 19.4 27.3 14.0  225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6,260.4 2,419.35 3,912.7 4,403.4 5,001.9 5,309.3  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد األوزون
 267.4 104.1 161.9 163.7 201.4 215.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.8 2.0 2.2 2.0 3.8 6.2 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 132.6 46.2 92.7 143.0 120.6 111.1  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0 0.3 0.4 1.6 4.2  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.3 0.9 1.4 1.9 1.0  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 403.9 152.67 257.98 310.52 329.38 337.50 األوزون) د(بالطن من قدرات استنفاالمجموع
  * لم يتم اإلبالغ عنها بعد لكن تم التحقق منها. 

ل، انخفض   -7 ة ومشروعات التحوي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني رخيص والحصص للم نتيجة لتنفيذ نظام الت
تھ واد الھيدروكلوروفلوروكربونالاس ع الم ام ك جمي ي ع د ف ي البل تخدمة ف ة المس ان  . 2015ي تھوك واد الاس ك الم

ام (المتحقق منه) الھيدروكلوروفلوروكربونية  دره  2015في ع تنفاذ ا 152.67وق درات اس ل ألطن من ق ـ وزون أق ب
طن  403.9في المائة من خط أساس إندونيسيا البالغ  62وأقل بـ  2015لعام  ستھالك المسموح بهالفي المائة من ا  58

  من قدرات استنفاد األوزون.

  تقرير التحقق

واد   -8 واردات الم ل ل ص عام رخيص وحص ام ت ديھا نظ ة ل ق أن الحكوم ر التحق د تقري أك
ان الستھالالھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن ا ة ك واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي للم درات  310.5ك الكل طن من ق

تنفاد ا ام ألاس ي ع ن 258و  2013وزون ف تنفاد ا طن م درات اس ام ألق ي ع ى أن 2014وزون ف ق إل . وخلص التحق
  .إندونيسيا حققت أھداف بروتوكول مونتريال للسنوات ذات الصلة

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ر الستھأبلغت حكومة إندونيسيا عن البيانات القطاعية ال  -9 ة بموجب التقري ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
. ومن 7، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 2014برنامج القطري لعام عن تنفيذ ال

  .2016مايو/أيار  1بحلول  2015المتوقع تقديم تقرير البرنامج القطري لعام 

  نيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو الثانيةتنفيذ الشريحة التقرير المرحلي عن 

  اإلطار القانوني

ام  -10 ه  2012 تم إنشاء نظام الترخيص والحصص لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ع م تحديث وت
املوأصدرت الحكومة حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .2015في شھر اكتوبر/تشرين األول   يع

تنفاد 269.4وقدرھا  2016و 2015 درات اس دروكلوروفلوروكربونألا طن من ق  22-وزون. وحظرت استخدام الھي
اراَ 141-والھيدروكلوروفلوروكربون واء اعتب اير/  1من  ب في قطاعات تصنيع وتجميع أجھزة التبريد وتكييف الھ ين

دروكلوروفلوروكربون2015كانون الثاني  م حذف الھي واد السريعة ا 32-؛ وت ة الم ايير المن قائم تعال، وتضع مع ش
تخدال يآلامه اس ن ف دات م ى  مع ة عل ات القائم نعة للمنتج ركات المص واء. والش ف الھ د وتكيي التبري

دات.مة الخاصة بھا في تركيب وصيانة االلديھا معايير الس 32-الھيدروكلوروفلوروكربون ً  الو لمع ا  الئحة توجد حالي
  .حترار العالمي المرتفعالتقيد استيراد المنتجات / المواد ذات إمكانية ا
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  طاع تصنيع الرغوةق

ة   -11 ار المرحل ي إط دة ف ان الجام ولي يوريث وة الب تة وعشرون شركة تصنيع رغ ن خطة األوأدرجت س ى م ل
دروكلوروفلوروكربونإلا ى الھي ة عل ر قائم ات غي ى تكنولوجي ا إل ة لتحويلھ دولب 141-زال ك ال ن البن اعدة م ي. بمس

عملية رغوة العزل إلى تكنولوجيا السيكلوبنيتين مع إزالة  التبريد تحويل لمعداتشركات كبيرة مصنعة  ثالثوأنجزت 
ري 149.6 تنفاد األوزون) 16.46( طن مت درات اس ن ق دروكلوروفلوروكربون طن م ن الھي ركالب. و141-م  اتش
ى ھي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم،  23البالغ عددھا المتبقية  ل إل ة التحوي ا عملي ا أنجزت خمسة منھ تكنولوجي

ة  245fa-وكربونالھيدروفلور ى إزال ؤدي إل ري ( 45.10مما ي تنفاد األوزون) من 4.96طن مت درات اس  طن من ق
دروفلوروكربون غ 141-الھي تھالك يبل م (باس ري  12.85ب. ووقعت ثالث شركات صغيرة ومتوسطة الحج طن مت

ة المتب اتشركالأصل  ب) من141-الھيدروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون) من  1.41( الغ عددھا قي الب
ة، في حين أعربت 245fa-إلى الھيدروفلوروكربون أو ستوقع قريباً على اتفاقيات للتحويل 18 عن  الشركات المتبقي

ل ا عار عوام وافر وأس ا إزاء ت دروكلوروفلوروكربونإلقلقھ ر الھي ام غي واد الخ اء والم ا  ب141-رغ مح لھ ي ستس الت
  .عمالئھاتاد عليھا بتقديم نفس نوعية منتجات الرغوة التي اع

ة  تتحولذلك، ضافة إلى إلبا  -12 ا القائم ى التكنولوجي دة من إل ان الجام ولي يوريث أربع شركات تصنيع رغوة الب
 طن من قدرات استنفاد األوزون) 10.40( طن متري 94.5إزالة  ، مما أدى إلىعلى الھيدروكربون بدعم من اليونيدو

  .ب141-من الھيدروكلوروفلوروكربون

  ع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواءقطا

ل   -13 ن أص واء، م ف الھ اع تكيي ي قط ركة،  21ف ةش زت خمس رك أنج ة  اتش ى عملي ا إل تحويلھ
ري 353.46قدره  22-مع إجمالي إزالة للھيدروكلوروفلوروكربون ،32-الھيدروكلوروفلوروكربون  19.44( طن مت

شركة عن استخدام  15شركة، توفقت  27التجاري، من أصل . وفي قطاع التبريد طن من قدرات استنفاد األوزون)
ع  ة، ويتوق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني يالم دروكلوروفلوروكربون أن تنتھ ى الھي ا إل ن تحويلھ ل  32-م ل مح ليح

ري ( 127,1 ن مت ن 6.99ط تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م دروكلوروفلوروكربون ط د الھي از التبري  22-غ
يكلوبنيتين لي لوالس ل مح ري ( 413 ح ن مت ن 45.43ط تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م  ط

  .2016ب كعامل إرغاء بحلول منتصف عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

د شرك 12عددھا البالغ طلبت بقية الشركات في قطاع التبريد   -14 دره ة في قطاع التبري الي استھالك ق (مع إجم
واء 16األوزون)) و طن من قدرات استنفاد  2.09طن متري ( 38 الي استھالك  شركة في قطاع تكييف الھ (مع إجم

دره  ري ( 233.27ق ن مت تنفاد األوزون)) 12.83ط درات اس ن ق ن م واد  ط ة الم ة إدارة إزال ن خط طبھا م ش
ة  االھيدروكلوروفلوروكربوني ة ا ألنھ د ذات إمكاني ازات التبري ى غ ررت التحول إل دون الق ع ب المي المرتف رار الع حت

دوالر أمريكي لتلك الشركات  3,134,216. وتم تخصيص تمويل إجمالي قدره طرافألل من الصندوق المتعدد اتموي
  . 28البالغ عددھا 

15-   ً من أنشطة  رت وزارة البيئة والغابات عدداً التبريد وتكييف الھواء، يسّ  تصنيع معداتلتحويل شركات  ودعما
واد الھيدروكلوروفلور دائل الم أن ب ة بش ائل التوعي بقي لوس دث س ة وح اعدة الفني دمت المس ا، وق ة وتوافرھ وكربوني

 . اإلعالم

  قطاع خدمة التبريد

اط ا اقتصر  -16 تھإلنش ة اس ة لمعالج اع الخدمالزال ي قط ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اء  ةك الم ى إنش عل
دليلغراض ألعدات ح توريد المالغازات التبريد، واستص إدارةشراف على المنتجات من أجل إلبرنامج ا امج  الت وبرن

ول  بتمبر/ أيل ى س تراليا). وحت ة أس ة 2015توعية (كتعاون ثنائي من حكوم ة عن ممارسات الخدم ة أدل ، تمت ترجم
شتعال في معدات التبريد وتكييف الھواء، وأجريت مشاورات مع إدارة الجيدة، وعن استخدام غازات التبريد القابلة لال

  . زالة في قطاع التبريد وتكييف الھواءإلسيا حول المسائل المتعلقة باجمعية التبريد في إندوني
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  مستوى صرف األموال

ارس   -17 ي آذار/م ا ف ـ 2016كم غ ال م  11,520,162، من أصل مبل ى اآلن، ت ه حت ق علي دوالر أمريكي المواف
ي ( 6,612,305صرف  ديبي و  4,244,978دوالر أمريك ي لليوئن دو دوالر  769,445دوالر أمريك ي لليوني أمريك

دولي و 1,552,882و ك ال ين الجدول  45,000للبن تراليا). ويب ة اس ة  2دوالر أمريكي لحكوم الي للمرحل ر الم التقري
  األولى.

  

  إلندونيسيا (دوالر أمريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي عن المرحلة األولى من  2الجدول 

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية لشريحة األولىا  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

 4,244,978 8,000,000 4,000,0002,325,3034,000,0001,919,675   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)
ناعية ة الص دة للتنمي م المتح ة األم منظم

  ليونيدو)(ا
777,395769,44500 777,395 769,445 

 1,552,882 2,442,767 1,500,000982,000942,767570,882 البنك الدولي
 45,000 300,000 300,00045,00000 حكومة أستراليا

 6,612,305 11,520,162 6,577,3954,121,7484,942,7672,490,557 المجموع
  57 50 63  معدل الصرف (%)

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

ل ھذه الفترة، ستواصل ال. وخ2018و  2016زالة بين عامي إلتنفيذ الشريحة الثالثة الممولة من خطة اسيتم   -18
ديبي)، وفي قطاع الرغوة أمريكي  دوالر 456,102حكومة أنشطة التحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء (ل لليوئن
دولي)،  دوالر 135,710( ة لطرقأمريكي للبنك ال امج ا وستضع الصيغة النھائي ذ برن ى المنتجات، إلتنفي شراف عل

ى). وسوف تستمر وحدة إدارة ألوتحدث المناھج التدريبية وتجري أنشطة التوعية (التمويل المتبقي من الشريحة ا ول
  اً.وستعقد مشاورات مع الصناعة أيض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  إدارة المشروع في دعم تنفيذ خطة

  

  تعليقات وتوصية األمانة

 

  التعليقات

  مقترحات بشأن إعادة تخصيص األموال
  

  قطاع تصنيع الرغوة

 ،245fa-الھيدروفلوروكربون فيما يتعلق بقلق العديد من الشركات المدرجة إزاء توافر وأسعار مستحضرات  -19
ى أوضح البنك الدولي  وي عل ي تحت ط الت دروفلوروكربونأن البوليوالت السابقة الخل وفرة في  245fa-الھي د مت م تع ل

وفر  نظم أصبحت اآلن ت ذه ال ل ھ وفر مث دروفلوروكربونإندونيسيا. بدالً من ذلك، إن شركات النظم التي كانت ت -الھي
245fa تخد ن المس ب م ذي يتطل ر ال ط، األم ائب فق ابق.الس ط س دة خل راء وح ت  مين ش ركات وأعرب غيرة الش الص

دروفلوروكربون 15البالغ عددھا  المتبقيةوالمتوسطة الحجم  ى الھي ل إل وافر وأسعار التحوي ا إزاء ت  245fa-عن قلقھ
  وبالتالي قرت عدم التحول إلى ھذا البديل. 

ى لھذا الوضع، اقترحت حكومة إندونيسيا والبنك الدولي إع استجابةً   -20 ا يصل إل ه م ة من  30ادة توجي في المائ
ى إعداد عوامل إرغاء تمويل ال ين عل دعم شركتي نظم محليت ة اإلجمالي المرتبط بقطاع الرغوة ل رار ذات إمكاني احت

السابق الخلط) والتحاور بشكل  الھيدروفلوروأولفينواإلرغاء بالمياه و سابقة الخلطعالمي (أي بوليوالت ھيدروكربون 
يتم مباشر مع ا ة (وس ة والتكلف لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصنيع الرغوة لمعالجة مخاوفھا المرتبطة بالنوعي

  دعم شركتي نظم محليتين إضافيتين بموجب المرحلة الثانية). 

اول شركات   -21 م تتن ى ل ة األول اعتبرت األمانة أن إعادة التخصيص المقترحة تشكل تغييراً كبيراً بما أن المرحل
د ال ع بع م توق ي ل ى والت ة األول ة بموجب المرحل ا للشركات المتبقي نظم، ومن شأنھا أن تؤدي إلى تغيير في التكنولوجي

دروفلوروكربون ى الھي ول إل ات للتح ى اتفاقي واد 245fa-عل ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني وء المرحل ي ض . وف
ديمھا إ م تق ي ت يا الت ة إلندونيس ة الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الكامل رح اإلزال بعين وتقت ادس والس اع الس ى االجتم ل
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رار 141-للھيدروكلوروفلوروكربون ة االحت دائل ذات إمكاني ى الب ل إل ات تحوي ب في قطاع الرغاوى من خالل عملي
ة العالمي المنخفضة، تدعم األمانة ھذا التغير الكبير على أنه من المتفق عليه أنه لن يتم توفير التمويل للشركات ال متبقي

ددھا  الغ ع دروفلوروكربون 15الب ى الھي ات للتحول إل ى اتفاقي د عل ع بع م توق ي ل ى والت ة األول ي المرحل -المدرجة ف
245fa .إال إذا تحولت تلك الشركات إلى البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة  

نظم على ھذا األساس، تمت مناقشة المساعدة إلى شركات النظم. وأوضح ا  -22 لبنك الدولي أنه من بين شركات ال
وفير المعلومات.  5الستة، أربعة منھا مملوكة محلياً وواحدة مملوكة من بلد ليس ضمن بلدان المادة  وواحدة رفضت ت

نظم،  ركتي ال رح إدراج ش ن المقت ي  PT. TSG Chemicalو  PT. Sutindo Chemical Indonesiaوم ف
 MCNS Polyurethaneللتحول، في حين أنه سيتم إدراج الشركتين األخرتين،  المرحلة األولى نظراً الستعدادھما

Indonesia PT  وBina Artha PT .ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ، في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم
ى وأوضح البنك الدولي أيضاً أن شركات النظم األربعة سوف تضع مستحضرات إرغاء بالمياه سابقة ال ة عل ط قائم خل

  السابقة الخلط لتلبية طلب السوق.  السيكلوبنيتينو الھيدروفلوروأورفان

ة   -23 دولي تكلف ك ال ة والبن ارب ناقشت األمان ة والتج اعدة الفني اء والمس ابق وآالت اإلرغ زج الس ات الم خالط
  كي لكل شركة نظم.دوالر أمري 301,538واالختبار لشركات النظم، مما أنتج عن تكلفة متفق عليھا بقيمة 

ر التخصيص المتفق   -24 اق لتغيي ة في االتف د المرون أخذت األمانة علماً أيضاً أن الحكومة ترغب في استخدام بن
ل في القطاعين  ات التحوي ا لعملي تثمار المتفق عليھ اليف االس غ تك ذ األصلية. وتبل عليه في األساس ووفقاً لخطة التنفي

دوالر أمريكي ويبلغ المبلغ المخصص  2,514,187بموجب المرحلة األولى  المندمج ديمواأل الفرعيين للرغوة الجامد
ات  2,453,000دوالر أمريكي. وترغب الحكومة في تخصيص مبلغ  200,000للمساعدة الفنية  دوالر أمريكي لعملي

غ  ل ومبل غ  133,200التحوي ة ومبل اعدة الفني طة المس ي ألنش ي لو 127,987دوالر أمري دة إدارة دوالر أمريك ح
  المشروع. وتدعم األمانة إعادة التخصيص ھذه بما أنھا ستّسھل تحويل شركات تصنيع الرغوة. 

  إعادة تخصيص التمويل إلى قطاع خدمة التبريد

دد   -25 رتبط بع ل الم ركاتالتموي د وال ش واء تتبري ف الھ ددھا كيي الغ ع ا و 28الب ل بمواردھ ررت التحوي ي ق الت
ا ال ى تكنولوجي دروفلوروكربونالخاصة إل دالً 410 -ھي دروكلوروفلوروكربونأ (ب رح في  32-من الھي ) األصلالمقت

دره  ون  3,134,216ق يا  دوالرملي ة إندونيس ت حكوم ي. واقترح دد أمريك ندوق المتع ى الص الغ إل ذه المب ادة ھ إع
ة  ة الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الموال اول األطراف وتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال ا تن يتم بموجبھ ي س الت

  قطاع خدمة التبريد. وتؤيد األمانة ھذا االقتراح.  

تراليا 2015و 2014أوضح اليوئنديبي أيضاً أنه في العامين   -26 ة اس دن األنشطة بموجب عنصر حكوم م تتق ، ل
صد المشروع ووحدة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشكل كبير بما أن تركيز وحدة تنفيذ ور

د  دات التبري ي قطاع تصنيع مع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ذ إزال ى تنفي ان منصباً عل ة ك األوزون الوطني
امين  وائح. وخالل الع ق الل ة وتطبي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال اً لخط واء وفق  2016وتكييف الھ

  ذ األنشطة بموجب عنصر أستراليا مع دعم من الخبراء التقنيين المعنيين. ، سيتم إعطاء األولوية لتنفي2017و

    التغييرات التي طرأت على االتفاق

واء   -27 ررت في ضوء المساعدة إلى شركتي النظم وإعادة األموال المرتبطة بشركات التبريد وتكييف الھ ي ق الت
ين  اردھا الخاصة،بموإمكانية احترار عالمي مرتفعة إلى البدائل ذات التحويل  رم ب اق المب يح االتف ة تنق اقترحت األمان

ام  ي ع ي األصل ف ا ف م اقتراحھم ين ت ة، اللت ة والرابع ين الشريحتين الثالث ع ب ة للجم ة التنفيذي يا واللجن ة إندونيس حكوم
ى وعلى التوالي، مما يؤدي إلى الحد من  2018وعام  2015 ة األول ين المرحل داخل ب ة الت ة مالمرحل ن الخطة. الثاني

نھج  سيسمحوباإلضافة إلى ذلك،  ذا ال وفير اھ نظملمساعدة بت ى شركتي ال الي تسھيل  إل ن، وبالت في أقرب وقت ممك
  ى. في قطاع الرغاو ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة إدخال البدائل

ة   -28 ة للمرحل ة إلظھار أنه تم جمع الشريحتين الثالثة والرابعة لتصبحا شريحة نھائي ى من خطة إدارة إزال األول
رة  ديث الفق م تح يا، ت ة إلندونيس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ذييل  17الم ين -2والت رم ب دث المب اق المح ن االتف أ م

حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية والذي تم التوصل إليه في االجتماع الحادي والسبعين، على النحو المبين في المرفق 
  ثيقة. وسيتم إرفاق كامل االتفاق المنقح بالتقرير النھائي لالجتماع السادس والسبعين.األول لھذه الو
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  الخالصة

ة.   -29 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إزال دم ف راز التق ي إح يا ف تمر إندونيس تھتس واد الاس ك الم
ةفي الما 62ساس بنسبة ألالھيدروكلوروفلوروكربونية ھو بالفعل أقل من مستوى خط ا ر التحقق أن ئ ّد تقري د  وأك البل

ة  خمسينوضع نظام الترخيص والحصص لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية العامل. وتم صرف  في المائ
ى  ن.آلفي المائة من التمويل المعتمد حتى ا 57من الشريحة الثانية و  ل إل وتعتبر األمانة أن اقتراح إعادة توجيه التموي
ل إدخال البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في قطاع الرغاوى، وأن إرجاع األموال شركتي النظم سيّسھ

دروفلوروكربون ا الھي ى تكنولوجي ررت التحول إل ي ق واء الت د وتكييف الھ دات التبري -المرتبطة بشركات تصنيع مع
ن410 ة م ة الثاني ب المرحل ة بموج ة المقترح اع الخدم ي قط طة ف ھل األنش واد  أ سيّس ة الم ة إدارة إزال خط

  الھيدروكلوروفلوكربونية. 

  التوصية

  في أن تنظر في أن : جنة التنفيذيةقد ترغب الل  -30

 تأخذ علماً : ) أ(

واد  ) 1( ة الم ى من خطة إدارة إزال ة األول ة من المرحل بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثاني
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا ؛

المرحلة  شطبھا من طلبت شركة في قطاع تكييف الھواء 16و  في قطاع التبريدة شرك 12بأن   )2(
ن ى م ة  األول واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال اخط ى  ألنھ ول إل ررت التح ق
؛ طرافألحترار العالمي المرتفع بدون تمويل من الصندوق المتعدد االذات إمكانية ا التكنولوجيا

أن  امجبروب دة  ن م المتح ائياألم ديبي( اإلنم غ ) اليوئن ادة مبل يقوم بإع دوالر  3,134,216س
ة  ة البالغ ك الشركات  235,066أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكال دوالر أمريكي المرتبطة بتل

  إلى االجتماع السادس والسبعين؛

دروفل 15بأن  ) 3( ا الھي ى تكنولوجي ررت عدم التحول إل  245fa-وروكربونشركة تصنيع رغوة ق
تم بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة  ن ي ه ل ة وأن واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

  توفير المزيد من التمويل إال للتحول إلى البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة ؛

نظ شركتيلدعم دوالر أمريكي  603,077ما يصل إلى إعادة تخصيص توافق على   ) ب( ينم المحليال في  ت
ع رات ال وض ة مستحض المي المنخفض رار الع ة االحت ذ ذات إمكاني ة تنفي ي خط وارد ف و ال ى النح عل

 ؛ 2016-2018 الشريحة للفترة

اً أيضاً  ) ج( ذ علم ة الصندوق تأخ ّدثتأن أمان ذييل  ح ي ا -2الت يا الألف ف ة إندونيس ين حكوم رم ب اق المب تف
تناداً  ة، اس ة التنفيذي ى واللجن ع ال إل ة (جم ريحتين الثالث ام  591,812ش ي ع ي ف ) 2015دوالر أمريك

تفاق اللكي توضح أن ا 17تحديث الفقرة  وأنه سيم )2018دوالر أمريكي في عام  580,710والرابعة (
وارد في المرفق جتماع الحادي والسبعينالالذي تم التوصل إليه في ااالتفاق يحل محل  ى النحو ال ، عل

 األول بھذه الوثيقة؛

ذ واليونيدو حكومة إندونيسيا واليوئنديبي من  تطلب ) د( ة سنوية عن تنفي ارير مرحلي والبنك الدولي تقديم تق
ة  تم الموافق ى ت ارير التحقق حت تم إنجاز المشروع، وتق برنامج العمل المرتبط بالشريحة النھائية حتى ي

 ؛ و 2019 في عام ألولاعلى المرحلة الثانية، وتقرير إنجاز المشروع إلى اجتماع اللجنة التنفيذية 

ة إلولى من خطة األمن المرحلة اوالنھائية الشريحة الثالثة توافق على   )ھ( يا، والخطة إلزال ةندونيس  المقابل
رة  ذ الشريحة للفت ة  2016-2018لتنفي ألف من الدو 1,260,461بقيم ر الدو 901,102ر أمريكي، تت

ي،  دأمريك اليف  زائ ة لدعم التك ة بقيم ديبي، والدو 67,583لوكال ي لليوئن ر الدو 271,420ر أمريك
 .ر أمريكي للبنك الدوليالدو 20,536لوكالة بقيمة لدعم التكاليف  زائدأمريكي، 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  إندونيسيا

  الوكالة  عنوان المشروع )أوال(

  البنك الدوليو (رئيسية)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)   (المرحلة الثانية)خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 257.98   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7أحدث بيانات المادة)ثانيا(

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

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   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-لوروفلوروكربونالھيدروك

 0.3    0.3      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.9   0.9       225-الھيدروكلوروفلوروكربون

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

  403.9  دامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المست  403.9  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 268.92  المتبقي: 135.0  موافق عليه بالفعل:

  
  خطة األعمال  )خامسا(

 
  المجموع  2020بعد  2020 2019  2018  2017  2016

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي (اليوئنديبي) 

من إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن 
 قدرات استنفاذ األوزون)

0 39.6 29.7 29.7 0 0 99.0 

 9,244,000 0 0 2,773,000 2,773,000 3,698,000 0 التمويل (دوالر أمريكي)

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

10.7 10.7 10.7 10.7 0 0 42.8 

 2,908,000 0 0 727,000 727,000 727,000 727,000 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 2021-2023 2020 2019 2018  2017 2016  بيانات المشروع ) سادسا(

 
  المجموع

 غير متوفر       حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

  غير متوفر       به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)الحد األقصى لالستھالك المسموح 

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
 حيث المبدأ

  (دوالر أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي (اليوئنديبي)

 سيتم تحديدھا        تكاليف المشروع

 سيتم تحديدھا        الدعمتكاليف 

  تكاليف المشروع  البنك الدولي
  

تحديدھا سيتم        

  الدعمتكاليف 
  

 سيتم تحديدھا      

 سيتم تحديدھا        إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 سيتم تحديدھا        إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 سيتم تحديدھا        إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 
 ) عنوان المشروع6(

  (دوالر أمريكي)تكاليف الدعم   األموال المطلوبة (دوالر أمريكي)  الوكالة

  سيتم تحديدھا  سيتم تحديدھا  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)

  سيتم تحديدھا  سيتم تحديدھا  البنك الدولي

  
  ) على النحو المشار إليه أعاله2016الشريحة األولى ( الموافقة على تمويل  التمويل المطلوب:

 للنظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

  

ة   -31 ة عن حكوم يابالنياب ّدم إندونيس امج، ق دة  برن م المتح ائياألم ديبي( اإلنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
ة والسبعين السادساالجتماع  ة الثاني ة، من خطة إ المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الي دارة إزال غ إجم بمبل

دره ي، 12,837,591 ق ن  دوالر أمريك ألف م ة  7,457,000يت ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ دوالر أمريك
ائياألمم المتحدة  برنامجدوالر أمريكي ل 521,990 ديبي( اإلنم اليف 4,540,749، و)اليوئن د تك  دوالر أمريكي، زائ

ة  ة البالغ ة  317,852الدعم للوكال ذ المرحل ديمھا في األساسي. وسيؤدي تنفي م تق ا ت دولي، كم دوالر أمريكي للبنك ال
 50وتخفيض بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  111.92الثانية إلى إزالة 

  . 2013من خط األساس بحلول عام  ربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكفي المائة في استھالك 

  وضع المرحلة األولى

ة تمت الموافقة على المرحلة األولى  -32 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم اع  من خطة إدارة إزال خالل االجتم
بة  الخفض بنس اء ب تين للوف ع والس ام  20الراب ول ع اس بحل ط األس ن خ ة م ي المائ درھا  2018ف ة ق ة إجمالي بتكلف

  طن من قدرات استنفاد األوزون.  135إلزالة  دوالر أمريكي 12,692,684

  التقدم في تنفيذ أنشطة المرحلة األولى

وزون ألسياسات المواد المستنفدة ليجري شرح التقدم في تنفيذ أنشطة المرحلة األولى، بما في ذلك تقرير عن   -33
رات من ووحدة إدارة المشروع ووضع الصرف في ال وإطارھا التنظيمي ى  10فق ة. ويلخص  17إل ذه الوثيق من ھ

ة  1الجدول  تنفاد األوزون  3.7أنشطة التحويل في المرحلة األولى. وباإلضافة إلى ذلك، تمت إزال درات اس طن من ق
  من خالل المساعدة الفنية إلدارة غازات التبريد التي نفذتھا حكومة أستراليا. 

  ة األولى بحسب القطاع: موجز أنشطة التحويل في المرحل1الجدول 
الشركات التي ساعدھا الصندوق  المادةالوكالة  القطاع

 المتعدد األطراف في المرحلة األولى
  جميع الشركات في المرحلة األولى

اإلزالة (طن من العددطن متري
قدرات استنفاد 

 األوزون)

اإلزالة (طن من  العدد
قدرات استنفاد 

 األوزون)
لدوليالبنك ا قطاع الرغاوى  34.12 26 21.42 *8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 10.35 4 10.35 4 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو
 32.27 **21 19.44 5 22-الھيدروكلوروفلوروكربون اليوئنديبيتكييف الھواء

 6.99 15 22-الھيدروكلوروفلوروكربون اليوئنديبي التبريد الصناعي
27** 

9.08 
 45.43 45.43 ب141-دروكلوروفلوروكربونالھي

 131.25 78 103.63 32 المجموع   
دروفلوروكربو*  ى الھي ات للتحول إل ى اتفاقي اً عل ، 245fa-نوقّعت ثالثة شركات أخرى باإلضافة إلى الشركات الثمانية التي وقّعت أو التي ستوقع قريب

الغ ا إزاء  15عددھا  في حين أن الشركات المتبقية الب وافر وأسعار عوامل اأعربت عن قلقھ دروكلوروفلوروكربونإلت ر الھي واد الخام غي -رغاء والم
ى شركتي نظم بموج141 ا إل يتم توفيرھ ي س ب ب. وستتحول ھذه الشركات إلى البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في ضوء المساعدة الت

  من دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. 245fa-الھيدروفلوروكربونى المرحلة األولى، أو ستتحول إل
ددھا  الغ ع ة الب د المتبقي ركات التبري ت ش واء 16** طلب ف الھ اع تكيي ي قط طبھا  12و ف اري ش د التج اع التبري ي قط نف واد  م ة الم ة إدارة إزال خط

ى  ألنھاالھيدروكلوروفلوروكربونية  ررت التحول إل ات ق ةالتكنولوجي ة ا البديل دد الذات إمكاني ل من الصندوق المتع دون تموي ع ب المي المرتف رار الع حت
  .طرافألا

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من 

ى من   -34 ة األول ذ المرحل د تنفي ةبع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الي استھالك خطة إدارة إزال غ إجم ، يبل
و ةالم يا  اد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي إندونيس ل ف زم  268.9المؤھل للتموي تنفاد األوزون. وتلت درات اس طن من ق

ة من خط  50و  35بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحكومة في المرحلة الثانية بتخفيض استھالك  في المائ
ة ، على التوالي، مما يؤدي إل2023و 2020األساس بحلول عامي  تنفاد األوزون  111.92ى إزال درات اس طن من ق

ا  ن بينھ تھالك  94.38(م يكون اس الي، س ل). وبالت ل للتموي تنفاد األوزون مؤھ درات اس ن ق ن م واد ط الم
طن من قدرات استنفاد األوزون  174.57المتبقي المؤھل للتمويل في المراحل المستقبلية  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  . 2ي الجدول على النحو المبين ف
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درات استنفاد 2الجدول  ة المتبقي في إندونيسيا (طن من ق : استعراض الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوركربوني
  األوزون)

  المجموع  225-نالھيدروكلوروفلوروكربو  123-الھيدروكلوروفلوروكربون ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون المادة
 403.90 0.02 3.90 132.60 267.40دايةنقطة الب

 135.00 0.00 0.00 89.90 45.10  التخفيض في المرحلة األولى
د  ي بع تھالك المتبق االس

 المرحلة األولى
222.30 42.70 3.90 0.02 268.90 

ي  رح ف يض المقت التخف
 المرحلة الثانية

50.61 60.27* 1.04 0 111.92 

ل  ي للمراح تھالك المتبق االس
 بليةالمستق

171.69 0 2.86 0.02 174.57 

ك  ي ذل ا ف دروكلوروفلوروكربون 17.57* بم ن الھي تنفاد األوزون م درات اس ن ق دد 141-طن م ن الصندوق المتع اعدة م ن دون مس ه م تتم إزالت ب س
  األطراف

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيع القطاع

ام   -35 تھالك لع غ االس م اإلب 2014بل ا ت ادة كم ه بمقتضى الم ال  7الغ عن ول مونتري ن  258من بروتوك طن م
تھالك  ى اس ق إل ر التحق ار تقري تنفاد األوزون. وأش درات اس واد  152.7ق ن الم تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط

ام  ي ع ة ف دول 2015الھيدروكلوروفلوروكربوني ين الج رة  3. ويب ة للفت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم اس
2015-2012 .  

دول  واد 3الج تھالك الم ي : اس ة ف ياالھيدروكلوروفلوروكربوني ادة  إندونيس ات الم رة  7(بيان ، 2014-2012للفت
  المتحقق منھا) 2015وبيانات استھالك العام 

  خط األساس  *2015  2014 2013 2012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 4,861.9 1,892.9 2,944.2 2,977.1 3,662.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 192.2 101.9 108.8 100.5 190.9 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,205.9 420.0 843.0 1,300.0 1,096.4  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 4.5 6.4 24.9 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 4.6 12.2 19.4 27.3  225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6,260,3 2,419,4 3,912.7 4,403,3 5,001.9  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد األوزون
 267.4 104.1 161.9 163.7 201.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.9 2.0 2.2 2.0 3.8 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 132.6 46.2 92.7 143.0 120.6  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 0.3 0.4 1.6  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.02 0.3 0.9 1.4 1.9  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 403.9 152.7 258 310.5 329.4 األوزون) دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا
  .  2015* على النحو المشار إليه في تقرير التحقق لعام 

ة من خط أساس  62بـ أقل  2015المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  كان إجمالي استھالك  -36 في المائ
ة  53و 58إندونيسيا و أقل بـ  ة التنفيذي يا واللجن ة إندونيس ين حكوم رم ب اق المب في المائة من حدود االستھالك في االتف

ى  323.12( 2018طن من قدرات استنفاد األوزون) و 363.51( 2015لعام  تنفاد األوزون)، عل درات اس طن من ق
إلى مزيج من أنشطة اإلزالة المنفذة بموجب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتوالي. ويعود االنخفاض في استخدام 

  والمستويات المنخفضة للواردات.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

ات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  4الجدول يبين   -37 ه في بيان بحسب القطاع على النحو المبلغ عن
  .2014البرنامج القطري لعام 
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  )2014القطاع والمادة في إندونيسيا ( بحسبالھيدروكلوروفلوروكربونية المواد  توزيع: 4الجدول 
  المجموع  المذيبات  خدمة معدات التبريد  تصنيع معدات التبريد  حريقمكافحة ال  الرغاوي  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد

      طن متري
 2,944.2  2,443.7 500.5    22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 108.8  56.6  52.2  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 843.1   295.1  548.0  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4.5  4.5    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 12.2 12.2      225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 3.912.8 12.2 2.504.8 795.6 52.2 548.0  المجموع (طن متري)
        طن من قدرات استنفاد األوزون

 161.9  134.4 27.5    22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.1  1.1  1.0  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 92.8   32.5  60.3  ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 0.3  0.3    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.9 0.9      225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 258 0.9 135.8 60.0 1.0 60.3 المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)

تنفاد األو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك األكبر لكان اال  -38 ة من حيث قدرات اس زون في قطاع خدم
واء ( 53التبريد ( د وتكييف الھ دات التبري ة). وأّدى الحظر  23في المائة) يليه قطاعي الرغاوى وتصنيع مع في المائ

د وتكييف في قطاع تصنيع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى إنتاج واستيراد المعدات القائمة على المواد  معدات التبري
ن  اراً م واء اعتب اني يناير/ك 1الھ واد  2015انون الث ة للم ة الكامل ى اإلزال ةإل تخدمة  الھيدروكلوروفلوروكربوني المس

  .2015التبريد وتكييف الھواء في عام لتصنيع معدات 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات التصنيع

  تصنيع رغوة البولي يوريثان 

غ   -39 دروكلوروفلوروكربوناستھالك بل اج الرغوة ب 141-الھي ري ( 843إلنت درات  92.73طن مت طن من ق
م استھالكه  60.27طن متري ( 548، من بينھا 2014استنفاد األوزون) في عام  تنفاد األوزون) ت درات اس طن من ق

ة ؛ و ي الحراري ة: األوان ات التالي ي التطبيق ة ف ة الثاني ي المرحل ا ف يتم إدراجھ ركات س ل ش ن قب واحم ندويش أل  الس
الخشب وقوارب الصيد؛ وخزانات وسخانات المياه؛ اللألنابيب و ورغوة العزل ؛الرغوة وكتلة ؛ )المتقطعةو المتصلة(

االتي  الشركاتغالبية إن (لوحات السقف) ورغوة الرش.  المقلد يتم إدراجھ ة  س ة الثاني ديھافي المرحل ل  ل استھالك أق
الوارد في البوليوالت سابقة  ب141-لوروكربونللھيدروكلوروفطن متري. وھناك أيضا استھالك غير معروف  7من 

  .في المرحلة الثانية ستتم إزالته المستوردة الذيالخلط 

  مكافحة الحريق

دروكلوروفلوروكربوناستھالك انخفض   -40 ق من  123-الھي ري ( 152في قطاع مكافحة الحري  3.04طن مت
تنفاد األوزون) في  1.04(طن متري  52.23إلى  2009طن من قدرات استنفاد األوزون) في عام  طن من قدرات اس

) PT. Hartindo. ومن بين الشركات الستة في قطاع مكافحة الحريقة، ھناك شركة واحدة مملوكة محلياً (2014عام 
  ) والشركات المتبقية توزع المعدات.PT. Indolok( 5وشركة واحدة مملوكة من بلد من غير بلدان المادة 

  لوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريداستھالك المواد الھيدروك

دروكلوروفلوروكربوناستھالك  في المائة من 83في عام، شّكل قطاع خدمة التبريد   -41 غ متوسط 22-الھي . وبل
دروكلوروفلوروكربون امين  22-استھالك الھي ة للع ي قطاع الخدم ري ؛ وانخفض  4,027،  2009-2010ف طن مت

ر 2014طن متري في عام  2,444االستھالك في القطاع إلى  دات؛ غي ، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر مع سحب المع
  قد يشھد زيادة بسبب الطلب على خدمة المعدات الموجودة والجديدة.  123-أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ل قطاع   -42 ة وتحوي تصنيع تشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل المرحلة الثانية اإلجراءات التنظيمي
  وتقديم المساعدة لقطاعي مكافحة الحريق وخدمة معدات التبريد والتنفيذ والرصد. رغوة البولي يوريثان
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  اإلجراءات التنظيمية

ل شركا  -43 انت سوف يدعم المكون التنظيمي تحوي ولي يوريث د.  رغوة الب ة التبري والتخفيضات في قطاع خدم
دروكلوروفلوروكربون تخدام الھي ى اس ر عل مل حظ ط 141-وسيش ابقة الخل والت الس ي البولي وارد ف ائب وال ب الس

ول  توردة بحل اني  1المس انون الث ل  2021يناير/ك أن عوام ة بش وائح السالمة والخطوط التوجيھي يح ووضع ل ؛ وتنق
اء  دريب اإلرغ أن السالمة والت ك بش ي ذل ا ف د (بم ة التبري ي قطاع خدم ايير ف يح المع تعال ؛ ووضع وتنق ة لالش القابل

ة  د قابل ازات تبري دات ذات غ ة المع ون بخدم ذين يقوم ين ال ة للفني ھادات اإللزامي ھادات) ؛ وإصدار الش وإصدار الش
ة في لالشتعال ؛ واللوائح التي تھدف إلى الحد من االعتماد على غازا ت التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفع

  . 2019قطاعي التبريد وتكييف الھواء من قبل حكومة إندونيسيا بحلول عام 

  األنشطة في قطاعات التصنيع

  تصنيع رغوة البولي يوريثانقطاع 

تھالك   -44 ة الس ة الكامل ة اإلزال ة الثاني من المرحل تنفاد  60.27تتض درات اس ن ق ن م ن األط وزون م
انب في قطاع 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ولي يوريث ام  تصنيع رغوة الب ة الع ول نھاي  42.73(فقط  2020بحل

  األوزون مؤھلة للتمويل) من خالل :طن من قدرات استنفاد 

ر من  ) أ( رة (باستھالك أكب ة شركات متوسطة الحجم  20تحويل أربعة شركات كبي ري) وثماني طن مت
راوح ب تھالك يت ركات  20و 7ين (باس ث أن الش دروكربون، حي اء الھي ل إرغ ى عام ري) إل طن مت

 الكبيرة تتولى بنفسھا عملية الخلط والمزج والشركات الكبيرة تشتري الھيدروكربون السابق الخلط ؛

دروكربون  ) ب( ى شركتي نظم من أجل إعداد مستحضرات الھي دروفلوروأولفينوتقديم المساعدة إل  الھي
دعم شركتي نظم، وثاني أكسيد الكربون وال ل /المياه السابقة الخلط (ھذا باإلضافة إلى تخصيص األم

 المقترح بموجب المرحلة األولى) ؛

ة  ) ج( مشروع جماعي لتحويل شركات صغيرة سيتم تزويدھا بالقسائم لشراء عوامل اإلرغاء ذات إمكاني
تبدال القس يتم اس نظم (س األموال من االحترار العالمي المنخفضة بسعر مخفض من شركات ال ائم ب

 الصندوق متعدد األطراف) ؛ و

ة  (د)  أنشطة المساعدة الفنية، بما في ذلك ورش عمل للشركات وشركات النظم؛ وتدريب السلطات المحلي
ى  ة عل ة الفعال ارك من أجل ضمان الرقاب درات موظفي الجم اء ق لدعم شركات تصنيع الرغوة وبن

ابقة ب ؛ ود141-واردات الھيدروكلوروفلوروكربون ويالت الس تيراد البولي راسة بشأن استخدام واس
دعم وضع  تعال ل ة لالش ة القابل ات اإلرغاء البديل ط ؛ ودراسة بشأن االستخدام اآلمن لتكنولوجي الخل
ة  ارات التقني دمات االستش المة ؛ وخ أن الس ة بش ة الوطني وط التوجيھي ايير والخط يح المع و/أو تنق

  للشركات.

ة الثان  -45 تعطي المرحل ي س تنظر ف المي المنخفضة وس رار الع ة االحت اء ذات إمكاني ل اإلرغ ة األفضلية لعوام ي
ة  245fa-الھيدروفلوروكربون دائل ذات إمكاني تبداله بالب ه واس يتم إزالت فقط إذا كان ضرورياً كعامل إرغاء مؤقت س

  .األطراف للصندوق المتعدداالحترار العالمي المنخفضة، فور توفرھا، من دون أي تكلفة إضافية 

ديل   -46 تبدال أو إجراء تع ة الس اليف المعياري ى التك رة الحجم إل استندت تكلفة تحويل الشركات المتوسطة والكبي
تحديثي على المعدات في خط األساس وتركيب المعدات الجديدة وتدابير السالمة والتجارب والتدريبات والدعم التقني، 

  . 5على النحو المبين في الجدول 
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  التكلفة المعيارية المقترحة للتحول إلى الھيدروكربون: 5 الجدول
  التكلفة (دوالر أمريكي)  البند

  السابق الخلط للشركات المتوسطة الحجم السيكلوبنيتين بالنسبة للشركات الكبيرة الحجملسيكلوبنيتينالخلط داخل الشركة ل
 10,000 - التخزين للھيدروكربون السابق الخلط

لھيدروكربونصھريج تخزين ا  50,000 - 
 - 120,000 وحدة الخلط السابق
 50,000 140,000  كغ/دقيقة) 120موزع الرغاوى (
 80,000 80,000  تدابير السالمة

 10,000 10,000  التجارب
 10,000 10,000  التدريبات والدعم التقني

 160,000 410,000  المجموع

ة من الصندوق الم  -47 وال المطلوب رة والمتوسطة تم تعديل األم ل الشركات الكبي دد األطراف من أجل تحوي تع
  . 6على النحو المبين في الجدول  50/741الحجم استناداً على عتبة التكلفة الفعالة المحددة بموجب المقرر 

  

  تكلفة تحويل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم: 6الجدول 
عتبة التكلفة الفعالة  الشركة

 (د.أ./كغ)
2014عاماالستھالك في

 (طن متري)
التكلفة استناداً إلى عتبة التكلفة   التكلفة (دوالر أمريكي)

  الفعالة (دوالر أمريكي)
 طن متري)20شركات كبيرة الحجم (استھالك أكبر من 4

Cahaya Perdana Plastik, PT.   
 

9.79 

32,835 410,000 321,455 
Cahaya Merah Delima, PT. 29,315 410,000 286,994 

Dasa Windu Agung, PT. 46,610 410,000 456,312 
Maspion Plastic and Metal Industry, PT.39,550 410,000 387,195 

 1,451,955 1,640,000 148,310المجموع الفرعي
  طن متري) 20و  7شركات متوسطة الحجم (استھالك بين  8

Ricwil Indonesia, PT.   
  
  
  
  

10.96  

11,413 160,000 125,086 
Alsun Suksesindo, PT. 7,136 160,000 78,211 

Bina Tehnik, PT. 15,700 160,000 172,072 
Duta Tehnik, PT. 6,591 160,000 72,237 

Tamacool, PT. 5,175 160,000 56,718 
Central Mandiri Cemerlang, PT. 12,000 160,000 131,520 

Saka Baja, PT. 8,060 160,000 88,338 
Willich Isolasi Pratama, PT. 8,416 160,000 92,239 

 816,421  1,280,000  74,491 المجموع الفرعي
 2,268,376  2,920,000 222,801     المجموع

درھا   -48 ة ق ة فعال ى تكلف تناداً إل ل الشركات الصغيرة اس ة تحوي وغرام  7.00تم احتساب تكلف دوالر أمريكي/كيل
درھا (أ افية ق ال إض ة رأس م درھا  2.00ي تكلف افية ق غيل إض ة تش وغرام وتكلف دوالر  5.00دوالر أمريكي/كيل

ى  350,000أمريكي/كيلوغرام). واستندت التكلفة المقترحة لتحويل شركة النظم وقدرھا  دوالر أمريكي لكل شركة إل
  . 7التكاليف المعيارية للمعدات على النحو المبين في الجدول 

  تكلفة تحويل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم: 7دول الج
  التكلفة (دوالر أمريكي) البند

40,000  تخزين عوامل اإلرغاء
120,000  وحدة الخلط السابق

140,000 وحدة اإلرغاء
25,000  تطوير التظام والتجارب واالختبارات

325,000 المجموع الفرعي
25,000 الطوارئ
350,000 المجموع

  كما تم تقديمھا. تصنيع رغوة البولي يوريثانإجمالي تكلفة تحويل قطاع  8يبين الجدول   -49

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ECom/74/56الوثيقة  1
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  تصنيع رغوة البولي يوريثانإجمالي تكلفة تحويل قطاع : 8الجدول 
قدرات استنفاد   طن متري التكنولوجيا التطبيقات المكون

  األوزون
إجمالي التكلفة 
  (دوالر أمريكي)

األموال المطلوبة 
  ر أمريكي)(دوال

  شركة 12مشروع تحويل فردي لـ 
صناديق التبريد، أباريق الماء، شركات كبيرة4

 صناديق األرز، كتلة رغوة
 1,451,955 1,640,000 148.3116.31 الھيدروكربون

عزل األنانبيب والمجاري شركات كبيرة8
التسقيف واأللواح الدائرية، 

  الجدارية

 816,421 1,280,000 74.498.19 الھيدروكربون السابق الخلط

  مشروع جماعي للشركات الصغيرة
ثاتي أكسيد الكربون (الماء)،  تطبيقات مختلفة  شركة200حوالى

، الھيدروكربون الھيدروفلوروأولفين
 أو الميثيالل / فورمات الميثيل

165.6518.22 1,159,578 1,159,578 

 700,000 700,000     شركتي نظم
دعم السياسة 
والمساعدة الفنية 
 ووحدة إدارة المشروع

    412,795 412,795 

 4,540,749 **5,192,373 **42.73 **388.45  المجموع اإلجمالي
  * سيتم تحديد الخيار األخير لعامل اإلرغاء البديل من قبل الشركة.

  ن) من دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف.طن من قدرات استفاد األوزو 17.55طن متري ( 159.5** ستتم إزالة كمية إضافية قدرھا 

  مكافحة الحريق

ة   -50 ة إزال ة الثاني رح المرحل دروكلوروفلوروكربون 1.04تقت ن الھي تنفاد األوزون م درات اس ن ق  123-طن م
ا المستخدم إلنتاج معدات مكافحة الحريق، من خالل مزيج من دعم المشروع وإيصال المعلومات، بتكلفة إجمالية قدرھ

  دوالر أمريكي متعلق بتكلفة إصدار الشھادات).  2,000,000دوالر أمريكي (من بينھا مبلغ  2,228,500

  األنشطة في قطاع خدمة معدات التبريد

دروكلوروفلوروكربون 50.61تقترح المرحلة الثانية أيضاً إزالة   -51 تنفاد األوزون من الھي درات اس -طن من ق
درھا المستخدم في قطاع خدمة معدا 22 ة ق دوالر أمريكي، من خالل األنشطة  4,416,500ت التبريد، بتكلفة إجمالي

  التالية:

دريب  ) أ( ك ت ي ذل ا ف درات، بم اء الق ارك و 700بن درب و  90موظف جم ة ووضع  2,000م ي خدم فن
 دوالر أمريكي) ؛ 914,000المواد التدريبية (

ى  15شراء المعدات لـ  ) ب( دريب عل وفير الت تقوم بت ي مؤسسة تدريب س دة والسالمة لفني الممارسات الجي
دريب  دريب ورصد أنشطة الت ى تطوير أدوات الت التركيز عل الخدمة ؛ خمسة مؤسسات تقنية ستقوم ب
ر  ألوزون غي تنفدة ل واد المس ك إتالف الم وتدريب المدربين وبرنامج االسترداد واالستعادة، بما في ذل

الف صغيرة ؛ و  ق إت ن خالل مراف ة م ة  50المرغوب رة وورش ل كبي ل صغيرة  200عم ة عم ورش
 دوالر أمريكي) ؛ 3,146,000(

ل  ) ج( تيات ونق ان وورش عمل ولوجس ندوات وورش عمل توعية بما في ذلك اجتماعات اليصال المعلوم
 دوالر أمريكي) ؛ و 305,000(

ة، با  (د) المي المرتفع رار الع لتشاور وضع لوائح للحد من االعتماد على غازات التبريد ذات إمكانية االحت
رة  دات والخب مع جمعيات الصناعة ومع مراعاة توافر وتكلفة غازات التبريد والمكونات الرئيسية للمع

ادة  دات الم ن بل دان اآلخرى م ن البل ة  5م ذ المرحل ن تنفي تفادة م دروس المس ة وال والظروف المماثل
 ر أمريكي).دوال 51,500األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

  أنشطة التنفيذ والرصد

ة   -52 ن خط ى م ة األول ي المرحل اءھا ف م إنش ي ت روع، الت دة إدارة المش تمر وح وف تس واد س ة الم إدارة إزال
ة تحت اإلشراف  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إدارة أنشطة خطة إدارة إزال ة، ف الھيدروكلوروفلوروكربوني

  ضمن قسم المناخ والجو التابع لوزارة البيئة والغابات.  المباشر لوحدة األوزون الوطنية
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يا   -53 ة إندونيس ة مع حكوم اق ھب ى اتف دولي عل وفقاً للترتيبات المالية من خطة قطاع الرغاوى، سيوقع البنك ال
اق الھب ة. ويصرف األموال للبلد عند الوفاء بمؤشرات األداء وأھداف وأنشطة اإلزالة المشمولة في خطط العمل واتف

ة  ة المبرم ات الفرعي ات الھب ومن ثم، سيتم صرف األموال للمستفيدين على أساس األحكام والشروط المحددة في اتفاقي
  مع المستفيدين. 

  إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا التي إدارتم تقدير إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة   -54
ـ  راف ب دد األط ندوق المتع طة الص ا بواس يتم تمويلھ اس  11,997,749س ي األس ديمھا ف م تق ا ت ي، كم دوالر أمريك

ة  ى إزال تنفاد األوزون من  111.92(باستثناء تكاليف الدعم). وستؤدي أنشطة اإلزالة المقترحة إل درات اس طن من ق
غ  ة تبل ة إجمالي ة فعال ع تكلف ة م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني وغرام (أو  7.89الم ي / كيل دوالر  8.82دوالر أمريك

الغ  دد األطراف الب طن  94.38أمريكي / كيلوغرام باالستناد فقط إلى االستھالك المؤھل للتمويل من الصندوق المتع
  ة والتكاليف المفصلة، كما تم تقديمھا في األساس.األنشط 9من قدرات استنفاد األوزون). ويبين الجدول 

دول  واد : 9الج ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ة للمرحل ة المقترح طة والتكلف وجز لألنش م
  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا

طن من قدرات استنفاد طن متري المادة الوكالة القطاع
  األوزون

األموال المطلوبة 
  (دوالر أمريكي)

التكلفة الفعالة (دوالر 
  أمريكي)

 8.29 4,540,749 *547.9560.27 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  البنك الدولي  رغوة البولي يوريثان
   مكافحة الحريق

  اليوئنديبي
 42.67 2,228,500 12352.231.04-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.80 4,416,500 920.1050.61 22-الھيدروكلوروفلوروكربون خدمة التبريد
  812,000 0.000.00 كلھا  وحدة إدارة المشروع

 7.89 11,997,749 111.92 1,520.28 المجموع
  طن من قدرات استنفاد األوزون مؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف 42.73* من بينھا فقط 

 

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

ة ا  -55 يا في استعرضت األمانة المرحل ة إلندونيس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة من خطة إدارة إزال لثاني
ايير  ك المع ا في ذل دد األطراف، بم ضوء المرحلة األولى، والسياسات والخطوط التوجيھية الخاصة بالصندوق المتع

ن خ ة م ة الثاني تھالك للمرحل اع االس ي قط ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ل إزال واد لتموي ة الم ة إدارة إزال ط
 . 2016-2018) وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 50/74الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

  التحقق

ق  -56 ر التحق د تقري أن  أك تھالكبش ة اس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ياأن  الم ق إندونيس رخيص  تطب ام ت نظ
واد الھيدروكلوروفلوروك واردات الم ة، وأن وحصص ل تھاربوني ةاك الس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام  لم ي ع ف

ثالً  2015 ان ممت ان  ك ال لك ى من خطة إدارة بروتوكول مونتري ة األول وأھداف االستھالك المحددة بموجب المرحل
 . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

   استھالك وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ار الي  -57 درت حصص واردات أش يا أص ة إندونيس ى أن حكوم ديبي إل ةوئن واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  الم
ـ  269.4بمستوى  2016و 2015  لعامي ى ب تنفاد األوزون، وھو مستوى أعل درات اس ة من  76طن من ق في المائ

ام  ي ع ي ف تيراد الفعل ع أن ي 152.7( 2015االس ن المتوق تنفاد األوزون). وم درات اس ن ق ن م ى ط ب عل زداد الطل
 في خدمة التخزين البارد مع تحسن الوضع االقتصادي في البلد.   22-الھيدروكلوروفلوروكربون

رت البنك 141-أخذت األمانة علماً بأنه يتم استيراد كمية غير معروفة من الھيدروكلوروفلوروكربون  -58 ب وذّك
ى صعوبة ت2(ج)42/68الدولي بالمقرر  دولي إل ات . وأشار البنك ال دروكلوروفلوروكربونعقب كمي ب في 141-الھي

                                                 
ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط 141-المعنية على النظر في إنشاء نظام وطني لتسجيل كميات الھيدروكلوروفلوروكربون 5لتشجيع بلدان المادة   2

ليوالت سابقة الخلط، التي ب الصاف والوارد في البو141- الھيدروكلوروفلوروكربونالمستوردة و/أو المصدرة (تبعاً للحالة) لدعم الحظر على واردات 
  ب.141- الھيدروكلوروفلوروكربونسيتم إصدارھا ما أن يتم تحويل جميع شركات تصنيع الرغوة، ولتسھيل مراقبة ھذه الشركات لدعم إزالة 
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البوليوالت السابقة الخلط المستوردة بسبب عدم تحديد المحتويات الكيميائية وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد الدراسة 
ه،  (د)) الفھم حول توفير المنتج والطلب44بشأن استخدام واستيراد البوليوالت السابقة الخلط (المذكورة في الفقرة  علي

  وھو أمر ضروري لتصميم نظام رقابة ورصد. 

  االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

ة   -59 ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني امل للمرحل االقتراح الش ديرھا، ب ةً تق اً، مبدي ة علم ذت األمان واد أخ الم
ة تب الھيدروكلوروفلوروكربوني ه اس يتم في ذي س يا وال ة إندونيس ل حكوم ن قب دم م واد دال المق الم
  المستخدمة في قطاع التصنيع بالبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ةً   -60 ذيبات صغير مقارن ة  في حين أن االستھالك في قطاع الم معالجة مع القطاعات األخرى، اقترحت األمان
ألة ذات أ ا مس ألة باعتبارھ ة المس دل اننظراً لولوي ا المع عبعاثاتھ ذة. مرتف بانھا وآخ ي حس ة ف ة أن التكلف ألنشطة  الفعال

قالمقترحة في قطاع مكافحة  اإلزالة غ  الحري وغرام/  دوالر أمريكي 42.67تبل ى  وستؤدي كيل طن  1.04 خفضإل
هستھالك القطاع آخذ في وأن ا 123-الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  فقط من قدرات ال  االنخفاض وأن

في ھذا القطاع،  اإلزالةمتاحة، اقترحت األمانة تأجيل أنشطة  يبدو أن البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة
دالً  اعدة  وب ي مس ر ف ك النظ ن ذل ةم دودة  فني اإلقترانمح ة  ب ة بتكلف ات الخدم ز ممارس ة وتعزي دابير التنظيمي ع الت م

قعلى  دوالر أمريكي، 30,000 ه أنه من المتف ة  علي دأن الحكوم راح  ق ة اقت ة الثاني دم خالل المرحل معالجة قطاع لتق
ة ) فضالً عن قطاع المذيبات( الحريقمكافحة  المي المنخفضة والتكلف رار الع ة االحت دائل ذات إمكاني وفر الب في حال ت
  الفعالة.

  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

  قطاع تصنيع الرغوة

ة خالل مراجعة المشر  -61 ط السابق وآالت اإلرغاء والطوارئ بالنسبة ألربع وع، تم تعديل تكاليف وحدات الخل
ة  4,655شركات كبيرة الحجم بمبلغ  ة بقيم الي تكلف ى إجم ؤدي إل ا ي دوالر أمريكي.  1,447,300دوالر أمريكي، مم

ـ  تثمار ل ة االس ديل تكلف م تع ك، ت ى ذل ى  Bina Teknikوباإلضافة إل ـ دوالر أم 160,000إل غ ال دالً من مبل ريكي ب
اليف  172,076 ى التك اق عل م االتف ك، ت ى ذل اًء عل ة. وبن ة الفعال ة التكلف اس عتب ى أس ب عل ي المحتس دوالر أمريك

  دوالر أمريكي.  804,349للشركات الثمانية المتوسطة الحجم بمبلغ 

ى ت  -62 ه بالنسبة للتحول إل دولي أن دروكربون، وبعد الطلب األصلي المقدم، أوضح البنك ال ا إرغاء الھي كنولوجي
ة  ة في  51,847ثمة حاجة أيضاً لتكاليف تشغيل إضافية بقيم ين في المئ ادة بنسبة اثن ى زي تناد إل دوالر أمريكي باالس

دروكلوروفلوروكربون التحول من الھي ات إرغاء 141-كثافة الرغوة مرتبطة ب ى تكنولوجي يكلوبنيتينب إل د الس ، وعن
اك االقتضاء، إضافة مثبطا ة أن ھن ر األمان ين، ال تعتب راء الفني ت اللھب. غير أنه استناداً إلى النصيحة التي قّدمھا الخب

اليف السيكلوبنيتينب إلى 141-زيادة في كثافة الرغوة عند التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون ا من تك ، وبالتالي م
دوالر أميركي.  203,185كاليف تشغيل إضافية بقيمة تشغيل إضافية متكبدة. ومع عدم زيادة في الكثافة، سيتم توفير ت

  وخالل المناقشات، تم االتفاق، من حيث المبدأ، على عدم طلب تكاليف تشغيل إضافية لتحويل شركات تصنيع الرغوة.

ه   -63 ة ودعم السياسة وإدارة المشروع، المتفق علي ل للمساعدة الفني ناقشت األمانة والبنك الدولي مستوى التموي
  دوالر أمريكي). 412,795دوالر أمريكي (بدالً من  240,858لغ بمب

  مستوى التمويل المتفق عليه لقطاع الرغوة. 10يلخص الجدول   -64
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ل قطاع تصنيع : 10الجدول  ا لتحوي انالتكلفة المتفق عليھ ولي يوريث ة من خطة  رغوة الب ة الثاني بموجب المرحل
    نية إلندونيسياإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

التكلفة المتفق عليھا (دوالر  المكونات
  أمريكي)

   االستثمار
  1,447,300            شركات تتحول إلى الھيدروكربون 4طن متري):  20 ≥المجموعة األولى (
  804,349                شركات تتحول إلى الھيدروكربون السابق الخلط 8طن متري):  20-7المجموعة الثانية (

 1,159,578 المجموعة الثالثة : مشروعات جماعية لشركات إنتاج الرغوة صغيرة الحجم من خالل شركات النظم (خطة القسائم)
 603,077 شركات النظم

 4,014,305 المجموع الفرعي
  240,858           وإدارة المشروع الفنيةدعم السياسة والمساعدة 

 4,255,163 إجمالي التكلفة

  

  طاع خدمة معدات التبريدق

ائيأكّد   -65 ا من  برنامج األمم المتحدة اإلنم ه م ديبي) أن ات (اليوئن ر  مسجلةمخزون ألوزون غي تنفدة ل واد مس لم
دويراالسترداد أنشطة أن و البلدمرغوب فيھا / ملوثة في  ادة الت ع أنھي  وإع ى ومن المتوق ة األول زداد في المرحل  ت

ً و. االسترداد وإعادة التدويروثة مع مواصلة تنفيذ برنامج المل غازات التبريدمخزونات  توضيحات  طلبت األمانة أيضا
ة ومرفق  ين المؤسسات التقني يم،  إتالفبشأن التفاعالت المخطط لھا، إن وجدت، ب ع في ي وھو مرفق إتالفھولس ق

في المؤسسات  اإلتالف الصغيرةافق أن استخدام مر (اليوئنديبي) أكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو. 3جاوة الغربية
أنه أن  ن ش ا م تتة جغرافي ة المش ضالفني ة  يخف ن تكلف الفم ألوزون  إت تنفدة ل واد المس ا أنالم ي  بم ل ف اليف النق تك

  تكون كبيرة. قد، ياندونيسيا، وھي بلد ارخبيل

م   -66 ي ت وائح الت ة ووضع الل ا مجموعه ناقشت األمانة أيضاً مع اليوئنديبي تكلفة أنشطة التوعي ى م تخفيضھا إل
ا  356,000دوالر أمريكي (بدالً من  273,000 ة المتفق عليھ الي التكلف دوالر أمريكي). وعلى ھذا األساس، بلغ إجم

ة  اع الخدم ـ  4,333,000لقط رتبط ل يض م ع تخف ي م ن  49.65دوالر أمريك تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط
  ريكي/كيلوغرام). دوالر أم 4.80( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

واد   -67 ة الم ة إدارة إزال ي خط روع ف د المش ذ ورص دة تنفي ديبي دور وح ع اليوئن ة م ت األمان ناقش
د  ذ ورص دة تنفي ز وح وف ترك وة. وس اع الرغ ب قط روع بموج إدارة المش ةً ب ة مقارن الھيدروكلوروفلوروكربوني

لحة حاب المص ع أص يق م ى التنس روع عل واد  المش ة الم طة إزال ذ أنش م تنفي ة؛ ودع اع الخدم ي قط ف
الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلشراف عليھا؛ وإعداد وتنفيذ ومراجعة خطط التنفيذ السنوية؛ واإلدارة المالية؛ ووضع 
يم  ن األداء؛ وتنظ ق م روع والتحق ى المش راف عل ھيل اإلش روع؛ وتس اتي إلدارة المش ام معلوم ى نظ اظ عل والحف

ت وورش عمل لضمان التعاون بين أصحاب المصلحة فضالً عن االجتماعات بين الوكاالت؛ واإلشراف على اجتماعا
مشروعات التحويل وتقييمھا بمساعدة خبراء فنيين؛ واإلشراف على تقديم تقارير التحقق. وتم االتفاق على تكلفة وحدة 

  دوالر أمريكي. 384,000تنفيذ ورصد المشروع بـ 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة  التكالف المتلفق

ة   -68 ة الثاني ا للمرحل استناداً إلى نتائج المناقشات بين األمانة واليوئنديبي والبنك الدولي، بلغت التكلفة المتفق عليھ
يا  ة إلندونيس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط اليف  9,002,163م تثناء تك ي (باس دوالر أمريك

ة  ة) إلزال ري ( 1,450.62الدعم للوكال ة  109.92طن مت ة إجمالي ة فعال تنفاد األوزون)، مع تكلف درات اس طن من ق
يتم خصم 11دوالر أمريكي على النحو المبين في الجدول  6.21قدرھا  ا، س . ومن بين إجمالي الكمية التي ستتم إزالتھ

  طن من قدرات استنفاد األوزون) من االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل.  92.38(طن متري  1,291.16

                                                 
 3 32DestructionCSIndonesia.pdf-e-p://www.uneptie.org/ozonaction/information/mmcfiles/4766htt 
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دول  ة : 11الج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ا للمرحل ق عليھ اليف المتف التك
  إلندونيسيا
نفاد طن من قدرات است  طن متري  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الوكالة  القطاع

  األوزون
األموال المطلوبة 
  (دوالر أمريكي)

التكلفة الفعالة (دوالر 
  أمريكي)

 10.95 4,255,163 388.4542.73  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  البنك الدولي  رغوة البولي يوريثان
159.45*17.54* 0  

مكافحة الحريق 
 (المساعدة الفنية)

  
  اليوئنديبي

  30,000   123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.80 4,333,000 902.7149.65 22-الھيدروكلوروفلوروكربون خدمة التبريد
وحدة تنقيذ ورصد 

 المشروع
 غير متوفر 384,000 0 0  كلھا

 6.21 9,002,163  1,450,62109.92  مجموع المرحلة الثانية 
طن  17.54طن من قدرات استنفاد األوزون، وبالتالي، ستتم إزالة  42.73نيسيا ب المتبقي المؤھل إلندو141-* يبلغ استھالم الھيدروكلوروفلوروكربون

  من قدرات استنفاد األوزون من دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. 

 57آخذةً في حسبانھا أن التخفيضات المحققة بموجب المرحلة األولى والمقترحة بموجب المرحلة اثانية تمثل   -69
ام  في المائة من خط ذ إنشاء خط األساس وأن االستھالك لع و من ھو بالفعل  2015األساس إلندونيسيا وأنه ما من نم

في المائة من خط األساس بحلول  35في المائة من خط األساس، اقترحت الحكومة التزام تخفيض أعلى من  62أقل بـ 
تعدة للنظر في تخفيض . وأشار اليوئنديبي إلى أن حكو2023في المائة بحلول عام  50و 2020عام  يا مس ة إندونيس م

  .2023في المائة بحلول عام  55و 2020في المائة من خط األساس بحلول عام  37.5بنسبة 

  التأثير على المناخ

 391إن تحويل شركات تصنيع رغوة البولي يوريثان المتبقية في إندونيسيا سيؤدي إلى تجنب انبعاث حوالى   -70
  . 12لكربون سنوياً في الجو، على النحو المبين في الجدول طن من مكافئ ثاني أكسيد ا

  : التأثير المناخي لمشروعات رغوة البولي يوريثان12الجدول 
 طن/سنوياً  إمكانية االحترار العالمي  المادة

  
  مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن/سنوياً)

     قبل التحويل
 725547.91397,234  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 397,234  المجموع قبل التحويل
   بعد التحويل
 20328.756,575~  ، المياهالھيدروفلوروأولفين،السيكلوبنيتين

 (390,659)                       التأثير

  

دريب   -71 د من خالل الت ازات التبري واء أفضل لغ ي تشمل احت ة، الت ستؤدي األنشطة المقترحة في قطاع الخدم
ؤدي عدم انبعاث كل  22-وفير المعدات، إلى تخفيض كمية الھيدروكلوروفلوروكربونوت د. ي المستخدمة لخدمة التبري

افئ  1.8بسبب ممارسات التبريد األفضل إلى توفير حوالى  22-الھيدروكلوروفلوروكربونكيلوغرام من  طن من مك
واد ثاني الكربون. وعلى الرغم من عدم إدراج احتساب للتأثير على ال ة الم مناخ في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال

رويج  ة لت ا الرامي الھيدروكلوروفلوروكربونية، تشير األنشطة المخطط لھا من قبل حكومة إندونيسيا، وال سيما جھودھ
طة إدارة البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة واستردات غازات التبريد وإعادة استخدامھا، إلى أن تنفيذ خ

افع  الي من ق بالت إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدي إلى تخفيض انبعاث غازات التبريد إلى الجو مما يخل
ذا  د ھ اخ. ويمكن تحدي ى المن أثير عل ة بشأن الت ر دق يم كمي أكث للمناخ. غير أنه، في ھذه المرحلة، ال يمكن إجراء تقي

نوياً التأثير من خالل تقييم لتقارير الت د المستخدمة س نفيذ، من خالل، من جملة أخرى، مقارنة مستويات غازات التبري
د  ازات التبري ا لغ غ عنھ ات المبل ة، والكمي ة الھيدروكلوروفلوروكربوني منذ بد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال

دربين والمع ين الم دد الفني ا، وع دويرھا وإتالفھ ادة ت تردادھا وإع تم اس ي ي ى الت ة عل دات القائم
  التي تخضع لتعديل تحديثي.  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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غ   -72 دولي مبل ذ  9,632,314يطلب اليوئنديبي والبنك ال ة لتنفي دعم للوكال اليف ال ك تك ا في ذل دوالر أمريكي بم
ة  ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ة (المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ل 2016-2023الم الي التموي غ إجم ). ويبل

دولي  ديبي والبنك ال اليف  12,152,243المطلوب للمرحلة الثانية في خطط األعمال لليوئن ك تك دوالر أمريكي في ذل
  ھو ضروري. الدعم للوكالة. وسيتم توفير التمويل المشترك من قبل شركات تصنيع الرغوة وشركات النظم حسبما 

  مسودة االتفاق

ة   -73 ين الحكوم اق ب ة لمسودة االتف تم وضع الصيغة النھائي ان ي ة، ك ذه الوثيق ة لھ في وقت وضع الصيغة النھائي
الغ عن  يتم اإلب يا. وس ة إندونيس ة عن حكوم ديبي، بالنياب ع اليوئن ات م ن خالل مناقش ة م ة التنفيذي يا واللجن وإندونيس

  ل ملحق لھذه الوثيقة قبل االجتماع السادس والسبعين. حصيلة ھذه المناقشات من خال

  التوصية

  في أن تنظر في أن : جنة التنفيذيةقد ترغب الل  -74

ة توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من  ) أ( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم خطة إدارة إزال
ى  2016إلندونيسيا للفترة من  وا 2023إل ة بنسبة لتخفيض استھالك الم د الھيدروكلوروفلوروكربوني

غ  55 ا، بمبل اص بھ اس الخ ط األس ن خ ة م ي المائ ن  9,632,314ف ألف م ي، يت دوالر أمريك
ة  4,747,000 ة البالغ ديبي؛  332,290دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكال دوالر أمريكي لليوئن

ة 4,255,163و ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي زائ ك  297,861 دوالر أمريك ي للبن دوالر أمريك
 الدولي؛

ة بنسبة تأخذ علماً بأن حكومة إندونيسيا التزمت بتخفيض استھالك  ) ب( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
 ؛2023في المئة بحلول عام  55، و2020في المئة بحلول عام  37.5

دروكلوروف ) ج( ى واردات الھي يا بإصدار حظر عل ة إندونيس التزام حكوم ب 141-لوروكربونتأخذ علماً ب
ول  توردة بحل ط المس ابقة الخل والت الس ي البولي وارد ف ائب وال جيع  1الس اني، وتش انون الث يناير/ك

ات  جيل كمي ي لتس ام وطن اء نظ ى إنش ة عل دروكلوروفلوروكربونالحكوم ي 141-الھي وارد ف ب ال
 البوليوالت السابقة الخلط لدعم ذلك الحظر؛

دد األطراف ألي شركات نظم في تأخذ علماً بأنه لن يتم توفير أي ت ) د( مويل إضافي من الصندوق المتع
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛إندونيسيا إلزالة 

الج استھالك  ) ه( اً يع يا اقتراح ة إندونيس دم حكوم د تق ة، ق ة الثاني ذ المرحل واد تأخذ علماً بأنه خالل تنفي الم
دائل الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاعي مكافحة ال وفرت ب حريق والمذيبات في حال ت

 ذات تكلفة فعالة وذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ و

ة من استھالك  92.38خصم  ) و( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تنفاد األوزون من الم درات اس طن من ق
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤھل للتمويل. 
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 المرفق األول

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إندونيسيابين حكومة المحّدث تّفاق في اال نّص يجب إدماجه
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

 الحادي والسبعينواللجنة التنفيذية في االجتماع  يسياإندونان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .17
 . للجنة التنفيذية

 األھداف والتمويلألف:  - 2التذييل 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

 المجموع

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

متوفر غير  غير متوفر 363.51 363.51 363.51 363.51 403.90 403.90غير متوفر 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

األولى (أطنان قدرات استھالك 
 األوزون)

 غير متوفر 323.12 363.51 363.51 363.51 403.90 403.90غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
)اإلنمائيالرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

 (دوالر أمريكي)

4,000,000 04,000,00000901,102 0 0 8,901,102 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

300,000 0300,0000067,583 0 0 667,583 

ق عليه للوكالة المنفذة التمويل المتف 3.2
 ) (دوالر أمريكي)استرالياالمتعاونة (

300,000 00000 0 0 300,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي)

39,000000000039,000

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
) (دوالر البنك الدوليالمتعاونة (

  أمريكي)

1,500,0000942,76700271,420002,714,187

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  6.2
  (دوالر أمريكي)

112,500070,7080020,35600203,564

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  7.2
  ) (دوالر أمريكي)اليونيدوالمتعاونة (

777,3950000000777,395

اليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة تك 8.2
  (دوالر أمريكي)

58,305000000058,305

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

6,577,39504,942,7670
01,172,522

0012,692,684

509,8050370,7080087,93900968,452 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

 أمريكي)
7,087,20005,313,4750

01,260,461
0013,661,136

45.10 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4
0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -كربون إزالة الھيدروكلوروفلورو 2.1.4
222.30 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
89.90  أطنان قدرات استھالك األوزون)لى تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (المتفق ع ب141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.2.4
0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
42.73  طنان قدرات استھالك األوزون)أ(  ب141 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
0  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.3.4
0 رات استھالك األوزون)أطنان قدالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
3.85  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 123 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.3.3
0  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 225 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 225 –ة الھيدروكلوروفلوروكربون إزال 2.4.4
0.02 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  225 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4

____________________ 


