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 لألطراف يف بروتوكول مونتريالالعشرون االجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦ ،الدوحة
 *من جدول األعمال املؤقت‘‘ ٣’’ )ج (٤لبند ا

 املسائل ذات الصلة :مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال
االستخدامات الضرورية واإلنتاج لدفعة : باالستخدامات الضرورية

واحدة فيما يتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلورية ألغراض أجهزة 
 االستنشاق باجلرعات املقننة

   الضروريةتاض املقررات بشأن االستخدامااستعر

  مقدمة
يف تقريره املقدم إىل الفريق العامل مفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين، أشار فريق   - ١

االتصال املعين باإلنتاج لدفعة واحدة واالستخدامات الضرورية إىل أنه كان قد طلب إىل أمانة األوزون 
على انطباقها  ذات الصلة باالستخدامات الضرورية من أجل توسيع نطاق أن تستعرض مجيع املقررات

  .٥ من املادة ١تعيينات االستخدامات الضرورية املقدمة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 لعناوين مجيع املقررات اليت اختذا األطراف اًواستجابة لذلك الطلب، أجرت األمانة استعراض  - ٢

 منطوقها من أجل الوقوف على الفقرات اليت حتتاج إىل تغيري ورية ولفقرات الضربشأن االستخدامات
  من١لكي تنص بوضوح على أنها تنطبق على األطراف العاملة، وكذلك غري العاملة، مبوجب الفقرة 

وقد تبين لألمانة من هذا االستعراض أنّ املقررات أو األحكام ذات الصلة تندرج ضمن . ٥املادة 
  .الفئات الثالث التاليةمن  واحدة

                                                        
* UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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غة حمايدة لكي تنطبق على مجيع االفئة األوىل هي فئة األحكام اليت صيغت يف البداية صي  - ٣
ونتيجة لذلك، تنطبق عدة أحكام من األحكام األساسية لعملية االستخدامات الضرورية . األطراف

فعلى سبيل املثال يشري املقرر . ٥ املادة  من١على كلّ من األطراف العاملة وغري العاملة مبوجب الفقرة 
وهو بذلك ينص على جداول زمنية واستمارات لإلبالغ وعلى عملية لإلعفاء يف " األطراف" إىل ٨/٩

ويف تلك احلالة بالذات، ويف حاالت . حاالت الطوارئ تنطبق على مجيع األطراف املقدمة للتعيينات
غيري على عنوان املقرر لتوضيح أنه ينطبق على الصنفني كثرية أخرى، مل توص األمانة سوى بإدخال ت

  .من األطراف
ألطراف غري العاملة  حددت أنّ األحكام تنطبق على اأما الفئة الثانية فهي فئة النصوص اليت  - ٤

وسيتعين تغيري األحكام ضمن هذه الفئة من أجل توسيع نطاق انطباقها . ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
وقد حددت األمانة خيارين رئيسيني . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة لكي يشمل 

اخليار األول، والذي مل يعتمد، يتمثل يف توسيع نطاق انطباق األحكام . إلحداث التغيريات الالزمة
ح  يف كل مقرر من أجل توضي‘‘٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة ’’وذلك بإدراج عبارة 

وقع عليه الذي ويتمثل البديل الثاين، . أنّ هذه املقررات تنطبق على كال الصنفني من األطراف
األطراف غري العاملة ’’االختيار، يف تغيري الصياغة احلالية لتلك املقررات لتتم االستعاضة عن عبارة 

. قررات املنطبقة بشكل عام اليت ترد يف العديد من امل‘‘األطراف’’، بعبارة حمايدة هي ‘‘٥مبوجب املادة 
والتغيري على هذا النحو ينص بوضوح على انطباق هذه املقررات على مجيع األطراف ويوحد كذلك 

  .النصوص املستخدمة يف مجيع املقررات
 اتوحددت األمانة فئة ثالثة من املقررات هي املقررات اليت تقتضي من طاليب إعفاء  - ٥

ما تواريخ حمددة لكي يتم النظر فيوا أنواع حمددة من املعلومات وفق  الضرورية أن يوفّراتاالستخدام
 من تعيينات هلذه االستخدامات، أو اليت نصت على تاريخ ائي لتحديد مدى ضرورة سيقدمونه الحقاً

  : على ما يلي١٥/٥ من املقرر ٤وعلى سبيل املثال، تنص الفقرة . االستخدامات
 الستخدامات ضرورية يةرمركبات الكربون الكلورية فلوية من أنه لن يتم التصريح بأية كم

بعد بدء االجتماع السابع عشر لألطراف إذا مل يكن الطرف املرشح غري العامل مبوجب 
 قد قدم إىل أمانة األوزون يف حينه، للنظر فيها من جانب األطراف يف ٥ من املادة ١الفقرة 

مفتوح العضوية، خطة عمل تتعلق بالتخلص االجتماع اخلامس والعشرين للفريق العامل 
مركبات التدرجيي من االستخدام احمللي ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على 

  .صر النشط الوحيد هو السالبوتامول حيث يكون العنيةرالكربون الكلورية فلو
قد انعقد، فإنّ األمانة ومبا أنّ االجتماع اخلامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية   - ٦

 على مقدمي التعيينات ليست على يقني بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار الوالية ذات الصلة منطبقة فوراً
، أو ما إذا كانت األطراف تود أن تنظر يف تعيني ٥ من املادة ١من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

عاله واملقررات األخرى من هذه الفئة، أشارت ولذلك، ويف سياق املقرر الوارد أ. موعد آخر لذلك
 على التعيينات املقدمة من األمانة إىل أنّ األطراف رمبا تود أن توضح ما إذا كانت الوالية تنطبق فوراً

ويف الصيغ التالية من املقررات ذات الصلة اليت تتضمن . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  . ألخرى، ترد األحكام املعروضة على نظر األطراف بالتحديد خبط بارز ومائلجاً لنصوص وإدراشطباً
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  حملة عامة عن الوثيقة  -ألف 
األول على جدول يورد أرقام وعناوين مجيع زء وينطوي اجل. جزأينتنقسم الوثيقة التالية إىل   - ٧

 معلومات عن مدى املقررات اليت اختذا األطراف بشأن االستخدامات الضرورية، وكذلك على
ويف . ضرورة إدخال تغيريات على العنوان أو على فقرات املنطوق وعن األسباب املربرة لعدم إدخاهلا

هذا الصدد، مل تستعرض األمانة أي فقرة من فقرات ديباجة مقررات االستخدامات الضرورية وهي 
 من املقررات اليت ال تشكل جزءاً(ت بذلك ال توصي بإدخال أي تغيري عليها ألنها تعتقد أنّ هذه الفقرا

 عبرت عن مقصد األطراف يف ذلك احلني، وأنّ تغيري العنوان وفقرات املنطوق سيكون كافياً) نفسها
  .لتوسيع نطاق انطباق املقررات ذات الصلة

 ا شطب لنصوص وإدراج ألخرى يف املقررات ويتكون اجلزء الثاين من مرفق يتضمن صيغاً  - ٨
. ٥ من املادة ١ لتصبح منطبقة على األطراف العاملة مبوجب الفقرة تقد أنها تتطلب تغيرياًاليت يع

واالستثناء الوحيد من ذلك هو عندما يعتقَد أن األمر يقتضي تغيري العنوان فقط لتوضيح انطباق املقرر 
شياء مضافة وال على مجيع األطراف؛ ويف تلك احلاالت يرد العنوان بصيغة تتضمن أشياء مشطوبة وأ

  .يظهر النص الكامل للمقرر

  ملخص  -باء 
  : أعاله٤ضمن الفئة الثانية من املقررات اليت ذُكرت يف الفقرة   - ٩

غري ’’تتضمن العناوين أو األحكام التالية من املقررات السابقة لألطراف عبارة   )أ(
اليت ميكن النظر يف حذفها ‘‘ ٥دة  العاملة مبوجب املاريغلألطراف ’’أو  ‘‘٥العاملة مبوجب املادة 

  :لتوضيح انطباق هذه العناوين أو األحكام على مجيع األطراف
 ١٩/١٣، ١٨/٧، ٨/١١، ٨/١٠، ١٧/٥، ١١/١٤، ٨/٩عناوين املقررات  •

 ٨/١٠ من املقرر ٩ إىل ١السطر األول من الفقرات  •

 ١٥/٥ من املقرر ٦و) أ( ٥ و٣ و٢الفقرات  •

 ١٨/٧ من املقرر ٣ و٢الفقرتان  •

 ١٨/١٦ من املقرر ٧السطر األول من الفقرة  •

 من ٥غري العاملة مبوجب املادة ’’تتضمن العناوين أو األحكام التالية عبارة   ) ب(
 اليت ميكن النظر يف حذفها لتوضيح انطباق هذه العناوين أو األحكام ‘‘بروتوكول مونتريال
  :على مجيع األطراف

 ١٧/٥ من املقرر ٢الفقرة  •

 ١٩/١٣ من املقرر ٣ و٢الفقرتان  •



UNEP/OzL.Pro.20/8  

4 

 أعاله، تنص األحكام التالية على ٥وضمن الفئة الثالثة من املقررات اليت ذُكرت يف الفقرة   - ١٠
 لتوضيح انطباقها بعد تاريخ ‘‘التخلص التدرجيي’’ الذي ميكن االستعاضة عنه بعبارة ‘‘١٩٩٦’’تاريخ 

  :التخلص التدرجيي ذي الصلة
 ١٨/٧ من املقرر ٢الفقرة  •

 ١٩/١٣ من املقرر ٢قرة الف •

 ١٧/٥ من املقرر ٢الفقرة  •

 ‘‘زمين’’وتشري األمانة إىل أنّ املقررات التالية ميكن أن تستفيد من النظر يف حتديد حيز   - ١١
 أو ما إذا ٥ من املادة ١ على األطراف العاملة مبوجب الفقرة لتوضيح ما إذا كان ينبغي أن تنطبق فوراً

دةكان ينبغي أن تنطبق بعد مضي فترة زمنية حمد:  
 ١٧/٥ من املقرر ٣الفقرة  •

 ٩/١٩ من املقرر ٥الفقرة  •

 ١٢/٢ من املقرر ٢الفقرة  •

 ١٥/٥ ر من املقر٤الفقرة  •
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تنطبق بشكل عام على مجيع  جدول اإلجراءات املقترحة بشأن مقررات االستخدامات الضرورية جلعل هذه املقررات
  األطراف

  رية أو بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أو بشأن االثنني معاًمقررات بشأن االستخدامات الضرو
التعليق  رعنوان املقر  

 أنّ اإلعفاء ٧ فاملقرر يوضح يف الفقرة -ال تغيريات مقترحة   االستخدامات الضرورية: ٤/٢٥املقرر 
 وذلك عقب ٥ينطبق على األطراف العاملة مبوجب املادة 

  ص التدرجيي التواريخ املقررة للتخل
   مقرر تارخيي-ال وجود لتغيريات مقترحة   االستخدامات الضرورية للهالونات: ٥/١٤املقرر 
اجلدول الزمين لتقدمي تعيينات االستخدامات : ٥/١٨املقرر 

  الضرورية والنظر فيها 
 مقرر تارخيي منسوخ مبقررات -ال وجود لتغيريات مقترحة 

  الحقة
خدامات الضرورية للهالونات لعام تعيينات االست: ٦/٨املقرر 

١٩٩٥  
   مقرر تارخيي-ال وجود لتغيريات مقترحة 

تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة : ٦/٩املقرر 
   وما بعده١٩٩٦للرقابة خالف اهلالونات لعام 

 مقرر تارخيي منسوخ مبقررات -ال وجود لتغيريات مقترحة 
) ٤الفقرة ( من االنبعاثات  الطلب العام على التقليل-الحقة 

  ورد بصيغة جتعله منطبقا على مجيع األطراف
تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة : ٧/٢٨املقرر 

   وما بعده١٩٩٦للرقابة لعام 
 ورد ٣ التوجيه العام يف الفقرة -ال وجود لتغيريات مقترحة 

   على مجيع األطراف بصيغة جتعله منطبقاً
تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة : ٨/٩املقرر 

  ٢٠٠٢ وحىت عام ١٩٩٧للرقابة لعام 
غري ’’تغيري مقترح لعنوان املقرر فحسب من أجل حذف عبارة 

 ويصبح من الواضح جدا أن الفقرات ‘‘٥العاملة مبوجب املادة 
   من املقرر يقصد ا أن تنطبق على مجيع األطراف١٠ إىل ٨

تعيينات االستخدامات األساسية لألطراف غري : ٩/١٨املقرر 
 بشأن املواد اخلاضعة للرقابة لعامي ٥العاملة مبوجب املادة 

  ١٩٩٩ و١٩٩٨

   مقرر تارخيي-ال وجود لتغيريات مقترحة 

تعيينات االستخدامات األساسية لألطراف غري : ١٠/٦املقرر 
عامي  بشأن املواد اخلاضعة للرقابة ل٥العاملة مبوجب املادة 

  ٢٠٠٠ و١٩٩٩

   مقرر تارخيي -ال وجود لتغيريات مقترحة 

تعيينات االستخدامات األساسية لألطراف غري : ١١/١٤املقرر 
 ٢٠٠٠ من املواد اخلاضعة للرقابة لعامي ٥العاملة مبوجب املادة 

  ٢٠٠١و

غري ’’تغيري مقترح لعنوان املقرر فحسب من أجل حذف عبارة 
 ٣ أن الفقرة ويصبح من الواضح جداً ‘‘٥العاملة مبوجب املادة 

  من املقرر يقصد ا أن تنطبق على مجيع األطراف
لألطراف غري األساسية  االستخدامات اتتعيين: ١٢/٩املقرر 

 املواد اخلاضعة للرقابة لعامي  بشأن٥العاملة مبوجب املادة 
  ٢٠٠٢ و٢٠٠١

   مقرر تارخيي-ال وجود لتغيريات مقترحة 

لألطراف غري األساسية عيينات االستخدامات ت: ١٣/٨املقرر 
  ده وما بع٢٠٠٢ من املواد اخلاضعة للرقابة لعام ٥العاملة باملادة 

   مقرر تارخيي-ال وجود لتغيريات مقترحة 
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  رية أو بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أو بشأن االثنني معاًمقررات بشأن االستخدامات الضرو
التعليق  رعنوان املقر  

تعيينات االستخدامات األساسية لألطراف غري : ١٤/٤املقرر 
   ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ للمواد اخلاضعة للرقابة لعامي ٥ العاملة باملادة

   مقرر تارخيي- وجود لتغيريات مقترحة ال

ترشيحات االستخدامات األساسية للمواد : ١٥/٤املقرر 
 لألطراف غري العاملة ٢٠٠٥ و٢٠٠٤اخلاضعة للرقابة للعامني 

  ٥باملادة 

   مقرر تارخيي-ال وجود لتغيريات مقترحة 

تعيينات االستخدامات الضرورية لألطراف غري : ١٦/١٢املقرر 
 بشأن املواد اخلاضعة ٥ من املادة ١وجب الفقرة العاملة مب

  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥للرقابة للفترة 

 بشأن ٢ الفقرة - مقرر تارخيي -ال وجود لتغيريات مقترحة 
 ترد بصيغة جتعلها ٥املبيعات يف األطراف العاملة مبوجب املادة 

  منطبقةً على مجيع األطراف
طراف غري تعيينات االستخدامات األساسية لأل: ١٧/٥املقرر 

 من بروتوكول مونتريال ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦من املواد اخلاضعة للرقابة لعامي 

غري العاملة ’’تغيري مقترح للعنوان من أجل حذف عبارة 
غري العاملة ’’، وحذف عبارة ‘‘٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
 من ‘‘نتريال من بروتوكول مو٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 ‘‘١٩٩٦’’؛ واالستعاضة يف الفقرة أيضا عن ٢الفقرة 
 أن ولعلّ األطراف تود أيضاً. ‘‘التخلص التدرجيي’’بعبارة 

  تنطبق فورا٣ًتوضح ما إذا كانت الوالية الواردة يف الفقرة 
ألنها تتعلق بتحديد موعد يتم فيه إصدار الئحة جتعل معظم 

ملقننة العاملة مبركبات الكربون أجهزة االستنشاق باجلرعات ا
  الكلورية فلورية غري ضرورية 

اإلجراءات اليت اختذا األطراف غري العاملة : ٨/١٠املقرر 
 لتعزيز مشاركة الصناعات يف التحول السلس والفعال ٥باملادة 

عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة ملركبات 
  فلوريةالكربون الكلورية 

 من ٩ إىل ١ مقترح للعنوان وللسطر األول من الفقرات تغيري
 ويصبح من ‘‘٥غري العاملة مبوجب املادة ’’أجل حذف عبارة 

 يقصد ا أن تنطبق على ١٠ إىل ١ أن الفقرات الواضح جداً
  مجيع األطراف

تدابري لتيسري انتقال طرف غري عامل مبوجب : ٨/١١املقرر 
باجلرعات املقننة اليت تستخدم أجهزة االستنشاق من  ٥املادة 

  مركبات الكربون الكلورية فلورية

 من ‘‘٥طرف غري عامل مبوجب املادة ’’مقترح حلذف عبارة 
  العنوان

مجع املعلومات بشأن انتقال األطراف العاملة : ٨/١٢املقرر 
 إىل عالجات خالية من مركبات الكربون ٥مبوجب املادة 

  الشعب اهلوائية املزمن الكلورية فلورية للربو وانسداد 

 مقرر تارخيي؛ الطلب إىل -ال وجود لتغيريات مقترحة 
 بشأن تقدمي استراتيجيات انتقال مت ٣األطراف يف الفقرة 

شمل األطراف العاملة مبوجب ا يف مقررات الحقة لتتوسيعه
 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٥؛ التوجيهات يف الفقرة ٥املادة 

 ١٠نه من إعداد دراسة أُجريت منذ االقتصادي صدرت لتمكي
  سنوات

، اليت ٥لعلّ األطراف تود أن توضح ما إذا كانت الفقرة   أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة : ٩/١٩املقرر 
تقتضي من طاليب إعفاءات االستخدامات الضرورية أن يقدموا 

 على  استراتيجيات انتقال،  تنطبق فورا١٩٩٩ًحبلول عام 
   ٥طلبات من األطراف العاملة مبوجب املادة مقدمي ال
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  رية أو بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أو بشأن االثنني معاًمقررات بشأن االستخدامات الضرو
التعليق  رعنوان املقر  

حتويل تراخيص االستخدامات األساسية ملركبات : ٩/٢٠املقرر 
الكربون الكلورية فلورية الالزمة ألجهزة االستنشاق باجلرعات 

  املقننة

 على كل من  ورد بصيغة جتعله منطبقاً-ال حاجة لتغيريات 
  ٥ة األطراف العاملة وغري العاملة مبوجب املاد

تدابري لتيسري التحول إىل أجهزة االستنشاق : ١٢/٢املقرر 
  املقننة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية باجلرعات

، املتعلقة ٢لعلّ األطراف تود أن توضح ما إذا كانت الفقرة 
الذي مت املوافقة عليه بعد عام السلبوتامول مبدى ضرورة 

ي الطلبات من األطراف العاملة  على مقدمتنطبق فوراً، ٢٠٠٠
   ٥مبوجب املادة 

 مقرر موجه لألطراف العاملة -ال وجود لتغيريات مقترحة    املقننة  جهزة االستنشاق باجلرعاتإنتاج أ: ١٣/٩املقرر 
  ٥مبوجب املادة 

مواصلة دراسة اإلنتاج الكبري دفعة واحدة من : ١٣/١٠املقرر 
 االستنشاقألجهزة مركبات الكربون الكلورية فلورية 

  باجلرعات املقننة

   مقرر تارخيي ورد بصيغة عامة-ال وجود لتغيريات مقترحة 

قاعدة بيانات عاملية وتقييم عاملي لتحديد : ١٤/٥املقرر 
إجراءات مناسبة إلكمال مرحلة التحول عن استخدام أجهزة 
االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية 

  ريةفلو

   مقرر تارخيي ورد بصيغة عامة-ال وجود لتغيريات مقترحة 

تشجيع وقف ترشيحات االستخدامات : ١٥/٥املقرر 
  الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

 من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة ’’مقترح حلذف عبارة 
 أن ولعلّ األطراف تود أيضاً. ٦أ و٥ و٣ و٢ يف الفقرات ‘‘٥

 بشأن ٤توضح ما إذا كان احليز الزمين الوارد يف الفقرة 
النظر يف إعفاءات السلبوتامول يف غياب خطط للتخلص 

على مقدمي الطلبات من األطراف  التدرجيي ينطبق فوراً
  ٥العاملة مبوجب املادة 

الصعوبات اليت تواجهها بعض البلدان العاملة : ١٧/١٤املقرر 
يما يتعلق مبركبات الكربون الكلورية  ف٥ من املادة ١بالفقرة 

  فلورية املستخدمة يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

 مقرر موجه لألطراف العاملة -ال وجود لتغيريات مقترحة 
  ٥مبوجب املادة 

تعيينات االستخدامات الضرورية لألطراف غري : ١٨/٧املقرر 
اد اخلاضعة للرقابة  للمو٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧للسنتني 

 من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة ’’مقترح حلذف عبارة 
 جلعل واليات املقرر ٣ و٢ من العنوان ومن الفقرتني ‘‘٥

 عن ٢منطبقة على مجيع األطراف، ولالستعاضة يف الفقرة 
  ‘‘التخلص التدرجيي’’بعبارة  ‘‘١٩٩٦’’

ت اليت تواجهها بعض األطراف العاملة الصعوبا: ١٨/١٦املقرر 
 واليت تقوم بتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات ٥مبوجب املادة 

  مركبات الكربون الكلورية فلوريةاملقننة باستخدام 

" ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة عاملغري "مقترح حلذف عبارة 
 لتوضيح أن خطط التصدير ٧من السطر األول من الفقرة 

تنطبق على مجيع املصدرين من األطراف العاملة االنتقالية 
  ٥مبوجب املادة 
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  رية أو بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أو بشأن االثنني معاًمقررات بشأن االستخدامات الضرو
التعليق  رعنوان املقر  

تعيينات االستخدامات األساسية للمواد : ١٩/١٣املقرر 
 من املادة ١اخلاضعة للرقابة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يف عامي ٥

 من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة ’’مقترح حلذف عبارة 
 ١غري العاملة مبوجب الفقرة "لعنوان، وحلذف عبارة  من ا‘‘٥

، ٣ و٢من الفقرتني "  من بروتوكول مونتريال٥من املادة 
 من ‘‘التخلص التدرجيي’’بعبارة  ‘‘١٩٩٦’’ولالستعاضة عن 

أجل توسيع نطاق مقتضيات االستخدامات الضروية لتشمل 
  مجيع األطراف 

  ليليةمقررات بشأن االستخدامات املختربية والتح
 مقرر تارخيي ينطبق بصورة عامة -ال وجود لتغيريات مقترحة   االستخدامات املختربية والتحليلية: ٧/١١املقرر 

 املتعلقة بالدعم الثنائي لألطراف ٨ ال تغيري مقترح للفقرة -
   ٥ة مبوجب املادة لالعام

إعفاء االستخدامات الضرورية للمواد املستنفدة : ٩/١٧املقرر 
  املستعملة يف األنشطة املختربية والتحليليةلألوزون 

 مقرر تارخيي جرى توسيعه -ال وجود لتغيريات مقترحة 
  مبقررات الحقة 

   مقرر تارخيي ينطبق بصورة عامة -ال وجود لتغيريات مقترحة   إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية: ١٠/١٩املقرر 
ات املختربية اإلعفاء العاملي لالستخدام: ١١/١٥املقرر 

  والتحليلية
 مقرر تارخيي ينطبق بصورة عامة -ال وجود لتغيريات مقترحة 

  الستبعاد بعض االستخدامات من اإلعفاء 
 مقرر تارخيي يوسع من نطاق -ال وجود لتغيريات مقترحة   االستخدامات املختربية والتحليلية: ١٥/٨املقرر 

  اإلعفاء 
   مقرر تارخيي -ال وجود لتغيريات مقترحة   ية والتحليليةاالستخدامات املخترب: ١٦/١٦املقرر 

 رابع كلوريد الكربوناستعمال : ١٩/١٧ و ١٧/١٣املقرران 
يف االستخدامات املختربية والتحليلية يف األطراف العاملة 

   من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

اف العاملة  مقرر موجه إىل األطر-ال وجود لتغيريات مقترحة 
  ٥مبوجب املادة 

 املواعيد ذات الصلة دقرار منطبق على مجيع األطراف بع  إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية: ١٩/١٨املقرر 
  بالتخلص التدرجيي
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  املرفق
صيغ من املقررات تظهر املواد املشطوبة واملدرجة وحتمل التنقيحات املقترحة أو طلبات 

  التوضيح

 من املواد ٥لألطراف غري العاملة مبوجب املادة تعيينات االستخدامات الضرورية : ٨/٩املقرر 
  ٢٠٠٢ وحىت عام ١٩٩٧اخلاضعة للرقابة لعام 

 من ٥لألطراف غري العاملة مبوجب املادة تعيينات االستخدامات الضرورية : ١١/١٤املقرر 
  ٢٠٠١ و٢٠٠٠املواد اخلاضعة للرقابة لعامي 

 من ١لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ت االستخدامات األساسية تعيينا: ١٧/٥املقرر 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ من املواد اخلاضعة للرقابة لعامي ٥املادة 

  :إنّ االجتماع الثامن واالجتماع التاسع واالجتماع السابع عشر لألطراف قررت أن
 لتلبية ٢٠٠٧ و٢٠٠٦تأذن باملستويات الضرورية من اإلنتاج واالستهالك لعامي   - ١

االستخدامات األساسية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، 
  ملعاجلة داء الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن على النحو احملدد يف تذييل هذا املقرر؛

  ول مونتريال من بروتوك٥ من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة أن تأخذ األطراف   - ٢
يف اعتبارها عندما ترخص أو تأذن أو ختصص جلهة تصنيع بإعفاءات استخدامات أساسية بشأن 

 أو بعده التخلص التدرخيي ١٩٩٦عام مركبات الكربون الكلورية فلورية، املخزونات املوجودة قبل 
 حتتفظ هذه اجلهة ، حبيث ال٤/٢٥من املقرر ) ب (١من املواد اخلاضعة للرقابة املذكورة يف الفقرة 
  املصنعة بإمدادات ألكثر من سنة تشغيل واحدة؛

إىل األطراف غري العاملة ، ١٥/٥ من املقرر ٦الفقرة ، بالرجوع إىل طلبأن ت  - ٣
 أن تزود أمانة األوزون قبل االجتماع الثامن  من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

جتعل معظم أجهزة  لوائح إصدار الئحة أو فيه باقتراح بشأن عشر لألطراف بالتاريخ الذي ستتقدم
اليت ال يكون فلورية، وربون الكلورية االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الك

  .غري ضرورية،  فيهاالسالبوتامول هو املكون النشط الوحيد

 لتعزيز مشاركة الصناعات يف ٥غري العاملة باملادة اإلجراءات اليت اختذا األطراف : ٨/١٠املقرر 
التحول السلس والفعال عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية 

  فلورية
  : أنقرر االجتماع الثامن لألطراف أيضاً

إىل الشركات الراغبة يف احلصول على  ٥غري العاملة باملادة  أن تطلب األطراف  - ١
 املقننة، أن تقدم ما يثبت أا بصدد باجلرعاتدامات األساسية ألجهزة االستنشاق إعفاءات االستخ

إجراء حبوث على البدائل ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية 
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أو أا تتعاون مع شركات أخرى يف تلك اجلهود، وأن تشفع كل طلب /فلورية وتطويرها بكل جدية و
ستقبلي بتقرير سري إىل الطرف القائم بالتعيني يبني ما إذا كانت تستخدم املوارد هلذا الغرض وإىل أي م

 قد - إن وجدت -مدى، وبيان التقدم املُحرز يف تلك البحوث والتطوير، وبيان أي طلبات ترخيص 
  .ورية فلوريةقدمتها إىل السلطات الصحية للحصول على البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكل

 من الشركات املتقدمة إلعفاءات ٥غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف   - ٢
االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، القيام بإثبات أا تبذل جهوداً فردية أو 

 يف جمال الرعاية تعاونية يف اال الصناعي، بالتشاور مع األوساط الطبية، وذلك لتوعية األخصائيني
الطبية واملرضى خبيارات العالج األخرى، واالنتقال حنو بدائل خالية من مركبات الكربون الكلورية 

  .فلورية
 من الشركات املتقدمة إلعفاءات ٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٣

 تقوم هي، أو الشركات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أن تثبت أا
املوزعة لذلك اإلنتاج أو اليت تبيعه، بتمييز تغليف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من 

الكربون الكلورية ركبات الكربون الكلورية فلورية للشركة، عن أجهزة االستنشاق العاملة مبمركبات 
ور مع األوساط الطبية، وذلك من أجل حث فلورية، وأا تطبق استراتيجيات تسويق مناسبة، بالتشا

األطباء واملرضى على قبول البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية، املطروحة بواسطة 
  .الشركة، رهناً باعتبارات السالمة فيما يتعلق بالصحة واملادة املنتجة

نع أو توزع أو تبيع  من الشركات اليت تص٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٤
الكربون الكلورية فلورية واألجهزة اخلالية من تلك ركبات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مب

 موجهة حنو البدائل اخلالية من مركبات ةاملواد، أال تقوم بإعداد دعايات وإعالنات مزيفة ومضلل
 املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية الكربون الكلورية فلورية أو أجهزة االستنشاق باجلرعات

  .فلورية
 من الشركات املتقدمة للحصول على ٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٥

إعفاءات االستخدامات األساسية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أن تضمن أن جتري املشاركة يف 
  .االستجابة للشواغل البيئية والصحية واملتعلقة بالسالمة اليت هلا ما يربرهادف اإلجراءات التنظيمية، 

 من الشركات املصنعة ألجهزة االستنشاق ٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٦
الكربون الكلورية فلورية، أن تتخذ مجيع اخلطوات ادية اقتصادياً ركبات باجلرعات املقننة املستخدمة مل

ل إىل أدىن حد من انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية أثناء تصنيع أجهزة االستنشاق للتقلي
  .باجلرعات املقننة

 من الشركات اليت تصنع أو توزع أو تبيع ٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٧
، أن تتخلص من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية فلورية

األجهزة املنتهية الصالحية أو غري الصاحلة أو املعادة احملتوية على مركبات الكربون الكلورية فلورية 
  .وذلك بأسلوب يقلل إىل أدىن حد من انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية
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نشاق  من الشركات املصنعة ألجهزة االست٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٨
باجلرعات املقننة، أن تقوم سنوياً باستعراض متطلبات مركبات الكربون الكلورية فلورية، وتنبؤات 
السوق املتعلقة باألجهزة احلالية، وإخطار السلطات التنظيمية الوطنية مبا إذا كانت تلك التنبؤات ستسفر 

  .امات الضروريةعن تصنيع مركبات كربون كلورية فلورية فائضة مبوجب إعفاءات االستخد
 من الشركات املتقدمة إلعفاءات ٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ٩

لالستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، القيام بتقدمي معلومات عن اخلطوات اليت 
مبا يف (وائية املزمن جيري اختاذها لضمان استمرارية توفري العالج لداء الربو ومرض انسداد الشعب اهل

، للبلدان )ذلك أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية فلورية
  .املستوردة هلا

 من الشركات املتقدمة إلعفاءات ٥ غري العاملة باملادة أن تطلب األطراف  - ١٠
 تقدم معلومات تثبت أن مثة خطوات لالستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أن

 ويف البلدان اليت متر ٥تتخذ حالياً ملساعدة مرافق الشركات لتصنيع األجهزة تلك يف بلدان املادة 
اقتصاداا مبرحلة انتقال، يف تطوير التكنولوجيا واملعدات الرأمسالية الالزمة لتصنيع األدوية غري 

رية، وذلك ملعاجلة داء الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية فلو
  .املزمن

 وحىت ١أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعكس الفقرات من   - ١١
  . أعاله يف طبعة منقحة للدليل املعين بتعيينات االستخدامات األساسية١٠

 من أجهزة االستنشاق باجلرعات ٥مل مبوجب املادة غري عاتدابري لتيسري انتقال طرف : ٨/١١املقرر 
  املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية

 :كما قرر االجتماع الثامن لألطراف أن

طنية البيئية والصحية يف اآلثار البيئية والصحية يشجع التنسيق بني السلطات الو  - ١
رية وأي عيينات االستخدامات الضروقترح بشأن تواآلثار املتعلقة بالسالمة ألي قرارات ت

  ؛جهزة االستنشاق باجلرعات املقننةسياسات انتقال يف جمال أ
تطلب األطراف إىل سلطاا الصحية التعجيل باستعراض استخدامات العالجات   - ٢

انسداد الشعب اهلوائية املزمن من مرض بو واخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ملرض الر
راض املعجل بصحة املرضى النواحي التسويقية والتراخيصية والتسعريية شريطة أال يضر هذا االستع

  ؛وسالمتهم
تطلب األطراف إىل سلطاا الوطنية استعراض شروط شراء اجلمهور ألجهزة   - ٣

ث ال تتحيز سياسات الشراء ضد البدائل اخلالية من االستنشاق باجلرعات املقننة وتسديد أمثاا حبي
  .مركبات الكربون الكلورية فلورية
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  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة: ٩/١٩املقرر 

ر االجتماع التاسع لألطراف أيضاًقر:  

أن يالحظ مع التقدير التقرير املؤقت من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي،   - ١
  ؛٨/١٢ملقرر املقدم عمالً با

أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يستمر يف عمله وأن يقدم   - ٢
التقرير النهائي إىل االجتماع العاشر لألطراف، عن طريق الفريق العامل مفتوح العضوية، مراعياً 

تماعني اخلامس عشر  ا خالل االج، والتعليقات اليت أديل٨/١٢ملقرر  من ا٥األسلوب املبني يف الفقرة 
  والسادس عشر للفريق العامل مفتوح العضوية واالجتماع التاسع لألطراف؛

أن حييط علماً بتوقعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية   - ٣
شاق  يظل من املمكن حدوث اجلزء الرئيسي للمرحلة االنتقالية اخلاصة بأجهزة االستنهالتابعة له أن

 وأنه سوف يكون هناك حاجة ضئيلة ٢٠٠٠ حبلول سنة ٥باجلرعات املقننة يف غري بلدان املادة 
، بيد أنه، يف هذا ٢٠٠٥ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق تلك حبلول عام 

ىت ميكن الوقت، ال تزال هناك متغريات كثرية، ومن غري املستطاع االعتماد على جدول زمين دقيق ح
  عمل توقعات يعول عليها؛

 أن تكون قادرة على ٥أن حييط علماً بشواغل بعض األطراف غري العاملة باملادة   - ٤
التحول بالسرعة اليت تنشدها إال إذا استطاع صانعو أجهزة االستنشاق املستقلني لديها احلصول على 

  ية فلورية؛تراخيص باستعمال تكنولوجيات خالية من مركبات الكربون الكلور
 اليت تقدم تعيينات االستخدامات ٥أن يطلب إىل األطراف غري العاملة باملادة   - ٥

األساسية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق املذكورة، ملعاجلة أمراض الربو 
وطنية أو إقليمية، وانسداد الشعب اهلوائية املزمن، أن تقدم إىل أمانة األوزون استراتيجية مبدئية، 

وتشجع األطراف غري . ، لتوزيعها على مجيع األطراف١٩٩٩يناير / كانون الثاين٣١وذلك حبلول 
مبدئية ، كلما أمكن ذلك، على أن تضع وأن تقدم إىل األمانة استراتيجية انتقالية ٥العاملة باملادة 

ينبغي لألطراف ية انتقالية وعند إعداد استراتيج. ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٣١يف موعد أقصاه 
 أن تأخذ يف االعتبار توافر العالجات اخلاصة بالربو وانسداد الشعب اهلوائية ٥غري العاملة باملادة 

املزمن ومدى توافرها يف البلدان اليت تستورد يف الوقت احلايل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
  ؛املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية فلورية
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املقننة اخلالية من مركبات  تدابري لتيسري التحول إىل أجهزة االستنشاق باجلرعات: ١٢/٢املقرر 
  الكربون الكلورية فلورية

  :قرر االجتماع الثاين عشر لألطراف
١ - منتج جهاز االستنشاق باجلرعات املقننة، العامل "ه، ألغراض هذا املقرر، يعين أن

جهاز استنشاق باجلرعات املقننة حمتوياً على مركبات الكربون " وريةمبركبات الكربون الكلورية فل
  الكلورية فلورية، حيمل امساً جتارياً أو اسم شركة، ويتضمن مكونات ناشطة ويتسم بقوة معينة؛

 استخدام أي جهاز من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات أنّ - ٢
أو مرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن، يف طرف غري /ة داء الربو والكربون الكلورية فلورية ملعاجل

، ليس استخداماً أساسياً ما مل يف ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١ بعد ٥عامل مبوجب املادة 
  ؛٤/٢٥من املقرر ) أ (١املنتج باملعايري الواردة يف الفقرة 

ستنشاق باجلرعات املقننة فيما يتعلق بأي مكونات نشطة أو فئة منتجات ألجهزة اال - ٣
 غري مرخصة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية، اليت يقرر طرف ما بأا غري أساسية، وبالتايل

  : لالستخدام احمللي أن
  يطلب إىل الطرف الذي اختذ هذا القرار، إخطار األمانة باملنتج غري األساسي؛ )أ(
" اإلنترنت"ذه املنتجات يف موقعها على شبكة يطلب إىل األمانة االحتفاظ بقائمة  )ب(

  العاملية؛
يطلب إىل كل طرف يعين منتجات ذه الطريقة، أن يقلل وفقاً لذلك من حجم  )ج(

  مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يطلبها ويرخصها؛
أن يشجع كل طرف على أن حيث كل شركة مصنعة ألجهزة االستنشاق باجلرعات  - ٤

 داخل إقليمه على أن تسعى جبد إىل احلصول على موافقة على بدائل خالية من مركبات الكربون املقننة
الكلورية فلورية، من صنع الشركة، يف أسواق تصديرها، وأن يطلب إىل كل طرف تقدمي تقرير عام 

  ، ويف كل سنة بعد ذلك؛٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١عن هذه اجلهود إىل األمانة حبلول 
، مبا يلي، إن مل يكن قد فعل ذلك ٥تتفق على أن يقوم كل طرف غري عامل باملادة  - ٥

  :بعد
وضع استراتيجية حتول وطنية أو إقليمية تقوم على أساس البدائل أو االستعاضات  )أ(

املقبولة من حيث البيئة والصحة وتتضمن معايري وتدابري فعالة لتحديد الوقت الذي تصبح فيه منتجات 
 االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية غري أساسية يف أسواقه أجهزة
  احمللية؛

يناير / كانون الثاين٣١تقدمي نص أي استراتيجية من هذا القبيل إىل األمانة حبلول  )ب(
  ؛٢٠٠٢
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م احملرز يف يناير من كل سنة بعد ذلك، بالتقد/ كانون الثاين٣١إبالغ األمانة حبلول  )ج(
  ؛حتوله إىل أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية

  :على) ١ (٥أن يشجع كل طرف عامل مبوجب املادة  - ٦
ستعاضات إلوضع استراتيجية حتول وطنية أو إقليمية تقوم على أساس البدائل أو ا )أ(

 فعالة لتحديد الوقت الذي ميكن فيه االستعاضة املقبولة من حيث البيئة والصحة وتتضمن معايري وتدابري
 أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية )منتجات(منتج عن 

  ببدائل خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛
  ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣١تقدمي نص هذه االستراتيجية إىل األمانة حبلول  )ب(
يناير من كل عام بعد ذلك بالتقدم احملرز يف / كانون الثاين٣١إبالغ األمانة حبلول  )ج(

  حتوله إىل أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛
أن يطلب إىل اللجنتني التنفيذيتني للصندوق املتعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية  - ٧

 تقدمي مساعدات تقنية ومالية ومساعدات أخرى إىل األطراف العاملة مبوجب املادة النظر يف احلاجة إىل
، وذلك لتيسري وضع استراتيجية حتول وطنية أو  متر اقتصاداا مبرحلة انتقالوإىل البلدان اليت) ١ (٥

  إقليمية يف جمال أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛
نتاج غري الضروري ملركبات الكربون الكلورية أنه جيوز للطرف، كوسيلة لتجنب اإل -٨

 باجلرعات املقننة بشرط أن تستويففلورية اجلديدة، أن يسمح لشركة مصنعة ألجهزة االستنشاق 
  :، بتحويل٩/٢٠من املقرر ) د(إىل ) أ(الشروط الواردة يف الفقرات 

ائمة أخرى مصنعة إذن االستخدام األساسي املمنوح هلا، كلياً أو جزئياً، إىل شركة ق )أ(
   أوألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛

مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل شركة أخرى مصنعة ألجهزة االستنشاق  )ب(
ذونات إلاإلقليمية للترخيص أو ا/باجلرعات املقننة، بشرط أن متتثل الشركة املتلقية للمتطلبات الوطنية

  األخرى؛
مايو من / أيار١٥، حبلول نولوجيا والتقييم االقتصادي القيامأن يطلب إىل فريق التك -٩

  ؛ت املقدمة إىل األمانة ومراجعتها، بتلخيص املعلوماكل سنة
أن يعدل دليل تعيينات االستخدامات الضرورية حسب االقتضاء ملراعاة الشروط  - ١٠

  ؛)١ (٥الواردة يف هذا املقرر من حيث صلتها باألطراف غري العاملة باملادة 
أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر يف القضايا املتصلة حبملة  - ١١

إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أن يقدم تقريراً بذلك 
  .لالجتماع املقبل لألطراف
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رية ألجهزة االستنشاق باجلرعات تشجيع وقف ترشيحات االستخدامات الضرو :١٥/٥املقرر 
  املقننة

  :قرر االجتماع اخلامس عشر لألطراف ما يلي
 املتصل بالترخيص ٨/٩ من املقرر ١٠أن هذا املقرر لن يؤثر يف عمل الفقرة   - ١

   يف حاالت الطوارئ؛يةرمركبات الكربون الكلورية فلوبكميات من 
، لدى تقدمي ترشيحاا إلعفاءات ٥ املادةغري العاملة مبوجب يطلب إىل األطراف   - ٢

 من أجل أجهزة االستنشاق باجلرعات يةرركبات الكربون الكلورية فلواالستخدامات الضرورية مل
املقننة، بأن تقوم بتحديد العنصر النشط والسوق املستهدفة للبيع أو التوزيع وحجم مركبات الكربون 

  رشح؛الكلورية فلورية املطلوبة بالنسبة لكل استخدام م
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية التابعة له   - ٣

 ٥يف األطراف غري العاملة باملادة تقدمي توصيات بشأن ترشيحات إعفاءات االستخدامات الضرورية 
شارة إىل العنصر اخلاصة مبركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، مع اإل

النشط يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت ستستخدم فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية، 
والسوق املستهدفة للبيع أو التوزيع، وبأية استراتيجية انتقالية وطنية تشمل هذه السوق املستهدفة واليت 

  ؛٩/١٩ أو املقرر ١٢/٢قدمت وفقاً للمقرر 
 يةرمركبات الكربون الكلورية فلويتم التصريح بأية كمية من أنه لن   - ٤

الستخدامات ضرورية بعد بدء االجتماع السابع عشر لألطراف إذا مل يكن الطرف املرشح غري 
 قد قدم إىل أمانة األوزون يف حينه، للنظر فيها من جانب ٥ من املادة ١العامل مبوجب الفقرة 

شرين للفريق العامل مفتوح العضوية، خطة عمل تتعلق األطراف يف االجتماع اخلامس والع
مركبات بالتخلص التدرجيي من االستخدام احمللي ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على 

   حيث يكون العنصر النشط الوحيد هو السالبوتامول؛يةرالكربون الكلورية فلو
  : ما يلي٤ الفقرة أن تتضمن خطط التخلص التدرجيي املشار إليها يف  - ٥
موعداً حمدداً يتوقف فيه الطرف عن تقدمي الترشيحات إلعفاءات االستخدامات   )أ(

 ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حيث يكون العنصر يةرركبات الكربون الكلورية فلوالضرورية مل
 باجلرعات املقننة يف النشط الوحيد هو السالبوتامول، وحيث يتوقع أن تباع أو توزع أجهزة االستنشاق

  ؛٥املادة وجب غري عامل مبأسواق أي طرف 
  التدابري واإلجراءات احملددة الكافية إلجناز التخلص التدرجيي؛  )ب(
وحيثما يتناسب، اإلجراءات أو التدابري الالزمة لضمان استمرار متكن األطراف   )ج(

الستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على ، من احلصول على أجهزة ا٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
   أو اإلمداد ا؛يةرمركبات الكربون الكلورية فلو
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 أن يقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب ٥املادة وجب غري عامل مبيطلب من كل طرف   -  ٦
 سيتوقف فيها عن تقدمي الترشيحات اليت عملياً بالنسبة لذلك الطرف املواعيد احملددة ممكنوقت 

 ألجهزة االستنشاق باجلرعات يةرركبات الكربون الكلورية فلوءات االستخدامات الضرورية ملإلعفا
املقننة حيث يكون العنصر النشط ليس السالبوتامول وحده فقط، وحيث يتوقع أن تباع أجهزة 

  ؛٥املادة وجب غري عامل مباالستنشاق باجلرعات املقننة أو توزع يف أسواق أي طرف 
يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً يف وقت كاف من يطلب من فر  - ٧

االجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية عن التأثريات احملتملة للتخلص التدرجيي من 
، وعن توافر ٥ من املادة ١ غري العاملة مبوجب الفقرة األطراف لدى يةرمركبات الكربون الكلورية فلو

  ؛٥ من املادة ١ العاملة مبوجب الفقرة األطرافجات املستنشقة احملتملة الكلفة لدى العال
 املوقع الشبكي كل البيانات املقدمة عمالً علىيطلب إىل أمانة األوزون أن تضع   - ٨

   واليت حددت بوصفها غري سرية من جانب الطرف مقدم املعلومات؛١٤/٥باملقرر 
 والتقييم االقتصادي تعديل الكتيب املتعلق بترشيحات يطلب إىل فريق التكنولوجيا  - ٩

  .االستخدامات الضرورية حبيث يوضح هذا املقرر

 من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة تعيينات االستخدامات الضرورية لألطراف : ١٨/٧املقرر 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ للمواد اخلاضعة للرقابة للسنتني ٥

  :فقرر االجتماع الثامن عشر لألطرا
 الالزمة لتحقيق ٢٠٠٨ و٢٠٠٧أن يأذن مبستويات اإلنتاج واالستهالك لعام   - ١

االستخدامات الضرورية من مركبات الكربون الكلورية فلورية إلنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة 
  ير؛ملعاجلة أمراض الربو وانسداد الشعب اهلوائية املزمن احملددة يف املرفق الثالث ذا التقر

لدى إصدار  من بروتوكول مونتريال ٥املادة وجب غري العاملة مباألطراف يلزم أن   - ٢
ألي صانع ركبات كربون كلورية فلورية ملترخيص أو إذن أو ختصيص إعفاءات استخدامات ضرورية 

ع يف بأن تضالربو وانسداد الشعب اهلوائية املزمن، أمراض أجهزة استنشاق باجلرعة املقننة ملعاجلة 
وما بعده من املواد اخلاضعة للرقابة املبينة يف التخلّص التدرجيي  ١٩٩٦عام خمزونات ما قبل حساباا 

كثر من عام  تكفي ألإمدادات تشغيلأي صانع ب وذلك حىت ال حيتفظ ٤/٢٥من املقرر ) ب (١الفقرة 
  واحد؛

لبة إلعفاءات  من الشركات الطا٥غري العاملة مبوجب املادة األطراف تطلب أن   - ٣
يف جماالت اليت تبذهلا ثيثة احلهود اجللالستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة أن تبني 

البحوث والتطوير املتعلقة بالبدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أسواقها احمللية 
  .ت مركبات الكربون الكلورية فلوريةوالتصديرية دف حتويل هذه األسواق بعيداً عن منتجا
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 واليت تقوم ٥الصعوبات اليت تواجهها بعض األطراف العاملة مبوجب املادة : ١٨/١٦املقرر 
  بتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية

  :قرر االجتماع الثامن عشر لألطراف أيضاً
نة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أن يطلب إىل اللج  - ١

أن تنظر على سبيل االستعجال مسألة متويل املشروعات لدى األطراف املنتجة ألجهزة االستنشاق 
 اليت تواجه مصاعب من جراء ارتفاع استهالك ٥ من املادة ١باجلرعات املقننة العاملة مبوجب الفقرة 

لورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية مركبات الكربون الك
  من أجل تيسري التحول عن أجهزة االستنشاق املعتمدة على هذه املركبات؛

أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر يف إطار املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق   - ٢
 فيما يتعلق بتاريخ القطع احلايل للنظر يف مشروعات ١٧/٧ا متعدد األطراف أمر استعراض مقرره

حتويل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة مبا يتمشى مع وترية عمليات التقدم التكنولوجي يف قطاع 
  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛

أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تبحث يف إطار إجراء عدم االمتثال لربوتوكول   - ٣
نتريال مجيع اخليارات املمكنة بشأن كيفية التصدي ملشاكل عدم االمتثال احملتمل من جانب األطراف مو

 الناجتة عن ارتفاع نسبة استهالكها من مركبات الكربون الكلورية ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
  فلورية يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛

نة التنفيذ إيالء االعتبار بوجه خاص لوضع مثل هذه أن يطلب كذلك من جل  - ٤
 ه من إجراء عدم االمتثال للربوتوكول، يف ضوء املعلومات املتلقا٤األطراف وال سيما يف إطار الفقرة 

  من األطراف املعنية وإيالء املراعاة الواجبة لالعتبارات الصحية؛
 أثناء االجتماع العشرين ٤ و٣ أن يبحث من جديد املسألة املشار إليها يف الفقرتني  - ٥

  ؛٢٠٠٨يف عام 
أن يطلب من اللجنة التنفيذية أن تنظر يف أن تدرج يف جداول أعمال حلقات العمل   - ٦

اإلقليمية املواضيعية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، معلومات بغرض توضيح اخلطوات الالزمة للمضي 
  ات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية؛قدماً يف االنتقال من أجهزة االستنشاق باجلرع

 يتلقى إعفاءات ٥ من املادة ١أن يطلب إىل كل طرف غري عامل مبوجب الفقرة   - ٧
االستخدامات الضرورية إلنتاج أو تصدير مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق 

 أن يقدم إىل كل طرف ٥املادة  من ١الفقرة عاملة مبوجب إىل األطراف الباجلرعات املقننة لتصديرها 
مستورد خطة انتقال تفصيلية للتصنيع التصديري إىل كل جهة تصنيع يتجاوز تصدير العنصر النشط 

 أطنان مترية وحتديد التدابري اليت تتخذها كل جهة تصنيع والتدابري اليت سوف تتخذها ١٠لطرف 
رعات املقننة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية لالنتقال بصادراا إىل أجهزة االستنشاق باجل

  يف أسرع وقت ممكن وبصورة ال تعرض املرضى للخطر؛
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ينبغي خلطط االنتقال لتصنيع الصادرات لدى كل جهة تصنيع أن تشتمل على   - ٨
نة تفاصيل حمددة عن أسواق التصدير اخلاصة بكل جهة تصنيع وعن كل جهاز استنشاق باجلرعات املقن

  :حسب العنصر النشط فيما يتعلق
 طلبات تسويق البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية، ميتوقيت تقد  )أ(

السلطة الصحية واملوافقة املتوقعة على هذه البدائل وبدء طرحها يف األسواق، وسحب منتجها أو إىل 
  ة فلورية؛ املشتملة على مركبات الكربون الكلوريالصلةمنتجاا ذات 

أو ترتيبات نقل التكنولوجيا / بشأن تيسري التسعري والترخيص وإرشاديةمعلومات   )ب(
  املطروحة على بساط البحث؛

املسامهة واملشاركة يف برامج توعية أخصائي الرعاية الطبية والسلطات الصحية   )ج(
ن الكلورية فلورية للمرضى احلكومية واملرضى بشأن االنتقال إىل العالجات اخلالية من مركبات الكربو

   املزمن؛اهلوائيةبداء الربو وانسداد الشعب 
 من هذا املقرر ومبا يتمشى ٧أن يطلب إىل كل طرف سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة   - ٩
، لدى البت يف تعيني كميات حمددة لالستخدامات ١٢/٢ من املقرر ٤ ومع الفقرة ٤/٢٥مع املقرر 

يص إىل جهة تصنيع، األخذ يف االعتبار جهود جهة التصنيع لتنفيذ خطة أو منح التراخ/الضرورية و
االنتقال اخلاصة بتصنيع الصادرات لديها، ومسامهتها لالنتقال إىل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

  اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛
كل عام إىل فريق  أن يقدم ٧أن يطلب إىل كل طرف مشار إليه يف الفقرة   - ١٠

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وكجزء من تعيينات هذا الطرف لالستخدامات الضرورية، تقريراً 
  يوجز خطط االنتقال اخلاصة بتصنيع الصادرات، مع مراعاة محاية أي معلومات سرية؛

ارير أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر يف مثل هذه التق  - ١١
  عند تقييمه لتعيني االستخدامات الضرورية اخلاصة بكل طرف؛

أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم مدى التقدم احملرز وأن   - ١٢
يقدم تقريراً بشأن ذلك إىل الفريق العامل املفتوح العضوية وأن يقدم تقريراً إىل االجتماع التاسع عشر 

جة إىل، وجدوى عمل التوقيت األمثل، وأن حيدد الكميات املوصى ا إلنتاج حمدود لألطراف عن احلا
دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية، بصورة حصرية، من أجل أجهزة االستنشاق 

 وغري العاملة مبوجب الفقرة ٥ من املادة ١باجلرعات املقننة يف كل من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .٥ املادة  من١
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لألطراف غري العاملة تعيينات االستخدامات األساسية للمواد اخلاضعة للرقابة : ١٩/١٣املقرر 
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يف عامي ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

  :قرر االجتماع التاسع عشر لألطراف
 ٢٠٠٨أن يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية للسنتني   -١

باملستويات احملددة يف مرفق هذا املقرر، إىل احلد الالزم لتلبية االستخدامات األساسية ، ٢٠٠٩و
 املزمن؛الشعب اهلوائية لربو وانسداد ألمراض األجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

٢-   العاملة مبوجب الفقرة أن تضمن األطراف من بروتوكول ٥ من املادة ١غري 
أو تأذن أو ختصص إعفاءات استخدامات أساسية ألصحاب صناعات أجهزة ، عندما ترخص مونتريال

، أخذ خمزوناا من املواد اخلاضعة ٤/٢٥من املقرر ) ب (١االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقاً للفقرة 
 وبعده يف احلسبان حبيث ال حيتفظ صاحب الصناعة بإمدادات تشغيلية من املادة ١٩٩٦للرقابة قبل عام 

  من عام واحد؛ألكثر 
  من بروتوكول٥ من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة أن تطلب األطراف   - ٣

، أن ختطر السلطة املختصة بالنسبة لكل منتج ٨/١٠ من املقرر ١ من كل شركة، وفقاً للفقرة مونتريال
  :لب له مركبات كربون كلورية فلورية بالتايلأجهزة استنشاق باجلرعات املقننة طُ

  لتزام الشركة بإعادة تركيبة املنتج املعين؛ا  )أ(
  تركيب؛إعادة اجلدول الزمين الذي ميكن خالله إكمال كل عملية   )ب(
) بدائل( أي بديل  املوافقة علىدليل على أن الشركة تسعى سعياً جاداً للحصول على  )ج(

ا وحتويل تلك األسواق خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أسواقها احمللية وأسواق صادرا
  بعيداً عن منتجات مركبات الكربون الكلورية فلورية؛

عفاءات إل تعيينات املدرجة يف املرفق ألف هلذا املقرر األطراف ال تقدم  - ٤
لالستخدامات األساسية إلنتاج مركبات كربون كلورية فلورية لصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات 

  . بعدها أو أي سنة٢٠١٠املقننة يف سنة 
_______________  


