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 برانمج األمم

 املتحدة للبيئة

  

 ولــلألطراف يف بروتوك االجتماع الثالثون
 واد املستنفدةـأن املـــبشونرتايل ــم

 لطبقة األوزون

 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 9-5، كيتو
 *للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت)أ(  4البند 

تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض 
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية: تقدمي البياانت 

 الصلةواملسائل ذات  7مبوجب املادة 

من بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة الناشئة  7تقدمي البياانت مبوجب املادة 
 تدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةالعن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض 

 مذكرة من األمانة
 مقدمة - أوالا 

 اهليدروفلورية الكربون مركبات بشأن البياانت بتقدمي الصلة ذات للمسائل موجز املذكرة هذه يف يرد -1
 املفتوح العامل الفريق انقش وقد األوزون. لطبقة املستنفدة ابملواد املتعلقة مونرتايل بروتوكول من ٧ املادة مبوجب

 النظر واصل كما  ،(1)والثالثني التاسع اجتماعه يف سائلامل هذه البداية يف مونرتايل بروتوكول يف لألطراف العضوية
 جرت وقد .(3)األربعني اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل والفريق (2)فلألطرا نو والعشر  التاسع االجتماع فيها

 البياانت تقدمي مسألة ملعاجلة اجتماع كل  يف جمددا   انعقد مث أُنشئ اتصال فريق ضمن املناقشات تلك غالبية
 ما األربعني اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل الفريق فيها نظر اليت املسائل ضمن ومن .الصلة ذات واملسائل

 يلي:
من الربوتوكول )األطراف العاملة  5من املادة  1اجلدول الزمين لتقدمي األطراف العاملة ابلفقرة  )أ(

 فلورية؛( بياانت خط األساس عن مركبات الكربون اهليدرو 5ابملادة 
                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.30/1. 
 /http://conf.montreal-protocol.orgعلى الرابط  تنياملتاح UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3و UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2تني انظر الوثيق  (1)

meeting/oewg/oewg-39/presession وتقرير االجتماع ،(UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5)  املتاح على الرابطhttp://conf.montreal-

protocol.org /meeting/oewg/oewg-39/report. 
 /http://conf.montreal-protocol.orgعلى الرابط  ةاملتاح UNEP/OzL.Pro.29/7و UNEP/OzL.Pro.29/2 انظر الوثيقتني  ( 2)

meeting/mop/cop11-mop29/presession/( وتقرير االجتماع ،UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8 املتاح على الرابط )
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report. 

 /http://conf.montreal-protocol.org املتاحتني على الرابط UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/3و UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 انظر الوثيقتني )3)

meeting/oewg/oewg-40/presession/وتقرير االجتماع ، (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7) املتاح على الرابط http://conf.montreal-

protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/report/. 

http://conf.montreal-protocol.org/
http://conf.montreal-protocol.org/
http://conf.montreal-protocol.org/
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 التجارة مع غري األطراف؛اإلبالغ عن  )ب(
ومركب  141-قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري )ج(

 ؛142-الكربون اهليدروكلوري فلوري
 .االستمارات املنقحة لتقدمي البياانت وما يرتبط هبا من تعليمات )د(

 العاملي االحرتار إحداث على القدرة يتبقيم املتعلقة املسألة هي املناقشات أثناء برزت أخرى مسألة ومثة -2
 .124-فلوري اهليدروكلورية الكربون ومركب 123-فلوري اهليدروكلوري الكربون ملركب

 فيها، وُبت   عوجلت اليت املسائل بشأن دارت اليت للمناقشات موجزا   املذكرة هذه من الثاين الفرع ويعرض -3
 ملركب العاملي االحرتار إحداث على القدرة تاوقيم (،(ب) 1 )الفقرة األطراف غري مع التجارة عن اإلبالغ وهي

 .(أعاله (ج) 1 )الفقرة 142-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب 141-فلوري اهليدروكلوري الكربون
 وهي الدراسة، من مزيدا   تتطلب تزال ال اليت ابملسائل املتعلقة املناقشات حالة الثالث الفرع ويعرض -4

 (،(أ) 1 )الفقرة اهليدروفلورية الكربون ملركبات األساسية للبياانت 5 ابملادة العاملة األطراف لتقدمي الزمين اإلطار
 إحداث على القدرة تاوقيم (،(د) 1 )الفقرة تعليمات من هبا يرتبط وما البياانت لتقدمي املنقحة واالستمارات

 )الفقرة 124-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب 123-فلوري اهليدروكلوري ربونالك ملركب العاملي االحرتار
2). 
 تستخدمها لكي إلكرتونيا   التقارير لتقدمي ألداة املستمر األمانة تطوير عن معلومات الرابع الفرع ويقدم -5

 اإلبالغ التزامات إطار يف اإلفادات تقدمي عن فضال ٧ املادة مبوجب السنوية بياانهتا تقارير تقدمي يف األطراف
 .األخرى

 والتعليمات ٧ املادة مبوجب البياانت لتقدمي املقرتحة املنقحة االستمارات املذكرة هذه مرفق ويتضمن -6
 واإلنتاج والصادرات الواردات بشأن ،6 إىل 1 من البياانت واستمارات )االستبيان هبا املرتبطة التوجيهية واملبادئ
 على منظمة تذييالت ثالثة املرفق ويتضمن .للرقابة( اخلاضعة املواد وانبعااثت األطراف غري مع والتجارة والتدمري

 :التايل النحو
التذييل األول: التعليمات واملبادئ التوجيهية لتقدمي البياانت، مقسمة  إىل فروع على النحو  (أ)

 التايل:
 : مقدمة؛1 الفرع ‘1’
 من بروتوكول مونرتايل؛ ٧ابملادة ذات الصلة : تقدمي البياانت واإليضاحات 2الفرع  ‘2’
 : تعليمات عامة؛3الفرع  ‘3’
 : التعاريف؛4الفرع  ‘4’
: التوجيه األول خبصوص البياانت عن الواردات من املواد اخلاضعة للرقابة 5الفرع  ‘5’

 (؛1)استمارة البياانت 
اد اخلاضعة للرقابة : التوجيه الثاين خبصوص البياانت عن الصادرات من املو 6الفرع  ‘6’

 (؛2)استمارة البياانت 
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: التوجيه الثالث خبصوص البياانت عن إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة ٧الفرع  ‘٧’
 (؛3البياانت 

: التوجيه الرابع خبصوص البياانت عن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة 8الفرع  ‘8’
 (؛4البياانت 

اخلامس خبصوص البياانت عن الواردات من غري األطراف : التوجيه 9الفرع  ‘9’
 (؛5والصادرات إليها )استمارة البياانت 

: التوجيه السادس خبصوص البياانت عن انبعااثت مركب الكربون 10الفرع  ‘10’
 (؛6الثانية ابملرفق واو )استمارة البياانت املدرج يف اجملموعة  23-اهليدروفلوري

 توضيحية ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة؛: قائمة 11الفرع  ‘11’
التذييل الثاين: أحكام تقدمي البياانت واإليضاحات املتعلقة بتقدمي التقارير خبالف تقارير املادة  (ب)

 ؛ ٧
التذييل الثالث: تقدمي التقارير عن االستهالك واإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت  (ج)

 يشمل التذييل الفروع التالية:و  .حرارة حميطة عاليةتتميز بدرجات 
: التوجيه السابع خبصوص البياانت عن االستهالك )الواردات( مبوجب اإلعفاء 1الفرع  ‘1’

 (؛٧حميطة عالية )استمارة البياانت املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة 
اج مبوجب اإلعفاء املمنوح : التوجيه الثامن خبصوص البياانت عن اإلنت2الفرع  ‘2’

 .(8البياانت لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية )استمارة 
 املسائل اليت متت معاجلتها والبت فيها - اثنياا 
 اإلبالغ عن التجارة مع غري األطراف - ألف

 حيث لألطراف، والعشأأأأرين التاسأأأأع االجتماع يف األطراف غري مع التجارة عن اإلبالغ مسأأأأألة عوجلت -٧
 اخلاضأأأعة املواد يف التجارة عن ابإلبالغ اخلاصأأأة والتعليمات االسأأأتمارات من حتَذف أن على االتصأأأال فريق وافق

 فريق عأأادأو  .(4)اهليأأدروفلوريأأة( الكربون )مركبأأات واو املرفق مواد إىل اإلشأأأأأأأأأأأأأأأارات مجيع األطراف غري مع للرقأأابأأة
 يف إضأأأأأايف نص أدرج وقد .العضأأأأأوية املفتوح العامل لفريقل األربعني جتماعاال يف املسأأأأأألة هذه يف النظر االتصأأأأأال

 واألمانة األطراف إرشأأاد بغية الصأألة ذات والتعليمات البياانت لتقدمي املنقحة االسأأتمارات يف 4-9 الفقرة شأأكل
 املفتوح العامل للفريق األربعني االجتماع يف االتصأأأأأأال فريقُ  وحرره اإلضأأأأأأايف النص يف ونظر .املسأأأأأأألة هذه بشأأأأأأأن

 .املأأذكرة هأأذه مرفق يف األول ابلتأأذييأأل 9 الفرع من 4-9 الفقرة يف عليأأه املتفق النهأأائي النص وأدرج العضأأأأأأأأأأأأأأويأأة
 أدانه(. )ابء( اثلثا   الفرع )انظر املنقحة والتعليمات االستمارات يف النظر األطراف وستواصل

ومركب الكربون  141-الكربون اهليدروكلوري فلوريالقدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركب  تاقيم - ابء
 142-اهليدروكلوري فلوري

 اهليدروكلوري الكربون ملركب العاملي االحرتار إحداث على للقدرة تنيقيم اسأأأأأأأتخدام مبسأأأأأأأألة يتعلق فيما -8
 األوزون أمانة إىل الطلب على االتصأأأأأأأأأأأأأأال فريق وافق 142-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب 141-فلوري

                                                           
 .54، الفقرة UNEP/OzL.Conv.11/7–UNEP/OzL.Pro.29/8انظر   (4)
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 ملركب 142-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب ب141-فلوري اهليدروكلوري الكربون مركب قيميت سأأأتخداما
 حسأأأأأأأأأأأأأأأاب عنأأد التوايل، على ،142-فلوري اهليأأدروكلوري الكربون ومركأأب 141-فلوري اهليأأدروكلوري الكربون

 الكربون مركبات نتجتأ أو اسأأأأأأأأأأأأأأتهلكت اليت لألطراف اهليدروفلورية الكربون ملركبات األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأية الكميات
 بكل اخلاصة األساس سنوات خيص فيما 142-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب 141-فلوري اهليدروكلوري

-فلوري اهليأدروكلوري الكربون ومركأب ب141-فلوري اهليأدروكلوري الكربون مركأب أن إىل ابلنظر منهأا، طرف
 .(5)جتاراي   األجدى املواد تلك آيسومرات ميثالن ب142

-فلوري اهليدروكلوري الكربون مركب عن اإلبالغ سبقت اليت االختالالت أن حقيقة النهج هذا وتؤيد -9
 استمارات يف القيود عن نتجت 1989 لعام وتسجيلهما 142-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب 141

 واتفق .جتاراي   اجملدية املواد تلك آيسومرات معظم عن ابإلبالغ تسمح تكن مل واليت الوقت ذلك يف املتاحة اإلبالغ
 ولكن هبا، اخلاصة السابقة اهليدروفلورية الكربون مركبات كميات  يف تغيريات املتأثرة األطراف تطلب أال على أيضا  
 مركب من كميات  141-فلوري اهليدروكلوري الكربون مركب بوصفها عنها املبلغ الكميات سُتعترب ذلك من بدال  

 عنها املبلغ 142-فلوري اهليدروكلوري الكربون مركب كميات  وسُتعترب ب،141- فلوري اهليدروكلوري الكربون
 من األساسية الكميات حساب ألغراض وذلك ب،142- فلوري اهليدروكلوري الكربون مركب من كميات
 .األطراف بتلك اخلاصة اهليدروفلورية الكربون مركبات

 ظر فيهالنواصلة امسائل معروضة على األطراف مل - اثلثاا 
عن مركبات الكربون  يةبياانت األساسال ٥من املادة  1اجلدول الزمين لتقدمي األطراف العاملة ابلفقرة  - ألف

 اهليدروفلورية
 األطراف من طرف كل  يقوم أن الربوتوكول من ٧ املادة من 2 الفقرة تقتضي كيغايل،  تعديل اعتماد عقب -10

 اخلاضعة املواد من مادة لكل والصادرات والواردات اإلنتاج عن إحصائية ببياانت األمانة بتزويد 5 ملادةاب العاملة
 وعن (6)1 اجملموعة إىل املنتمية لألطراف ابلنسبة 2022-2020) األساس سنوات عن واو املرفق يف للرقابة

 يف البياانت هلذه تقديرات أفضل أو ،((٧)2 اجملموعة إىل املنتمية لألطراف ابلنسبة 2026 - 2024 السنوات
 الربوتوكول يف الواردة البنود سراين اتريخ من أشهر ثالثة يتجاوز ال موعد يف الفعلية، البياانت توافر عدم حالة

  الطرف. ذلك على املواد تلك خبصوص
 كيغايل  تعديل على تصدق اليت 5 ابملادة العاملة األطراف إىل يُطلب أن ميكن الفقرة تلك إىل واستنادا   -11
 تقدم أن ،2 اجملموعة ألطراف ابلنسبة 2026 عام هناية وقبل ،1 اجملموعة ألطراف ابلنسبة 2022 عام هناية قبل

 اتريخ وحىت ابلفعل. متاحة البياانت تلك تصبح أن قبل منها بكل اخلاصة األساس خط بياانت مجيع أو بعض
 يف النفاذ حيز سيدخل الذي كيغايل،  ديلتع على 5 ابملادة العاملة األطراف من عدد صدق املذكرة، هذه صدور

 آذار/مارس 31 حبلول األساسية لبياهنا تقديرات األطراف هذه تقدم أن املنتظر ومن ،2019 الثاين/يناير كانون  1
2019. 

                                                           
 .25و 22 ني، الفقرت UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7انظر  (5)
 من هذه املذكرة. ٧ابستثناء األطراف العشرة املدرجة يف احلاشية  5مجيع األطراف العاملة ابملادة   (6)
اإلسالمية( وابكستان والبحرين والعراق وعمان وقطر والكويت واململكة العربية  -اإلمارات العربية املتحدة وإيران )مجهورية   (٧)

 السعودية واهلند.
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 التاسع واالجتماعُ  والثالثني، التاسع اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل الفريقُ  املسألة هذه انقش وقد -12
 اآلراء يف عام توافق إىل التوصل وجرى األربعني، اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل والفريقُ  طرافلأل والعشرون
 البياانت تصبح أن بعد اهليدروفلورية الكربون ملركبات األساسية البياانت بتقدمي 5 ابملادة العاملة لألطراف ابلسماح

 .متاحة
 السماح مفهوم بشأن لألطراف والعشرين التاسع االجتماع يف االتصال فريق يف العام االتفاق إىل واستنادا   -13

 الكربون مبركبات املتعلقة األساسية بياانهتا بتقدمي كيغايل  تعديل على صدقت اليت 5 ابملادة العاملة لألطراف
 املشاركان الرئيسان أعد الربوتوكول، من ٧ دةاملا من 2 الفقرة يف احملدد الوقت خبالف الحق وقت يف اهليدروفلورية

 مشروع تضمنه الذي النهج ومتثل .فيها النظر األطراف على يتعني اليت واخليارات الرئيسية النقاط يتضمن نصا  
 مبركبات املتعلقة األساسية البياانت بتقدمي 5 ابملادة العاملة األطراف اللتزام االمتثال يف النظر إرجاء يف النص
 ديؤ ي الذي األساسية البياانت تقدمي أتخر مينع أن ابالمتثال املتعلق التأجيل هذا شأن ومن .اهليدروفلورية بونالكر 
 يف املطلوب النحو على األساسية، البياانت عن ابإلبالغ يتعلق فيما الربوتوكول ألحكام امتثال عدم حدوث إىل

 .الربوتوكول من ٧ املادة من 2 الفقرة
 العضوية، املفتوح العامل للفريق األربعني االجتماع يف االتصال فريق يف جرت اليت املناقشات وخالل -14
 الكربون مركبات عن تقديرية وليست حقيقية أساسية بياانت 5 ابملادة العاملة األطراف تقدم أن على اتفق

 عدم أتجيل’’ قبيل نم عبارات تفادي يتعني فإنه متاحة غري البياانت تلك تكون عندما أنه بيد .اهليدروفلورية
 السعي على واتفق .كيغايل  تعديل مبوجب اللتزاماته ميتثل مل املعين الطرف أن يعين أن ميكن ذلك ألن نظرا   ‘‘امتثال

 االجتماع يف النقاش مبواصلة للسماح نصا   املهتمة األطراف تقدم أن وعلى ،ا  قدم للمضي خمتلفة طريقة إجياد إىل
 .لألطراف الثالثني

 االستمارات املنقحة لتقدمي البياانت وما يرتبط هبا من تعليمات - ابء
 واملبادئ التعليمات ذلك يف مبا البياانت، تقدمي استمارات وحتديث استعراض إىل احلاجة نشأت -15

 يتعلق فيما البياانت بتقدمي جديدة التزامات فرض الذي كيغايل تعديل اعتماد أعقاب يف الصلة، ذات التوجيهية
 اهليدروفلورية. الكربون مبركبات

 من مستكملة نسخة عن فضال   البياانت، لتقدمي املنقحة االستمارات من أولية جمموعة األمانة وأعدت -16
 التاسع اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل الفريق أوال   فيها نظر الصلة، ذات التوجيهية واملبادئ التعليمات
 اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل الفريق ومؤخرا   لألطراف والعشرون لتاسعا االجتماع فيها نظر مث ومن ،والثالثني
 وُقدمت البياانت، لتقدمي املنقحة االستمارات يف اتصال فريق نظر االجتماعات هذه من اجتماع كل  ويف األربعني.
 هبا املرتبطة التوجيهية ئواملباد والتعليمات اإلبالغ استمارات تنقيح األمانة وواصلت حتسينات إلجراء اقرتاحات

 األطراف. فرادى من الواردة واملسامهات الردود إىل أيضا   استنادا  

 تقدمي استمارات خيص فيما املعلقة املسألة كانت  العضوية املفتوح العامل للفريق األربعني االجتماع ويف -1٧
 غري مع التجارة عن ابإلبالغ رتبطةامل البياانت تقدمي تعليمات يف 4-9 الفقرة يف الوارد ابلنص تتعلق البياانت

 أعاله ٧ الفقرة يف ورد وكما .23-اهليدروفلوري الكربون مركب ابنبعااثت املتعلقة البياانت عن واإلبالغ األطراف،
 فريق بقبول النهائي النص وحظي وُحر ِر ُدِرس قد البياانت تقدمي تعليمات من 4-9 للفقرة اجلديد النص فإن

 االتصال.
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 انقش فقد 23-اهليدروفلوري الكربون مركب ابنبعااثت املتعلقة املعلومات عن ابإلبالغ يتعلق فيما أما -18
 استمارة أن أخريا   ووافق العضوية، املفتوح العامل للفريق األربعني االجتماع يف مطوال   املسألة هذه االتصال فريق

 فريق اقرتحو  .أخرى معلومات   تشمل أن كنمي بل فقط، االنبعااثت على تقتصر أال ينبغي 6 البياانت عن اإلبالغ
 على األمانة نشرتو  6 رقم االستمارة يف البياانت عن الطوعي لإلبالغ املرفق يف جديدة حقول إدخال االتصال

 تعليقات تقدمي إىل املهتمة األطراف ودعيت .(6 )االستمارة االستمارة من منقحة نسخة   اإللكرتونية االجتماع بوابة
 استمارة من منقحة نسخة وأدرجت واحد، طرف من مدخالت األمانة وتلقت .االستمارة هذه بشأن األمانة إىل

 هبا املرتبطة التوجيهية واملبادئ والتعليمات البياانت عن لإلبالغ واملستكملة املنقحة االستمارات ضمن 6 البياانت
 .املذكرة هذه مرفق يف الواردة

ومركب الكربون  123-ر العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوريالقدرة على إحداث االحرتا تاقيم -جيم 
 124-فلورياهليدروكلوري 

 رصد أنه إىل األطراف أحد أشار عندما لألطراف والعشرين التاسع االجتماع يف املسألة هذه أثريت -19
 الكربون ومركب 123-فلوري اهليدروكلوري الكربون ملركب العاملي االحرتار إحداث على القدرة يتقيم يف أخطاء  

 العاملي االحرتار إحداث على القدرة قيم نقلت وقد .كيغايل  تعديل مبوجب واو املرفق يف124-فلوري اهليدروكلوري
 على القدرة قيمتا كانت  حيث املناخ بتغري املعنية الدولية احلكومية للهيئة الرابع التقييم تقرير من خاطئة بطريقة

 124-فلوري اهليدروكلوري الكربون ومركب 123-فلوري اهليدروكلوري الكربون ملركب العاملي االحرتار إحداث
 الكربون ومركب **123-فلوري اهليدروكلوري الكربون مركب ،جتاراي   األجدى اآليسومرين ختصان اهليئة قريرت يف

 العاملي االحرتار إحداث على القدرة قيم كيغايل  تعديل يف أدرجت بينما التوايل، على ،**124-فلوري اهليدروكلوري
 الكربون ومركب 123-فلوري اهليدروكلوري لكربونا مركب لآليسومرين، الكاملة اجملموعة خيص فيما الصلة ذات

 .124-فلوري اهليدروكلوري

 ملعاجلة طريقة أفضل أن على االتصال فريق وافق العضوية املفتوح العامل للفريق األربعني االجتماع ويف -20
 افاألطر  تسعى أن على األطراف، اجتماع عن يصدر مقرر خالل من هي أعاله 19 الفقرة يف املبينة األخطاء

 حىت املسألة يف النظر مواصلة إرجاء على العامل الفريق ووافق .الصدد هذا يف مناسب نص لصياغة املهتمة
 .لألطراف الثالثني االجتماع

 مواصلة تطوير أداة لإلبالغ اإللكرتوين - رابعاا 
 القدمي البياانت قاعدة نظام الستبدال اإللكرتوين لإلبالغ أداة تطوير على العمل األوزون أمانة تواصل -21

 ابلتعاون خارجية شركة التطوير بعملية وتضطلع شبكية. تكنولوجيات طريق عن وحتديثه استدامته ميكن جديد بنظام
 نظام استخدام األطراف جلميع وميكن املصدر. ومفتوحة حديثة تكنولوجيا ابستخدام األوزون أمانة فريق مع الوثيق

 طرف، لكل الداخلية املعلومات تكنولوجيا لقدرات تبعا   املختلفة، لقنواتا خالل من اجلديد اإللكرتوين اإلبالغ
 عن اآليل اإلبالغ إىل اإللكرتوين( الربيد طريق عن املثال، سبيل )على النطاق خارج من اإلفادات تقدمي من بداية  
 نظام ابلفعل لديها اليت تقدما   األكثر األطراف خيص فيما احلديثة اإللكرتونية التطبيقات برجمة واجهات طريق
 مع التواصل أكثر أو برانجمني أو لتطبيقني تتيح براجمية أداة   التطبيقات برجمة واجهة ومتثل وطين. إلكرتوين إبالغ
 البعض. اهبعض

 غري واإلبالغ ٧ ابملادة املتعلق ابإلبالغ الصلة ذات البياانت تقدمي الستيعاب اجلديد النظام ُصمم وقد -22
 احمليطة احلرارة درجات إعفاءات إطار يف واإلبالغ واحلرجة، الضرورية االستخدامات بيان )مثل املادة هبذه املتعلق
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 اإللكرتوين اإلبالغ نظام كون  عن وفضال   .البياانت تقدمي استمارات يف املنتظرة التغيريات يتضمن وهو العالية(،
 يلي: ما قبيل من حتسينات على أيضا   ينطوي فإنه املبلغة لألطراف مالءمة   أكثر اجلديد

 شكل )يف إلكرتونية وتعليمات حبث، جداول تدعمها اختيار قوائم الشبكية، االستمارات (أ)
 عملية تسريع أجل من احلقيقي، الوقت يف البياانت من للتحقق وعمليات للسياق( مراعية تعليمات نصوص

 اإلبالغ؛
 األطراف ملساعدة املستهدف، وعدامل من اإلبالغ التزامات زمن اقرتاب عند إشعارات تقدمي  (ب)

 النهائية؛ ابملواعيد االلتزام يف
 صعيد على العمل حجم تقليص على واملساعدة املزائج/اخلالئط، عن لإلبالغ املتكامل الدعم (ج)

 البياانت؛ إعداد
 الشفافية زايدة أجل من املقدمة البياانت على احلقيقي الوقت يف واالطالع املتابعة لوحات (د)

 اجلودة؛ وضبط
 التصديق، حالة عن املعلومات على اإللكرتوين اإلبالغ نظام يف مباشر وبشكل االطالع سهولة (ه)

 واإلعفاءات؛ واملقررات، الرقابة، وتدابري األساسية، والبياانت التصنيف، وحالة
 .الرئيسية اإلبالغ ابلتزامات للوفاء اللغات متعددة مستخِدم واجهات (و)

 عنها املبلغ البياانت إدارة يف األوزون أمانة اجلديد اإللكرتوين اإلبالغ نظام وبرامج خوادم وستدعم -23
 احملتملة، االحنراف عمليات حتليل ويف وحتديثها، البحث جداول على احملافظة ويف الكفاءة، من مبزيد ومعاجلتها

 .االمتثال عن التقارير إعداد ويف

 لتيسري الرئيسي الشبكي املوقع يف وسيدمج ظه،وحتف اإللكرتوين اإلبالغ نظام األمانة وستستضيف -24
 جيدة قابلية توفر كما  اإلبالغ منهجية يف املقبلة التغيريات استيعاب يف مرونة توفر بطريقة وسُيصم م إليه الوصول

 .الطويل املدى يف عليه للمحافظة

 االحتياجات قتوثي من بدءا   مرحلتني، ذي هنج ابستخدام اإللكرتوين إلبالغا نظام تطوير وجيري -25
 تقدمي أجل من النهائية( املرحلة يف حاليا   هي اليت )األنشطة احلالية والبياانت القائم للنظام املتعمق واالستعراض

 تسمح )اليت األوىل النسخة تكون أن املتوقع ومن .الفعلي التطوير الثانية، للمرحلة تقنية ومواصفات شامل حتليل
 املتبقية للمميزات الكامل التنفيذ يليها ،2019 شباط/فرباير هناية حبلول جاهزة (٧ املادة مبوجب بياانت بتقدمي
 .2019 أاير/مايو حبلول
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 املرفق
 وما يرتبط هبا من تعليمات ومبادئ توجيهية 7استمارات اإلبالغ عن البياانت املقرتحة مبوجب املادة 

 استبيان
 _____________ سنة اإلبالغ: _______________ الطرف:

ابإلبالغ  قبل الشروع يف االستبيان يُطلب إىل اجلهات اجمليبة أن تقرأ بعناية الفروع التالية يف وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة
 : التعاريف. وُتشج ع اجلهات اجمليبة على الرجوع إىل4الفرع )ج( : تعليمات عامة؛ 3الفرع )ب( : مقدمة؛ 1عن البياانت: )أ( الفرع 

 التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت حسب االقتضاء عند ملء استمارات البياانت.
 االستبيان

، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات الكربون بلدك مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت استوردهل  1-1
اهليدروفلورية اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون 

 خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟
  ]   [ال ]   [ نعم

. 1. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 2-1وانتقل إىل السؤال  1ذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت إ
بياانت عن الواردات من املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ ال) األول التوجيهيرجى قراءة 

 انت بعناية قبل ملء االستمارة.عن البيا
مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل،  صدر بلدك أو أعاد تصديرهل  1-2

أو بروميد امليثيل، أو مركبات أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، 
 الكربون اهليدروفلورية خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟

  ]   [ال ]   [ نعم
. 2. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 3-1وانتقل إىل السؤال  2إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 

اانت عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة )بشأن البي الثاين التوجيهيرجى قراءة 
 ابإلبالغ عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.

لكربون بلدك مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات ا أنتجهل  1-3
اهليدروفلورية اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون 

 خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟
  ]   [ال]   [ نعم 

. 3. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 4-1ال وانتقل إىل السؤ  3إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 
)بشأن البياانت عن إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ  الثالث التوجيهيرجى قراءة 

 عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.
 بلدك أي مواد مستنفدة لألوزون أو مركبات كربون هيدروفلورية خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟ دمرهل  1-4

 ]   [ ال ]   [ نعم



UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1 

9 

. 4. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 5-1وانتقل إىل السؤال  4إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 
أن البياانت عن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ )بش الرابع التوجيهيرجى قراءة 

 عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.
 خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟ استورد بلدك من غري األطراف أو صدر أو أعاد التصدير إليهاهل  1-5

 ]   [ ال ]   [ نعم
. 5. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 6-1وانتقل إىل السؤال  5كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت إذا  

)بشأن البياانت عن الواردات من الدول غري األطراف والصادرات إليها( من وثيقة التعليمات واملبادئ  اخلامس التوجيهيرجى قراءة 
 بالغ عن البياانت بعناية، وال سيما تعريف غري األطراف، قبل ملء االستمارة.التوجيهية املتعلقة ابإل

)يصنع( مواد اجملموعة األوىل خالل السنة املبلغ عن بياانهتا من أي مرفق ينتج  23-بلدك مادة الكربون اهليدروفلوري ينتجهل  1-6
 من املرفق جيم أو املرفق واو؟

 ]   [ ال ]   [ نعم
 السادس التوجيه. يرجى قراءة 6. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 6إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 

( من وثيقة التعليمات 23-مركب الكربون اهليدروفلوري - واو)بشأن البياانت عن انبعااثت املادة املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق 
 دئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.واملبا

 ......................................................................................... اسم املوظف املعين ابإلبالغ:
 ............................................................................................................ التوقيع:

 .................................................................................................... اللقب الوظيفي:
 ............................................................................................................ املنظمة:

 ..................................................................................................... العنوان الربيدي:
 ..........................................................................................................اسم البلد: 
 ......................................................................................................... رقم اهلاتف:

 .................................................................................................... الربيد اإللكرتوين:
 ............................................................................................................. التاريخ:
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 بشأن الواردات 1استمارة البياانت 
 امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد استورد -1

مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، 
مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد أو  فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية

 كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروفلورية
 يرجى قراءة التوجيه األول بعناية -2

 قبل ملء هذه االستمارة
 الطرف: ______________

 1استمارة البياانت 
 البياانت عن الواردات

 أطنانأو  استنفاديةأطنان  ت)ليس [1]ابألطنان
 (مكافئ اثين أكسيد الكربون

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 20كانون األول/ديسمرب ___  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

A7 Dataform/2018 

 

إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
ضرورية أو حرجة أو  الستخدامات

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 ةاملاد
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة ومعاد 
 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 األوليةاملواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات
      CFCl)3( 11-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ألف 

      2Cl2(CFC( 12-مركب الكربون الكلوروفلوري 
      3Cl3F2(C( 113-مركب الكربون الكلوروفلوري 
      2Cl4F2(C( 114-مركب الكربون الكلوروفلوري 
      Cl)5F2(C 115-مركب الكربون الكلوروفلوري 

      BrCl)2(CF 1211اهلالون  الثانيةاجملموعة  -املرفق ألف 
      Br)3(CF 1301اهلالون  
      2Br4F2(C( 2402اهلالون  

      Cl)3(CF 13-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ابء
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
ضرورية أو حرجة أو  الستخدامات

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 ةاملاد
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة ومعاد 
 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 األوليةاملواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات
      CCl)4(رابع كلوريد الكربون  اجملموعة الثانية -املرفق ابء
      3Cl3H2(C( ثانيثالثي الكلورو إ -1، 1، 1أي  كلوروفورم امليثيل  الثالثة اجملموعة -املرفق ابء

       
 التعليقات:

[1]
 طن = طن مرتي. 

وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري ك االستخدام. مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذل  *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

      CHFCl)2( **21-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري اجملموعة األوىل -املرفق جيم 
      Cl)2(CHF **22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      FCl)2(CH 31-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      3CF2(CHCl( **123-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      CHFClCF)3( **124-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      Cl)3F2H2(C 133-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      2CFCl3(CH( **ب141-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      Cl)2CF3(CH **ب142-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      2Cl5HF3(C( 225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      2CHCl2CF3(CF(سي ايه  225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
             CHClF)2ClCF2(CFسي يب  225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
ضرورية أو حرجة أو  الستخدامات

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 ةاملاد
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة ومعاد 
 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 األوليةاملواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات
      مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية اجملموعة الثانية -املرفق جيم
      BrCl)2(CHبروميد كلوريد امليثان  اجملموعة الثالثة -املرفق جيم
      Br)3(CHبروميد امليثيل  اجملموعة األوىل -املرفق هاء 

 

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد املستوردة    
احلجر  تطبيقات الستخدامها يف

        الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن
 

 التعليقات:

يتعني على  5املادة من  1ابلفقرة من الربوتوكول فإنه خبصوص أي عملية نقل الستهالك  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية جتريها األطراف غري العاملة  2من املادة  مكررا   5ملا جاء يف الفقرة  : وفقا  مالحظة
 فرتة اليت ستجري فيها.كل طرف من األطراف املعنية أن خيطر األمانة بعملية النقل يف موعد أقصاه وقت إجرائها، مع اإلشارة إىل بنود عملية النقل املعنية وال

ك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذل  *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

 دى جتاراي  وتدرج مقابلها قيم جهد استنفاد األوزون كيما تستخدم ألغراض هذا الربوتوكول.حتدد املواد األج  **
      2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو

      F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CF2(CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      2CHF2(CHF( 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
ضرورية أو حرجة أو  الستخدامات

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 ةاملاد
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة ومعاد 
 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 األوليةاملواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات
      2FCHF2(CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CF3(CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      F)2FCH2(CH 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      2CHF3(CH(أ 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CHFCF3(CF(إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CF2FCF2(CH(سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CHFCF2(CHF(إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CF2CH3(CF(ف إيه ا 236-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      2CHF2FCF2(CH(سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CF2CH2(CHF(ف إيه ا 245-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      (CF3CH2CF2CH3)ف سي اإم  365-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      3CF2CHFCHFCF3(CF(ي اإم إي  10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري 
       

      CHF)3( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة الثانية -املرفق واو 
       

 غري املدرجة يف القائمة أدانه( للمزائجينطبق ذلك على مجيع املواد، وليس فقط مركبات الكربون اهليدروفلورية )يرجى إضافة صفوف أو صفحات حسب احلاجة  -املزائج احملتوية على مادة/مواد خاضعة للرقابة 
-R-404A  (HFC-125=44% ،HFC-134a=4%، HFCاملزيج  

143a=52%) 
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
ضرورية أو حرجة أو  الستخدامات

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 ةاملاد
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة ومعاد 
 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 األوليةاملواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات
= R-407A  (HFC-32=20%،HFC-125=40%،HFC-143aاملزيج 

40%) 
     

-R-407C  (HFC-32   =23% ،HFC-125  =25% ، HFCاملزيج  

143a   =52%) 
     

      R-410A  (HFC-32   =50% ،HFC-125  =50%)املزيج  
      R-507A  (HFC-125  =50% ، HFC-143a  =50%)املزيج  
      R-508B  (HFC-23  =46% ،PFC-116  =54%)املزيج  
       
       

 التعليقات:

يات اإلمجالية من املزائج املستوردة، أو توليفة ينبغي عدم تكرار اإلبالغ عن املواد اخلاضعة للرقابة. جيوز لألطراف أن تبلغ عن الواردات من فرادى املواد اخلاضعة للمراقبة، أو الكم املزائج: عند اإلبالغ عن مالحظة
من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت  11. عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع من االثنني، شريطة عدم اإلبالغ ألكثر من مرة عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة املستوردة

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

الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن،  كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطرافمقابل    *
ويف حالة وجود إعفاءات متعددة لكل مادة فيما خيص بعض املواد اخلاضعة للرقابة ميكن استخدام قيود متعددة  أعاله.‘‘ اتالتعليق’’يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

 هلذه املواد لإلبالغ فيما يتعلق هبذه اإلعفاءات.
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 A7 Dataform/2018 األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات - 1مرفق استمارة البياانت 
 (24/12من الربوتوكول، واملعلومات الواردة يف هذا املرفق تقدم على أساس طوعي )املقرر  ٧: هذا املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة مالحظة

إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

لدرجات  أوكمية املادة اجلديدة املستوردة الستخدامات ضرورية أو حرجة  
 استخدامات أخرى معفاة*احلرارة احمليطة العالية أو 

(1) 
 أو املزيج املادة

(2) 
الطرف املصدر للكميات 
 املبلغ عنها بوصفها واردات

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة ومعاد 

 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة املستوردة 

 األوليةالستخدامات املواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
 االستخدام* أو املالحظاتاملقرر/نوع 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       (CH3Brبروميد امليثيل )
كمية بروميد امليثيل اجلديد املستوردة الستخدامها يف تطبيقات احلجر الصحي     

         داخل بلدك وتطبيقات ما قبل الشحن
   

   
 التعليقات:

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

  



UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1 

16 

 صادراتبشأن ال 2استمارة البياانت 
 صدر أو أعاد تصديرامأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد  -1

مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم 
مركبات الكربون اهليدروبرومية أو  امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

 فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروفلورية
 بعناية ثاينيرجى قراءة التوجيه ال -2

 قبل ملء هذه االستمارة
 الطرف: ______________

 2استمارة البياانت 

 ت*صادراالبياانت عن ال
 (مكافئ اثين أكسيد الكربون أطنانأو  استنفادية)ليس أطنان 

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 20________كانون األول/ديسمرب   -الفرتة: كانون الثاين/يناير

A7 Dataform/2018 

 
جلميع صدرة إمجايل الكمية امل  

 االستخدامات
كمية املادة اجلديدة املصدرة الستخدامات ضرورية أو حرجة أو  

 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو استخدامات أخرى معفاة****
(1) 
 أو املزيج املادة

(2) 
 **بلد املقصد للصادرات

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة ومعاد 

 تدويرها

(5) 
 صدرةكمية املادة اجلديدة امل

 ***األوليةالستخدامات املواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
 ***املقرر/نوع االستخدام*

 أو املالحظات
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 (Br3CH)بروميد امليثيل 

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد املصدرة الستخدامها يف احلجر الصحي    
 وتطبيقات ما قبل الشحن
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جلميع صدرة إمجايل الكمية امل  
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املصدرة الستخدامات ضرورية أو حرجة أو  
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو استخدامات أخرى معفاة****

(1) 
 أو املزيج املادة

(2) 
 **بلد املقصد للصادرات

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة ومعاد 

 تدويرها

(5) 
 صدرةكمية املادة اجلديدة امل

 ***األوليةالستخدامات املواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
 ***املقرر/نوع االستخدام*

 أو املالحظات
 التعليقات:

 طن = طن مرتي.  [1]
د من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أح 11: عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع مالحظة

 .أعاله‘ ‘التعليقات’’أو يف إطار “ املالحظات”مكوانت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف عمود 
 .4، الفقرة 1٧/16و 4/14تشمل عمليات إعادة التصدير. املرجع: املقرران   *

 .ينطبق على مجيع املواد، مبا يف ذلك املواد الداخلة يف املزائج  **
 .)البياانت عن اإلنتاج( 3من استمارة البياانت  3ال تطرح من اإلنتاج الكلي يف العمود   ***

لذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. كل مادة مصدرة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف ا  مقابل  ****
 .أعاله‘‘ تالتعليقا’’وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
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 إلنتاجبشأن ا 3استمارة البياانت 
 أنتج:امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد  -1

مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، 
فلورية، أو بروميد  مركبات الكربون اهليدروبروميةأو  أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

 كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروفلورية
 قبل ملء هذه االستمارة بعناية ثالثيرجى قراءة التوجيه ال -2

 الطرف: ______________

 3استمارة البياانت 
 إلنتاجالبياانت عن ا

 (اثين أكسيد الكربونمكافئ أو أطنان  استنفادية)ليست أطنان  [1]ابألطنان 

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 20كانون األول/ديسمرب ___  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

A7 Dataform/2018 

 
اإلنتاج لالستخدامات الضرورية أو    

احلرجة أو االستخدامات األخرى 
 املعفاة داخل بلدك*

 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج الستخدام 

داخل األولية املواد 
 كبلد

(5) 

 الكمية
(6) 

املقرر/نوع 
االستخدام* أو 

 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة مبوجب 

حاء  2-ألف 2للمادتني  ، وفقا  5املادة 
 5و

     CFCl)3( 11-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ألف 

هذا العمود مل يعد ينطبق على املواد املدرجة 
يف املرفق ألف واملرفق ابء )مركبات الكربون 

الكلوروفلورية واهلالوانت ورابع كلوريد 
 الكربون وكلوروفورم امليثيل(

     2Cl2(CFC( 12-مركب الكربون الكلوروفلوري 
     3Cl3F2(C( 113-مركب الكربون الكلوروفلوري 
     2Cl4F2(C( 114-مركب الكربون الكلوروفلوري 
     Cl)5F2(C 115-مركب الكربون الكلوروفلوري 

     lBrC2(CF( 1211اهلالون  اجملموعة الثانية -املرفق ألف 
     Br)3(CF 1301اهلالون  
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية أو    
احلرجة أو االستخدامات األخرى 

 املعفاة داخل بلدك*

 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج الستخدام 

داخل األولية املواد 
 كبلد

(5) 

 الكمية
(6) 

املقرر/نوع 
االستخدام* أو 

 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة مبوجب 

حاء  2-ألف 2للمادتني  ، وفقا  5املادة 
 5و

     2Br4F2(C( 2402اهلالون  
     Cl)3(CF 13-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ابء
     CCl)4(رابع كلوريد الكربون  اجملموعة الثانية -املرفق ابء
ثالثي الكلورو  -1، 1، 1أي كلوروفورم امليثيل  اجملموعة الثالثة -املرفق ابء

 3Cl3H2(C(ايثان 
    

 التعليقات:

 مرتي.طن = طن  [1]
عملية  شروطشارة إىل من الربوتوكول فإنه يتعني على كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة أبي عملية نقل ملادة منتجة يف موعد أقصاه وقت النقل، مع اإل 2من املادة  5ملا جاء يف الفقرة  : وفقا  مالحظة

الذي حيول إىل  ثانوي املسجل، سواء كان للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى، ابعتباره إنتاجا  يف هذه االستمارة. أما اإلنتاجويبلغ عن اإلنتاج ال النقل املعنية والفرتة اليت ستجري فيها.
 مواد أخرى فيبلغ عنه كإنتاج لالستخدام كمواد أولوية يف استمارة البياانت هذه.

عمود غري حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة المقابل كل مادة منتجة الستخدام ضروري أو   *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية 
 أو احلرجة أو االستخدامات
  األخرى املعفاة داخل بلدك*

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج 

الستخدامات 
 األوليةاملواد 

 داخل بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة 

 2للمادتني  ، وفقا  5مبوجب املادة 
 5حاء و 2-ألف 

       

      CHFCl)2( **21-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري اجملموعة األوىل -املرفق جيم 

      Cl)2(CHF **22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      FCl)2(CH 31-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      3CF2(CHCl( **123-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      CHFClCF)3( **124-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      Cl)3F2H2(C 133-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      2CFCl3(CH( **ب141-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      Cl)2CF3(CH **ب142-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      2Cl5HF3(C( 225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      2CHCl2CF3(CF(سي ايه  225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      CHClF)2ClCF2(CFسي يب  225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية 
 أو احلرجة أو االستخدامات
  األخرى املعفاة داخل بلدك*

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج 

الستخدامات 
 األوليةاملواد 

 داخل بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة 

 2للمادتني  ، وفقا  5مبوجب املادة 
 5حاء و 2-ألف 

 مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية اجملموعة الثانية -املرفق جيم
  

  
هذا العمود مل يعد ينطبق على املواد 
املدرجة يف املرفق جيم/اجملموعة الثانية 
واملرفق جيم/اجملموعة الثالثة واملرفق 

هاء/اجملموعة األوىل )مركبات الكربون 
اهليدروبرومية فلورية، وبروميد كلوريد 

 امليثان وبروميد امليثيل(

 BrCl)2(CHبروميد كلوريد امليثان  اجملموعة الثالثة -املرفق جيم
   

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد الكلية    Br)3(CHبروميد امليثيل  اجملموعة األوىل -املرفق هاء 
املنتجة الستخدامها يف احلجر 

وتطبيقات ما قبل الشحن داخل 
 بلدك وللتصدير

    
       

 التعليقات:

شارة إىل شروط عملية من الربوتوكول فإنه يتعني على كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة أبي عملية نقل ملادة منتجة يف موعد أقصاه وقت النقل، مع اإل 2من املادة  5: وفقا  ملا جاء يف الفقرة مالحظة
 النقل املعنية والفرتة اليت ستجري فيها. 

انت مساحة العمود غري ام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كمقابل كل مادة منتجة الستخد  *
 أو لالستخدام كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى، ابعتباره إنتاجا  يف هذه االستمارة. أعاله. ويبلغ عن اإلنتاج الثانوي املسجل، سواء كان للتدمري‘‘ التعليقات’’كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

 أما اإلنتاج الذي حيول إىل مواد أخرى فيبلغ عنه كإنتاج لالستخدام كمواد أولوية يف استمارة البياانت هذه.
 يما تستخدم ألغراض هذا الربوتوكول.املواد األجدى جتاراي  وتدرج مقابلها قيم جهد استنفاد األوزون ك ددحت  **
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية 
 أو احلرجة أو االستخدامات
  األخرى املعفاة داخل بلدك*

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج 

الستخدامات 
 األوليةاملواد 

 داخل بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة 

 2للمادتني  ، وفقا  5مبوجب املادة 
 5حاء و 2-ألف 

       

     2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو

ال ينطبق هذا العمود على املواد 
املدرجة يف املرفق واو )مركبات 

 الكربون اهليدروفلورية(

     F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2(CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     2CHF2(CHF( 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     2FCHF2(CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF3(CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     F)2FCH2(CH 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     2CHF3(CH(أ 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CHFCF3(CF(إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2FCF2(CH(سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CHFCF2(CHF(إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2CH3(CF(إف إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     2CHF2FCF2(CH(سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2CH2(CHF) إف إيه 245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CH2CF2CH3(CF(إم إف سي  365-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية 
 أو احلرجة أو االستخدامات
  األخرى املعفاة داخل بلدك*

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج 

الستخدامات 
 األوليةاملواد 

 داخل بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*

 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة 

 2للمادتني  ، وفقا  5مبوجب املادة 
 5حاء و 2-ألف 

 
 إم إي إي 10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CHFCHFCF3(CF     

      

     **CHF)3( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة الثانية -املرفق واو

 التعليقات:

عملية  شروطشارة إىل من الربوتوكول فإنه يتعني على كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة أبي عملية نقل ملادة منتجة يف موعد أقصاه وقت النقل، مع اإل 2من املادة  5ملا جاء يف الفقرة  : وفقا  مالحظة
هذه االستمارة. أما اإلنتاج الذي حيول إىل  يفكان للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى، ابعتباره إنتاجا  ويبلغ عن اإلنتاج الثانوي املسجل، سواء   النقل املعنية والفرتة اليت ستجري فيها.

 .مواد أخرى فيبلغ عنه كإنتاج لالستخدام كمواد أولوية يف استمارة البياانت هذه
ارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، مقابل كل مادة منتجة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلر   *

 أعاله.‘‘ التعليقات’’يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
وال حيتاج الطرف الذي قام بذلك إىل اإلبالغ عن ].، سواء كان للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى، ابعتباره إنتاجا  احملتجزهذه االستمارة، يبلغ هنا عن اإلنتاج الثانوي  يف**  

 .4االستمارة [ ويبلغ عن الكميات املدم رة يف 6املعلومات نفسها يف مرفق االستمارة 
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 بشأن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة 4استمارة البياانت 
 A7 Dataform/2018 4استمارة البياانت  امأل هذه االستمارة يف حال دمر بلدك -1

 مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون،
 البياانت عن كمية املواد املدمرة اهليدروكلورية فلورية، أوأو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات الكربون 

 
 مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو

 مركبات الكربون اهليدروفلوريةأو  امليثيل،بروميد 
مكافئ اثين  أطنانأو  استنفادية)ليس أطنان [ 1ابألطنان ]

  (أكسيد الكربون
  مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو قبل ملء هذه االستمارة قراءة التوجيه الرابع بعنايةيرجى  -2

 20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير  الطرف: __________
 

(1) (2) (3) 
 املالحظات الكمية املدمرة أو املزيج املادة

   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 التعليقات:

 طن = طن مرتي. ]1[
بيان مزيج قياسي على النحو الوارد خصص للمالحظات أو التعليقات من االستمارة أو : إذا كانت تركيبة املزيج املدمر معروفة يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون من مكوانته اخلاضعة للرقابة يف الفرع املمالحظة
 من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت. 11يف الفرع 
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 بشأن التجارة مع غري األطراف ٥ستمارة البياانت ا

 A7 Dataform/2018 ٥استمارة البياانت  امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد استورد أو صدر -1
مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، 

 البياانت عن الواردات من غري األطراف و/أو الصادرات إليها* أو أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،
 

فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو  مركبات الكربون اهليدروبرومية
 إىل غري األطرافمن أو بروميد امليثيل 

 يرجى قراءة التوجيه اخلامس بعناية قبل ملء هذه االستمارة. -2

 (مكافئ اثين أكسيد الكربون أطنانأو  استنفادية)ليس أطنان  [1]ابألطنان 

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء
 

 20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير  ______________ الطرف:
 

(1) 
 أو املزيج املادة

 كمية الصادرات إىل غري األطراف* كمية الواردات من غري األطراف*
(٧) 

 املالحظات
(2) 

الطرف املصدر للكميات املبلغ عنها 
 بلد املقصد للصادرات أو بوصفها واردات

(3) 
 جديدةواردات 

(4) 
واردات مستعادة 

 ومستصلحة
(5) 

 صادرات جديدة
(6) 

صادرات مستعادة أو 
 مستصلحة

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 التعليقات:

 .طن = طن مرتي ]1[
د مكوانت املزيج من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أح 11مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع  : عند اإلبالغ عنمالحظة

 أعاله.‘‘ التعليقات’’إطار  أو يف“ املالحظات”عمود  املراد اإلبالغ عنه يف
 اخلامس. التوجيهيف ‘‘ غري األطراف’’انظر تعريف   *
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 23-مركب الكربون اهليدروفلوري انبعااثتعن  6استمارة البياانت ]
أنتج مركب امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد  -1

مواداا مدرجة  ع(من أي مرفق أنتج )صن   23-الكربون اهليدروفلوري
 أو املرفق واويف اجملموعة األوىل من املرفق جيم 

 Dataform/2018 6استمارة البياانت 
اليت املرافق  يف 23-مركب الكربون اهليدروفلوريكمية انبعااثت عن  بياانت 

 من املرفق جيم أو املرفق واو مواد اجملموعة األوىل تصنع
 

  (مكافئ اثين أكسيد الكربون أطنانأو  استنفاديةأطنان  ت)ليس [1]ابألطنان التوجيه السادس بعناية قبل ملء هذه االستمارة قراءةيرجى  -2

  20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير ______________ الطرف:

(1) 
 اسم املرفق أو حمدد اهلوية

(2) 
االنبعااثت من مركب الكربون 

 )الكمية( 23-اهليدروفلوري

(3) 
 املالحظات

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 التعليقات:

 [  طن = طن مرتي.1]
 .3يف استمارة البياانت  ، سواء كان للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى، ابعتباره إنتاجا  احملتجزيبلغ عن اإلنتاج الثانوي  :مالحظة

 .3يف استمارة البياانت  استخدامات كمواد أولية على أهنايبلغ عنها إىل مواد أخرى  الكميات احملولةو 
] 
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 Dataform/2018 23-عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري 6مرفق استمارة البياانت 

. ]ويف حالة إبالغ الطرف عن الكميات املتولدة كإنتاج هذا املرفق تقدم على أساس طوعيمن الربوتوكول، واملعلومات الواردة يف  ٧: هذا املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة مالحظة
 .[6، فال حاجة مللء هذا املرفق من االستمارة 4، وعن الكميات املدمرة يف االستمارة 3اثنوي واملسجلة لالستخدام أو التدمري أو الستخدامات املواد األولية يف االستمارة 

(1) 
 أو حمدد اهلويةاسم املرفق 

(2) 
 كإنتاج]املتولدة  الكمية 

 طن() *[اثنوي

(3) 
 كمواد أولية**  املستخدمةالكمية 

 )طن(

(4) 
 الكميات املدمرة***

 (طن)

(5) 
 كمية االنبعااثت ]املتولدة[

 )طن(
(6) 

 مالحظات
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 التعليقات:

 [  طن = طن مرتي.1]
 ، سواء للتدمري يف مرفق آخر، أو لالستخدام كمواد أولية، أو ألي استخدامات أخرى.احملتجزة[ إىل الكميات املتولدة كإنتاج اثنوي] الكميةتشري    *

 ** الكميات احملولة إىل مواد أخرى ستعامل على أهنا استخدامات كمواد أولية.
 “.الكميات املدمرة يف املرفق بعد احتجازها مسبقا  أو بدون احتجازها مسبقا  ”*** الكميات املدمرة تشري إىل 

، ستعامل على أهنا إنتاج أو استخدام كمواد 6رقم هذا املرفق الستمارة البياانت مالحظة: الكميات املتولدة كإنتاج اثنوي واحملتجزة لالستخدام أو الستخدامات املواد األولية أو للتدمري أو للتخزين واملبلغ عنها يف 
من الربوتوكول. وعلى الطرف القائم ابإلبالغ أن يكفل عدم  3، حسب االقتضاء، وال سيما حلساب اإلنتاج واالستهالك يف إطار املادة 4و 3أولية وللتدمري، على غرار الكميات املبلغ عنها يف استماريت البياانت 

 ، ألن ذلك سيؤدي إىل إبالغ مزدوج وابلتايل إىل احتساب كميات مضاعفة.4أو 3البياانت  نفسها يف استمارةاملعلومات  هذهاإلبالغ عن 
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 التذييل األول
 التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت

 مقدمة: 1الفرع 
ُصممت استمارات البياانت امللحقة هبدف جعل عملية اإلبالغ أيسر على األطراف. واإلبالغ منصوص  1-1

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

الستمارات البياانت يف حتديد املستوايت احملسوبة لإلنتاج  وستستخدم البياانت املبلغ عنها وفقا   1-2
 واالستهالك، اليت تستند إليها تدابري الرقابة.

 وتتمثل السمات الرئيسية لالستمارات فيما يلي: 1-3
توجد ستة استمارات بياانت منفصلة للواردات والصادرات واإلنتاج والتدمري والتجارة مع غري األطراف  )أ(

وانبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة. ويرجى استخدام استمارات البياانت اليت تنطبق على بلدك وال تستخدم 
ى سبيل املثال، هناك العديد يف االستبيان. فعل‘‘ ال’’االستمارات األخرى، بعد وضع عالمة على خانة 

من األطراف اليت تستورد فقط لكنها ال تصدر أو تنتج أو تدمر أو تتاجر مع غري األطراف يف أي من 
فقط املتعلقة ابلواردات وعدم  1هذه املواد. وإذا كان األمر كذلك، يرجى استخدام استمارة البياانت 

 إىل 2-1فيما خيص األسئلة ‘‘ ال’’خلاانت استخدام االستمارات األخرى، بعد وضع عالمة على ا
 من االستبيان. 1-6

سطر خمصص لكل مادة من )اإلنتاج(  3)الواردات( واستمارة البياانت  1البياانت يف استمارة ويوجد  )ب(
نه بيد أ .واو واملرفق، واجملموعتني الثانية والثالثة من املرفق ابء، واملرفق هاء، يف املرفق ألف املدرجةاملواد 

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

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

مباشرة  بعد إدراجها يف قائمة  فلورية وبروميد كلوريد امليثان )اجملموعتان الثانية والثالثة من املرفق جيم(
ن مث ُخصص هلا سطر واحد خايل كإجراء شكلي فقط. وميكنك استخدام ؛ وماملواد اخلاضعة للرقابة

االستمارات احملوسبة اليت تقدمها األمانة أو االستمارات الورقية. وميكن لألطراف اليت تستخدم 
االستمارات احملوسبة أن تضيف بسهولة املزيد من السطور حسب احلاجة؛ أما األطراف اليت تستخدم 

 فيمكنها أن تضيف صفحات حسب احلاجة.االستمارات الورقية 
 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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 10/14 املقرر من ألف اجلدول يف عليها موافق حمددة تطبيقات يف املعاجلة عوامل استخدامات -
 األطراف اجتماع دوراي وحيدثها

 آلخر وقت من عليها املوافقة جتري اليت امليثيل لربوميد الطارئة أو احلرجة االستخدامات -
 العالية احمليطة احلرارة درجات ذات للبلدان املعفاة االستخدامات -

 هذه يف وارداته أو صادراته أو إنتاجه من املستخدمة الكميات حيدد أن طرف لكل الضروري ومن
 يف النص جرى وقد الية.اإلمج األرقام من الكميات هذه األمانة ستخصم االقتضاء، وعند الفئات.

 أو احلرجة أو الضرورية االستخدامات خيص فيما أما الفئات. هذه على البياانت استمارات
 أيضا النص جرى فقد املعفاة األخرى االستخدامات أو العالية احمليطة احلرارة درجات استخدامات

 املعين. االستخدام لىع فيه ووافق األطراف اجتماع أصدره الذي املقرر األطراف حتدد أن على
وجتدر  وميكن استخدام نفس االستمارات لإلبالغ عن بياانت السنوات األساسية والسنوات األخرى. )د(

من بروتوكول مونرتايل كلتيهما تنصان على أنه ميكن لألطراف  ٧من املادة  2و 1اإلشارة إىل أن الفقرتني 
 األساسية يف حال عدم توفر بياانت موثوقة.أن تقدم أفضل التقديرات املمكنة لبياانت السنوات 

 أدانه، على التوايل، أسس متطلبات اإلبالغ والتعاريف. 4و 2 نيوترد يف الفرع (ه)
يف هناية كل استمارة لكي تدرج فيه ‘‘ تعليقات’’إطار يف هناية كل سطر و “ مالحظات”ويقدم عمود  )و(

 تساعد األمانة يف معاجلة تقارير بياانت األطراف.األطراف أي معلومات إضافية تعتقد أهنا ميكن أن 
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 من بروتوكول مونرتايل 7واإليضاحات املرتبطة ابملادة  تقدمي البياانت: 2الفرع 
 مبقررات اجتماع األطرافعمالا من بروتوكول مونرتايل، والطلبات ذات الصلة  7اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة 

 املعلومات الواجب تقدميها ٧أساس اإلبالغ مبقتضى املادة 
 ()يبلغ عنها سنوايا  7اإلبالغ عن البياانت السنوية مبوجب املادة 

من  ا  اثني ا  مكرر  3مكررا و 3و 3الفقرات  أ()
  ٧املادة 

 بياانت إحصائية عن اإلنتاج من كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة
 أوليةالكميات املستخدمة كمواد 

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

بياانت إحصائية عن كمية من بروميد امليثيل املستخدمة يف تطبيقات 
 احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن

ومركبات  بياانت إحصائية عن الواردات والصادرات من اهلالوانت
 الكربون اهليدروكلورية فلورية املعاد تدويرها

لكل  23-بياانت إحصائية عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري
 من الربوتوكول 3)د( من املادة  1مرفق وفقا  للفقرة 

واو  2ألف إىل  2التحقق من تنفيذ املواد من  ب()
 حاء. 2و

للرقابة هبدف تلبية االحتياجات  اإلنتاج الزائد الذي يفوق احلد اخلاضع
)األطراف  5من املادة  1احمللية األساسية لألطراف العاملة ابلفقرة 

 (5العاملة ابملادة 
 الكميات الفعلية املدمرة من املواد اخلاضعة للرقابة 3، الفقرة 4/11املقرر  ج()
كميات املواد اخلاضعة للرقابة اليت استوردهتا البلدان املستوردة من أجل  1، الفقرة ٧/30املقرر  د()

 .وليةاألاستخدامات املواد 
كمية بروميد امليثيل املستخدمة يف تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات  3، الفقرة 11/13املقرر  ه()

 ما قبل الشحن
، ٧/9، واملقرر 4، الفقرة 1٧/16املقرر  و()

 4الفقرة 
 وكميات ووجهات الصادرات من مجيع املواد اخلاضعة للرقابةأنواع 

 أنواع وكميات املواد املبلغ عنها على أهنا واردات والطرف املصدر هلا 1، الفقرة 24/12املقرر  ز()
 )يبلغ عنها ملرة واحدة( 7 املادة مبوجب األساسية البياانت عن اإلبالغ

عن اإلنتاج والواردات والصادرات من كل مادة من بياانت إحصائية  2و 1، الفقراتن ٧املادة 
 املواد اخلاضعة للرقابة يف:

 1986املرفق ألف، لعام  - 
 1989املرفق ابء واجملموعتني األوىل والثانية من املرفق جيم، لعام  - 
 1991املرفق هاء، لعام  - 
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من املادة  1املرفق واو: من جانب األطراف غري العاملة ابلفقرة  - 
 ؛ 2013إىل  2011، لألعوام 5

، 1، اجملموعة 5من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة 
؛ من جانب األطراف العاملة مبوجب 2022إىل  2020لألعوام 

 ؛2026إىل  2024، لألعوام 2، اجملموعة 5املادة 
املمكنة هلذه البياانت يف حال عدم توفر البياانت  أو أفضل التقديرات 

 الفعلية، يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ بدء النفاذ

 التعاريف والتوضيحات بشأن حساب اإلنتاج واالستهالك ابستخدام البياانت املبلغ عنها
 التوجيهات املقدمة أساس التوضيح

 5، الفقرة 1املادة  أ()
 

خُتصم الكمية اليت ُدمرت ابستخدام تكنولوجيات وافقت عليها األطراف 
يف صنع مواد كيميائية أخرى،  أوليةوالكمية املستخدمة ابلكامل كمادة 

من اإلنتاج. وال تعترب الكمية املعاد تدويرها واملعاد استخدامها من ضمن 
 اإلنتاج.

اإلنتاج مضافا  إليه الواردات مطروحا  منه الصادرات يعين ‘‘ االستهالك’’ 6، الفقرة 1املادة  ب()
 من املواد اخلاضعة للرقابة.

ال تشمل املستوايت احملسوبة من استهالك وإنتاج بروميد امليثيل الكميات  6حاء، الفقرة  2املادة  ج()
 املستخدمة ألغراض تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن.

ال ُتطرح أي صادرات من املواد  1993كانون الثاين/يناير   1اعتبارا  من  )ج( 1، الفقرة 3املادة  د()
اخلاضعة للرقابة لغري األطراف عند حساب مستوى االستهالك للطرف 

مستثناة من شرط  الكربون اهليدروفلوريةالحظ أن مركبات املصدر. 
ال ينطبق النص اإلبالغ عن التجارة مع غري األطراف، ومن مث فإن هذا 

  ركبات.هذه املعلى 
ال يؤخذ استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة املعاد تدويرها واستخدامها  2، الفقرة 4/24املقرر  ه()

يف االعتبار عند حساب االستهالك )إال عند حساب استهالك السنة 
 من الربوتوكول(. 5من املادة  1للفقرة  األساسية وفقا  

ال تؤخذ يف االعتبار كميات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة أو املستوردة  3الفقرة  ،10/14املقرر  و()
بغرض استخدامها كعوامل معاجلة يف املصانع واملنشآت اليت كانت تعمل 

عند حساب اإلنتاج واالستهالك اعتبارا  1999كانون الثاين/يناير   1قبل 
 فصاعدا . 2002كانون الثاين/يناير   1من 
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ينبغي أال تكون كمية املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة واملصدرة لغرض  1، الفقرة ٧/30املقرر  ز()
يف تصنيع مواد كيميائية أخرى يف البلدان  أوليةاستخدامها أبكملها كمواد 

 املستوردة هي موضوع حساب اإلنتاج أو االستهالك يف البلدان املصدرة.
ينبغي أال تكون كمية املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة أبكملها كمواد  2، الفقرة ٧/30املقرر  ح()

يف تصنيع مواد كيميائية أخرى هي موضوع حساب االستهالك يف  أولية
 البلدان املستوردة.

من تقرير االجتماع  147–14٥الفقرات  )ط(
 الثامن عشر لألطراف

 عشرية واحدةيبلغ عن أرقام اإلنتاج واالستهالك وتراجع عند خانة 
 .فقط

استخدم خانتني عشريتني يف تقدمي وحتليل خطوط األساس ملركبات  23/3٠املقرر  )ي(
الكربون اهليدروكلورية فلورية املوضوعة بعد االجتماع الثالث 
والعشرين لألطراف، والبياانت السنوية ملركبات الكربون اهليدروكلورية 

 .واألعوام اليت تليه 2٠11لعام  7فلورية املبلغ عنها مبوجب املادة 
من تقرير االجتماع  2٥و 22الفقراتن  )ك(

 األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية
عند حساب الكميات األساسية ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
لألطراف املتأثرة تستخدم قيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

ب فيما خيص مركب 141-فلوريملركب الكربون اهليدروكلوري 
وقيمة القدرة على إحداث  141-الكربون اهليدروكلوري فلوري

ب فيما 142-االحرتار العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
 .142-خيص مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

 تعليمات عامة :3الفرع 

 دونيطلب إىل األطراف اإلبالغ عن إنتاج واستهالك املواد السائبة اخلاضعة للرقابة ابألطنان املعنية  3-1
 الضرب يف قيم جهد استنفاد األوزون أو قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي.

عة يف استهالك من أجل تفادي االزدواجية، ينبغي عدم إدراج الكميات الداخلة يف تركيبة املنتجات املصن 3-2
 البلد، بغض النظر عما إذا كان املنتجات النهائية قد استوردت أو ُصدرت.

اخلاضعة للرقابة من األمهية مبكان أن تقدم البياانت بصورة منفصلة فيما خيص كل مادة من املواد  3-3
ينبغي ، 29/18و 24/14 يناملدرجة يف االستمارات. عالوة  على ذلك، ووفق ما مطلوب يف املقرر 

لألطراف أن تدخل رقما  يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها، مبا يف ذلك 
من ترك أي خاانت فارغة. وال ينطبق هذا احلكم على البياانت االختيارية  الصفر، عند االقتضاء، بدال  

 أو الطوعية يف استمارات اإلبالغ.
مونرتايل للبلدان أن ختصم كميات املواد اخلاضعة للرقابة املدمرة  عند حساب اإلنتاج يسمح بروتوكول 3-4

وللحجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن. بيد أنه عند اإلبالغ  أوليةوالكميات املستخدمة كمواد 
هذه األرقام من بياانهتا. وستقوم األمانة  أال ختصمفإنه ينبغي على األطراف  بياانت اإلنتاجعن 

 الضرورية.بعمليات اخلصم 
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(1)  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 

يتعني على األطراف اليت ُمنحت إعفاء لالستخدامات الضرورية أن تبلغ األمانة عن كميات املواد  3-5
اخلاضعة للرقابة اليت تنتج أو تستهلك لتلك االستخدامات ابستخدام استمارة احملاسبة اليت أقرت 

 .9، الفقرة 8/9مبوجب املقرر 
فاء  معتمدا  لالستخدامات احلرجة أن تبلغ األمانة عن كميات يتعني على األطراف اليت ُمنحت إع 3-6

بروميد امليثيل اليت تنتج أو تستهلك لتلك االستخدامات ابستخدام االستمارة اليت أقرت مبوجب املقرر 
 .3، الفقرة 2/1-)و( واملقرر ا. ا 9، الفقرة 1/4-ا. ا

مواد خاضعة للرقابة، وال سيما املواد املدرجة يف جيوز لألطراف أن تستورد أو تصدر مزائج حتتوي على  ٧-3
. وإذا كان األمر كذلك فإنه جيوز لألطراف ، بدال  من املواد اخلاضعة للرقابة املكونة هلذه املزائجاملرفق واو

أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج يف الفرع املخصص لذلك يف االستمارة. وإذا اخرتت اإلبالغ عن 
ص على التأكد من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس فرادى مكوانهتا. فريجى احلر  مزائج

وستحسب األمانة كمية كل مادة نقية من املزائج ومن مث تدرج الكميات الصحيحة من تلك املواد 
 من هذه التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ 11النقية يف البياانت املبلغ عنها. وترد يف الفرع 

عن البياانت قائمة توضيحية ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة مع تركيباهتا. ويف حال كان املزيج 
، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون من 11املراد اإلبالغ عنه غرَي مدرج  يف الفرع 

على املزيد من املعلومات عن تركيبة  املكوانت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد اإلبالغ عنه. وللحصول
األمساء ’’املنتجات الكيميائية احملتوية على مواد خاضعة للرقابة وأمسائها التجارية، يرجى زايرة صفحة 

على املوقع الشبكي للعمل ‘‘ التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها
ُصممت خدمة قاعدة البياانت العاملية النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك . وقد (1)املتعلق ابألوزون

ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري 
 املشروع فيها.

و تستهلك موادا  خاضعة اليت تنتج أ 28/2يتعني أيضا  على األطراف املدرجة يف التذييل الثاين للمقرر  3-8
للرقابة مبوجب إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية إبالغ األمانة بشكل منفصل ببياانت اإلنتاج 

(. 30، الفقرة 28/2واالستهالك فيما خيص القطاعات الفرعية اليت ينطبق عليها اإلعفاء )املقرر 
بلُد املستخدم لإلعفاء، وليس البلد املنتج. وال وينبغي أن يُقدِ م املعلومات اخلاصة ابلقطاعات الفرعية ال

يتعني اإلبالغ عن اإلنتاج مبوجب إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية إال إذا كان اإلنتاج خمصصا  
 لالستخدام داخل البلد املنتج، ال للتصدير.

 : التعاريف4الفرع 
مطروحا  منه الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة يعين اإلنتاج مضافا  إليه الواردات ‘‘ االستهالك’’ 4-1

 (.1)بروتوكول مونرتايل، املادة 
تعين أية مادة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق ابء أو املرفق جيم أو املرفق هاء ‘‘ املادة اخلاضعة للرقابة’’ 4-2

. وتشمل اآليسومرات من أو املرفق واو من الربوتوكول، سواء كانت قائمة بذاهتا أو موجودة يف خملوط
أي من هذه املواد، فيما عدا ما حدد ابملرفق ذي الصلة، ولكن ال تشمل أية مادة خاضعة للرقابة أو 
مزيج يكون موجودا  يف منتج مصنع خبالف أي حاوية تستخدم يف نقل املادة أو يف خزهنا )بروتوكول 

 (.1مونرتايل، املادة 
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اليت عندما تطبق على املواد اخلاضعة للرقابة تؤدي إىل حدوث حتول دائم  هي العملية‘‘ عملية التدمري’’ 4-3
 (.٧/35، و5/26، و4/11واو، و 1/12أو تفكك لكل  هذه املواد أو جزء كبري منها )املقررات 

يعين حجم ما ينتج من املواد اخلاضعة للرقابة مطروحا  منه الكمية املدمرة عن طريق ‘‘ اإلنتاج’’ 4-4
يف إنتاج مواد  أوليةتكنولوجيات توافق عليها األطراف ومطروحا  منه الكمية املستخدمة ابلكامل كمواد 

الكميات  كيميائية أخرى . وتنص استمارات البياانت على اإلبالغ عن استخدام املواد األولية وعن
وستقوم األمانة بعمليات اخلصم  دون خصماملدمرة بشكل منفصل، مع اإلبالغ عن اإلنتاج الكلي 

 الضرورية.
ال تأأأعأأأتأأأرب الأأأكأأأمأأأيأأأأأأأات املسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأعأأأأأأأادة أو املسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأخأأألصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة أو املأأأعأأأأأأأاد تأأأأأأأدويأأأرهأأأأأأأا )أو املأأأعأأأأأأأاد  4-5

بالغ عنها (، حىت وإن كان من الواجب اإل1)بروتوكول مونرتايل، املادة ‘‘ إنتأاجا  ’’اسأأأأأأأأأأأأأأتخأدامهأا( 
 من الربوتوكول(. ٧)املادة 

 ( على النحو التايل:4/24)املقرر ‘‘ االستعادة وإعادة التدوير واالستصالح’’وقد عرفت األطراف 
االستعادة: هي مجع وختزين املواد اخلاضعة للرقابة من اآلالت واملعدات واألوعية احلاوية، وما  (أ) 

 منها؛إىل ذلك، أثناء اخلدمة أو قبل التخلص 
إعادة التدوير: تعين إعادة استخدام مواد خاضعة للرقابة مستعادة عقب عملية تنظيف أساسية  (ب) 

مثل الرتشيح والتجفيف. أما فيما خيص املربدات فإن إعادة التدوير تنطوي عادة  على إعادة 
 ؛‘‘يف املوقع’’شحن املعدات هبا. وغالبا ما حيدث ذلك 

وتطوير املواد اخلاضعة للرقابة من خالل آليات من قبيل الرتشيح  االستصالح: إعادة معاجلة )ج( 
والتجفيف والتقطري واملعاجلة الكيميائية بغية إعادة املادة إىل مستوى معني من األداء. وغالبا  

 يف مرفق رئيسي.‘‘ خارج املوقع’’ما ينطوي ذلك على معاجلة 
( على النحو ٧/5)املقرر ‘‘ ما قبل الشحنتطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات ’’عرفت األطراف  4-6

 التايل:
، فيما يتعل ق بربوميد امليثيل، هي معاجلات ترمي إىل احليلولة دون ‘‘تطبيقات احلجر الصحي’’ (أ) 

دخول و/أو توط د و/أو انتشار آفات احلجر الصحي )مبا فيها األمراض(، أو لضمان مراقبتها 
 رمسيا ، حيث:

هي الرقابة اليت متارسها أو أتذن مبمارستها سلطة وطنية لوقاية النبات  أن  الرقابة الرمسية ‘1’ 
 أو احليوان أو البيئة أو سلطة وطنية صحية؛

أن  آفات احلجر الصحي هي آفات ذات أمهية حمتملة للمناطق اليت يهددها خطر هذه  ‘2’ 
نطاق واسع اآلفات ولكنها مل حتل هبا بعد، أو حل ت ابملنطقة ولكنها مل تنتشر على 

 كما أهنا ختضع لرقابة رمسية؛
هي املعاجلات اليت جتري مباشرة قبل التصدير واملتعل قة به الستيفاء ‘‘ تطبيقات ما قبل الشحن’’ (ب) 

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

أن تطبيقات ما قبل الشحن هي التطبيقات  11/12وقرر االجتماع احلادي عشر لألطراف يف املقرر  ٧-4
يوما  قبل التصدير لتلبية املتطلبات الرمسية للبلد  21غري املتعلقة ابحلجر الصحي اليت تطبق خالل 
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الرمسية هي املتطلبات اليت تنفذها أو املستورد أو املتطلبات الرمسية السارية للبلد املصدر. واملتطلبات 
 أتذن بتنفيذها سلطة وطنية معنية ابلنبااتت أو احليواانت أو البيئة أو الصحة أو املنتجات املخز نة.

 (:4/14وفيما يتعلق ابلنقل العابر للمواد وإعادة تصديرها قرر االجتماع الرابع لألطراف ما يلي )املقرر  4-8
الربوتوكول املعدل حبيث يفهم أهنا تعين أنه، يف حاالت الشحن العابر للمواد  من ٧توضيح املادة ’’ 

اخلاضعة للرقابة عن طريق بلد اثلث )يف مقابل الواردات وعمليات إعادة التصدير الالحقة(، فإن البلد 
هائي البلد ر بينما يعترب البلد الذي ميثل املقصد الناألصلي للمواد اخلاضعة للرقابة يعترب البلد املصد ِ 

ويف هذه احلاالت، يتحمل مسؤولية اإلبالغ عن البياانت بلد املنشأ ابعتباره املصدِ ر وبلد املستورد. 
وتعامل حالتا االسترياد وإعادة التصدير على أهنما معاملتان املقصد النهائي ابعتباره املستورد. 

وجهتها الوسيطة، الذي يقوم فيما بعد منفصلتان؛ ويبلغ بلد املنشأ عن الشحنة إىل البلد الذي يعترب 
ابإلبالغ عن الواردات من بلد املنشأ والصادرات إىل بلد الوجهة النهائية، الذي يقوم بدوره ابإلبالغ 

 ‘‘.عن الواردات
 ( ما يلي:8/14وفيما يتعلق ابلتجارة يف بروميد امليثيل السائب قرر االجتماع الثامن لألطراف )املقرر  4-9

ألف الصادر عن أول اجتماع لألطراف على النحو التايل: تعترب التجارة يف  1/12املقرر توضيح ’’ 
 ‘‘.بروميد امليثيل ونقل إمداداته يف اسطواانت أو أي حاوايت أخرى جتارة  يف بروميد امليثيل السائب

إىل منطقة معينة، تعين منظمة أنشأهتا دول ذات سيادة تنتمي ‘‘ منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي’’ 4-10
وهلا صالحية يف املسائل اليت تنظمها اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون أو بروتوكوالهتا ومفوضة قانوان ، 
وفقا  إلجراءاهتا الداخلية، بتوقيع الواثئق املعنية أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. 

 لغرض بروتوكول مونرتايل هي االحتاد األورويب.واملنظمة الوحيدة من هذا القبيل 
، على أنه جيوز ألي أطراف هي دول أعضاء 2)أ( من املادة  8وينص بروتوكول مونرتايل، يف الفقرة  4-11

يف منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي على النحو املعرف أعاله أن تتفق على أن الوفاء بشكل 
ك بشرط أال يتجاوز إمجايل مستوى استهالكها اجلماعي احملسوب مشرتك ابلتزاماهتا خبصوص االستهال

 ايء من الربوتوكول املستوايت املطلوبة مبقتضى تلك املواد.  2ألف إىل  2مبوجب املواد 
 (1التوجيه األول خبصوص البياانت عن الواردات من املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت   :٥الفرع 

لإلبالغ عن البياانت بشأن الواردات من املواد املدرجة يف املرفق  1يرجى استخدام استمارة البياانت  5-1
ملرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى واألف )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، 

جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية  ملرفقوااملهلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، 
املرفق هاء )بروميد امليثيل( و بروميد كلوريد امليثان(، و فلورية، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية 

 املرفق واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية(.و 
مجيع املواد املدرجة يف املرفق ألف، واملرفق ابء )اجملموعتني الثانية والثالثة( واملرفق واو مدرجة كذلك يف  5-2

. أما فيما خيص اجملموعة األوىل من املرفق ابء )مركبات الكربون 1من استمارة البياانت  2العمود 
رفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل( واجملموعة األوىل من امل

 مجيع األطراف تدرجييا   تفلورية( فلم ُتدرج إال املواد اليت أبلغت عنها األطراف يف املاضي. وقد ختلص
مباشرة  بعد إدراجها يف قائمة املواد  وبروميد كلوريد امليثان من مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية

صص هلذه املركبات سطر واحد خايل كإجراء شكلي فقط. وإذا كنت ، ولذلك خُ اخلاضعة للرقابة
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(2)  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 

تستورد موادا  خاضعة للرقابة غري تلك املدرجة يف القائمة، يرجى استخدام املساحة اخلالية لإلبالغ عن 
 البياانت املتعلقة بتلك املواد، واستخدام صفحات إضافية، إذا لزم األمر.

املائة  يف R-410A )50 لأأأأأأأأأأمث ،ةأأأأأأأأأأأأأأأأأللرقابزائجا  من املواد اخلاضعة أأأأأأأأأأأد استورد مأأأأأأأأأأأإذا كان بلدك ق 5-3
HFC-32يف املائة  50؛ وHFC-125 ميكنك أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج أو عن فرادى ،)
. وإذا اخرتت اإلبالغ عن مزائج، بدال  عن فرادى مكوانهتا، فريجى احلرص على التأكد املزيجمكوانت 

من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس فرادى مكوانهتا. وستحسب األمانة كمية كل مادة 
ت كل مادة من املواد النقية اخلاضعة للرقابة الداخلة يف تركيب املزيج ومن مث تدخل البياانت املناسبة حت

من هذه التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن  11من املواد اخلاضعة للرقابة. وترد يف الفرع 
البياانت قائمة توضيحية ابملزائج وتركيباهتا. ويف حال كان املزيج املراد اإلبالغ عنه غرَي مدرج  يف الفرع 

ون من املكوانت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد ، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مك11
اإلبالغ عنه. وللحصول على املزيد من املعلومات عن تركيبة املنتجات الكيميائية احملتوية على مواد 

األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي ’’خاضعة للرقابة وأمسائها التجارية، يرجى زايرة صفحة 
وقد ُصممت  (2)على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ابألوزون.‘‘ ألوزون وبدائلهاعلى مواد مستنفدة ل

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

ابلنسبة لكل مادة مستوردة.  1من استمارة البياانت  3دخال عدد األطنان املستوردة يف العمود يرجى إ 5-4
وإذا مل تكن قد استوردت أي من املواد املدرجة، أو إذا كنت قد استوردت فقط املواد املستعادة أو 

أي مواد  ، لكل مادة. وإذا كنت قد استوردت‘‘جديد’’، 3املستصلحة، يرجى كتابة صفر يف العمود 
 .4مستعادة أو مستصلحة، يرجى إدخال البياانت يف العمود 

عند حساب استهالك الطرف تستثىن املواد املستخدمة كمواد أولية إلنتاج مواد كيميائية أخرى ألن  5-5
هذه املواد تتحول بشكل كامل أثناء عملية تصنيع املادة الكيميائية اجلديدة. عند اإلبالغ عن كميات 

الستخدامها  الكميات املستوردة عدم خصم، ينبغي 3إمجالية من مواد جديدة مستوردة يف العمود 
الكميات املستوردة لالستخدامات الضرورية  ال خُتصم. وابملثل، 5كمواد أولية واملبلغ عنها يف العمود 

واحلرجة واستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى املعفاة املبلغ عنها يف 
يُرجى، فيما خيص كل مادة  ٧ود . وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية. يف العم6العمود 

خاضعة للرقابة مستوردة 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 

راج املزيد من املعلومات يف االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إد
 أسفل االستمارة.‘‘ التعليقات’’إطار 

عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املستخدمة لتطبيقات احلجر  5-6
، يرجى إدخال كميات بروميد امليثيل 1الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن. ويف استمارة البياانت 

وال جر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن بشكل منفصل أسفل االستمارة، املستوردة لتطبيقات احل
 من إمجايل الكمية املستوردة. وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية. خُتصم هذه الكميات
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 1٧/16طُلب إىل األمانة أن تنقح استمارات اإلبالغ الناجتة عن املقرر  24/12من املقرر  1يف الفقرة  ٧-5
فيها مرفق يشري إىل الطرف املصد ر للكميات املبلغ عنها كواردات، مع اإلشارة إىل أن  حبيث يُدرَج

من الربوتوكول وأن تقدمي املعلومات يف املرفق  ٧املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ مبوجب املادة 
يرجى سيكون على أساس طوعي. ويف حال استرياد مادة معينة خاضعة للرقابة من أكثر من بلد واحد، 

 ذكر الكمية املستوردة من كل بلد على حدة. ويرجى االطالع على املثال الوارد أدانه.
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 A7 Dataform/2018 األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات - 1مرفق استمارة البياانت 
الربوتوكول، واملعلومات الواردة يف هذا املرفق تقدم من  ٧: هذا املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة مالحظة

 (24/12على أساس طوعي )املقرر 

إمجايل الكمية املستوردة   
 جلميع االستخدامات

 

كمية املادة اجلديدة املستوردة 
الستخدامات ضرورية أو حرجة 
أو الستخدامات درجات احلرارة 
احمليطة العالية أو استخدامات 

 أخرى معفاة*

(1) 
 أو املزيج املادة

(2) 
الطرف املصدر 

للكميات املبلغ عنها 
 بوصفها واردات

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة 
 ومستصلحة

(5) 
كمية املادة 

اجلديدة املستوردة 
الستخدامات 

 األوليةاملواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 
أو  االستخدام*
 التعليق

     ٥٠ ألف ألفالبلد ألف  22-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

     7٥ البلد ابء ابء ابء 22-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

       

     8٠ البلد ألف ألف ألف أ134 -مركب الكربون اهليدروفلوري 

     6٠ البلد جيم جيم جيم أ134 -مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3٠ البلد دال دال دال أ134 -مركب الكربون اهليدروفلوري 
       
       
       
       

       Br)3(CHبروميد امليثيل 
كمية بروميد امليثيل اجلديد     

 املستوردة الستخدامها يف
 الصحي احلجر تطبيقات

وتطبيقات ما قبل الشحن 
 داخل بلدك

     

 

    

    

    

       

 التعليقات:

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

 أعاله.‘‘ التعليقات’’إطار 
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: التوجيه الثاين خبصوص البياانت عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت 6الفرع 
2) 

لإلبالغ عن البياانت بشأن الصادرات، مبا يف ذلك عمليات  2يرجى استخدام استمارة البياانت  6-1
الكلوروفلورية واهلالوانت(، إعادة التصدير، من املواد املدرجة يف املرفق ألف )مركبات الكربون 

املرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع و 
مركبات الكربون و املرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و كلوريد الكربون(، 
ملرفق واو )مركبات وااء )بروميد امليثيل( املرفق هو بروميد كلوريد امليثان(، و اهليدروبرومية فلورية 

 الكربون اهليدروفلورية(.
تدرج يف هذه االستمارة أيضا  البياانت عن الكميات املعاد تصديرها من املواد املدرجة أعاله.  6-2

أن حاليت االسترياد وإعادة التصدير تعامالن على أهنما معاملتان منفصلتان،  4/14ويبني املقرر 
لبلد املقصد الوسيط اإلبالغ عن االسترياد من بلد املنشأ وعن إعادة التصدير إىل حىت يتسىن 

 بلد املقصد النهائي على السواء.
خاليا  ألن كل طرف قد يصدر موادا  خمتلفة. يرجى إضافة األمساء ‘‘( املادة)’’تُرك العمود األول  6-3

 واملعلومات ذات الصلة ابملواد اليت يصدرها بلدك.
يف املائة  R-410A )50ابة، مثل أأأأأأأأأأأأأأأأدر مزائجا  من املواد اخلاضعة للرقأأأأأأأأأأأأأأأذا كان بلدك قد صإ 6-4

HFC-32يف املائة  50؛ وHFC-125 ميكنك أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج أو عن ،)
فريجى  هتا،، بدال  عن فرادى مكوان. وإذا اخرتت اإلبالغ عن مزائجاملزيجفرادى مكوانت 

، وليس فرادى مكوانهتا. على التأكد من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج احلرص
وستحسب األمانة كمية كل مادة من املواد النقية اخلاضعة للرقابة الداخلة يف تركيب املزيج ومن 

من هذه  11مث تدخل البياانت املناسبة حتت كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة. وترد يف الفرع 
ائمة توضيحية ابملزائج وتركيباهتا. ويف التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت ق

، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث 11حال كان املزيج املراد اإلبالغ عنه غرَي مدرج  يف الفرع 
الوزن لكل مكون من املكوانت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد اإلبالغ عنه. وللحصول على 

ميائية احملتوية على مواد خاضعة للرقابة وأمسائها املزيد من املعلومات عن تركيبة املنتجات الكي
األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة ’’التجارية، يرجى زايرة صفحة 

وقد ُصممت خدمة قاعدة  (3)على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ابألوزون.‘‘ لألوزون وبدائلها
اعدة موظفي اجلمارك ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة البياانت العاملية النطاق هذه ملس

 الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري املشروع.
يُطلب إىل األطراف أن تبلغ عن وجهة املواد املدرجة يف املرفق  ٧/9من املقرر  4يف الفقرة و  6-5

ستصلحة أو املستعادة( اليت ُصدرت. ووسعت الفقرة ألف ويف املرفق ابء )املواد اجلديدة أو امل
نطاق هذا الرتتيب ليشمل تصدير مجيع املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف  1٧/16من املقرر  4

بشأن وجهة الصادرات، مبا يكفل اإلشارة بشكل  2مرفقات الربوتوكول. ويرجى ملء العمود 
صدير مادة معينة خاضعة للرقابة إىل أكثر منفصل إىل الكمية املصدرة إىل كل بلد يف حال ت

 من بلد واحد. ويرجى االطالع على املثال الوارد أدانه.
  

                                                           
(3)  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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امأل هذه االســــــــــتمارة يف حال كان بلدك  -1
مركبات الكربون  صــــــــــــدر أو أعاد تصــــــــــــديرقد 

ــــد  الكلوروفلوريــــة، أو اهلــــالوانت، 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
 بعناية ثاينيرجى قراءة التوجيه ال -2

 قبل ملء هذه االستمارة

 2استمارة البياانت 

 صادرات*البياانت عن ال

أو  يةأطنان استنفاد ت)ليس [1]ابألطنان
 (مكافئ اثين أكسيد الكربون أطنان

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

A7 Dataform/2018 

 20______كانون األول/ديسمرب -الفرتة: كانون الثاين/يناير الطرف: ______________
 

  

صدرة إمجايل الكمية امل
  جلميع االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
الستخدامات ضرورية أو 
حرجة أو لدرجات احلرارة 

ستخدامات الاحمليطة العالية أو 
 أخرى معفاة****

(1) 
 املزيج أو املادة

(2) 
بلد املقصد 
 للصادرات**

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة 
 ومستصلحة

(5) 
كمية املادة 

 صدرةاجلديدة امل
الستخدامات 

 األولية***املواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

 االستخدام****
 أو التعليق

     ٥٠ الوجهة ألف ألف ألف 22-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري
     7٥ الوجهة ابء ابء ابء 22-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

       
     8٠ الوجهة ألف ألف ألف أ134 -مركب الكربون اهليدروفلوري
     6٠ الوجهة جيم جيم جيم أ134 -مركب الكربون اهليدروفلوري
     3٠ الوجهة دال دال دال أ134 -مركب الكربون اهليدروفلوري

       
       
       

 (CH3Br) بروميد امليثيل

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد    
املصدرة الستخدامها يف 
تطبيقات احلجر الصحي 

 الشحنوتطبيقات ما قبل 
       

 التعليقات:

 طن = طن مرتي.[1]
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صدرة إمجايل الكمية امل
  جلميع االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
الستخدامات ضرورية أو 
حرجة أو لدرجات احلرارة 

ستخدامات الاحمليطة العالية أو 
 أخرى معفاة****

(1) 
 املزيج أو املادة

(2) 
بلد املقصد 
 للصادرات**

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة 
 ومستصلحة

(5) 
كمية املادة 

 صدرةاجلديدة امل
الستخدامات 

 األولية***املواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

 االستخدام****
 أو التعليق

من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت  11: عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع مالحظة
يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أحد مكوانت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف 

 أعاله.‘ ‘التعليقات’’أو يف إطار “ املالحظات”عمود 
 .4، الفقرة 1٧/16و 4/14تشمل عمليات إعادة التصدير. املرجع: املقرران   *

 ينطبق على مجيع املواد، مبا يف ذلك املواد الداخلة يف املزائج.  **
 )البياانت عن اإلنتاج(. 3من استمارة البياانت  3ال تطرح من اإلنتاج الكلي يف العمود   ***

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

 أعاله.‘‘ التعليقات’’املزيد من املعلومات يف إطار 
 

إذا كان بلدك يصدر موادا  جديدة خاضعة للرقابة، يرجى بيان كمية املادة )املواد( الكيميائية اليت صدرهتا  6-6
. وإذا كنت قد صد رت أي مواد مستعادة أو مستصلحة، يرجى إدخال البياانت يف 3ابألطنان يف العمود 

 .4العمود 
للرقابة اليت استخدمت كمواد أولية إلنتاج مواد كيميائية أخرى ال مبوجب بروتوكول مونرتايل فإن املواد اخلاضعة  ٧-6

تدرج يف حساب استهالك الطرف، ألن هذه املواد اخلاضعة للرقابة تتحول حتوال  كامال يف عملية تصنيع املواد 
 دمينبغي ع، 3الكيميائية اجلديدة. وعند اإلبالغ عن الكميات اإلمجالية من مواد جديدة مصدرة يف العمود 

الكميات  ال خُتصم. وابملثل، 5الكميات املصدرة الستخدامها كمواد أولية واملبلغ عنها يف العمود  خصم
املصدرة لالستخدامات الضرورية أو احلرجة أو استخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات 

ما خيص كل مادة خاضعة للرقابة مصدرة يُرجى، في ٧. يف العمود 6األخرى املعفاة املبلغ عنها يف العمود 
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 مساحة 

 يف آخر االستمارة.‘‘ التعليقات’’علومات يف إطار العمود غري كافية، إدراج املزيد من امل
عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املستخدمة لتطبيقات احلجر الصحي  6-8

، يرجى إدخال كميات بروميد امليثيل املصدرة لتطبيقات 2وتطبيقات ما قبل الشحن. ويف استمارة البياانت 
الكمية املصدرة.  من وال خُتصم هذه الكمياتت ما قبل الشحن بشكل منفصل، احلجر الصحي وتطبيقا

 وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية.
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 (3الثالث خبصوص البياانت عن إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت  التوجيه: 7الفرع 
لإلبالغ عن البياانت بشأن اإلنتاج من املواد املدرجة يف املرفق ألف  3يرجى استخدام استمارة البياانت  1-٧

املرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة و )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، 
مركبات و املرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، 

املرفق واو )مركبات الكربون و بروميد كلوريد امليثان(، واملرفق هاء )بروميد امليثيل( و الكربون اهليدروبرومية فلورية 
 اهليدروفلورية(.

مجيع املواد املدرجة يف املرفق ألف، واجملموعتني الثانية والثالثة من املرفق ابء، واملرفق واو مدرجة كذلك يف العمود  2-٧
. أما فيما خيص اجملموعة األوىل من املرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى 3من استمارة البياانت  2

ملرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية( فلم ُتدرج إال املواد املهلجنة ابلكامل( واجملموعة األوىل من ا
اليت أبلغت عنها األطراف يف املاضي. وقد ختلصت مجيع األطراف تدرجييا ابلفعل من مركبات الكربون 
اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان، ولذلك ُخصص سطر واحد كإجراء شكلي فقط. وإذا كنت تنتج 
موادا  خاضعة للرقابة غري تلك املدرجة يف القائمة، يرجى استخدام املساحة اخلالية لإلبالغ عن البياانت املتعلقة 

 بتلك املواد، أو استخدام صفحات إضافية، إذا لزم األمر.
ولية، أي خصومات للمواد األ دون إجراءإنتاج بلدك  إمجايليرجى بيان  3من استمارة البياانت  3يف العمود  3-٧

من  وال ختصمأو الكميات املدمرة، أو الكميات املصدرة الستخدامات املواد األولية، أو أي استخدام آخر. 
، أو الكميات املنتجة 4بلدك واملبلغ عنها يف العمود يف إنتاجك اإلمجايل كمية اإلنتاج املستخدمة كمواد خام 

احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى  لالستخدامات الضرورية أو احلرجة أو الستخدامات درجات
من إنتاجك اإلمجايل الكمية املنتجة إلمداد  ال ختصم. وابملثل، 5املعفاة يف بلدك واملبلغ عنها يف العمود 

. ويرجى اإلبالغ عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة ٧واملبلغ عنها يف العمود  5األطراف العاملة ابملادة 
)البياانت عن  2من استمارة البياانت  5تستخدم كمواد أولية من جانب البلد املستورد يف العمود اليت 

)هذه االستمارة(. وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية. وفيما  3الصادرات(، وليس يف استمارة البياانت 
ة احمليطة العالية أو أي استخدام يتعلق ابإلنتاج لالستخدام الضروري أو احلرج أو الستخدامات درجات احلرار 

، فيما خيص كل نوع من أنواع املواد اخلاضعة للرقابة أُنِتج لالستخدام 6آخر ُمعفى، يرجى اإلشارة يف العمود 
الضروري أو احلرج أو الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر ُمعفى، إىل مقرر 

وافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود اجتماع األطراف الذي جرت امل
 أسفل االستمارة.‘‘ التعليقات’’غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

عند حساب استهالك الطرف فإن بروتوكول مونرتايل ال يُدرج املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة كمواد أولية  4-٧
يميائية أخرى ألن هذه املواد اخلاضعة للرقابة تتحول بشكل كامل أثناء عملية تصنيع املادة إلنتاج مواد ك

الكيميائية اجلديدة. وإذا كان بلدك قد أنتج موادا  خاضعة للرقابة الستخدامها كمواد أولية خالل الفرتة املبلغ 
ألغراض االستخدام كمادة أولية يف  عنها، يرجى تقدمي بياانت عن الكمية املنتجة من كل مادة خاضعة للرقابة

ويُبل غ عن املنتجات الثانوية اليت حُتَتَجز، سواء  لتدمريها  . وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية.4العمود 
أو الستخدامها كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرى، بوصفها منتجات. أما الكميات احملولة إىل مواد 

 ت لالستخدام كمواد أولية.أخرى فيبلغ عنها كمنتجا
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ملادة ابويسمح للجهات املنتجة أن تنتج كميات إضافية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة  5-٧
. وإذا كان بلدك قد أنتج موادا  خاضعة للرقابة هلذا الغرض، يرجى إدخال الكمية املنتجة على هذا النحو يف 5

 .3اانت من استمارة البي ٧العمود 
عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املنتجة لتطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات  6-٧

ما قبل الشحن. ويرجى إدخال الكميات الكلية من بروميد امليثيل املنتجة لتطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات 
إمجايل الكمية املنتجة.  من وال خُتصم هذه الكميات، 3ما قبل الشحن بشكل منفصل أسفل استمارة البياانت 

 وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية.
 (4الرابع خبصوص البياانت عن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت  التوجيه: 8الفرع 

من البلدان القدرة على تدمري املواد اخلاضعة للرقابة ابستخدام تكنولوجيات تدمري  ميتلك عدد قليل جدا   8-1
معتمدة. ويف حال دم ر بلدك أاي  من املواد املدرجة يف املرفق ألف )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، 

وفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، املرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلور و 
بروميد كلوريد و مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية و املرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و 

ملرفق واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية( يف الفرتة املبلغ عنها، يرجى وااملرفق هاء )بروميد امليثيل( و امليثان(، 
 .4استمارة البياانت  استخدام

خمتلفة. يرجى أن تدرج فقط أمساء أو مزائج خاليا  ألن كل طرف قد يدمر موادا  ‘‘( املادة)’’تُرك العمود األول  8-2
 اليت دمرت خالل السنة املبلغ عن بياانهتا. أو املزائج املواد

مبوجب بروتوكول مونرتايل فإن كمية املواد املدمرة ال تدرج يف حساب إنتاج الطرف واستهالكه يف حال نُفذت  8-3
وأي مقررات الحقة ذات صلة(. إذا  23/12عملية التدمري ابستخدام تكنولوجيا معتمدة )مدرجة يف املقرر 

من  2مية املدمرة املبلغ عنها يف العمود الك فال ختصمبياانهتا كنت قد دم رَت أي مادة يف السنة املبلغ عن 
. وستجري األمانة 3من استمارة البياانت  3من إمجايل اإلنتاج املبلغ عنه يف العمود  4استمارة البياانت 

 عمليات اخلصم الضرورية.
 (٥اانت اخلامس خبصوص البياانت عن الواردات من غري األطراف والصادرات إليها )استمارة البي التوجيه: 9الفرع 

لإلبالغ عن البياانت بشأن الواردات من غري األطراف والصادرات إليها  5يرجى استخدام استمارة البياانت  9-1
املرفق ابء )مركبات الكربون و من املواد املدرجة يف املرفق ألف )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، 

ملرفق جيم )مركبات الكربون واابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(،  الكلوروفلورية األخرى املهلجنة
 .املرفق هاء )بروميد امليثيل(و بروميد كلوريد امليثان(، و مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية و اهليدروكلورية فلورية، 

خمتلفة من غري األطراف  أو مزائج يستورد مواد خاليا  نظرا  ألن كل طرف قد‘‘( املادة)’’ك العمود األول رِ تُ  9-2
خمتلفة إليها. يرجى أن تدرج فقط أمساء املواد املستوردة من غري األطراف و/أو أو مزائج و/أو يصدر مواد 

 املصدرة إليها.
 يعين:‘‘ غري الطرف’’ألغراض استمارات البياانت هذه فإن  9-3

 ؛198٧البلدان اليت مل تصدق على بروتوكول مونرتايل لعام فيما يتعلق مبواد املرفق ألف، مجيع  - 
 ؛وفيما يتعلق مبواد املرفق ابء، مجيع البلدان اليت مل تصدق على تعديل لندن - 
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 ؛وفيما يتعلق مبواد املرفق جيم، مجيع البلدان اليت مل تصدق على تعديل كوبنهاغن - 

 ؛مل تصدق على تعديل كوبنهاغنوفيما يتعلق مبواد املرفق هاء، مجيع البلدان اليت  - 

 .إال إذا رأت األطراف خالف ذلك مبوجب مقرر 
بل يبلغ  ،5جيب عدم اإلبالغ عن الصادرات من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب استمارة البياانت و  9-4

يف  مبلغ عنهاال تعاَمل أي صادرات من مركبات الكربون اهليدروفلورية و  .2عنها مبوجب استمارة البياانت 
االستهالك على النحو احملدد  ايتبوصفها صادرات إىل غري األطراف لغرض حساب مستو  5استمارة البياانت 

 .من بروتوكول مونرتايل 3)ج( من املادة  1يف الفقرة 
 وميكن االطالع على حالة التصأأأأأأأأديق على بروتوكول مونرتايل وتعديالته يف وثيقة صأأأأأأأأادرة عن األمانة وحتدث 9-5

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأة. وميكن كأأأأذلأأأأك االطالع على هأأأأذه املعلومأأأأات يف املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكي ألمأأأأانأأأأة األوزون: ال يف نيمرت
http://ozone.unep.org/. 

املدرج يف اجملموعة  23-السادس خبصوص البياانت عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري التوجيه: 1٠الفرع 
 (6)استمارة البياانت  واوالثانية ابملرفق 

من البلدان مرافق لتصنيع مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو مواد املرفق واو تنتج  ميتلك عدد قليل جدا   10-1
. وإذا كان بلدك ميتلك مثل هذه املرافق وكانت تعمل يف الفرتة املبلغ عن 23-مركب الكربون اهليدروفلوري

من كل  23-ن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوريلإلبالغ ع 6بياانهتا، يرجى استخدام استمارة البياانت 
مرفق. وإذا مل تكن هناك أي انبعااثت من مرفق التصنيع، يرجى إدراج املرفق يف استمارة البياانت وإدراج الرقم 

 صفر يف عمود االنبعااثت.
10-2 

 
 
[10-3 

الستخدامات املواد األولية أو للتدمري أو يبلغ عن كميات اإلنتاج أو اإلنتاج الثانوي احملتجزة لالستخدام أو 
بشأن اإلنتاج. أما الكميات احملولة إىل مواد أخرى فيبلغ عنها كإنتاج  3التخزين يف استمارة البياانت رقم 

 .4. ويبلغ عن الكميات املدمرة يف استمارة البياانت 3الستخدامات املواد األولية يف استمارة البياانت 
. 6طراف أن يبلغ عن اإلنتاج الثانوي ابستخدام املرفق الطوعي الستمارة البياانت رقم وقد خيتار طرف من األ

، أو أوليةاملتولدة احملتجزة لالستخدام، أو الستخدامها كمواد  الثانويةالنواتج هذه تعامل ويف هذه احلالة، 
مدم رة مواد ، و أوليةعلى أهنا إنتاج، ومواد  6ستمارة البياانت ذلك املرفق ال للتدمري، أو التخزين املبلغ عنها يف

، حسب االقتضاء، وخباصة عند حساب اإلنتاج 4أو  3على غرار الكميات املبلغ عنها يف استمارة البياانت 
على الطرف املبلغ أن يكفل عدم اإلبالغ عن هذه  ويتعني .من الربوتوكول 3واالستهالك مبوجب املادة 

ألن ذلك سيؤدي إىل إبالغ مزدوج وابلتايل إىل احتساب ، 4أو  3ات نفسها يف استمارة البياانت املعلوم
 [.أوليةالكميات احملولة إىل مواد أخرى فيبلغ عنها لالستخدام كمواد  أما كميات مضاعفة.
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 (14)(4)قائمة توضيحية ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة :11الفرع 
 املزائج اليت ميكن فصلها عن طريق التقطري 11-1

 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

1-  R-401A HCFC-124 34% HCFC-22 53% HFC-152a 13%       

2-  R-401B HCFC-124 28% HCFC-22 61% HFC-152a 11%       
3-  R-401C HCFC-124 52% HCFC-22 33% HFC-152a 15%       
4-  R-402A HC-290 2% HCFC-22 38% HFC-125 60%       
5-  R-402B HC-290 2% HCFC-22 60% HFC-125 38%       
6-  R-403A HC-290 5% HCFC-22 ٧5% PFC-218 20%       
٧-  R-403B HC-290 5% HCFC-22 56% PFC-218 39%       
8-  R-404A HFC-125 44% HFC-134a 4% HFC-143a 52%       
9-  R-405A HCFC-142b 6% HCFC-22 45% HFC-152a ٧% PFC-C318 43%     

10-  R-406A HC-600a 4% HCFC-142b 41% HCFC-22 55%       
11-  R-407A HFC-125 40% HFC-134a 40% HFC-32 20%       

                                                           
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 زايرة صفحة   (4)

. وقد ُصممت خدمة قاعدة البياانت العاملية النطاق http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp د، برانمج األمم املتحدة للبيئة،شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاللربانمج 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

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

12-  R-407B HFC-125 ٧0% HFC-134a 20% HFC-32 10%       
13-  R-407C HFC-125 25% HFC-134a 52% HFC-32 23%       
14-  R-407D HFC-125 15% HFC-134a ٧0% HFC-32 15%       
15-  R-407E HFC-125 15% HFC-134a 60% HFC-32 25%       
16-  R-407F HFC-125 30% HFC-134a 40% HFC-32 30%       
1٧-  R-407G HFC-125 2.5% HFC-134a 95% HFC-32 2.5%       
18-  R-408A HCFC-22 4٧% HFC-125 ٧% HFC-143a 46%       
19-  R-409A HCFC-124 25% HCFC-142b 15% HCFC-22 60%       
20-  R-409B HCFC-124 25% HCFC-142b 10% HCFC-22 65%       
21-  R-410A HFC-125 50% HFC-32 50%         
22-  R-410B HFC-125 55% HFC-32 45%         
23-  R-411A HO-1270 1.5% HCFC-22 8٧.5% HFC-152a 11%       
24-  R-411B HO-1270 3% HCFC-22 94% HFC-152a 3%       
25-  R-412A HCFC-142b 25% HCFC-22 ٧0% PFC-218 5%       
26-  R-413A HC-600a 3% HFC-134a 88% PFC-218 9%       
2٧-  R-414A HC-600a 4% HCFC-124 28.5% HCFC-142b 16.5% HCFC-22 51%     
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

28-  R-414B HC-600a 1.5% HCFC-124 39% HCFC-142b 9.5% HCFC-22 50%     
29-  R-415A HCFC-22 82% HFC-152a 18%         
30-  R-415B HCFC-22 25% HFC-152a ٧5%         
31-  R-416A HC-600 1.5% HCFC-124 39.5% HFC-134a 59%       
32-  R-417A HC-600 3.4% HFC-125 46.6% HFC-134a 50%       
33-  R-417B HC-600 2.٧% HFC-125 ٧9% HFC-134a 18.3%       
34-  R-417C HC-600 1.٧% HFC-125 19.5% HFC-134a ٧8.8%       
35-  R-418A HC-290 1.5% HCFC-22 96% HFC-152a 2.5%       
36-  R-419A HCE-170 4% HFC-125 ٧٧% HFC-134a 19%       
3٧-  R-419B HCE-170 3.5% HFC-125 48.5% HFC-134a 48%       
38-  R-420A HCFC-142b 12% HFC-134a 88%         
39-  R-421A HFC-125 58% HFC-134a 42%         
40-  R-421B HFC-125 85% HFC-134a 15%         
41-  R-422A HC-600a 3.4% HFC-125 85.1% HFC-134a 11.5%       
42-  R-422B HC-600a 3% HFC-125 55% HFC-134a 42%       
43-  R-422C HC-600a 3% HFC-125 82% HFC-134a 15%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

44-  R-422D HC-600a 3.4% HFC-125 65.1% HFC-134a 31.5%       
45-  R-422E HC-600a 2.٧% HFC-125 58% HFC-134a 39.3%       
46-  R-423A HFC-134a 52.5% HFC-227ea 4٧.5%         
4٧-  R-424A HC-600 1% HC-600a 0.9% HC-601a 0.6% HFC-125 50.5% HFC-134a 4٧%   
48-  R-425A HFC-134a 69.5% HFC-227ea 12% HFC-32 18.5%       
49-  R-426A HC-600 1.3% HC-601a 0.6% HFC-125 5.1% HFC-134a 93%     
50-  R-427A HFC-125 25% HFC-134a 50% HFC-143a 10% HFC-32 15%     
51-  R-428A HC-290 0.6% HC-600a 1.9% HFC-125 ٧٧.5% HFC-143a 20%     
52-  R-429A HC-600a 30% HCE-170 60% HFC-152a 10%       
53-  R-430A HC-600a 24% HFC-152a ٧6%         
54-  R-431A HC-290 ٧1% HFC-152a 29%         
55-  R-434A HC-600a 2.8% HFC-125 63.2% HFC-134a 16% HFC-143a 18%     
56-  R-435A HCE-170 80% HFC-152a 20%         
5٧-  R-437A HC-600 1.4% HC-601 0.6% HFC-125 19.5% HFC-134a ٧8.5%     
58-  R-438A HC-600 1.٧% HC-601a 0.6% HFC-125 45% HFC-134a 44.2% HFC-32 8.5%   
59-  R-439A HC-600a 3% HFC-125 4٧% HFC-32 50%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

60-  R-440A HC-290 0.6% HFC-134a 1.6% HFC-152a 9٧.8%       
61-  R-442A HFC-125 31% HFC-134a 30% HFC-152a 3% HFC-227ea 5% HFC-32 31%   
62-  R-444A HFC-152a 5% HFC-32 12% HFO-1234ze (E) 83%       
63-  R-444B HFC-152a 10% HFC-32 41.5% HFO-1234ze (E) 48.5%       
64-  R-445A HFC-134a 9% R-744 6% HFO-1234ze (E) 85%       
65-  R-446A HC-600 3% HFC-32 68% HFO-1234ze (E) 29%       
66-  R-447A HFC-125 3.5% HFC-32 68% HFO-1234ze (E) 28.5%       
6٧-  R-447B HFC-125 8% HFC-32 68% HFO-1234ze (E) 24%       
68-  R-448A HFC-125 26% HFC-134a 21% HFO-1234ze (E) ٧% HFO-1234yf 20% HFC-32 26%   
69-  R-449A HFC-125 24.٧% HFC-134a 25.٧% HFC-32 24.3% HFO-1234yf 25.3%     
٧0-  R-449B HFC-125 24.3% HFC-134a 2٧.3% HFC-32 25.2% HFO-1234yf 23.2%     
٧1-  R-449C HFC-125 20% HFC-134a 29% HFC-32 20% HFO-1234yf 31%     
٧2-  R-450A HFC-134a 42% HFO-1234ze (E) 58%         
٧3-  R-451A HFC-134a 10.2% HFO-1234yf 89.8%         
٧4-  R-451B HFC-134a 11.2% HFO-1234yf 88.8%         
٧5-  R-452A HFC-125 59% HFC-32 11% HFO-1234yf 30%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

٧6-  R-452B HFC-125 ٧% HFC-32 6٧% HFO-1234yf 26%       
٧٧-  R-452C HFC-125 61% HFC-32 12.5% HFO-1234yf 26.5%       
٧8-  R-453A HC-600 0.6% HC-601a 0.6% HFC-125 20% HFC-134a 53.8% HFC-227ea 5% HFC-32 20% 
٧9-  R-454A HFC-32 35% HFO-1234yf 65%         
80-  R-454B HFC-32 68.9% HFO-1234yf 31.1%         

81-  R-454C HFC-32 21.5% HFO-1234yf ٧8.5%         

82-  R-455A HFC-32 21.5% HFO-1234yf ٧5.5% R-744 3%       

83-  R-456A HFC-134a 45% HFC-32 6% HFO-1234ze (E) 49%       

84-  R-457A HFC-152a 12% HFC-32 18% HFO-1234yf ٧0%       

85-  R-458A HFC-125 4% HFC-134a 61.4% HFC-227ea 13.5% HFC-236fa 0.6% HFC-32 20.5%   

86-  R-459A HFC-32 68% HFO-1234yf 26% HFO-1234ze (E) 6%       

8٧-  R-459B HFC-32 21% HFO-1234yf 69% HFO-1234ze (E) 10%       

88-  R-460A HFC-125 52% HFC-134a 14% HFO-1234ze (E) 22% HFC-32 12%     

89-  R-460B HFC-125 25% HFC-134a 20% HFO-1234ze (E) 2٧% HFC-32 28%     
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 املزائج اليت ال ميكن فصلها عن طريق التقطري 11-2

 الرتكيب رقم املربد )االسم التجاري( للمزيج الرقم

 2املكون  1املكون 

1-  R-500 CFC-12 ٧3.8% HFC-152a 26.2% 
2-  R-501 CFC-12 25% HCFC-22 ٧5% 
3-  R-502 CFC-115 51.2% HCFC-22 48.8% 
4-  R-503 CFC-13 59.9% HFC-23 40.1% 
5-  R-504 CFC-115 51.8% HFC-32 48.2% 
6-  R-505 CFC-12 ٧8% HCFC-31 22% 
٧-  R-506 CFC-114 45% HCFC-31 55% 
8-  R-507A (AZ-50) HFC-125 50% HFC-143a 50% 
9-  R-508A HFC-23 39% PFC-116 61% 

10-  R-508B HFC-23 46% PFC-116 54% 
11-  R-509 (TP5R2) HCFC-22 46% PFC-218 54% 
12-  R-509A HCFC-22 44% PFC-218 56% 
13-  R-512A HFC-134a 5% HFC-152a 95% 
14-  R-513A (XP10/DR-11) HFC-134a 44% HFO-1234yf 56% 
15-  R-513B HFC-134a 41.5% HFO-1234yf 58.5% 
16-  R-515A HFC-227ea 12% HFO-1234ze (E) 88% 
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 مزائج أخرى 11-3

 االسم التجاري للمزيج الرقم
 الرتكيب

 4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

1 FX 20 HFC-125 45% HCFC-22 55%     

2 FX 55 HCF-C22 60% HCFC-142b 40%     

3 D 136 HCFC-22 50% HCFC-124 4٧% HC-600a 3%   

4 Daikin Blend HFC-23 2% HFC-32 28% HCFC-124 ٧0%   

5 FRIGC HCFC-124 39% HCFC-134a 59% HC-600a 2%   

6 Free Zone HCFC-142b 19% HFC-134a ٧9% Lubricant 2%   

٧ GHG-HP HCFC-22 65% HCFC-142b 31% HC-600a 4%   

8 GHG-X5 HCFC-22 41% HCFC-142b 15% HFC-227ea 40% HC-600a 4% 
9 NARM-502 HCFC-22 90% HFC-152a 5% HFC-23 5%   

10 NASF-S-IIII
)5(

I 15 HCFC-22 82% HCFC-123 4.٧5% HCFC-124 9.5% HC-600a 3.٧5% 

 مزائج بروميد امليثيل 11-4

 االسم التجاري للمزيج الرقم
 الرتكيب

 2املكون  1املكون 

 %33 الكلوروبكرين %6٧ بروميد امليثيل بروميد امليثيل مع الكلوروبكرين 1
 %2 الكلوروبكرين %98 بروميد امليثيل بروميد امليثيل مع الكلوروبكرين 2

                                                           
 ديل هالوين.ب  (5)
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 الثاينالتذييل 
اإلبالغ واإليضاحات املرتبطة ابإلبالغ عن املعلومات خبالف اإلبالغ مبوجب أحكام 

 7املادة 
األحكام املتعلقة ابإلبالغ واملقررات ذات الصلة لإلبالغ عن املعلومات خبالف اإلبالغ مبوجب 

 7املادة 
 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ

 )يبلغ عنها كلما توفرت( نقل أو إضافة اإلنتاج أو االستهالك
 أو االستهالكنقل أو إضافة اإلنتاج  ٧، و6ا ، ور مكر  5، و5، الفقرات 2املادة 

  (4التجارة مع غري األطراف )املادة 
من الربوتوكول، مراقبة التجارة مع غري  4املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة  1ألف، الفقرة  4/1٧املقرر 

 األطراف
 )التواتر الدوري لإلبالغ احملدد أدانه(  املعلومات عن الرتاخيص

 )يبلغ عنه مرة واحدة(إنشاء وتشغيل نظام إلصدار الرتاخيص  الرتخيص – ابء 4 املادة )أ(
املنسقون املعنيون بنظم إصدار الرتاخيص للتجارة يف املواد اخلاضعة للرقابة  2 الفقرة ،9/8 املقرر )ب(

 )يبلغ عنها مرة واحدة، مع حتديثها حسب االقتضاء(
املعلومات املقدمة من األطراف بشأن التجارة غري املشروعة يف املواد اخلاضعة  ٧ الفقرة ،14/٧ املقرر )ج(

 )يبلغ عنها عند حدوث حاالت اجتار(للرقابة 
األطراف اليت ترغب يف جتنب االسترياد غري املرغوب فيه للمنتجات واملعدات  2٧/8 املقرر )د(

)يرسل احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو املعتمدة عليها 
 إخطار مرة واحدة(

 )يبلغ عنها كل سنتني( البحث والتطوير والتوعية وتبادل املعلومات
 موجز األنشطة 9املادة 

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

 )تبلغ يف السنة اليت تلي منح إعفاء(

تقرير عن كميات واستخدامات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة واملستهلكة  9، الفقرة 8/9املقرر 
 اإلطار احملاسيب( )اإلبالغ عنلالستخدامات الضرورية 

إعفاءات االستخدامات الضرورية: االستخدامات 
 املختربية والتحليلية

 )يبلغ عنها سنوايا(

كل مادة خاضعة للرقابة منتجة لالستخدامات املختربية  من املرفق الثاين لتقرير االجتماع السادس لألطراف 4، الفقرة 6/9املقرر 
 والتحليلية

                                                           
املقررات املتعلقة إبعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلوروفلورية للبخاخات املقيسة اجلرعات املصممة   (6)

 .تدرجييا  لعالج الربو وأمراض االنسداد الرئوي املزمن مل تعد مدرجة هنا، نظرا  ألن هذه اإلعفاءات جرى التخلص منها 
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 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
 تبلغ يف السنة اليت تلي منح إعفاء() احلرارة احمليطة العالية إعفاء للبلدان ذات درجات

اإلبالغ بشكل منفصل عن بياانت اإلنتاج واالستهالك يف القطاعات  30، الفقرة 28/2املقرر 
 الفرعية اليت ينطبق عليها اإلعفاء

املعلومات عن إعفاءات االستخدامات احلرجة 
 لربوميد امليثيل

 )يبلغ عنها ملرة واحدة(

تبلغ األطراف اليت متلك إعفاء  لالستخدام احلرج لربوميد امليثيل عن تنفيذ  5 الفقرة ،1/3-ا. ا. املقرر أ()
 9/6من املقرر  1الشرط املتمثل يف كفالة تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة 

عند الرتخيص ابستخدام بروميد امليثيل أو السماح به أو اإلذن ابستخدامه، 
أن هذه اإلجراءات أتخذ يف احلسبان األرصدة املتاحة من  كما تبلغ عن

 املادة.
تقدم األطراف اليت تطلب إعفاءات لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل  2 الفقرة ،1/4-ا. ا. املقرر ب()

واألطراف اليت توقفت عن استهالك بروميد امليثيل معلومات عن البدائل 
مدرجة  وفقا الستخداماهتا قبل اجلمع  املتاحة، على أن تكون هذه البدائل

وبعده واتريخ التسجيل املمكن، إذا اقتضى األمر، لكل البديل؛ ومعلومات 
عن البدائل اليت ميكن لألطراف أن تكشف عن أهنا قيد التطوير، على أن 
تكون مدرجة  وفقا الستخداماهتا قبل اجلمع وبعده واتريخ التسجيل احملتمل، 

 عروفا ، هلذه البدائل.إذا كان مطلواب  وم
تقدم األطراف اليت تطلب إعفاءات لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل  6و 3 الفقراتن ،1/4-ا. ا. املقرر ج()

اسرتاتيجية  وطنية  للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل وتبني املنهجية 
املستخدمة لتحديد اجلدوى االقتصادية يف حال استخدمت اجلدوى 

 االقتصادية كمعيار لتربير االستخدام احلرج
 )و(، 9 الفقرة ،1/4-ا. ا. املقرر د()

 3 الفقرة ،2/1-ا. ا. واملقرر  
تقرير عن كميات واستخدامات بروميد امليثيل املنتج واملستورد واملصدر 

 لالستخدامات احلرجة يف إطار احملاسبة
 )يبلغ عنها سنوايا( استخدامات عوامل املعاجلة

استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة، والكميات الداخلة يف  21/3، 1٧/6، و15/٧، و10/14املقررات 
الرتكيبة، واالنبعااثت الناجتة وتكنولوجيات احتواء االنبعااثت املستخدمة، 
والفرص املتاحة خلفض االنبعااثت. اإلبالغ عن كميات املواد اخلاضعة 

 ملستوردة لتطبيقات عوامل املعاجلةللرقابة املنتجة أو ا
طلبات إدخال تغيريات يف البياانت األساسية املبلغ 

 عنها 
 )يبلغ عنها ملرة واحدة(

تُقد م طلبات إدخال تغيريات يف البياانت األساسية املبلغ عنها لسنوات  5 الفقرة 13/15 املقرر أ()
أمانة األوزون واللجنة األساس إىل جلنة التنفيذ اليت بدورها سوف تعمل مع 

التنفيذية لتأكيد أسباب التغيريات وعرضها على اجتماع األطراف للموافقة 
 عليها.
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 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
منهجية تقدمي طلبات تنقيح البياانت األساسية: املعلومات والواثئق اليت  2 الفقرة ،15/19 املقرر ب()

 يتعني تقدميها
 أدانه()التواتر الدوري لإلبالغ احملدد  معلومات أخرى

)يبلغ عنها مرة املعلومات ذات الصلة ابإلدارة الدولية ملصارف اهلالوانت  5/15 املقرر )أ(
 واحدة(

 1تقدم األطراف اليت توفر املواد اخلاضعة للرقابة لألطراف العاملة ابلفقرة  ألف 6/14و 5/25 املقرر )ب(
موجزا  للطلبات من األطراف  سنواي  ( 5)األطراف العاملة ابملادة  5من املادة 
 )يبلغ عنه سنواي (املستوردة 

 )يبلغ عنها سنواي (قائمة مبرافق االستصالح وقدراهتا  4 الفقرة ،6/19 املقرر )ج(
)يبلغ عن هذه املواد عند تبلغ األطراف عن املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة  9/24و 10/8 املقرر )د(

 ظهورها(
االسرتاتيجيات بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ملصارف املواد املستنفدة لألوزون  5 الفقرة ،20/٧ املقرر )ه(

 )يبلغ عنها مرة واحدة، مع حتديثها حسب االقتضاء(

طاء حكما  يسمح لألطراف أبن تقرر  2زاي، و 2هاء، و 2-ألف 2تشمل تدابري الرقابة مبوجب املواد  -1
ضرورية لتغطية االستخدامات اليت توافق على أهنا ضرورية. وينص املقرر الرتخيص مبستوايت إنتاج أو استهالك 

 إال إذا:‘‘ ضروراي  ’’يعترب  بشأن االستخدامات الضرورية على أن استخدام مادة خاضعة للرقابة ال 4/25
كان ضروراي  للصحة أو السالمة أو كان أساسيا  لعمل اجملتمع )يشتمل على جوانب ثقافية  )أ(

 وفكرية(؛
مل تتوفر بدائل جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية أو بدائل مقبولة من الناحية البيئية أو  ب()

 الصحية.
وترد يف املرفق الثاين لتقرير االجتماع السادس لألطراف الشروط املطبقة على إعفاءات االستخدامات  -2

 املختربية والتحليلية، اليت تندرج ضمن االستخدامات الضرورية.
حاء حكما  يسمح لألطراف أبن تقرر الرتخيص مبستوايت إنتاج أو  2تشمل تدابري الرقابة مبوجب املواد  -3

بشأن  9/6استهالك ضرورية لتغطية االستخدامات اليت توافق على أهنا استخدامات حرجة. ويف املقرر 
يف تقييم االستخدام احلرج لربوميد  االستخدامات احلرجة، وافقت األطراف على تطبيق املعايري واإلجراءات التالية

 من الربوتوكول: 2امليثيل ألغراض تدابري الرقابة الواردة يف املادة 
إال إذا بني  الطرف املقدم لرتشيح ‘‘ حرجا  ’’ال يعترب أي استخدام لربوميد امليثيل استخداما   )أ(
 اإلعفاء أن:

توفر بروميد امليثيل لذلك االستخدام االستخدام احملدد ابلغ األمهية نظرا  ألن عدم  ‘1’
 سيؤدي إىل اختالل كبري يف السوق؛
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أنه ال توجد بدائل جمدية تقنيا واقتصاداي متاحة للمستخدم وتكون مقبولة من الناحية  ‘2’
 البيئة والصحية ومالئمة للمحاصيل وظروف الرتشيح؛

 امات احلرجة إال إذا:ال يسمح إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل، إن وجد، لالستخد )ب(
اختذت كل اخلطوات اجملدية من الناحية التقنية واالقتصادية للتقليل إىل أدىن حد ممكن  ‘1’

 من االستخدام احلرج لربوميد امليثيل وأي انبعااثت مرتبطة هبذه املادة؛
الية كان بروميد امليثيل غري متوفر ابلكمية الكافية والنوعية املالئمة من املخزوانت احل ‘2’

لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو املعاد تدويره، أيضا مع مراعاة حاجة البلدان 
 النامية لربوميد امليثيل؛

ثبت أن هناك جهود مناسبة تبذل لتقييم وتسويق وأتمني موافقة تنظيمية وطنية على  ‘3’
لعاملة ابملادة بدائل، مع مراعاة ظروف الرتشيح املعني واالحتياجات اخلاصة لألطراف ا

، مبا يف ذلك االفتقار إىل املوارد املالية واخلربة والقدرات املؤسسية واملعلومات. ويتعني 5
أن ( 5)األطراف غري العاملة ابملادة  5من املادة  1على األطراف غري العاملة ابلفقرة 

 تثبت أن هناك برامج حبث قائمة لتطوير ونشر البدائل. كذلك يتعني على األطراف
أن تثبت أن البدائل اجملدية سُتعتمد حاملا يتم التأكد من مالءمتها  5العاملة ابملادة 

للظروف اخلاصة ابلطرف املعين/أو أهنا قدمت طلبا  للصندوق املتعدد األطراف أو 
 املصادر األخرى للمساعدة يف حتديد وتقييم وتكييف وبيان هذه اخليارات؛

ام مواد خاضعة للرقابة يف التطبيقات املدرجة يف اجلدول ألف من املقرر تعين استخد‘‘ عوامل املعاجلة’’ -4
، بصيغته املعدلة مبوجب مقررات خمتلفة. ال تؤخذ يف االعتبار الكميات املنتجة أو املستوردة بغرض  10/14

د حساب عن 1999كانون الثاين/يناير   1استخدامها كعوامل معاجلة يف املصانع واملنشآت اليت كانت تعمل قبل 
 فصاعدا ، بشرط ما يلي: 2002كانون الثاين/يناير   1من  اإلنتاج واالستهالك اعتبارا  

، أن خُتفض انبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة من هذه 5يف حالة األطراف غري العاملة ابملادة  )أ(
بصيغته املعدلة مبوجب مقررات ، 10/14العمليات إىل مستوايت ضئيلة على النحو املبني يف اجلدول ابء من املقرر 

 خمتلفة؛
، أن خُتفض انبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة الناجتة عن 5ويف حالة األطراف العاملة ابملادة  )ب(

استخدام عوامل املعاجلة إىل املستوايت اليت وافقت اللجنة التنفيذية على أهنا مستوايت ميكن حتقيقها إىل حد 
 ودون التخلي غري املربر عن اهلياكل األساسية.معقول بطريقة فعالة الكلفة 
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 التذييل الثالث

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

: التوجيه السابع خبصوص البياانت عن االستهالك )الواردات( مبوجب اإلعفاء املمنوح 1الفرع 
 (7تميز بدرجات حرارة حميطة عالية )استمارة البياانت لألطراف اليت ت

، ابعتزامه 28/2من املقرر  29إذا كان بلدك قد أخطر رمسيا األمانة، على النحو احملدد مبوجب الفقرة  1-1
 األولاستخدام اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية وكان مدرجا  يف التذييل 

لإلبالغ عن كميات مركبات الكربون اهليدروفلورية  ٧، يرجى استخدام استمارة البياانت 28/2للمقرر 
األول هلذا املقرر.  التذييلاجلديدة املستوردة لالستخدام يف قطاعات فرعية معتمدة على النحو الوارد يف 

ال اعتماد قطاعات وجيب أن تكون هذه الواردات لالستخدام داخل بلدك وليس للتصدير.  ويف ح
، يرجى استخدام األعمدة 28/2من املقرر  33و 32فرعية أخرى بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني 

اإلضافية يف استمارة البياانت لتحديد القطاعات الفرعية املعتمدة والكميات املستوردة لالستخدام يف 
السائبة املستخدمة يف صيانة املعدات يف  تلك القطاعات الفرعية.  يتعني هنا اإلبالغ فقط عن الغازات

 القطاعات الفرعية املعفاة وليس الغازات املستوردة داخل معدات معبأة مسبقا  ابلغاز.
: التوجيه الثامن خبصوص البياانت عن اإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز 2الفرع 

 (8بدرجات حرارة حميطة عالية )استمارة البياانت 
متتلك مرافق إلنتاج مواد  28/2هناك عدد قليل جدا من البلدان املدرجة يف التذييل الثاين من املقرر  2-1

املرفق واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية(. إذا كان بلدك قد أخطر رمسيا  األمانة، على النحو احملدد 
نوح لألطراف اليت تتميز بدرجات ، ابعتزامه استخدام اإلعفاء املم28/2من املقرر  29مبوجب الفقرة 

 8، يرجى استخدام استمارة البياانت 28/2حرارة حميطة عالية وكان مدرجا  يف التذييل الثاين للمقرر 
لإلبالغ عن كميات مركبات الكربون اهليدروفلورية املنتجة لالستخدام يف قطاعات فرعية معتمدة على 

وجيب أن يكون هذا اإلنتاج لالستخدام داخل بلدك وليس  األول هلذا املقرر. التذييلالنحو الوارد يف 
من  33و 32للتصدير. ويف حال اعتماد قطاعات فرعية أخرى بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني 

، يرجى استخدام األعمدة اإلضافية يف استمارة البياانت لتحديد القطاعات الفرعية املعتمدة 28/2املقرر 
 خدام يف تلك القطاعات الفرعية.والكميات املنتجة لالست
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 اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية عن االستهالك )الواردات( مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف 7استمارة البياانت 

 امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك مدرجاا  -1
 ، وأخطر رمسياا 28/2يف التذييل الثاين للمقرر 

 احلرارة األمانة بعزمه على استخدام اإلعفاء املمنوح الستخدامات درجات
 اص واستورد مركبات كربون هيدروفلورية الستخدامه اخل احمليطة العالية،

 28/2 يف القطاعات الفرعية الواردة يف التذييل األول للمقرر

 ______________ الطرف:

 7استمارة البياانت 
 بياانت عن واردات املواد املدرجة يف املرفق واو للقطاعات الفرعية املعفاة

 (مكافئ اثين أكسيد الكربون أطنانأو  استنفادية)ليس أطنان  [1]ابألطنان

 

 20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

HAT_Dataform/2018 

 

 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
 32إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما خيص القطاعات الفرعية األخرى اليت قد تُعتمد بعد

 (*28/2من املقرر  33و
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 اجملزأة القنوية

(5) 
الواردات اجلديدة 

مكيفات لالستخدام يف 
اهلواء القنوية التجارية 

 املغلفة )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

      2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو

      F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2(CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2CHF2(CHF( 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2FCHF2(CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF3(CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      F)2FCH2(CH 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
 32إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما خيص القطاعات الفرعية األخرى اليت قد تُعتمد بعد

 (*28/2من املقرر  33و
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 اجملزأة القنوية

(5) 
الواردات اجلديدة 

مكيفات لالستخدام يف 
اهلواء القنوية التجارية 

 املغلفة )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

      2CHF3(CH(أ 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

 
إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CHFCF3(CF      

 
سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2FCF2(CH      

 
إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CHFCF2(CHF      

 
إف إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CH3(CF      

 
سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري

)2CHF2FCF2(CH      

 
إف إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري

3CF2CH2(CHF      

 
إم إف سي  365-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CH2CF2CH3(CF      

 
إم إي إي  10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CHFCHFCF3(CF      
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 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
 32إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما خيص القطاعات الفرعية األخرى اليت قد تُعتمد بعد

 (*28/2من املقرر  33و
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 اجملزأة القنوية

(5) 
الواردات اجلديدة 

مكيفات لالستخدام يف 
اهلواء القنوية التجارية 

 املغلفة )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

      CHF)3( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة الثانية -املرفق واو 

 غري املدرجة يف القائمة أدانه( للمزائجينطبق ذلك على مجيع املواد، وليس فقط مركبات الكربون اهليدروفلورية )يرجى إضافة صفوف أو صفحات حسب احلاجة  -احملتوية على مادة/مواد خاضعة للرقابة  املزائج
= R-404A (HFC-125  =44% ،HFC-134a  =4% ، HFC-143a املزيج
52%)      

 = R-407A (HFC-32  =20% ،HFC-125  =40% ، HFC-143a املزيج
40%)      

=   R-407C  (HFC-32   =23% ،HFC-125  =25% ، HFC-143a املزيج
52%)      

      R-410A (HFC-32  =50% ،HFC-125  =50%) املزيج

      R-507A (HFC-125  =50% ، HFC-143a =50%) املزيج

      R-508B (HFC-23  =46% ،PFC-116  =54%) املزيج

 التعليقات:
 

 طن = طن مرتي. [1]
د من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أح 11عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع  مالحظة:

 أعاله.‘‘ التعليقات’’مكوانت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف إطار 
 بالغ فقط عن الغازات السائبة املستخدمة يف صيانة املعدات املعفاة وليس الغازات املستوردة داخل معدات معبأة مسبقا  ابلغاز.يتعني هنا اإل  *

، يرجى حتديد القطاع الفرعي املعتمد. وميكن، يف 28/2من املقرر  33و 32فيما خيص كل مادة من املواد املستوردة من أجل استخدامها يف قطاعات فرعية قد تُعتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني   **
 أعاله.‘‘ التعليقات’’حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
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 عن اإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية 8استمارة البياانت 
 التذييل الثاين االستمارة يف حال كان بلدك مدرجاا يفامأل هذه  -1

 األمانة بعزمه على استخدام اإلعفاء ، وأخطر رمسياا 28/2للمقرر 
 حلرارة احمليطة العالية، وأنتجادرجات  املمنوح الستخدامات

 القطاعات الستخدامه اخلاص يف مركبات كربون هيدروفلورية
 .28/2للمقرر الواردة يف التذييل األول  الفرعية

 _______________ الطرف:

 8استمارة البياانت 
 بياانت عن إنتاج املواد املدرجة يف املرفق واو للقطاعات الفرعية املعفاة

 أطنانأو  استنفادية)ليس أطنان  [1]ابألطنان
 (مكافئ اثين أكسيد الكربون

 20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

HAT_Dataform/2018 

 
كمية املواد اجلديدة اليت أنتجت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية   

)ينبغي أن يكون اإلنتاج خمصصا  لالستخدام داخل البلد املنتج( )تضاف أعمدة عند احلاجة فيما خيص 
 (*28/2من املقرر  33و 32إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني القطاعات الفرعية األخرى اليت قد تُعتمد بعد 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء اجملزأة 

 املتعددة الوحدات

(4) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 اجملزأة القنوية

(5) 
إنتاج جديد لالستخدام 

يف مكيفات اهلواء 
القنوية التجارية املغلفة 

 )املتكاملة(

(6) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

(٧) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

      2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو

      F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2(CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2CHF2(CHF)( 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2FCHF2(CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF3(CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      F)2FCH2(CH 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2CHF3(CH(أ 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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كمية املواد اجلديدة اليت أنتجت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية   
)ينبغي أن يكون اإلنتاج خمصصا  لالستخدام داخل البلد املنتج( )تضاف أعمدة عند احلاجة فيما خيص 

 (*28/2من املقرر  33و 32إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني القطاعات الفرعية األخرى اليت قد تُعتمد بعد 
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

إنتاج جديد 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 اجملزأة القنوية

(5) 
إنتاج جديد لالستخدام 

يف مكيفات اهلواء 
القنوية التجارية املغلفة 

 )املتكاملة(

(6) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

(٧) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

      3CHFCF3(CF(إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2FCF2(CH(سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CHFCF2(CHF(إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2CH3(CF(ف إيه ا 236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2CHF2FCF2(CH(سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2CH2(CHF(ف إيه ا 245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

 

ف سي ام ا 365-مركب الكربون اهليدروفلوري
)3CH2CF2CH3(CF      

 

م إي إي ا 10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري
)3CF2CHFCHFCF3(CF      

       

      CHF)3( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة الثانية-املرفق واو

 التعليقات:

 طن = طن مرتي [1]
، يرجى حتديد القطاع الفرعي املعتمد. وميكن، يف 28/2من املقرر  33و 32خيص كل مادة من املواد املنتجة من أجل استخدامها يف قطاعات فرعية قد تُعتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني  فيما  **

 أعاله. ‘‘التعليقات’’حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
________________ 


