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  السنوات  ةمشروعات متعدد -ورقة تقييم المشروع 
 غابون

 الوكالة عنوان المشروع )1(

  اليونيب (رئيسية)، اليونيدو  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

 

 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  28.60 2013السنة:   7أحدث بيانات المادة  )2(
 

 2013السنة:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) )3(
استخدام   عوامل التصنيع مذيبالتبريدمكافحةرغوةإيروسول كيميائي

  المختبر
  إجمالي استھالك القطاع

 الخدمةالتصنيع  

          123 -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

          124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

           ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

           ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 28.60    28.60      22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

  بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون) )4(

 30.2  المستدامة المجمعة لتخفيضاتلنقطة البداية  30.2  2010 -  2009خط األساس 

  للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل 

 19.63المتبقي 10.57  المعتمد بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  )  خطة األعمال5( 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون  اليونيب
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

0.89  0.96  0.96  1.04 3.85 

 226,113 61,020  56,500  56,613  51,980  أمريكي)التمويل (دوالر 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون  اليونيدو
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

0  2.31  0  0 2.31 

 130,691 0  0  130,691  0  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  )  بيانات المشروع6( 

 n/a n/a n/a 30.2 30.2 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 19.63 n/a  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

طن من قدرات أقصي استھالك مسموح به 
  استنفاذ األوزون)

n/a n/a n/a 30.2 30.2 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 19.63 n/a 

التمويل المعتمد 
  أمريكي)(دوالر 

تكاليف  اليونيب
  المشروع

90,000 0 0 46,000 0 0 50,100 0 50,000 0 54,000 290,100 

تكاليف 
 الدعم

11,700 0 0 5,980 0 0 6,513 0 6,500 0 7,020 37,713 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

130,000
  

0 0 0 0 0 119,900 0 0 0 0 249,900 

تكاليف 
 الدعم

11,700 0 0 0 0 0 10,791 0 0 0 0 22,491 

األموال التي اعتمدتھا اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000 

تكاليف 
 الدعم

 23,400 0 0 0 0  0 0 0 0 0 23,400 

إجمالي األموال المطلوب الموافقة 
عليھا في ھذا االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 46,000 0 0 0 0 0 0 46,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 5,980 0 0 0 0 0 0 5,980 

 

 موافقة شمولية األمانة توصيات
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 وصف المشروع
 
من خطة إدارة إزالة  لشريحة الثانيةالتمويل  اطلب المنفذةوكالة ال قدم اليونيب بصفته  غابون،نيابة عن حكومة    -1

، دوالر أمريكي 46,000 بقيمة ،للجنة التنفيذية الثالث والسبعينإلى االجتماع  1المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
عن تنفيذ  امرحلي اتقرير الطلبفقط. ويشمل دوالر أمريكي لليونيب  5,980 بقيمة باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة

 . 2016و  2015 يتنفيذ الشريحة لعامخطة و رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إداالشريحة األولى من 
  

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 
 
تم : الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من    -2

المعدات القائمة و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالسيطرة على  التعرف علىعلى لجمارك ا من ضباط 70تدريب 
، وكذلك على والحصص الجمارك على نظام التراخيص ضباطمن  20، وتدريب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

عمل تدريبية حول التشريعات  حلقاتإعداد خمس و ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على تحديد المعدات 
مدارس تدريب الجمارك الوطنية؛ معرفات لالشراء اثنين من و؛ باط الجماركمن ض 200عدد ـالوطنية وشبه اإلقليمية ل

لمواد لاآلمن  والتداول الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد تدوير وإعادة  استردادطالبا على  12و فنيا 116وتدريب 
 الھيدروفلوروكربونية والمواد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالسترداد وحدة  20وشراء وتوزيع  ،الھيدروكربونية

معدات من  مجموعة 20لتفريغ، ولمضخات  10و، غازات التبريدمعرفات  10صيانة (على سبيل المثال، الوأدوات 
 تدريبيةالعمل في حلقات الالخاص  اإلعالممشاركة بعض وسائل ). وتشمل أنشطة التوعية عدد أدوات 10داد، و االستر

  وتوزيع المواد.
  
بمساعدة خبيرين  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوحدة األوزون الوطنية على تنفيذ تشرف   -3

 استشاريين. 
  

 مستوى صرف األموال 
 
صرف مبلغ  المعتمد للشريحة األولى، دوالر أمريكي 220,000من المبلغ ، 2014سبتمبر أيلول/اعتبارا من   -4

رصيد سيتم صرف ودوالر أمريكي لليونيدو).  77,686دوالر أمريكي لليونيب و 89,722( دوالر أمريكي 167,408
  . 2014قبل نھاية عام  دوالر أمريكي 52,592قيمته 

 
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

 
خطة إدارة إزالة المواد األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من تشمل      -5

  : الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 ةالوطني التشريعاتعن اإلنفاذ غيرھم من موظفي ضباط الجمارك ومن  25 لعددعمل  حلقتيتنظيم   ) أ(
  ).دوالر أمريكي 5,000(اليونيب) ( ثابتةالسنوية الحصة الدون اإلقليمية وبث و

 

                                                 
المواد استھالك  لخفض الثاني والستينغابون في اجتماعھا ل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاللجنة التنفيذية على وافقت    1

 2013عام  أن تتم في شريحة الثانيةلل. وكان من المقرر 2020 /ينايرالثاني كانون 1في المائة من خط األساس بحلول  35بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .الثالث والسبعين.قدمت إلى االجتماع ھا ولكن
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 واالستردادالممارسات الجيدة في مجال تقنيات التبريد  فنيا عن 200 عددـعمل ل حلقاتتنظيم خمس   ) ب(
 15,000وإصدار الشھادات (اليونيب) (لمواد الھيدروكربونية لاآلمن  التداولوإعادة التدوير وكذلك 

  . دوالر أمريكي)
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالسيطرة على  التعرف علىتنظيم أربع حلقات عمل تدريبية على   (ج) 
(اليونيب)  ضباط الجماركمن  80 عددـل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالمعدات القائمة على 

   دوالر أمريكي). 10,000(
 

لمركز التدريب  في إطار الشريحة األولى بما في ذلك تسليم المعدات التي بدأتاستمرار األنشطة   (د) 
  من الشريحة األولى). رصيد((اليونيدو)  ات التعديل التحديثي المحفزةخططمووضع 

 
  .دوالر أمريكي) 16,000خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) ( رصد وتقييم  )ھ(

  
  

 األمانة  وتوصية تعليقات
 
 تعليقات ال
 
قابل لتراخيص والحصص لنظام وطني  ه تم وضعأنعلى تأكيد من الحكومة  تم استالم، 63/17 للمقرروفقا   -6

بروتوكول لوأن النظام قادر على ضمان االمتثال للجدول الزمني المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  لوارداتللتنفيذ 
  . لإلزالة مونتريال

 
. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الستيرادالسنوية  الحصصولة عن إنشاء وتوزيع لجنة األوزون ھي المسؤ  -7

موافقة من وحدة وإفراج الجمارك عنھا  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استيراد صدور ترخيص من  كلويتطلب 
على  القائمةوالمعدات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغابون الحصص على ت حكومة فرضواألوزون الوطنية. 

لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحصة واردات ووما بعده.  2013عام  ذمن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  أقل من خط األساس.  ياستنفاد األوزون وھ من قدراتطن  27,50ھي  2014

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
استنفاد األوزون،  من قدراتطن  30,2 عندلالمتثال  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتم إنشاء خط األساس   -8

خط و. 1من بروتوكول مونتريال كما ھو مبين في الجدول  7بموجب المادة  االستھالك الفعلي المبلغ عنه استنادا إلى
 من قدراتطن  29,7 وقدره أعلى من خط األساس المقدروھو استنفاد األوزون  من قدراتطن  0,5 المنشأ ھواألساس 

عن أما . لثاني والستيناالمقدمة إلى االجتماع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي استنفاد األوزون 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن استنفاد األوزون  قدراتطن من  28,6استھالك عن غابون  أبلغت، 2013العام 

  الحد األقصى لالستھالك المسموح به لتلك السنة. من استنفاد األوزون  قدراتمن طن  1,6 أقل بقيمة ھوو
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  )2013-2009للفترة  7بيانات المادة غابون (في  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد . استھالك 1الجدول 

المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية

  خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009

   طن متري
المواد 

-الھيدروكلوروفلوروكربونية
22  540.9557.0835.5550.0 

520.0 549.0 

طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون

  

المواد 
-الھيدروكلوروفلوروكربونية

22 

29.730.645.9530.25 28.6 30.2 

  

  الفنيةالمسائل 

وتالھا خفض في المائة  50بنسبة  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةازدادت واردات ، 2011في عام   -9
نتجت عن العد المزدوج لبعض  ستھالكاالأن ھذه الزيادة الحادة في صى اليونيب بووأ .2012 عام٪ في 34 بنسبة

البلد طلبا  ولم يقدماستنفاد األوزون.  من قدراتطن  30,25وأن المستوى الفعلي لتلك السنة كان  2011الواردات في عام 
ستخدم إلنشاء خط ي لم هأن حيثإلى أمانة األوزون  2011 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعامبيانات استھالك تغيير ل

ھذه الشريحة، مساعدة البلد في مراجعة طلب ، أثناء استعراض من اليونيب األمانة تلالمتثال. ومع ذلك، طلباألساس 
 إلى أمانة األوزون.  وتقديمه 2011البلد لعام برنامج انات تقرير بي

لمواد للم تتوافر بدائل أنه  ذكر اليونيب، 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةببدائل وفيما يتعلق   -10
والمعدات القائمة على  المواد الھيدروفلوكربونية في السوق ولكن يتم استيراد بعض 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
سياسة وطنية محددة لتشجيع استخدام بدائل  أن البلد ليس لديه وذكر اليونيب أيضاد. في البلالمواد الھيدروفلوكربونية 

بدائل استخدام على المستوردين وفنيي التبريد  حثومع ذلك، يتم  .لمناخبا ضارةغير للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  .بقدر اإلمكان المنخفض االحترار العالمي يةإمكان

 عن شراء أبلغ اليونيباليونيدو،  في إطارالسترداد وإعادة التدوير والتعديل التحديثي ا أنشطة وفيما يخص  -11
المھني  التدريبتفاق بين وزارة البيئة ووزارة وال يزال االمع وحدة األوزون الوطنية. عليه المعدات على النحو المتفق 

 الھيدروكربونات استخدامالبلد قد راعى بأن  اليونيب أوصىمركز المستفيد قيد المناقشة. كما العلى نقل المعدات إلى 
 البلد أبلغووإعادة التدوير والممارسات الجيدة في مجال التبريد.  االستردادعلى في الوقت الراھن سيركز  هولكنكبديل 

التبريد وتكييف ألجھزة البالد في التعديل التحديثي  مشاركةالمسؤولية في حالة  بمسألة المتعلق 72/17 بموجب المقرر
السامة وتقديم الخدمات المرتبطة  القابلة لالشتعال أو بغازات التبريد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة علىالھواء 

  بھا. 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاتفاق مراجعة 

، قبل الثاني والستينغابون في االجتماع ل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة على خطة. 12
إدارة إزالة المواد  على خطةموافقة الفي وقت ولالمتثال.  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلإنشاء خط األساس 

تحديث الملحق معرفة بيانات خط األساس،  فور، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، "الھيدروكلوروفلوروكربونية
مستويات االستھالك بح به، وإخطار اللجنة التنفيذية شمل أرقام االستھالك األقصى المسمويتفاق لباال لفأ - 2
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تجرى الزمة التمويل المؤھل، مع أي تعديالت مستوى  نع يتعلق به ، وبأي أثر محتملالناتجة األقصى المسموح به
  (د)). 62/50 المقرر( عند تقديم الشريحة التالية "

 ألنلغابون أھلية التمويل  من قدرات استنفاذ األوزون على طن 30,2 وقدره متثالالخط األساس ل ال يؤثر تعديل. 13
على الرغم من ارتفاع  االستھالك المنخفض،حجم من البلدان ذات باعتبارھا  معاملتھامواصلة  من البلدطلبت حكومة ال

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطةتمت الموافقة على المرحلة األولى من و. لالستھالك خط األساس
ذات لبلدان ھلية التمويل لألأقل من الحد األقصى  وھو أمريكي،دوالر  540,000 بقيمة، 2020-2010للفترة  لغابون

 خط ذات الصلة لتعكس التغير في همالحقواالتفاق في المتعلقة بذلك الفقرة  تم تحديثوحجم االستھالك المنخفض. 
الثاني يحل محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع المحدث تفاق االاألساس، وتمت إضافة فقرة جديدة لإلشارة إلى أن 

لتقرير الختامي لالجتماع باتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل سيو، كما ھو مبين في المرفق األول لھذه الوثيقة. والستين
  .الثالث والسبعين

 استنتاج 

المواد ، وسيمكن تخفيض استھالك معمول بهد في البل والحصص لالستيرادتراخيص الاألمانة أن نظام ذكرت      -14
 ينفذ البلدفي إطار الشريحة األولى، وبروتوكول مونتريال. ب لإلزالةلجدول الزمني ل وفقا الھيدروكلوروفلوروكربونية

األنشطة اإلضافية المقترحة في وسوف تزيد التبريد. وطلبة لموظفي الجمارك والتجارة، وفنيي  بالكاملالتدريب برنامج 
ثانية، بما في ذلك تدريب الفنيين وموظفي الجمارك والتجارة، وتسليم المعدات لمركز التدريب، ووضع الشريحة ال

 من تعزيز قطاع الخدمات.  المحفز التحديثي مخططات التعديل

 تقرير التحقق 

 الستھالكھا للمواد غير ذات حجم االستھالك المنخفض بحكم خط األساس اغابون بلد تعتبر   -15
ع التحقق مع طلب الشريحة الثانية. وم ينبغي على الدولة أن تقدم تقرير ، وعلى ھذا النحوالھيدروكلوروفلوروكربونية

كدولة ذات  وتم تمويلھاكدولة ذات حجم االستھالك المنخفض،  معاملتھا استمرارغابون ذلك، بعد أن طلبت الحكومة من 
الستعراض  ا، ال يعتبر تقرير التحقق إلزاميلالستھالك بھا ط األساسحجم االستھالك المنخفض على الرغم من ارتفاع خ

 . تحديدا اللجنة التنفيذية ذلك طلب الشريحة الثانية، ما لم طلب

 التوصية 

 : بأن الصندوق اللجنة التنفيذيةتوصي أمانة   - 16

إزالة المواد  خطة إدارة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من تحاط  (أ)
 غابون. ل  الھيدروكلوروفلوروكربونية

بين حكومة المبرم تفاق باال لفأ - 2و  لفأ -1المالحق و 1أن األمانة قامت بتحديث الفقرة ب وتحاط علما  (ب)
لالمتثال،  المنشأ للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغابون واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط األساس 

في  تم التوصل إليه ذلك الذيحل محل ي المحدث تفاقاالجديدة لإلشارة إلى أن ال 16فقرة ال وأضيفت
  في المرفق األول لھذه الوثيقة؛  ، على النحو الواردالثاني والستيناالجتماع 

المواد استھالك  منأن نقطة البداية المنقحة للحد الكلي المستدام ب كما تحاط علما  (ج)
باستخدام  ةاستنفاد األوزون، المحسوب من قدراتطن  30,2كانت  الھيدروكلوروفلوروكربونية

استنفاد  من قدراتطن  30,6استنفاد األوزون و  من قدراتطن  29,7 وقدرهاالستھالك الفعلي 
 من بروتوكول مونتريال.  7، على التوالي، بموجب المادة 2010و  2009األوزون المبلغ عنھا لعامي 
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إزالة المواد  خطة إدارةالشريحة الثانية من المرحلة األولى من  علىشاملة الموافقة أيضا بالاألمانة وتوصي   -17
، مع تكاليف الدعم المرتبطة 2016- 2015 للفترةالموازية الشريحة  تنفيذغابون، وخطة ل الھيدروكلوروفلوروكربونية

جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة  تتحملغابون أن  يكون مفھوماأن في الجدول أدناه، على  مبينالبمستوى التمويل 
القابلة  غازات التبريدب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة علىالتبريد وتكييف الھواء ألجھزة التعديل التحديثي ب

  لالشتعال أو السامة وتقديم الخدمات المرتبطة بھا:

 
  عنوان المشروع

  تمويل المشروع
  (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
(دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

إزالة المواد  خطة إدارة (أ)
(المرحلة األولى،  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المرحلة الثانية)
 اليونيب 5,980 46,000

  

  ـــــــــــــــــ
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 المرفق األول

 
 واللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد األطراف تّفاق بین حكومة الغابوننّص یجب إدماجھ في اال

 كلوروفلوروكربونیةبشأن تخفیض استھالك المواد الھیدرو
 

 (والتغییرات المعنیة ھي بالحرف العریض لتسھیل المرجعیة)

یمثّل ھذا االتفاق التفاھم بین حكومة الغابون ("البلد") واللجنة التنفیذیة فیما یتعلق بإجراء تخفیض في  .1
من  19,63ألف ("الموادّ") إلى كمیة ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذییل 

بما یتماشى مع الجداول الزمنیة لبروتوكول  2020/ كانون الثاني  ینایر 1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتریال

 
ثاني الان ھذا االتفاق المعدل یحّل محّل االتفاق المعقود بین حكومة الغابون واللجنة التنفیذیة في االجتماع  .16

 والستین للجنة التنفیذیة. 

 تذییالت

 ألف: المـواد -1التذییل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفیضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 30,2 األولى جیم 22-الھیدروكلوروفلوروكربون
 

 ألف: األھداف والتمویل -2التذییل 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
مونتریال جدول تخفیضات بروتوكول  1.1

لمواد المرفق جیم، المجموعة األولى 
 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 غیر متوفر 19.63 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 30.20 30.20 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر

الحد األقصى المسموح بھ لالستھالك  1.2
الكلي من مواد المرفق جیم، المجموعة 

األولى (أطنان قدرات استھالك 
 األوزون) 

 غیر متوفر 19.63 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 30.20 30.20 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر

التمویل المتفق علیھ للوكالة المنفذة  2.1
األمم المتحدة للبیئة) الرئیسیة (برنامج 
 (دوالر أمریكي)

90,000 0 0 46,000 0 0 50,100 0 50,000 0 54,000 290,100 

تكالیف دعم الوكالة المنفذة الرئیسیة  2.2
 (دوالر أمریكي)

11,700 0 0 5,980 0 0 6,513 0 6,500 0 7,020 37,713 

التمویل المتفق علیھ للوكالة المنفذة  2.3
األمم المتحدة للتنمیة المتعاونة (منظمة 

 الصناعیة) (دوالر أمریكي)

130,000 0 0 0  0 119,900 0 0 0 0 249,900 

تكالیف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
 (دوالر أمریكي)

11,700 0 0 0 0 0 10,791 0 0 0 0 22,491 

إجمالي التمویل المتفق علیھ (دوالر  3.1
 أمریكي)

220,000 0 0 46,000 0 0 170,000 0 50,000 0 54,000 540,000 

 60,204 7,020 0 6,500 0 17,304 0 0 5,980 0 0 23,400 مجموع تكالیف الدعم (دوالر أمریكي) 3.2
إجمالي التكالیف المتفق علیھا (دوالر  3.3

 أمریكي)
243,400 0 0 51,980 0 0 187,304 0 56,500 0 61,020 600,204 

 10.57 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقیقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -الھیدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4.1.1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي یتعین تحقیقھا في مشروعات سابقة موافق علیھا (  22 -إزالة الھیدروكلوروفلوروكربون  4.1.2
 19.63 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -من الھیدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي  4.1.3
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