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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والثالثون الثانياالجتماع 

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢البند 

  مسائل أخرى

  ٢٠١٣مشروع مقرر بشأن تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام 

  مقدم من الصين واالتحاد الروسي

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

قتصادي وجلنة إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم اال إذ يشري مع التقدير
  اخليارات التقنية الطبية التابعة له،
، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية ٤/٢٥، وفقًا للمقرر وإذ يضع يف اعتباره

فرت ايعترب مؤهًال إلعفاء االستخدامات الضرورية إذا تو  ستنشاق باجلرعات املقننة اليف أجهزة اال
  لة من الناحية البيئية والصحية،بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً ومقبو 

إىل االستنتاج الذي توصل إليه الفريق بوجود بدائل مقبولة تقنيًا ألجهزة  وإذ يشري
بعض الرتكيبات يف مركبات الكربون الكلورية فلورية االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم 

  زمن،العالجية ملعاجلة الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية امل
عفاءات االستخدامات الضرورية حتليل الفريق وتوصياته بشأن إ ذ يضع يف اعتبارهوإ

تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم لعالج الربو للمواد اخلاضعة للرقابة ل
  ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن،

من  ١فقرة بالتقدم املستمر الذي أحرزته عدة أطراف عاملة مبوجب ال وإذ يرحب
يف تقليل اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات  ٥ املادة
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الكربون الكلورية فلورية مع ما جيري من عمل يف استحداث البدائل وحصوهلا على املوافقة 
  التنظيمية وطرحها يف األسواق،

 ٢٠١٣رية يف عام يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلو   - ١
باملستويات الالزمة لتلبية االستخدامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ملعاجلة 

  الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن، كما هو مبني يف مرفق هذا املقرر؛
تعيينات أن تقدم للجنة اخليارات لليطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات   - ٢

الستخدامات الضرورية وفقاً للمعايري احملددة يف اتعيينات ة الطبية معلومات متكنها من تقييم التقني
تعيينات االستخدامات  ذات الصلة الواردة يف دليل طلب واملقررات الالحقة ٤/٢٥املقرر 

  الضرورية؛
 ٢٠١٣يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   - ٣

أن تنظر يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية بصورة أولية على 
فرة يف متناول اليد، شريطة أن تستخدم تلك امن املخزونات اليت تكون فيها تلك املركبات متو 

  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢املخزونات وفقاً للشروط اليت حددها اجتماع األطراف يف الفقرة 
ع األطراف اليت لديها خمزونات من املرتبة الصيدالنية من مركبات يشج  - ٤

فر للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات االكربون الكلورية فلورية اليت ميكن أن تتو 
ذه الكميات وجهة االتصال يف  ٢٠١٣لالستخدامات الضرورية لعام  أن تبلغ أمانة األوزون 

  ؛٢٠١٢يسمرب كانون األول/د  ٣١موعد ال يتجاوز 
تفاصيل املخزونات احملتمل  يشبكلاعلى موقعها  نشرتيطلب إىل األمانة أن   - ٥

  ؛من هذا املقرر ٤توافرها املشار إليها يف الفقرة 
توخي املرونة الكاملة يف احلصول بتلتزم األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر   - ٦

رية من املرتبة الصيدالنية إىل احلد الالزم لتصنيع أجهزة على كمية مركبات الكربون الكلورية فلو 
، إما من الواردات من هذا املقرر ١االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقًا ملا هو مأذون به يف الفقرة 

  أو من املنتجني احملليني أو من املخزونات املوجودة؛
أي  بيع أو طرحيطلب إىل األطراف أن تنظر يف سن ضوابط حملية حلظر   - ٧

منتجات جديدة من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية 
  حىت وأن كانت تلك املنتجات موافق عليها من قبل؛ ،فلورية

ا اإلدارية اخلاصة بتسجيل منتجات   - ٨ يشجع األطراف على تسريع عمليا
عجيل باالنتقال إىل البدائل اخلالية من مركبات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من أجل الت

  الكربون الكلورية فلورية؛
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 مرفقال

كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية في أجهزة 
  )باألطنان المترية( ٢٠١٣االستنشاق بالجرعات المقننة لعام 

  ٢٠١٣  فاطر اال
  ]٣٩٥,٨٢[  الصني

  ]٢١٢[  ياالحتاد الروس

_____________  


