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 التذييل األول
 التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البيا�ت:املادة ٧

 : مقدمة١الفرع 
ُصممت استمارات البيا�ت امللحقة هبدف جعل عملية اإلبالغ أيسر على األطراف. واإلبالغ منصوص  ١-١

التفصيل يف خمتلف املقررات الصادرة عن من بروتوكول مونرت�ل ويرد بيانه مبزيد من  ٧عليه يف املادة 
 اجتماع األطراف. وترد يف بعض املقررات بنود إضافية جيوز لألطراف أن تبلغ عنها بصورة طوعية.

وستستخدم البيا�ت املبلغ عنها وفقًا الستمارات البيا�ت يف حتديد املستو�ت احملسوبة لإلنتاج  ٢-١
 الرقابة.واالستهالك، اليت تستند إليها تدابري 

 وتتمثل السمات الرئيسية لالستمارات فيما يلي: ٣-١
توجد ستة استمارات بيا�ت منفصلة للواردات والصادرات واإلنتاج والتدمري والتجارة مع غري األطراف  (أ)

وانبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة. ويرجى استخدام استمارات البيا�ت اليت تنطبق على بلدك وال تستخدم 
يف االستبيان. فعلى سبيل املثال، هناك العديد ‘‘ ال’’تمارات األخرى، بعد وضع عالمة على خانة االس

من األطراف اليت تستورد فقط لكنها ال تصدر أو تنتج أو تدمر أو تتاجر مع غري األطراف يف أي من 
ابلواردات وعدم  فقط املتعلقة ١هذه املواد. وإذا كان األمر كذلك، يرجى استخدام استمارة البيا�ت 

 إىل ٢-١فيما خيص األسئلة ‘‘ ال’’استخدام االستمارات األخرى، بعد وضع عالمة على اخلا�ت 
 من االستبيان. ٦-١

(اإلنتاج) سطر خمصص لكل مادة من  ٣(الواردات) واستمارة البيا�ت  ١ويوجد يف استمارة البيا�ت  (ب)
لثانية والثالثة من املرفق ابء، واملرفق هاء، واملرفق واو. بيد أنه يف املرفق ألف، واجملموعتني ا املدرجةاملواد 

(اجملموعة األوىل من املرفق ابء) ومركبات ‘‘ مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى’’فيما خيص الفئات 
د الكربون اهليدروكلورية فلورية (اجملموعة األوىل من املرفق جيم)، فإن االستمارة تكون أقصر نتيجة وجو 

سطور خمصصة فقط للمواد الشائعة اليت أبلغت عنها األطراف يف املاضي. وتوجد سطور قليلة خالية 
للمزيد من املواد، إذا اقتضى األمر. وقد ختلصت مجيع األطراف تدرجيياً من مركبات الكربون اهليدروبرومية 

ق جيم) مباشرًة بعد إدراجها يف قائمة فلورية وبروميد كلوريد امليثان (اجملموعتان الثانية والثالثة من املرف
املواد اخلاضعة للرقابة؛ ومن مث ُخصص هلا سطر واحد كإجراء شكلي فقط. وميكنك استخدام 
االستمارات احملوسبة اليت تقدمها األمانة أو االستمارات الورقية. وميكن لألطراف اليت تستخدم 

ر حسب احلاجة؛ أما األطراف اليت تستخدم االستمارات احملوسبة أن تضيف بسهولة املزيد من السطو 
 االستمارات الورقية فيمكنها أن تضيف صفحات حسب احلاجة.

 وفيما يلي بعض الفئات املختلفة من استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة اليت يلزم اإلبالغ عنها: (ج)

 أولية كمواد  املواد مجيع استخدامات -

 اليت املواد خيص فيما والتحليلية، املختربية االستخدامات ذلك يف مبا الضرورية، االستخدامات -
 آلخر وقت من األطراف اجتماع عليها يوافق

 الشحن قبل ما وتطبيقات الصحي احلجر تطبيقات يف امليثيل بروميد استخدام -
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 ٠١/١٤ املقرر من ألف اجلدول يف عليها موافق حمددة تطبيقات يف املعاجلة عوامل استخدامات -
 األطراف اجتماع دور�ً  وحيدثها

 آلخر وقت من عليها املوافقة جتري اليت امليثيل لربوميد الطارئة أو احلرجة االستخدامات -

 العالية احمليطة احلرارة درجات ذات للبلدان املعفاة االستخدامات -
 يف وارداته أو صادراته أو إنتاجه من املستخدمة الكميات حيدد أن طرف لكل الضروري ومن
 جرى وقد اإلمجالية. األرقام من الكميات هذه األمانة ستخصم االقتضاء، وعند الفئات. هذه

 احلرجة أو الضرورية االستخدامات خيص فيما أما الفئات. هذه على البيا�ت استمارات يف النص
 النص جرى فقد املعفاة األخرى االستخدامات أو العالية احمليطة احلرارة درجات استخدامات أو
 االستخدام على فيه ووافق األطراف اجتماع أصدره الذي املقرر األطراف حتدد أن على يضاً أ

 املعين.
وميكن استخدام نفس االستمارات لإلبالغ عن بيا�ت السنوات األساسية والسنوات األخرى. وجتدر  (د)

على أنه ميكن لألطراف  من بروتوكول مونرت�ل كلتيهما تنصان ٧من املادة  ٢و ١اإلشارة إىل أن الفقرتني 
 أن تقدم أفضل التقديرات املمكنة لبيا�ت السنوات األساسية يف حال عدم توفر بيا�ت موثوقة.

 أد�ه، على التوايل، أسس متطلبات اإلبالغ والتعاريف. ٤و ٢وترد يف الفرعني  (ه)
استمارة لكي تدرج فيه يف �اية كل ‘‘ تعليقات’’يف �اية كل سطر وإطار “ مالحظات”ويقدم عمود  (و)

 األطراف أي معلومات إضافية تعتقد أ�ا ميكن أن تساعد األمانة يف معاجلة تقارير بيا�ت األطراف.

 

 من بروتوكول مونرت�ل ٧: تقدمي البيا�ت واإليضاحات املرتبطة ابملادة ٢الفرع 
 والطلبات ذات الصلة عمالً مبقررات اجتماع األطرافمن بروتوكول مونرت�ل،  ٧اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة 

 املعلومات الواجب تقدميها ٧أساس اإلبالغ مبقتضى املادة 
 (يبلغ عنها سنو�ً) ٧اإلبالغ عن البيا�ت السنوية مبوجب املادة 

مكررًا اثنيًا من  ٣و مكرراً  ٣و ٣الفقرات  (أ)
 ٧املادة 

 مادة من املواد اخلاضعة للرقابةبيا�ت إحصائية عن اإلنتاج من كل 
 الكميات املستخدمة كمواد أولية

 الكميات املدمرة عن طريق تكنولوجيات معتمدة من جانب األطراف
 الواردات من األطراف وغري األطراف والصادرات إليها على التوايل

بيا�ت إحصائية عن كمية من بروميد امليثيل املستخدمة يف تطبيقات 
 احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن

بيا�ت إحصائية عن الواردات والصادرات من اهلالو�ت ومركبات 
 الكربون اهليدروكلورية فلورية املعاد تدويرها

لكل  ٢٣-بيا�ت إحصائية عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري
 الربوتوكولمن  ٣(د) من املادة  ١مرفق وفقاً للفقرة 
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 املعلومات الواجب تقدميها ٧أساس اإلبالغ مبقتضى املادة 
واو  ٢ألف إىل  ٢التحقق من تنفيذ املواد من  (ب)

 حاء ٢و
اإلنتاج الزائد الذي يفوق احلد اخلاضع للرقابة هبدف تلبية االحتياجات 

(األطراف  ٥من املادة  ١احمللية األساسية لألطراف العاملة ابلفقرة 
 )٥العاملة ابملادة 

 الكميات الفعلية املدمرة من املواد اخلاضعة للرقابة ٣، الفقرة ٤/١١املقرر  (ج)
كميات املواد اخلاضعة للرقابة اليت استوردهتا البلدان املستوردة من أجل  ١الفقرة ، ٧/٣٠املقرر  (د)

 استخدامات املواد األولية
كمية بروميد امليثيل املستخدمة يف تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات  ٣، الفقرة ١١/١٣املقرر  (ه)

 ما قبل الشحن
، ٧/٩، واملقرر ٤، الفقرة ١٧/١٦املقرر  (و)

 ٤الفقرة 
 أنواع وكميات ووجهات الصادرات من مجيع املواد اخلاضعة للرقابة

 أنواع وكميات املواد املبلغ عنها على أ�ا واردات والطرف املصدر هلا ١، الفقرة ٢٤/١٢املقرر  (ز)
 (يبلغ عنها ملرة واحدة) ٧ املادة مبوجب األساسية البيا�ت عن اإلبالغ

بيا�ت إحصائية عن اإلنتاج والواردات والصادرات من كل مادة من  ٢و ١، الفقراتن ٧املادة 
 املواد اخلاضعة للرقابة يف:

 ١٩٨٦املرفق ألف، لعام  - 
 ١٩٨٩املرفق ابء واجملموعتني األوىل والثانية من املرفق جيم، لعام  - 
 ١٩٩١املرفق هاء، لعام  - 

من املادة  ١املرفق واو: من جانب األطراف غري العاملة ابلفقرة  - 
 ؛٢٠١٣إىل  ٢٠١١، لألعوام ٥

، ١، اجملموعة ٥من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة 
؛ من جانب األطراف العاملة مبوجب ٢٠٢٢إىل  ٢٠٢٠لألعوام 

 ؛٢٠٢٦إىل  ٢٠٢٤، لألعوام ٢، اجملموعة ٥املادة 
التقديرات املمكنة هلذه البيا�ت يف حال عدم توفر البيا�ت أو أفضل  

 الفعلية، يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ بدء النفاذ

 التعاريف والتوضيحات بشأن حساب اإلنتاج واالستهالك ابستخدام البيا�ت املبلغ عنها
 التوجيهات املقدمة أساس التوضيح

 ٥، الفقرة ١املادة  (أ)
 

الكمية اليت ُدمرت ابستخدام تكنولوجيات وافقت عليها األطراف ُختصم 
والكمية املستخدمة ابلكامل كمادة أولية يف صنع مواد كيميائية أخرى، 
من اإلنتاج. وال تعترب الكمية املعاد تدويرها واملعاد استخدامها من ضمن 

 اإلنتاج.
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 التوجيهات املقدمة أساس التوضيح

اإلنتاج مضافاً إليه الواردات مطروحاً منه الصادرات يعين ‘‘ االستهالك’’ ٦، الفقرة ١املادة  (ب)
 من املواد اخلاضعة للرقابة.

ال تشمل املستو�ت احملسوبة من استهالك وإنتاج بروميد امليثيل الكميات  ٦حاء، الفقرة  ٢املادة  (ج)
 املستخدمة ألغراض تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن.

ال ُتطرح أي صادرات من املواد  ١٩٩٣كانون الثاين/يناير   ١اعتباراً من  (ج) ١، الفقرة ٣املادة  (د)
اخلاضعة للرقابة لغري األطراف عند حساب مستوى االستهالك للطرف 
املصدر. الحظ أن مركبات الكربون اهليدروفلورية مستثناة من شرط 

ال ينطبق  اإلبالغ عن التجارة مع غري األطراف، ومن مث فإن هذا النص
 على هذه املركبات.

ال يؤخذ استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة املعاد تدويرها واستخدامها  ٢، الفقرة ٤/٢٤املقرر  (ه)
يف االعتبار عند حساب االستهالك (إال عند حساب استهالك السنة 

 من الربوتوكول). ٥من املادة  ١للفقرة  األساسية وفقاً 

ال تؤخذ يف االعتبار كميات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة أو املستوردة  ٣، الفقرة ١٠/١٤املقرر  (و)
بغرض استخدامها كعوامل معاجلة يف املصانع واملنشآت اليت كانت تعمل 

واالستهالك اعتبارا عند حساب اإلنتاج  ١٩٩٩كانون الثاين/يناير   ١قبل 
 فصاعداً. ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير   ١من 

ينبغي أال تكون كمية املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة واملصدرة لغرض  ١، الفقرة ٧/٣٠املقرر  (ز)
استخدامها أبكملها كمواد أولية يف تصنيع مواد كيميائية أخرى يف البلدان 

 ستهالك يف البلدان املصدرة.املستوردة هي موضوع حساب اإلنتاج أو اال

ينبغي أال تكون كمية املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة أبكملها كمواد  ٢، الفقرة ٧/٣٠املقرر  (ح)
أولية يف تصنيع مواد كيميائية أخرى هي موضوع حساب االستهالك يف 

 البلدان املستوردة.

من تقرير االجتماع  ١٤٧-١٤٥الفقرات  (ط)
 لألطرافالثامن عشر 

يبلغ عن أرقام اإلنتاج واالستهالك وتراجع عند خانة عشرية واحدة 
 .فقط

استخدم خانتني عشريتني يف تقدمي وحتليل خطوط األساس ملركبات  ٢٣/٣٠املقرر  (ي)
الكربون اهليدروكلورية فلورية املوضوعة بعد االجتماع الثالث 
والعشرين لألطراف، والبيا�ت السنوية ملركبات الكربون اهليدروكلورية 

 .واألعوام اليت تليه ٢٠١١لعام  ٧فلورية املبلغ عنها مبوجب املادة 

عند حساب الكميات األساسية ملركبات الكربون اهليدروفلورية  ٤و ٣الفقراتن  ٣٠/١٠املقرر  (ك)
لألطراف املتأثرة تستخدم قيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

ب فيما خيص مركب ١٤١-ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
وقيمة القدرة على إحداث  ١٤١-فلوريالكربون اهليدروكلوري 
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 التوجيهات املقدمة أساس التوضيح

ب فيما ١٤٢-االحرتار العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
، وتستخدم قيم ١٤٢-خيص مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

القدرة على إحداث االحرتار العاملي املسجلة ملركب الكربون 
-يومركب الكربون اهليدروكلوري فلور  ١٢٣-اهليدروكلوري فلوري

 **١٢٣-من أجل مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١٢٤
 على التوايل. **١٢٤-ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

من التعليمات واملبادئ  ٤-٧الفقرة  (ل)
التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن البيا�ت، 

 بشأن اإلنتاج ٣واستمارة البيا�ت 

احملتجزة للتدمري أو  ٢٣-كمية مركب الكربون اهليدروفلوري
 . ١الستخدامات املواد األولية لن حتتسب كإنتاج وفقاً للمادة 

 
 : تعليمات عامة٣الفرع 

الضرب يف قيم  دونيطلب إىل األطراف اإلبالغ عن إنتاج واستهالك املواد السائبة اخلاضعة للرقابة ابألطنان املعنية  ١-٣
 جهد استنفاد األوزون أو قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي.

ة يف استهالك البلد، من أجل تفادي االزدواجية، ينبغي عدم إدراج الكميات الداخلة يف تركيبة املنتجات املصنع ٢-٣
 بغض النظر عما إذا كان املنتجات النهائية قد استوردت أو ُصدرت.

من األمهية مبكان أن تقدم البيا�ت بصورة منفصلة فيما خيص كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف  ٣-٣
بغي لألطراف أن تدخل رقماً ، ين٢٩/١٨و ٢٤/١٤االستمارات. عالوًة على ذلك، ووفق ما مطلوب يف املقررين 

يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البيا�ت اليت تقدمها، مبا يف ذلك الصفر، عند االقتضاء، بدًال من ترك أي 
 خا�ت فارغة. وال ينطبق هذا احلكم على البيا�ت االختيارية أو الطوعية يف استمارات اإلبالغ.

نرت�ل للبلدان أن ختصم كميات املواد اخلاضعة للرقابة املدمرة والكميات عند حساب اإلنتاج يسمح بروتوكول مو  ٤-٣
املستخدمة كمواد أولية وللحجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن. بيد أنه عند اإلبالغ عن بيا�ت اإلنتاج فإنه 

 رية.هذه األرقام من بيا�هتا. وستقوم األمانة بعمليات اخلصم الضرو  أال ختصمينبغي على األطراف 
يتعني على األطراف اليت ُمنحت إعفاء لالستخدامات الضرورية أن تبلغ األمانة عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة  ٥-٣

 .٩، الفقرة ٨/٩اليت تنتج أو تستهلك لتلك االستخدامات ابستخدام استمارة احملاسبة اليت أقرت مبوجب املقرر 
تمداً لالستخدامات احلرجة أن تبلغ األمانة عن كميات بروميد امليثيل يتعني على األطراف اليت ُمنحت إعفاًء مع ٦-٣

(و)  ٩، الفقرة ١/٤-اليت تنتج أو تستهلك لتلك االستخدامات ابستخدام االستمارة اليت أقرت مبوجب املقرر ا. ا
 .٣، الفقرة ٢/١-واملقرر ا. ا

للرقابة، وال سيما املواد املدرجة يف املرفق واو،  جيوز لألطراف أن تستورد أو تصدر مزائج حتتوي على مواد خاضعة ٧-٣
بدًال من املواد اخلاضعة للرقابة املكونة هلذه املزائج. وإذا كان األمر كذلك فإنه جيوز لألطراف أن ختتار اإلبالغ عن 

كد كمية املزيج يف الفرع املخصص لذلك يف االستمارة. وإذا اخرتت اإلبالغ عن مزائج فريجى احلرص على التأ
من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس فرادى مكو�هتا. وستحسب األمانة كمية كل مادة نقية من 

من هذه  ١١املزائج ومن مث تدرج الكميات الصحيحة من تلك املواد النقية يف البيا�ت املبلغ عنها. وترد يف الفرع 
ت قائمة توضيحية ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البيا�
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، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث ١١مع تركيباهتا. ويف حال كان املزيج املراد اإلبالغ عنه غَري مدرٍج يف الفرع 
د من املعلومات الوزن لكل مكون من املكو�ت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد اإلبالغ عنه. وللحصول على املزي

األمساء ’’عن تركيبة املنتجات الكيميائية احملتوية على مواد خاضعة للرقابة وأمسائها التجارية، يرجى ز�رة صفحة 
على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ‘‘ التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها

خدمة قاعدة البيا�ت العاملية النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك ووحدات األوزون . وقد ُصممت )1(ابألوزون
 الوطنية على مراقبة الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري املشروع فيها.

ك مواداً خاضعة للرقابة اليت تنتج أو تستهل ٢٨/٢يتعني أيضاً على األطراف املدرجة يف التذييل الثاين للمقرر  ٨-٣
مبوجب إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية إبالغ األمانة بشكل منفصل ببيا�ت اإلنتاج واالستهالك فيما خيص 

). وينبغي أن يُقدِّم املعلومات اخلاصة ٣٠، الفقرة ٢٨/٢القطاعات الفرعية اليت ينطبق عليها اإلعفاء (املقرر 
يتعني اإلبالغ عن اإلنتاج مبوجب إعفاء  ستخدم لإلعفاء، وليس البلد املنتج. والابلقطاعات الفرعية البلُد امل

 درجات احلرارة احمليطة العالية إال إذا كان اإلنتاج خمصصاً لالستخدام داخل البلد املنتج، ال للتصدير.
 

 : التعاريف٤الفرع 
يعين اإلنتاج مضافاً إليه الواردات مطروحاً منه الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة (بروتوكول ‘‘ االستهالك’’ ١-٤

 ).١مونرت�ل، املادة 
تعين أية مادة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق ابء أو املرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق واو ‘‘ املادة اخلاضعة للرقابة’’ ٢-٤

وكول، سواء كانت قائمة بذاهتا أو موجودة يف خملوط. وتشمل اآليسومرات من أي من هذه املواد، فيما من الربوت
عدا ما حدد ابملرفق ذي الصلة، ولكن ال تشمل أية مادة خاضعة للرقابة أو مزيج يكون موجوداً يف منتج مصنع 

 ).١ل، املادة خبالف أي حاوية تستخدم يف نقل املادة أو يف خز�ا (بروتوكول مونرت�
هي العملية اليت عندما تطبق على املواد اخلاضعة للرقابة تؤدي إىل حدوث حتول دائم أو تفكك ‘‘ عملية التدمري’’ ٣-٤

 ).٧/٣٥، و٥/٢٦، و٤/١١واو، و ١/١٢لكل  هذه املواد أو جزء كبري منها (املقررات 
يعين حجم ما ينتج من املواد اخلاضعة للرقابة مطروحاً منه الكمية املدمرة عن طريق تكنولوجيات توافق ‘‘ نتاجاال’’ ٤-٤

عليها األطراف ومطروحاً منه الكمية املستخدمة ابلكامل كمواد أولية يف إنتاج مواد كيميائية أخرى . وتنص 
وعن الكميات املدمرة بشكل منفصل، مع اإلبالغ عن  استمارات البيا�ت على اإلبالغ عن استخدام املواد األولية

 وستقوم األمانة بعمليات اخلصم الضرورية. دون خصماإلنتاج الكلي 
(بروتوكول مونرت�ل، ‘‘ إنتاجاً ’’ال تعترب الكميات املستعادة أو املستخلصة أو املعاد تدويرها (أو املعاد استخدامها)  ٥-٤

االســــــــــــــتعادة ’’وقد عرفت األطراف  من الربوتوكول). ٧اإلبالغ عنها (املادة  )، حىت وإن كان من الواجب١املادة 
 ) على النحو التايل:٤/٢٤(املقرر ‘‘ وإعادة التدوير واالستصالح

االستعادة: هي مجع وختزين املواد اخلاضعة للرقابة من اآلالت واملعدات واألوعية احلاوية، وما إىل ذلك، أثناء  )أ(
 ها؛اخلدمة أو قبل التخلص من

إعادة التدوير: تعين إعادة استخدام مواد خاضعة للرقابة مستعادة عقب عملية تنظيف أساسية مثل  )ب(
الرتشيح والتجفيف. أما فيما خيص املربدات فإن إعادة التدوير تنطوي عادًة على إعادة شحن املعدات 

 ؛‘‘يف املوقع’’هبا. وغالبا ما حيدث ذلك 
                                                           

)1(  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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وتطوير املواد اخلاضعة للرقابة من خالل آليات من قبيل الرتشيح والتجفيف االستصالح: إعادة معاجلة  (ج)
والتقطري واملعاجلة الكيميائية بغية إعادة املادة إىل مستوى معني من األداء. وغالباً ما ينطوي ذلك على 

 يف مرفق رئيسي.‘‘ خارج املوقع’’معاجلة 
 ) على النحو التايل:٧/٥(املقرر ‘‘ قبل الشحن تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات ما’’عرفت األطراف  ٦-٤
، فيما يتعّلق بربوميد امليثيل، هي معاجلات ترمي إىل احليلولة دون دخول و/أو ‘‘تطبيقات احلجر الصحي’’  )أ(

 توّطد و/أو انتشار آفات احلجر الصحي (مبا فيها األمراض)، أو لضمان مراقبتها رمسياً، حيث:
الرقابة اليت متارسها أو أتذن مبمارستها سلطة وطنية لوقاية النبات أو احليوان أو البيئة أو أّن الرقابة الرمسية هي  ‘١’ 

 سلطة وطنية صحية؛
أّن آفات احلجر الصحي هي آفات ذات أمهية حمتملة للمناطق اليت يهددها خطر هذه اآلفات ولكنها مل حتل  ‘٢’ 

 واسع كما أ�ا ختضع لرقابة رمسية؛هبا بعد، أو حّلت ابملنطقة ولكنها مل تنتشر على نطاق 
هي املعاجلات اليت جتري مباشرة قبل التصدير واملتعّلقة به الستيفاء متطلبات ‘‘ تطبيقات ما قبل الشحن’’  )ب(

الصحة النباتية أو املتطلبات الصحية للبلد املستورد أو متطلبات الصحة النباتية أو املتطلبات الصحية السارية يف 
 املصّدر.البلد 

أن تطبيقات ما قبل الشحن هي التطبيقات غري املتعلقة  ١١/١٢وقرر االجتماع احلادي عشر لألطراف يف املقرر  ٧-٤
يوماً قبل التصدير لتلبية املتطلبات الرمسية للبلد املستورد أو املتطلبات الرمسية  ٢١ابحلجر الصحي اليت تطبق خالل 
لرمسية هي املتطلبات اليت تنفذها أو أتذن بتنفيذها سلطة وطنية معنية ابلنبااتت السارية للبلد املصدر. واملتطلبات ا

 أو احليوا�ت أو البيئة أو الصحة أو املنتجات املخزَّنة.
 ):٤/١٤وفيما يتعلق ابلنقل العابر للمواد وإعادة تصديرها قرر االجتماع الرابع لألطراف ما يلي (املقرر  ٨-٤
ربوتوكول املعدل حبيث يفهم أ�ا تعين أنه، يف حاالت الشحن العابر للمواد اخلاضعة للرقابة من ال ٧توضيح املادة ’’ 

عن طريق بلد اثلث (يف مقابل الواردات وعمليات إعادة التصدير الالحقة)، فإن البلد األصلي للمواد اخلاضعة 
ي البلد املستورد. ويف هذه احلاالت، يتحمل للرقابة يعترب البلد املصدِّر بينما يعترب البلد الذي ميثل املقصد النهائ

مسؤولية اإلبالغ عن البيا�ت بلد املنشأ ابعتباره املصدِّر وبلد املقصد النهائي ابعتباره املستورد. وتعامل حالتا 
االسترياد وإعادة التصدير على أ�ما معاملتان منفصلتان؛ ويبلغ بلد املنشأ عن الشحنة إىل البلد الذي يعترب 

ها الوسيطة، الذي يقوم فيما بعد ابإلبالغ عن الواردات من بلد املنشأ والصادرات إىل بلد الوجهة النهائية، وجهت
 ‘‘.الذي يقوم بدوره ابإلبالغ عن الواردات

 ) ما يلي:٨/١٤وفيما يتعلق ابلتجارة يف بروميد امليثيل السائب قرر االجتماع الثامن لألطراف (املقرر  ٩-٤
ألف الصادر عن أول اجتماع لألطراف على النحو التايل: تعترب التجارة يف بروميد امليثيل  ١/١٢ توضيح املقرر’’ 

 ‘‘.ونقل إمداداته يف اسطوا�ت أو أي حاو�ت أخرى جتارًة يف بروميد امليثيل السائب
قة معينة، وهلا تعين منظمة أنشأهتا دول ذات سيادة تنتمي إىل منط‘‘ منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي’’ ١٠-٤

صالحية يف املسائل اليت تنظمها اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون أو بروتوكوالهتا ومفوضة قانو�ً، وفقاً إلجراءاهتا 
الداخلية، بتوقيع الواثئق املعنية أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. واملنظمة الوحيدة من هذا 

 وتوكول مونرت�ل هي االحتاد األورويب.القبيل لغرض بر 
، على أنه جيوز ألي أطراف هي دول أعضاء يف منظمة ٢(أ) من املادة  ٨وينص بروتوكول مونرت�ل، يف الفقرة  ١١-٤

للتكامل االقتصادي اإلقليمي على النحو املعرف أعاله أن تتفق على أن الوفاء بشكل مشرتك ابلتزاماهتا خبصوص 
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�ء من  ٢ألف إىل  ٢احملسوب مبوجب املواد االستهالك بشرط أال يتجاوز إمجايل مستوى استهالكها اجلماعي 
 الربوتوكول املستو�ت املطلوبة مبقتضى تلك املواد.

 )١التوجيه األول خبصوص البيا�ت عن الواردات من املواد اخلاضعة للرقابة (استمارة البيا�ت   :٥الفرع 
من املواد املدرجة يف املرفق ألف (مركبات  لإلبالغ عن البيا�ت بشأن الواردات ١يرجى استخدام استمارة البيا�ت  ١-٥

الكربون الكلوروفلورية واهلالو�ت)، واملرفق ابء (مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم 
وبرومية امليثيل ورابع كلوريد الكربون)، واملرفق جيم (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدر 

 فلورية وبروميد كلوريد امليثان)، واملرفق هاء (بروميد امليثيل) واملرفق واو (مركبات الكربون اهليدروفلورية).
 ٢مجيع املواد املدرجة يف املرفق ألف، واملرفق ابء (اجملموعتني الثانية والثالثة) واملرفق واو مدرجة كذلك يف العمود  ٢-٥

فيما خيص اجملموعة األوىل من املرفق ابء (مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى . أما ١من استمارة البيا�ت 
املهلجنة ابلكامل) واجملموعة األوىل من املرفق جيم (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) فلم ُتدرج إال املواد اليت 

كبات الكربون اهليدروبرومية فلورية أبلغت عنها األطراف يف املاضي. وقد ختلصت مجيع األطراف تدرجيياً من مر 
وبروميد كلوريد امليثان مباشرًة بعد إدراجها يف قائمة املواد اخلاضعة للرقابة، ولذلك ُخصص هلذه املركبات سطر 

واحد كإجراء شكلي فقط. وإذا كنت تستورد مواداً خاضعة للرقابة غري تلك املدرجة يف القائمة، يرجى استخدام 
 إلبالغ عن البيا�ت املتعلقة بتلك املواد، واستخدام صفحات إضافية، إذا لزم األمر.املساحة اخلالية ل

يف املائة  ٥٠؛ وHFC-۳۲ املائة يف ٥٠( ٤١٠A-Rإذا كان بلدك قد استورد مزائجاً من املواد اخلاضعة للرقابـة، مثل  ٣-٥
HFC-۱۲ميكنك أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج أو عن فرادى مكو�ت املزيج. وإذا اخرتت اإلبالغ عن )٥ ،

مزائج، بدًال عن فرادى مكو�هتا، فريجى احلرص على التأكد من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس 
للرقابة الداخلة يف تركيب املزيج ومن مث  فرادى مكو�هتا. وستحسب األمانة كمية كل مادة من املواد النقية اخلاضعة

من هذه التعليمات واملبادئ  ١١تدخل البيا�ت املناسبة حتت كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة. وترد يف الفرع 
 التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البيا�ت قائمة توضيحية ابملزائج وتركيباهتا. ويف حال كان املزيج املراد اإلبالغ عنه غريَ 

، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون من املكو�ت اخلاضعة للرقابة يف املزيج ١١مدرٍج يف الفرع 
املراد اإلبالغ عنه. وللحصول على املزيد من املعلومات عن تركيبة املنتجات الكيميائية احملتوية على مواد خاضعة 

األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة ’’للرقابة وأمسائها التجارية، يرجى ز�رة صفحة 
وقد ُصممت خدمة قاعدة البيا�ت العاملية  )2(على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ابألوزون.‘‘ لألوزون وبدائلها

املواد اخلاضعة النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة الصادرات والواردات من 
 للرقابة ومنع االجتار غري املشروع فيها.

ابلنسبة لكل مادة مستوردة. وإذا مل  ١من استمارة البيا�ت  ٣يرجى إدخال عدد األطنان املستوردة يف العمود  ٤-٥
تكن قد استوردت أي من املواد املدرجة، أو إذا كنت قد استوردت فقط املواد املستعادة أو املستصلحة، يرجى 

، لكل مادة. وإذا كنت قد استوردت أي مواد مستعادة أو مستصلحة، يرجى ‘‘جديد’’، ٣كتابة صفر يف العمود 
 .٤إدخال البيا�ت يف العمود 

عند حساب استهالك الطرف تستثىن املواد املستخدمة كمواد أولية إلنتاج مواد كيميائية أخرى ألن هذه املواد  ٥-٥
تتحول بشكل كامل أثناء عملية تصنيع املادة الكيميائية اجلديدة. عند اإلبالغ عن كميات إمجالية من مواد 

ستوردة الستخدامها كمواد أولية واملبلغ عنها يف الكميات امل عدم خصم، ينبغي ٣جديدة مستوردة يف العمود 

                                                           
)2(  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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الكميات املستوردة لالستخدامات الضرورية واحلرجة واستخدامات درجات احلرارة  ال ُختصم. وابملثل، ٥العمود 
. وستجري األمانة عمليات اخلصم ٦احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى املعفاة املبلغ عنها يف العمود 

يُرجى، فيما خيص كل مادة خاضعة للرقابة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو  ٧ العمود الضرورية. يف
الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى، بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت 

ية، إدراج املزيد من املعلومات املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كاف
 أسفل االستمارة.‘‘ التعليقات’’يف إطار 

عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املستخدمة لتطبيقات احلجر الصحي  ٦-٥
ت ، يرجى إدخال كميات بروميد امليثيل املستوردة لتطبيقا١وتطبيقات ما قبل الشحن. ويف استمارة البيا�ت 

من إمجايل  ُختصم هذه الكميات والاحلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن بشكل منفصل أسفل االستمارة، 
 الكمية املستوردة. وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية.

حبيث  ١٧/١٦طُلب إىل األمانة أن تنقح استمارات اإلبالغ الناجتة عن املقرر  ٢٤/١٢من املقرر  ١يف الفقرة  ٧-٥
درَج فيها مرفق يشري إىل الطرف املصّدر للكميات املبلغ عنها كواردات، مع اإلشارة إىل أن املرفق مستثىن من يُ 

من الربوتوكول وأن تقدمي املعلومات يف املرفق سيكون على أساس طوعي. ويف  ٧متطلبات اإلبالغ مبوجب املادة 
حد، يرجى ذكر الكمية املستوردة من كل بلد على حال استرياد مادة معينة خاضعة للرقابة من أكثر من بلد وا

 حدة. ويرجى االطالع على املثال الوارد أد�ه.
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 A۷ Dataform/۲۰۱۸ األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات - ١مرفق استمارة البيا�ت 

من الربوتوكول، واملعلومات الواردة يف هذا املرفق تقدم  ٧: هذا املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة مالحظة
 )٢٤/١٢على أساس طوعي (املقرر 

إمجايل الكمية املستوردة   
 جلميع االستخدامات

 

كمية املادة اجلديدة املستوردة 
الستخدامات ضرورية أو حرجة 

الستخدامات درجات احلرارة أو 
احمليطة العالية أو استخدامات 

 أخرى معفاة*

)١( 
 املادة أو املزيج

)٢( 
الطرف املصدر 

للكميات املبلغ عنها 
 بوصفها واردات

)٣( 
 جديدة

)٤( 
مستعادة 
 ومستصلحة

)٥( 
كمية املادة 

اجلديدة املستوردة 
الستخدامات 

 املواد األولية
)٦( 

 الكمية

)٧( 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 التعليق

     ٥٠ البلد ألف ألف ألف ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري
     ٧٥ البلد ابء ابء ابء ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

       

     ٨٠ البلد ألف ألف ألف أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري 
     ٦٠ البلد جيم جيم جيم أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري 
                   ٣٠ البلد دال دال دال أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري 

       
       

       Br)۳(CHبروميد امليثيل 
كمية بروميد امليثيل اجلديد     

املستوردة الستخدامها يف 
الصحي تطبيقات احلجر 

وتطبيقات ما قبل الشحن 
 داخل بلدك

     

 

    
    

    
       

 التعليقات:

مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى يرجى بيان مقرر اجتماع   *
ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على 

 أعاله.‘‘ التعليقات’’إطار 
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 )٢: التوجيه الثاين خبصوص البيا�ت عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة (استمارة البيا�ت ٦الفرع 

لإلبالغ عن البيا�ت بشأن الصادرات، مبا يف ذلك  ٢يرجى استخدام استمارة البيا�ت  ١-٦
وفلورية واهلالو�ت)، واملرفق ابء (مركبات عمليات إعادة التصدير، من املواد املدرجة يف املرفق ألف (مركبات الكربون الكلور 

الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون)، واملرفق جيم (مركبات الكربون 
وميد امليثيل) واملرفق واو اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان)، واملرفق هاء (بر 

 (مركبات الكربون اهليدروفلورية).
تدرج يف هذه االستمارة أيضاً البيا�ت عن الكميات املعاد تصديرها من املواد املدرجة أعاله.  ٢-٦

قصد أن حاليت االسترياد وإعادة التصدير تعامالن على أ�ما معاملتان منفصلتان، حىت يتسىن لبلد امل ٤/١٤ويبني املقرر 
 الوسيط اإلبالغ عن االسترياد من بلد املنشأ وعن إعادة التصدير إىل بلد املقصد النهائي على السواء.

خالياً ألن كل طرف قد يصدر مواداً خمتلفة. يرجى إضافة األمساء ‘‘) املادة(’’تُرك العمود األول  ٣-٦
 واملعلومات ذات الصلة ابملواد اليت يصدرها بلدك.

يف املائة  ٥٠( ٤۱۰A-Rدك قد صـــــــــــــــدر مزائجاً من املواد اخلاضعة للرقــــــــــــــــابة، مثل إذا كان بل ٤-٦
HFC-۳۲يف املائة  ٥٠؛ وHFC-۱۲ميكنك أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج أو عن فرادى مكو�ت املزيج. وإذا اخرتت )٥ ،

اإلبالغ عن مزائج، بدًال عن فرادى مكو�هتا، فريجى احلرص على التأكد من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس 
للرقابة الداخلة يف تركيب املزيج ومن مث تدخل  فرادى مكو�هتا. وستحسب األمانة كمية كل مادة من املواد النقية اخلاضعة

من هذه التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن  ١١البيا�ت املناسبة حتت كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة. وترد يف الفرع 
، يرجى ١١ مدرٍج يف الفرع اإلبالغ عن البيا�ت قائمة توضيحية ابملزائج وتركيباهتا. ويف حال كان املزيج املراد اإلبالغ عنه غريَ 

بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون من املكو�ت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد اإلبالغ عنه. وللحصول على املزيد 
األمساء ’’من املعلومات عن تركيبة املنتجات الكيميائية احملتوية على مواد خاضعة للرقابة وأمسائها التجارية، يرجى ز�رة صفحة 

 )3(على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ابألوزون.‘‘ التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها
وقد ُصممت خدمة قاعدة البيا�ت العاملية النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة 

 املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري املشروع.الصادرات والواردات من 
يُطلب إىل األطراف أن تبلغ عن  ٧/٩من املقرر  ٤يف الفقرة . و ٧ال يشرتط اإلبالغ عن بلدان الوجهة مبوجب املادة و  ٥-٦

من  ٤وجهة املواد املدرجة يف املرفق ألف ويف املرفق ابء (املواد اجلديدة أو املستصلحة أو املستعادة) اليت ُصدرت. ووسعت الفقرة 
رجى ملء العمود نطاق هذا الرتتيب ليشمل تصدير مجيع املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف مرفقات الربوتوكول. وي ١٧/١٦املقرر 

بشأن وجهة الصادرات، مبا يكفل اإلشارة بشكل منفصل إىل الكمية املصدرة إىل كل بلد يف حال تصدير مادة معينة خاضعة  ٢
 للرقابة إىل أكثر من بلد واحد. ويرجى االطالع على املثال الوارد أد�ه.

  

امأل هذه االســــــــــتمارة يف حال كان بلدك  -١
ركبات الكربون قد صــــــــــــدر أو أعاد تصــــــــــــدير م

ــــد  الكلوروفلوريــــة، أو اهلــــالو�ت، أو رابع كلوري
الكربون، أو كلوروفورم امليثيــــــل، أو مركبــــــات 

مركبــــــات أو  الكربون اهليــــــدروكلوريــــــة فلوريــــــة،
الكربون اهليـدروبروميـة فلورية، أو بروميـد كلوريد 
امليثــان، أو بروميــد امليثيــل، أو مركبــات الكربون 

 اهليدروفلورية

 ٢استمارة البيا�ت 

 البيا�ت عن الصادرات*

(ليست أطنان استنفادية أو  ]١[ابألطنان
 أطنان مكافئ اثين أكسيد الكربون)

A٧ Dataform/ ٨١٠٢  

                                                           
)3(  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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 يرجى قراءة التوجيه الثاين بعناية -٢
 قبل ملء هذه االستمارة

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 ٢٠كانون األول/ديسمرب ______-الفرتة: كانون الثاين/يناير ______________الطرف: 
 

  

إمجايل الكمية املصدرة 
  جلميع االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
الستخدامات ضرورية أو 
حرجة أو لدرجات احلرارة 

احمليطة العالية أو الستخدامات 
 أخرى معفاة****

)١( 
 املزيج املادة أو

)٢( 
بلد املقصد 
 للصادرات**

)٣( 
 جديدة

)٤( 
مستعادة 
 ومستصلحة

)٥( 
كمية املادة 

اجلديدة املصدرة 
الستخدامات 
 املواد األولية***

)٦( 
 الكمية

)٧( 
املقرر/نوع 

 االستخدام****
 أو التعليق

     ٥٠ الوجهة ألف ألف ألف ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري
     ٧٥ الوجهة ابء ابء ابء ٢٢-الكربون اهليدروكلوري فلوريمرّكب 

       
     ٨٠ الوجهة ألف ألف ألف أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري
     ٦٠ الوجهة جيم جيم جيم أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري
     ٣٠ الوجهة دال دال دال أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري

       
       
       

 )CH۳Br( بروميد امليثيل

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد    
املصدرة الستخدامها يف 
تطبيقات احلجر الصحي 
 وتطبيقات ما قبل الشحن

       
 :التعليقات

 طن = طن مرتي.]١[
التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البيا�ت من التعليمات واملبادئ  ١١: عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع مالحظة

يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أحد مكو�ت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف 
 أعاله.‘‘ التعليقات’’أو يف إطار “ املالحظات”عمود 

 .٤ ، الفقرة٧١/١٦و ٤/١٤تشمل عمليات إعادة التصدير. املرجع: املقرران   *
تقرر أنه ينبغي على األطراف أن تبلغ عن  ٧/٩من املقرر  ٤ويف الفقرة  .٧مبوجب املادة  اإلبالغ عن بلدان املقصد ليس شرطاً   **

من املقرر  ٤وجهة املواد املدرجة يف املرفق ألف ويف املرفق ابء (املواد اجلديدة أو املستصلحة أو املستعادة) اليت ُتصدَّر. وطلبت الفقرة 
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إمجايل الكمية املصدرة 
  جلميع االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
الستخدامات ضرورية أو 
حرجة أو لدرجات احلرارة 

احمليطة العالية أو الستخدامات 
 أخرى معفاة****

)١( 
 املزيج املادة أو

)٢( 
بلد املقصد 
 للصادرات**

)٣( 
 جديدة

)٤( 
مستعادة 
 ومستصلحة

)٥( 
كمية املادة 

اجلديدة املصدرة 
الستخدامات 
 املواد األولية***

)٦( 
 الكمية

)٧( 
املقرر/نوع 

 االستخدام****
 أو التعليق

يف مرفقات الربوتوكول، وحثت األطراف إجراء تنقيح الستمارات اإلبالغ لكي تشمل تصدر مجيع املواد اخلاضعة للرقابة الواردة  ١٧/١٦
 على تطبيق استمارات اإلبالغ املنقحة على وجه السرعة.

 (البيا�ت عن اإلنتاج). ٣من استمارة البيا�ت  ٣ال تطرح من اإلنتاج الكلي يف العمود   ***
كل مادة مصدرة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى يرجى بيان   مقابل  ****

مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج 
 أعاله.‘‘ تالتعليقا’’املزيد من املعلومات يف إطار 

 
إذا كان بلدك يصدر مواداً جديدة خاضعة للرقابة، يرجى بيان كمية املادة (املواد) الكيميائية اليت صدرهتا  ٦-٦

 .٤. وإذا كنت قد صدَّرت أي مواد مستعادة أو مستصلحة، يرجى إدخال البيا�ت يف العمود ٣ابألطنان يف العمود 
املواد اخلاضعة للرقابة اليت استخدمت كمواد أولية إلنتاج مواد كيميائية أخرى مبوجب بروتوكول مونرت�ل فإن  ٧-٦
يف عملية تصنيع املواد الكيميائية  تدرج يف حساب استهالك الطرف، ألن هذه املواد اخلاضعة للرقابة تتحول حتوالً كامالً  ال

الكميات املصدرة  ينبغي عدم خصم، ٣لعمود اجلديدة. وعند اإلبالغ عن الكميات اإلمجالية من مواد جديدة مصدرة يف ا
الكميات املصدرة لالستخدامات الضرورية أو احلرجة أو ال ُختصم . وابملثل، ٥الستخدامها كمواد أولية واملبلغ عنها يف العمود 

يُرجى،  ٧عمود . يف ال٦استخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى املعفاة املبلغ عنها يف العمود 
فيما خيص كل مادة خاضعة للرقابة مصدرة الستخدام ضروري أو حرج أو الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو أي 
استخدام آخر ُمعفى، بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت 

 يف آخر االستمارة.‘‘ التعليقات’’راج املزيد من املعلومات يف إطار مساحة العمود غري كافية، إد
عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املستخدمة لتطبيقات احلجر الصحي  ٨-٦

ر الصحي ، يرجى إدخال كميات بروميد امليثيل املصدرة لتطبيقات احلج٢وتطبيقات ما قبل الشحن. ويف استمارة البيا�ت 
من الكمية املصدرة. وستجري األمانة عمليات اخلصم  وال ُختصم هذه الكمياتوتطبيقات ما قبل الشحن بشكل منفصل، 

 الضرورية.
 )٣: التوجيه الثالث خبصوص البيا�ت عن إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة (استمارة البيا�ت ٧الفرع 

لإلبالغ عن البيا�ت بشأن اإلنتاج من املواد املدرجة يف املرفق ألف  ٣يرجى استخدام استمارة البيا�ت  ١-٧
الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم  (مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالو�ت)، واملرفق ابء (مركبات الكربون

امليثيل ورابع كلوريد الكربون)، واملرفق جيم (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية 
 ٣ويبلغ يف استمارة البيا�ت  وفلورية).وبروميد كلوريد امليثان)، واملرفق هاء (بروميد امليثيل) واملرفق واو (مركبات الكربون اهليدر 

 اليت حتتجز سواء للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية. ٢٣-عن الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري
مجيع املواد املدرجة يف املرفق ألف، واجملموعتني الثانية والثالثة من املرفق ابء، واملرفق واو مدرجة كذلك يف  ٢-٧

. أما فيما خيص اجملموعة األوىل من املرفق ابء (مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى ٣من استمارة البيا�ت  ٢العمود 
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املهلجنة ابلكامل) واجملموعة األوىل من املرفق جيم (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) فلم ُتدرج إال املواد اليت أبلغت عنها 
ابلفعل من مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد  ت مجيع األطراف تدرجيياً األطراف يف املاضي. وقد ختلص

امليثان، ولذلك ُخصص سطر واحد كإجراء شكلي فقط. وإذا كنت تنتج مواداً خاضعة للرقابة غري تلك املدرجة يف القائمة، 
 املواد، أو استخدام صفحات إضافية، إذا لزم األمر. يرجى استخدام املساحة اخلالية لإلبالغ عن البيا�ت املتعلقة بتلك

الكميات املتولدة من مركب الكربون ”أو نتاج اإل إمجايليرجى بيان  ٣من استمارة البيا�ت  ٣يف العمود  ٣-٧
أي خصومات للمواد األولية، أو الكميات املدمرة، أو الكميات املصدرة  دون إجراءبلدك يف “ ٢٣-اهليدروفلوري

الكميات املتولدة من مركب الكربون ”أو من إنتاجك اإلمجايل  وال ختصممات املواد األولية، أو أي استخدام آخر. الستخدا
، أو الكميات املنتجة ٤بلدك واملبلغ عنها يف العمود يف كمية اإلنتاج املستخدمة كمواد خام اليت ُحتَتجز  ‘‘ ٢٣-اهليدروفلوري

لالستخدامات الضرورية أو احلرجة أو الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى املعفاة يف بلدك 
واملبلغ  ٥لعاملة ابملادة من إنتاجك اإلمجايل الكمية املنتجة إلمداد األطراف ا ال ختصم. وابملثل، ٥واملبلغ عنها يف العمود 

. ويرجى اإلبالغ عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة اليت تستخدم كمواد أولية من جانب البلد ٧عنها يف العمود 
(هذه االستمارة).  ٣(البيا�ت عن الصادرات)، وليس يف استمارة البيا�ت  ٢من استمارة البيا�ت  ٥املستورد يف العمود 

نة عمليات اخلصم الضرورية. وفيما يتعلق ابإلنتاج لالستخدام الضروري أو احلرج أو الستخدامات درجات وستجري األما
، فيما خيص كل نوع من أنواع املواد اخلاضعة ٦احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى، يرجى اإلشارة يف العمود 

ستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى، إىل للرقابة أُنِتج لالستخدام الضروري أو احلرج أو ال
مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، 

 أسفل االستمارة.‘‘ التعليقات’’إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
الك الطرف فإن بروتوكول مونرت�ل ال يُدرج املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة كمواد أولية عند حساب استه ٤-٧

إلنتاج مواد كيميائية أخرى ألن هذه املواد اخلاضعة للرقابة تتحول بشكل كامل أثناء عملية تصنيع املادة الكيميائية اجلديدة. 
الستخدامها كمواد أولية خالل الفرتة املبلغ عنها، يرجى تقدمي بيا�ت مواداً خاضعة للرقابة  أو ولَّد وإذا كان بلدك قد أنتج

. وستجري األمانة عمليات ٤عن الكمية املنتجة من كل مادة خاضعة للرقابة ألغراض االستخدام كمادة أولية يف العمود 
اليت ُحتَتَجز، سواًء  ٢٣-اهليدروفلوريالكميات املتولدة من مركب الكربون عن  ٣يف استمارة البيا�ت  اخلصم الضرورية. ويُبلَّغ

يف عمود  لتدمريها أو الستخدامها كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى. أما الكميات احملولة إىل مواد أخرى فيبلغ عنها
اليت حتتجز للتدمري أو الستخدامات املواد  ٢٣-حتتسب كميات مركب الكربون اهليدروفلوري وال الستخدام كمواد أولية.ا

 .١األولية كإنتاج وفقاً للمادة 
ويسمح للجهات املنتجة أن تنتج كميات إضافية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة ابملادة  ٥-٧
من  ٧. وإذا كان بلدك قد أنتج مواداً خاضعة للرقابة هلذا الغرض، يرجى إدخال الكمية املنتجة على هذا النحو يف العمود ٥

 .٣البيا�ت  استمارة
عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املنتجة لتطبيقات احلجر الصحي  ٦-٧

وتطبيقات ما قبل الشحن. ويرجى إدخال الكميات الكلية من بروميد امليثيل املنتجة لتطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات ما 
من إمجايل الكمية املنتجة. وستجري  وال ُختصم هذه الكميات، ٣قبل الشحن بشكل منفصل أسفل استمارة البيا�ت 

 األمانة عمليات اخلصم الضرورية.



:التعلیمات والمبادئ التوجیھیة بشأن اإلبالغ عن البیانات۷المادة   

15 

 )٤: التوجيه الرابع خبصوص البيا�ت عن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة (استمارة البيا�ت ٨الفرع 
ميتلك عدد قليل جداً من البلدان القدرة على تدمري املواد اخلاضعة للرقابة ابستخدام تكنولوجيات تدمري  ١-٨

ت الكربون الكلوروفلورية واهلالو�ت)، واملرفق ابء معتمدة. ويف حال دمَّر بلدك أ�ً من املواد املدرجة يف املرفق ألف (مركبا
(مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون)، واملرفق جيم (مركبات 

واملرفق هاء (بروميد امليثيل) واملرفق  الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان)،
 .٤واو (مركبات الكربون اهليدروفلورية) يف الفرتة املبلغ عنها، يرجى استخدام استمارة البيا�ت 

خالياً ألن كل طرف قد يدمر مواداً أو مزائج خمتلفة. يرجى أن تدرج فقط أمساء ‘‘) املادة(’’تُرك العمود األول  ٢-٨
 ليت دمرت خالل السنة املبلغ عن بيا�هتا.املواد أو املزائج ا

مبوجب بروتوكول مونرت�ل فإن كمية املواد املدمرة ال تدرج يف حساب إنتاج الطرف واستهالكه يف حال نُفذت  ٣-٨
وأي مقررات الحقة ذات صلة). إذا كنت قد دمَّرَت  ٢٣/١٢عملية التدمري ابستخدام تكنولوجيا معتمدة (مدرجة يف املقرر 

من إمجايل  ٤من استمارة البيا�ت  ٢الكمية املدمرة املبلغ عنها يف العمود  فال ختصمبيا�هتا ادة يف السنة املبلغ عن أي م
وال حتتسب ضمن  . وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية.٣من استمارة البيا�ت  ٣اإلنتاج املبلغ عنه يف العمود 

 اليت تدمر دون احتجازها املسبق. ٢٣-ياإلنتاج كميات مركب الكربون اهليدروفلور 

 )٥: التوجيه اخلامس خبصوص البيا�ت عن الواردات من غري األطراف والصادرات إليها (استمارة البيا�ت ٩الفرع 
لإلبالغ عن البيا�ت بشأن الواردات من غري األطراف والصادرات إليها  ٥يرجى استخدام استمارة البيا�ت  ١-٩

من املواد املدرجة يف املرفق ألف (مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالو�ت)، واملرفق ابء (مركبات الكربون الكلوروفلورية 
جيم (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون)، واملرفق

 ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان)، واملرفق هاء (بروميد امليثيل).

خالياً نظراً ألن كل طرف قد يستورد مواد أو مزائج خمتلفة من غري األطراف ‘‘) املادة(’’تُرِك العمود األول  ٢-٩
 أو مزائج خمتلفة إليها. يرجى أن تدرج فقط أمساء املواد املستوردة من غري األطراف و/أو املصدرة إليها.و/أو يصدر مواد 

 يعين:‘‘ غري الطرف’’ألغراض استمارات البيا�ت هذه فإن  ٣-٩
 ؛١٩٨٧فيما يتعلق مبواد املرفق ألف، مجيع البلدان اليت مل تصدق على بروتوكول مونرت�ل لعام   -
 يتعلق مبواد املرفق ابء، مجيع البلدان اليت مل تصدق على تعديل لندن؛وفيما   -
 وفيما يتعلق مبواد املرفق جيم، مجيع البلدان اليت مل تصدق على تعديل كوبنهاغن؛  -
 وفيما يتعلق مبواد املرفق هاء، مجيع البلدان اليت مل تصدق على تعديل كوبنهاغن؛  -

 مقرر.إال إذا رأت األطراف خالف ذلك مبوجب  
، بل يبلغ ٥وجيب عدم اإلبالغ عن الصادرات من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب استمارة البيا�ت  ٤-٩

 ٥. وال تعاَمل أي صادرات من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبلغ عنها يف استمارة البيا�ت ٢عنها مبوجب استمارة البيا�ت 
من  ٣(ج) من املادة  ١بوصفها صادرات إىل غري األطراف لغرض حساب مستو�ت االستهالك على النحو احملدد يف الفقرة 

 بروتوكول مونرت�ل.
بلد املقصد ”و“ األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات”إلبالغ عن املعلومات بشأن ا ٥-٩

 ٢ويرجى ملء العمود  .من الربوتوكول، وتقدم املعلومات على أساس طوعي ٧ليس شرطاً مطلوابً مبوجب املادة “ للصادرات
وإذا كانت مادة معينة من املواد اخلاضعة للرقابة تصدَّر إىل أكثر بشأن البلدان املصدِّرة للواردات أو بلدان املقصد للصادرات، 
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من بلد أو تستورد من أكثر بلد، يرجى التأكد من اإلشارة إىل الكمية املصدَّرة إىل كل بلد أو الكمية املستوردة من كل بلد 
 بشكل مستقل.

يف وثيقة صادرة عن األمانة وحتدث  وميكن االطالع على حالة التصديق على بروتوكول مونرت�ل وتعديالته ٦-٩
 ./http://ozone.unep.orgمرتني يف السنة. وميكن كذلك االطالع على هذه املعلومات يف املوقع الشبكي ألمانة األوزون: 

املدرج يف اجملموعة  ٢٣-: التوجيه السادس خبصوص البيا�ت عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري١٠الفرع 
 )٦الثانية ابملرفق واو (استمارة البيا�ت 

ميتلك عدد قليل جداً من البلدان مرافق لتصنيع مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو مواد املرفق واو تنتج  ١-١٠
املبلغ عن بيا�هتا، يرجى . وإذا كان بلدك ميتلك مثل هذه املرافق وكانت تعمل يف الفرتة ٢٣-مركب الكربون اهليدروفلوري
من كل مرفق. وإذا مل تكن هناك أي  ٢٣-لإلبالغ عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري ٦استخدام استمارة البيا�ت 

 انبعااثت من مرفق التصنيع، يرجى إدراج املرفق يف استمارة البيا�ت وإدراج الرقم صفر يف عمود االنبعااثت.
احملتجزة لالستخدام أو الستخدامات  ٢٣-الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلورينتاج أو يبلغ عن كميات اإل ٢-١٠

بشأن اإلنتاج. أما الكميات احملولة إىل مواد أخرى فيبلغ عنها  ٣املواد األولية أو للتدمري أو التخزين يف استمارة البيا�ت رقم 
، فيما عدا كميات مركب ٤. ويبلغ عن الكميات املدمرة يف استمارة البيا�ت ٣كاستخدامات مواد أولية يف استمارة البيا�ت 

 اليت تدمر دون احتجاز مسبق. ٢٣-الكربون اهليدروفلوري
من الربوتوكول وتقدم على  ٧من متطلبات اإلبالغ مبوجب املادة  ٥إىل  ٢األعمدة من  تستبعد املعلومات الواردة يف ٣-١٠

 إىل الكميات اإلمجالية سواء كانت حمتجزة أم ال. ٢٣‑وتشري الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري أساس طوعي.
وحتت  ٣اليت حتتجز يف استمارة البيا�ت  ٢٣-روفلوريولكن يتعني اإلبالغ عن جمموع الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليد

إىل الكميات اليت يتم حتويلها يف املرافق احملددة وال يبلغ عن تلك  ٦يف استمارة البيا�ت  ٤األعمدة املقابلة. ويشري العمود 
 ر يف املرافق احملددة.إىل الكميات اليت تدم ٦يف استمارة البيا�ت  ٥. ويشري العمود ٣الكميات يف استمارة البيا�ت 
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 )7()٤(ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابةقائمة توضيحية  :١١الفرع 

 املزائج اليت ميكن فصلها عن طريق التقطري ١-١١

 املربد الرقم
 الرتكيب

 ٦املكون  ٥املكون  ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
1-  R- ۱٤۰ A HCFC- ٤۱۲  ٣٤% HCFC-۲۲ ٥٣% HFC- ۲٥۱ a ١٣%       

2-  R- ۱٤۰ B HCFC- ٤۱۲  ٢٨% HCFC-۲۲ ٦١% HFC- ۲٥۱ a ١١%       

3-  R- ۱٤۰ C HCFC- ٤۱۲  ٥٢% HCFC-۲۲ ٣٣% HFC- ۲٥۱ a ١٥%       

4-  R- ۲٤۰ A HC- ۹۰۲  ٢% HCFC-۲۲ ٣٨% HFC- ٥۱۲  ٦٠%       

5-  R- ۲٤۰ B HC- ۹۰۲  ٢% HCFC-۲۲ ٦٠% HFC- ٥۱۲  ٣٨%       

6-  R-٤۰۳A HC- ۹۰۲  ٥% HCFC-۲۲ ٧٥% PFC- ۸۲۱  ٢٠%       

7-  R-٤۰۳B HC- ۹۰۲  ٥% HCFC-۲۲ ٥٦% PFC- ۸۲۱  ٣٩%       

8-  R-٤۰٤A HFC- ٥۱۲  ٤٤% HFC- ۳٤۱ a ٤% HFC- ٤۳۱ a ٥٢%       

9-  R-٤۰٥A HCFC- ۲٤۱ b ٦% HCFC-۲۲ ٤٥% HFC- ۲٥۱ a ٧% PFC-C ۸۱۳  ٤٣%     

10-  R-٤۰٦A HC-٦۰۰a ٤% HCFC- ۲٤۱ b ٤١% HCFC-۲۲ ٥٥%       

11-  R-٤۰۷A HFC- ٥۱۲  ٤٠% HFC- ۳٤۱ a ٤٠% HFC- ۲۳  ٢٠%       

                                                           
على املوقع الشبكي ‘‘ األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها’’للحصول على املزيد من املعلومات عن األمساء التجارية للمزائج واملواد النقية ، يرجى ز�رة صفحة   )٤(

. وقد ُصممت خدمة قاعدة البيا�ت العاملية النطاق http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp د، بر�مج األمم املتحدة للبيئة،شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاللرب�مج عمل األوزون التابع 
 ري املشروع فيها.هذه ملساعدة موظفي اجلمارك ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غ
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 ٦املكون  ٥املكون  ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
12-  R-٤۰۷B HFC- ٥۱۲  ٧٠% HFC- ۳٤۱ a ٢٠% HFC- ۲۳  ١٠%       

13-  R-٤۰۷C HFC- ٥۱۲  ٢٥% HFC- ۳٤۱ a ٥٢% HFC- ۲۳  ٢٣%       

14-  R-٤۰۷D HFC- ٥۱۲  ١٥% HFC- ۳٤۱ a ٧٠% HFC- ۲۳  ١٥%       

15-  R-٤۰۷E HFC- ٥۱۲  ١٥% HFC- ۳٤۱ a ٦٠% HFC- ۲۳  ٢٥%       

16-  R-٤۰۷F HFC- ٥۱۲  ٣٠% HFC- ۳٤۱ a ٤٠% HFC- ۲۳  ٣٠%       

17-  R-٤۰۷G HFC- ٥۱۲  ٢٫٥% HFC- ۳٤۱ a ٩٥% HFC- ۲۳  ٢٫٥%       

18-  R-٤۰۸A HCFC-۲۲ ٤٧% HFC- ٥۱۲  ٧% HFC- ٤۳۱ a ٤٦%       

19-  R-٤۰۹A HCFC- ٤۱۲  ٢٥% HCFC- ۲٤۱ b ١٥% HCFC-۲۲ ٦٠%       

20-  R-٤۰۹B HCFC- ٤۱۲  ٢٥% HCFC- ۲٤۱ b ١٠% HCFC-۲۲ ٦٥%       

21-  R- ۰۱٤ A HFC- ٥۱۲  ٥٠% HFC- ۲۳  ٥٠%         

22-  R- ۰۱٤ B HFC- ٥۱۲  ٥٥% HFC- ۲۳  ٤٥%         

23-  R- ۱۱٤ A HO- ۷۰۱۲  ١٫٥% HCFC-۲۲ ٨٧٫٥% HFC- ۲٥۱ a ١١%       

24-  R- ۱۱٤ B HO- ۷۰۱۲  ٣% HCFC-۲۲ ٩٤% HFC- ۲٥۱ a ٣%       

25-  R- ۱۲٤ A HCFC- ۲٤۱ b ٢٥% HCFC-۲۲ ٧٠% PFC- ۸۲۱  ٥%       

26-  R- ۳۱٤ A HC-٦۰۰a ٣% HFC- ۳٤۱ a ٨٨% PFC- ۸۲۱  ٩%       

27-  R- ٤۱٤ A HC-٦۰۰a ٤% HCFC- ٤۱۲  ٢٨٫٥% HCFC- ۲٤۱ b ١٦٫٥% HCFC-۲۲ ٥١%     
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 ٦املكون  ٥املكون  ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
28-  R- ٤۱٤ B HC-٦۰۰a ١٫٥% HCFC- ٤۱۲  ٣٩% HCFC- ۲٤۱ b ٩٫٥% HCFC-۲۲ ٥٠%     

29-  R- ٥۱٤ A HCFC-۲۲ ٨٢% HFC- ۲٥۱ a ١٨%         

30-  R- ٥۱٤ B HCFC-۲۲ ٢٥% HFC- ۲٥۱ a ٧٥%         

31-  R- ٦۱٤ A HC-٦۰۰ ١٫٥% HCFC- ٤۱۲  ٣٩٫٥% HFC- ۳٤۱ a ٥٩%       

32-  R- ۷۱٤ A HC-٦۰۰ ٣٫٤% HFC- ٥۱۲  ٤٦٫٦% HFC- ۳٤۱ a ٥٠%       

33-  R- ۷۱٤ B HC-٦۰۰ ٢٫٧% HFC- ٥۱۲  ٧٩% HFC- ۳٤۱ a ١٨٫٣%       

34-  R- ۷۱٤ C HC-٦۰۰ ١٫٧% HFC- ٥۱۲  ١٩٫٥% HFC- ۳٤۱ a ٧٨٫٨%       

35-  R- ۸۱٤ A HC- ۹۰۲  ١٫٥% HCFC-۲۲ ٩٦% HFC- ۲٥۱ a ٢٫٥%       

36-  R- ۹۱٤ A HCE- ۷۰۱  ٤% HFC- ٥۱۲  ٧٧% HFC- ۳٤۱ a ١٩%       

37-  R- ۹۱٤ B HCE- ۷۰۱  ٣٫٥% HFC- ٥۱۲  ٤٨٫٥% HFC- ۳٤۱ a ٤٨%       

38-  R- ۰۲٤ A HCFC- ۲٤۱ b ١٢% HFC- ۳٤۱ a ٨٨%         

39-  R- ۲۱٤ A HFC- ٥۱۲  ٥٨% HFC- ۳٤۱ a ٤٢%         

40-  R- ۲۱٤ B HFC- ٥۱۲  ٨٥% HFC- ۳٤۱ a ١٥%         

41-  R- ۲۲٤ A HC-٦۰۰a ٣٫٤% HFC- ٥۱۲  ٨٥٫١% HFC- ۳٤۱ a ١١٫٥%       

42-  R- ۲۲٤ B HC-٦۰۰a ٣% HFC- ٥۱۲  ٥٥% HFC- ۳٤۱ a ٤٢%       

43-  R- ۲۲٤ C HC-٦۰۰a ٣% HFC- ٥۱۲  ٨٢% HFC- ۳٤۱ a ١٥%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 ٦املكون  ٥املكون  ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
44-  R- ۲۲٤ D HC-٦۰۰a ٣٫٤% HFC- ٥۱۲  ٦٥٫١% HFC- ۳٤۱ a ٣١٫٥%       

45-  R- ۲۲٤ E HC-٦۰۰a ٢٫٧% HFC- ٥۱۲  ٥٨% HFC- ۳٤۱ a ٣٩٫٣%       

46-  R- ۳۲٤ A HFC- ۳٤۱ a ٥٢٫٥% HFC- ۷۲۲ ea ٤٧٫٥%         

47-  R- ٤۲٤ A HC-٦۰۰ ١% HC-٦۰۰a ٠٫٩% HC- ۱٦۰ a ٠٫٦% HFC- ٥۱۲  ٥٠٫٥% HFC- ۳٤۱ a ٤٧%   

48-  R- ٥۲٤ A HFC- ۳٤۱ a ٦٩٫٥% HFC- ۷۲۲ ea ١٢% HFC- ۲۳  ١٨٫٥%       

49-  R- ٦۲٤ A HC-٦۰۰ ١٫٣% HC- ۱٦۰ a ٠٫٦% HFC- ٥۱۲  ٥٫١% HFC- ۳٤۱ a ٩٣%     

50-  R- ۷۲٤ A HFC- ٥۱۲  ٢٥% HFC- ۳٤۱ a ٥٠% HFC- ٤۳۱ a ١٠% HFC- ۲۳  ١٥%     

51-  R- ۸۲٤ A HC- ۹۰۲  ٠٫٦% HC-٦۰۰a ١٫٩% HFC- ٥۱۲  ٧٧٫٥% HFC- ٤۳۱ a ٢٠%     

52-  R- ۹۲٤ A HC-٦۰۰a ٣٠% HCE- ۷۰۱  ٦٠% HFC- ۲٥۱ a ١٠%       

53-  R-٤۳۰A HC-٦۰۰a ٢٤% HFC- ۲٥۱ a ٧٦%         

54-  R- ۱٤۳ A HC- ۹۰۲  ٧١% HFC- ۲٥۱ a ٢٩%         

55-  R-٤۳٤A HC-٦۰۰a ٢٫٨% HFC- ٥۱۲  ٦٣٫٢% HFC- ۳٤۱ a ١٦% HFC- ٤۳۱ a ١٨%     

56-  R-٤۳٥A HCE- ۷۰۱  ٨٠% HFC- ۲٥۱ a ٢٠%         

57-  R-٤۳۷A HC-٦۰۰ ١٫٤% HC- ۱٦۰  ٠٫٦% HFC- ٥۱۲  ١٩٫٥% HFC- ۳٤۱ a ٧٨٫٥%     

58-  R-٤۳۸A HC-٦۰۰ ١٫٧% HC- ۱٦۰ a ٠٫٦% HFC- ٥۱۲  ٤٥% HFC- ۳٤۱ a ٤٤٫٢% HFC- ۲۳  ٨٫٥%   

59-  R-٤۳۹A HC-٦۰۰a ٣% HFC- ٥۱۲  ٤٧% HFC- ۲۳  ٥٠%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 ٦املكون  ٥املكون  ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
60-  R-٤٤۰A HC- ۹۰۲  ٠٫٦% HFC- ۳٤۱ a ١٫٦% HFC- ۲٥۱ a ٩٧٫٨%       

61-  R- ۲٤٤ A HFC- ٥۱۲  ٣١% HFC- ۳٤۱ a ٣٠% HFC- ۲٥۱ a ٣% HFC- ۷۲۲ ea ٥% HFC- ۲۳  ٣١%   

62-  R-٤٤٤A HFC- ۲٥۱ a ٥% HFC- ۲۳  ١٢% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٨٣%       

63-  R-٤٤٤B HFC- ۲٥۱ a ١٠% HFC- ۲۳  ٤١٫٥% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٤٨٫٥%       

64-  R-٤٤٥A HFC- ۳٤۱ a ٩% R-۷٦ ٤٤% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٨٥%       

65-  R-٤٤٦A HC-٦۰۰ ٣% HFC- ۲۳  ٦٨% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٢٩%       

66-  R-٤٤۷A HFC- ٥۱۲  ٣٫٥% HFC- ۲۳  ٦٨% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٢٨٫٥%       

67-  R-٤٤۷B HFC- ٥۱۲  ٨% HFC- ۲۳  ٦٨% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٢٤%       

68-  R-٤٤۸A HFC- ٥۱۲  ٢٦% HFC- ۳٤۱ a ٢١% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٧% HFO- ۳٤۱۲ yf ٢٠% HFC- ۲۳  ٢٦%   

69-  R-٤٤۹A HFC- ٥۱۲  ٢٤٫٧% HFC- ۳٤۱ a ٢٥٫٧% HFC- ۲۳  ٢٤٫٣% HFO- ۳٤۱۲ yf ٢٥٫٣%     

70-  R-٤٤۹B HFC- ٥۱۲  ٢٤٫٣% HFC- ۳٤۱ a ٢٧٫٣% HFC- ۲۳  ٢٥٫٢% HFO- ۳٤۱۲ yf ٢٣٫٢%     

71-  R-٤٤۹C HFC- ٥۱۲  ٢٠% HFC- ۳٤۱ a ٢٩% HFC- ۲۳  ٢٠% HFO- ۳٤۱۲ yf ٣١%     

72-  R-٤٥۰A HFC- ۳٤۱ a ٤٢% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٥٨%         

73-  R- ۱٤٥ A HFC- ۳٤۱ a ١٠٫٢% HFO- ۳٤۱۲ yf ٨٩٫٨%         

74-  R- ۱٤٥ B HFC- ۳٤۱ a ١١٫٢% HFO- ۳٤۱۲ yf ٨٨٫٨%         

75-  R- ۲٤٥ A HFC- ٥۱۲  ٥٩% HFC- ۲۳  ١١% HFO- ۳٤۱۲ yf ٣٠%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 ٦املكون  ٥املكون  ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
76-  R- ۲٤٥ B HFC- ٥۱۲  ٧% HFC- ۲۳  ٦٧% HFO- ۳٤۱۲ yf ٢٦%       

77-  R- ۲٤٥ C HFC- ٥۱۲  ٦١% HFC- ۲۳  ١٢٫٥% HFO- ۳٤۱۲ yf ٢٦٫٥%       

78-  R-٤٥۳A HC-٦۰۰ ٠٫٦% HC- ۱٦۰ a ٠٫٦% HFC- ٥۱۲  ٢٠% HFC- ۳٤۱ a ٥٣٫٨% HFC- ۷۲۲ ea ٥% HFC- ۲۳  ٢٠% 

79-  R-٤٥٤A HFC- ۲۳  ٣٥% HFO- ۳٤۱۲ yf ٦٥%         

80-  R-٤٥٤B HFC- ۲۳  ٦٨٫٩% HFO- ۳٤۱۲ yf ٣١٫١%         

81-  R-٤٥٤C HFC- ۲۳  ٢١٫٥% HFO- ۳٤۱۲ yf ٧٨٫٥%         

82-  R-٤٥٥A HFC- ۲۳  ٢١٫٥% HFO- ۳٤۱۲ yf ٧٥٫٥% R-۷٣ ٤٤%       

83-  R-٤٥٦A HFC- ۳٤۱ a ٤٥% HFC- ۲۳  ٦% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٤٩%       

84-  R-٤٥۷A HFC- ۲٥۱ a ١٢% HFC- ۲۳  ١٨% HFO- ۳٤۱۲ yf ٧٠%       

85-  R-٤٥۸A HFC- ٥۱۲  ٤% HFC- ۳٤۱ a ٦١٫٤% HFC- ۷۲۲ ea ١٣٫٥% HFC- ۳٦۲ fa ٠٫٦% HFC- ۲۳  ٢٠٫٥%   

86-  R-٤٥۹A HFC- ۲۳  ٦٨% HFO- ۳٤۱۲ yf ٢٦% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٦%       

87-  R-٤٥۹B HFC- ۲۳  ٢١% HFO- ۳٤۱۲ yf ٦٩% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ١٠%       

88-  R-٤٦۰A HFC- ٥۱۲  ٥٢% HFC- ۳٤۱ a ١٤% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٢٢% HFC- ۲۳  ١٢%     

89-  R-٤٦۰B HFC- ٥۱۲  ٢٥% HFC- ۳٤۱ a ٢٠% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٢٧% HFC- ۲۳  ٢٨%     
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 املزائج اليت ال ميكن فصلها عن طريق التقطري ٢-١١

 الرتكيب رقم املربد (االسم التجاري) للمزيج الرقم

 ٢املكون  ١املكون 
1-  R-٥۰۰ CFC-۱۲ ٧٣٫٨% HFC- ۲٥۱ a ٢٦٫٢% 
2-  R- ۱٥۰  CFC-۱۲ ٢٥% HCFC-۲۲ ٧٥% 
3-  R- ۲٥۰  CFC- ٥۱۱  ٥١٫٢% HCFC-۲۲ ٤٨٫٨% 
4-  R-٥۰۳ CFC- ۳۱  ٥٩٫٩% HFC- ۳۲  ٤٠٫١% 
5-  R-٥۰٤ CFC- ٥۱۱  ٥١٫٨% HFC- ۲۳  ٤٨٫٢% 
6-  R-٥۰٥ CFC-۱۲ ٧٨% HCFC- ۱۳  ٢٢% 
7-  R-٥۰٦ CFC- ٤۱۱  ٤٥% HCFC- ۱۳  ٥٥% 
8-  R-٥۰۷A (AZ-٥۰) HFC- ٥۱۲  ٥٠% HFC- ٤۳۱ a ٥٠% 
9-  R-٥۰۸A HFC- ۳۲  ٣٩% PFC- ٦۱۱  ٦١% 

10-  R-٥۰۸B HFC- ۳۲  ٤٦% PFC- ٦۱۱  ٥٤% 
11-  R-٥۰۹ (TP٥R۲) HCFC-۲۲ ٤٦% PFC- ۸۲۱  ٥٤% 
12-  R-٥۰۹A HCFC-۲۲ ٤٤% PFC- ۸۲۱  ٥٦% 
13-  R- ۱۲٥ A HFC- ۳٤۱ a ٥% HFC- ۲٥۱ a ٩٥% 
14-  R- ۳۱٥ A (XP ۰۱ /DR-۱۱) HFC- ۳٤۱ a ٤٤% HFO- ۳٤۱۲ yf ٥٦% 
15-  R- ۳۱٥ B HFC- ۳٤۱ a ٤١٫٥% HFO- ۳٤۱۲ yf ٥٨٫٥% 
16-  R- ٥۱٥ A HFC- ۷۲۲ ea ١٢% HFO- ۳٤۱۲ ze (E) ٨٨% 
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 مزائج أخرى ٣-١١

 التجاري للمزيجاالسم  الرقم
 الرتكيب

 ٤املكون  ٣املكون  ٢املكون  ١املكون 
١ FX ۰۲  HFC- ٥۱۲  ٤٥% HCFC-۲۲ ٥٥%     
٢ FX ٥٥ HCF-C۲۲ ٦٠% HCFC- ۲٤۱ b ٤٠%     
٣ D ۳٦۱  HCFC-۲۲ ٥٠% HCFC- ٤۱۲  ٤٧% HC-٦۰۰a ٣%   
٤ Daikin Blend HFC- ۳۲  ٢% HFC- ۲۳  ٢٨% HCFC- ٤۱۲  ٧٠%   
٥ FRIGC HCFC- ٤۱۲  ٣٩% HCFC- ۳٤۱ a ٥٩% HC-٦۰۰a ٢%   
٦ Free Zone HCFC- ۲٤۱ b ١٩% HFC- ۳٤۱ a ٧٩% Lubricant ٢%   
٧ GHG-HP HCFC-۲۲ ٦٥% HCFC- ۲٤۱ b ٣١% HC-٦۰۰a ٤%   
٨ GHG-X٥ HCFC-۲۲ ٤١% HCFC- ۲٤۱ b ١٥% HFC- ۷۲۲ ea ٤٠% HC-٦۰۰a ٤% 
٩ NARM- ۲٥۰  HCFC-۲۲ ٩٠% HFC- ۲٥۱ a ٥% HFC- ۳۲  ٥%   

١٠ NASF-S-IIII(٥)I 8 HCFC-۲۲ ٨٢% HCFC- ۳۱۲  ٤٫٧٥% HCFC- ٤۱۲  ٩٫٥% HC-٦۰۰a ٣٫٧٥% 

 مزائج بروميد امليثيل ٤-١١

 االسم التجاري للمزيج الرقم
 الرتكيب

 ٢املكون  ١املكون 
 %٣٣ الكلوروبكرين %٦٧ بروميد امليثيل بروميد امليثيل مع الكلوروبكرين ١
 %٢ الكلوروبكرين %٩٨ بروميد امليثيل الكلوروبكرينبروميد امليثيل مع  ٢

                                                           
 ديل للهالون.ب  )٥(



 

25 

 التذييل الثاين

أحكام اإلبالغ واإليضاحات املرتبطة ابإلبالغ عن املعلومات خبالف اإلبالغ مبوجب 
 ٧املادة 

املعلومات خبالف اإلبالغ مبوجب األحكام املتعلقة ابإلبالغ واملقررات ذات الصلة لإلبالغ عن 
 ٧املادة 

 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
 (يبلغ عنها كلما توفرت) نقل أو إضافة اإلنتاج أو االستهالك

 نقل أو إضافة اإلنتاج أو االستهالك ٧، و٦مكرراً، و ٥، و٥، الفقرات ٢املادة 

  )٤التجارة مع غري األطراف (املادة 

من الربوتوكول،  ٤املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة  ١ألف، الفقرة  ٤/١٧املقرر 
 مراقبة التجارة مع غري األطراف

 (التواتر الدوري لإلبالغ احملدد أد�ه)  املعلومات عن الرتاخيص
(يبلغ عنه إنشاء وتشغيل نظام إلصدار الرتاخيص  الرتخيص – ابء ٤ املادة (أ)

 مرة واحدة)
املنسقون املعنيون بنظم إصدار الرتاخيص للتجارة  ٢ الفقرة ،٩/٨ املقرر (ب)

(يبلغ عنها مرة واحدة، يف املواد اخلاضعة للرقابة 
 مع حتديثها حسب االقتضاء)

املعلومات املقدمة من األطراف بشأن التجارة غري  ٧ الفقرة ،٤١/٧ املقرر (ج)
(يبلغ عنها عند املشروعة يف املواد اخلاضعة للرقابة 

 حدوث حاالت اجتار)
األطراف اليت ترغب يف جتنب االسترياد غري  ٧٢/٨ املقرر (د)

املرغوب فيه للمنتجات واملعدات احملتوية على 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو املعتمدة 

 (يرسل إخطار مرة واحدة)عليها 

 (يبلغ عنها كل سنتني) البحث والتطوير والتوعية وتبادل املعلومات
 موجز األنشطة ٩املادة 

  )٦(إعفاءات االستخدامات الضرورية خبالف االستخدامات املختربية والتحليلية
)6( 

 (تبلغ يف السنة اليت تلي منح إعفاء)

تقرير عن كميات واستخدامات املواد اخلاضعة  ٩، الفقرة ٨/٩املقرر 
للرقابة املنتجة واملستهلكة لالستخدامات 

 (اإلبالغ عن اإلطار احملاسيب)الضرورية 

                                                           
املقررات املتعلقة إبعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلوروفلورية للبخاخات املقيسة اجلرعات املصممة   )٦(

 .تدرجيياً لعالج الربو وأمراض االنسداد الرئوي املزمن مل تعد مدرجة هنا، نظراً ألن هذه اإلعفاءات جرى التخلص منها 
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 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
 (يبلغ عنها سنو�ً) إعفاءات االستخدامات الضرورية: االستخدامات املختربية والتحليلية

كل مادة  االجتماع السادس لألطرافمن املرفق الثاين لتقرير  ٤، الفقرة ٦/٩املقرر 
 خاضعة للرقابة منتجة لالستخدامات املختربية والتحليلية

 (تبلغ يف السنة اليت تلي منح إعفاء) إعفاء للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية
اإلبالغ بشكل منفصل عن بيا�ت اإلنتاج  ٣٠، الفقرة ٢٨/٢املقرر 

القطاعات الفرعية اليت ينطبق واالستهالك يف 
 عليها اإلعفاء

 (يبلغ عنها ملرة واحدة) املعلومات عن إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل
تبلغ األطراف اليت متلك إعفاًء لالستخدام احلرج  ٥ الفقرة ،١/٣-ا. ا. املقرر (أ)

لربوميد امليثيل عن تنفيذ الشرط املتمثل يف كفالة 
 ٩/٦من املقرر  ١تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة 

عند الرتخيص ابستخدام بروميد امليثيل أو 
السماح به أو اإلذن ابستخدامه، كما تبلغ عن 

األرصدة  أن هذه اإلجراءات أتخذ يف احلسبان
 املتاحة من املادة.

تقدم األطراف اليت تطلب إعفاءات  ٢ الفقرة ،١/٤-ا. ا. املقرر (ب)
لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل واألطراف 
اليت توقفت عن استهالك بروميد امليثيل معلومات 
عن البدائل املتاحة، على أن تكون هذه البدائل 

الستخداماهتا قبل اجلمع وبعده مدرجًة وفقا 
واتريخ التسجيل املمكن، إذا اقتضى األمر، لكل 
البديل؛ ومعلومات عن البدائل اليت ميكن 
لألطراف أن تكشف عن أ�ا قيد التطوير، على 
أن تكون مدرجًة وفقا الستخداماهتا قبل اجلمع 
وبعده واتريخ التسجيل احملتمل، إذا كان مطلوابً 

 البدائل.ومعروفاً، هلذه 
تقدم األطراف اليت تطلب إعفاءات  ٦و ٣ الفقراتن ،١/٤-ا. ا. املقرر (ج)

لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل اسرتاتيجيًة 
وطنيًة للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل وتبني 
املنهجية املستخدمة لتحديد اجلدوى االقتصادية 

االقتصادية كمعيار يف حال استخدمت اجلدوى 
 لتربير االستخدام احلرج

 (و)، ٩ الفقرة ،١/٤-ا. ا. املقرر (د)
 ٣ الفقرة ،٢/١-ا. ا. واملقرر  

تقرير عن كميات واستخدامات بروميد امليثيل 
املنتج واملستورد واملصدر لالستخدامات احلرجة 

 يف إطار احملاسبة
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 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
 سنو�ً)(يبلغ عنها  استخدامات عوامل املعاجلة

استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة،  ٢١/٣، ١٧/٦، و١٥/٧، و١٠/١٤املقررات 
والكميات الداخلة يف الرتكيبة، واالنبعااثت 
الناجتة وتكنولوجيات احتواء االنبعااثت 
املستخدمة، والفرص املتاحة خلفض االنبعااثت. 

للرقابة املنتجة اإلبالغ عن كميات املواد اخلاضعة 
 أو املستوردة لتطبيقات عوامل املعاجلة

 (يبلغ عنها ملرة واحدة) طلبات إدخال تغيريات يف البيا�ت األساسية املبلغ عنها 
تُقدَّم طلبات إدخال تغيريات يف البيا�ت  ٥ الفقرة ٣١/٥١ املقرر (أ)

األساسية املبلغ عنها لسنوات األساس إىل جلنة 
اليت بدورها سوف تعمل مع أمانة األوزون التنفيذ 

واللجنة التنفيذية لتأكيد أسباب التغيريات 
 وعرضها على اجتماع األطراف للموافقة عليها.

منهجية تقدمي طلبات تنقيح البيا�ت األساسية:  ٢ الفقرة ،٥١/٩١ املقرر (ب)
 املعلومات والواثئق اليت يتعني تقدميها

 (التواتر الدوري لإلبالغ احملدد أد�ه) معلومات أخرى
املعلومات ذات الصلة ابإلدارة الدولية ملصارف  ٥/١٥ املقرر (أ)

 (يبلغ عنها مرة واحدة)اهلالو�ت 
تقدم األطراف اليت توفر املواد اخلاضعة للرقابة  ألف ٦/٤١و ٥/٥٢ املقرر (ب)

 ٥من املادة  ١لألطراف العاملة ابلفقرة 
) سنوً� موجزاً ٥(األطراف العاملة ابملادة 

(يبلغ عنه للطلبات من األطراف املستوردة 
 سنو�ً)

(يبلغ عنها قائمة مبرافق االستصالح وقدراهتا  ٤ الفقرة ،٦/١٩ املقرر (ج)
 سنو�ً)

تبلغ األطراف عن املواد املستنفدة لألوزون  ٩/٤٢و ٠١/٨ املقرر (د)
 (يبلغ عن هذه املواد عند ظهورها)اجلديدة 

االسرتاتيجيات بشأن اإلدارة السليمة بيئيا  ٥ الفقرة ،٠٢/٧ املقرر (ه)
(يبلغ عنها مرة ملصارف املواد املستنفدة لألوزون 

 واحدة، مع حتديثها حسب االقتضاء)

طاء حكماً يسمح لألطراف أبن تقرر  ٢زاي، و ٢هاء، و ٢-ألف ٢تشمل تدابري الرقابة مبوجب املواد  -١
الرتخيص مبستو�ت إنتاج أو استهالك ضرورية لتغطية االستخدامات اليت توافق على أ�ا ضرورية. وينص املقرر 

 إال إذا:‘‘ ضرور�ً ’’بشأن االستخدامات الضرورية على أن استخدام مادة خاضعة للرقابة ال يعترب  ٤/٢٥
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المة أو كان أساسيًا لعمل اجملتمع (يشتمل على جوانب ثقافية كان ضرورً� للصحة أو الس (أ)
 وفكرية)؛

مل تتوفر بدائل جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية أو بدائل مقبولة من الناحية البيئية أو  (ب)
 الصحية.

خدامات وترد يف املرفق الثاين لتقرير االجتماع السادس لألطراف الشروط املطبقة على إعفاءات االست -٢
 املختربية والتحليلية، اليت تندرج ضمن االستخدامات الضرورية.

حاء حكماً يسمح لألطراف أبن تقرر الرتخيص مبستو�ت إنتاج أو  ٢تشمل تدابري الرقابة مبوجب املواد  -٣
بشأن  ٩/٦استهالك ضرورية لتغطية االستخدامات اليت توافق على أ�ا استخدامات حرجة. ويف املقرر 

تخدامات احلرجة، وافقت األطراف على تطبيق املعايري واإلجراءات التالية يف تقييم االستخدام احلرج لربوميد االس
 من الربوتوكول: ٢امليثيل ألغراض تدابري الرقابة الواردة يف املادة 

شيح إال إذا بنيَّ الطرف املقدم لرت ‘‘ حرجاً ’’ال يعترب أي استخدام لربوميد امليثيل استخدامًا  (أ)
 اإلعفاء أن:

االستخدام احملدد ابلغ األمهية نظرًا ألن عدم توفر بروميد امليثيل لذلك االستخدام  ‘١’
 سيؤدي إىل اختالل كبري يف السوق؛

أنه ال توجد بدائل جمدية تقنيا واقتصاد� متاحة للمستخدم وتكون مقبولة من الناحية  ‘٢’
 الرتشيح؛البيئة والصحية ومالئمة للمحاصيل وظروف 

 ال يسمح إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل، إن وجد، لالستخدامات احلرجة إال إذا: (ب)
اختذت كل اخلطوات اجملدية من الناحية التقنية واالقتصادية للتقليل إىل أدىن حد ممكن  ‘١’

 من االستخدام احلرج لربوميد امليثيل وأي انبعااثت مرتبطة هبذه املادة؛

امليثيل غري متوفر ابلكمية الكافية والنوعية املالئمة من املخزو�ت احلالية  كان بروميد ‘٢’
لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو املعاد تدويره، أيضا مع مراعاة حاجة البلدان 

 النامية لربوميد امليثيل؛

لى ثبت أن هناك جهود مناسبة تبذل لتقييم وتسويق وأتمني موافقة تنظيمية وطنية ع ‘٣’
بدائل، مع مراعاة ظروف الرتشيح املعني واالحتياجات اخلاصة لألطراف العاملة ابملادة 

، مبا يف ذلك االفتقار إىل املوارد املالية واخلربة والقدرات املؤسسية واملعلومات. ويتعني ٥
) أن ٥(األطراف غري العاملة ابملادة  ٥من املادة  ١على األطراف غري العاملة ابلفقرة 

أن هناك برامج حبث قائمة لتطوير ونشر البدائل. كذلك يتعني على األطراف  تثبت
أن تثبت أن البدائل اجملدية سُتعتمد حاملا يتم التأكد من مالءمتها  ٥العاملة ابملادة 

للظروف اخلاصة ابلطرف املعين/أو أ�ا قدمت طلبًا للصندوق املتعدد األطراف أو 
 د وتقييم وتكييف وبيان هذه اخليارات؛املصادر األخرى للمساعدة يف حتدي

تعين استخدام مواد خاضعة للرقابة يف التطبيقات املدرجة يف اجلدول ألف من املقرر ‘‘ عوامل املعاجلة’’ -٤
، بصيغته املعدلة مبوجب مقررات خمتلفة. ال تؤخذ يف االعتبار الكميات املنتجة أو املستوردة بغرض  ١٠/١٤
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عند حساب  ١٩٩٩كانون الثاين/يناير   ١استخدامها كعوامل معاجلة يف املصانع واملنشآت اليت كانت تعمل قبل 
 اً، بشرط ما يلي:فصاعد ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير   ١اإلنتاج واالستهالك اعتباراً من 

، أن ُختفض انبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة من هذه ٥يف حالة األطراف غري العاملة ابملادة  (أ)
، بصيغته املعدلة مبوجب مقررات ١٠/١٤العمليات إىل مستو�ت ضئيلة على النحو املبني يف اجلدول ابء من املقرر 

 خمتلفة؛
، أن ُختفض انبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة الناجتة عن ٥ويف حالة األطراف العاملة ابملادة  (ب)

خدام عوامل املعاجلة إىل املستو�ت اليت وافقت اللجنة التنفيذية على أ�ا مستو�ت ميكن حتقيقها إىل حد است
 معقول بطريقة فعالة الكلفة ودون التخلي غري املربر عن اهلياكل األساسية.
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 التذييل الثالث

اإلبالغ عن االستهالك واإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة 
 حميطة عالية

: التوجيه السابع خبصوص البيا�ت عن االستهالك (الواردات) مبوجب اإلعفاء املمنوح ١الفرع 
 )٧لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية (استمارة البيا�ت 

، ابعتزامه ٢٨/٢من املقرر  ٢٩األمانة، على النحو احملدد مبوجب الفقرة  إذا كان بلدك قد أخطر رمسياً  ١-١
استخدام اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية وكان مدرجاً يف التذييل األول 

لإلبالغ عن كميات مركبات الكربون اهليدروفلورية  ٧، يرجى استخدام استمارة البيا�ت ٢٨/٢للمقرر 
النحو الوارد يف التذييل األول هلذا املقرر. اجلديدة املستوردة لالستخدام يف قطاعات فرعية معتمدة على 

وجيب أن تكون هذه الواردات لالستخدام داخل بلدك وليس للتصدير. ويف حال اعتماد قطاعات فرعية 
، يرجى استخدام األعمدة ٢٨/٢من املقرر  ٣٣و ٣٢أخرى بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني 

عات الفرعية املعتمدة والكميات املستوردة لالستخدام يف اإلضافية يف استمارة البيا�ت لتحديد القطا
تلك القطاعات الفرعية.  يتعني هنا اإلبالغ فقط عن الغازات السائبة املستخدمة يف صيانة املعدات يف 

 القطاعات الفرعية املعفاة وليس الغازات املستوردة داخل معدات معبأة مسبقاً ابلغاز.
البيا�ت عن اإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز  : التوجيه الثامن خبصوص٢الفرع 

 )٨بدرجات حرارة حميطة عالية (استمارة البيا�ت 
متتلك مرافق إلنتاج مواد  ٢٨/٢من البلدان املدرجة يف التذييل الثاين من املقرر  هناك عدد قليل جداً  ١-٢

ن بلدك قد أخطر رمسيًا األمانة، على النحو احملدد املرفق واو (مركبات الكربون اهليدروفلورية). إذا كا
، ابعتزامه استخدام اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات ٢٨/٢من املقرر  ٢٩مبوجب الفقرة 

 ٨، يرجى استخدام استمارة البيا�ت ٢٨/٢حرارة حميطة عالية وكان مدرجًا يف التذييل الثاين للمقرر 
الكربون اهليدروفلورية املنتجة لالستخدام يف قطاعات فرعية معتمدة على لإلبالغ عن كميات مركبات 

النحو الوارد يف التذييل األول هلذا املقرر. وجيب أن يكون هذا اإلنتاج لالستخدام داخل بلدك وليس 
من  ٣٣و ٣٢للتصدير. ويف حال اعتماد قطاعات فرعية أخرى بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني 

، يرجى استخدام األعمدة اإلضافية يف استمارة البيا�ت لتحديد القطاعات الفرعية املعتمدة ٢٨/٢املقرر 
 والكميات املنتجة لالستخدام يف تلك القطاعات الفرعية.


