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  )1995كانون األول/ديسمرب   7- 5(فيينا ، 

  واملعدلة كذلك بواسطة االجتماع التاسع لألطراف
ل ،    )1997أيلول/سبتمرب  17-15(مونرت
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  الديباجة 
  

  إن األطراف يف هذا الربوتوكول، 
  

ا أطرافًا يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون،    لكو
  

خـذ التـدابري املالئمـة حلمايـة الصـحة البشـرية والبيئيـة مـن األضـرار الـيت تـنجم أو حيتمـل  وإْذ تستشعر ن  التزامها مبقتضى اتفاقية فيينـا 
  أن تنجم عن األنشطة البشرية اليت تعدل أو حيتمل أن تعدل طبقة األوزون،

  
ت املواد املستنفدة لألوزون على النطاق العاملي ميكن أن تؤدي إىل استنزاف كبري لطبقـة األوزون أو إىل تعـديلها  وإذ تعرتف ن انبعا

ر ضارة على الصحة البشرية والبيئة،   بشكل آخر ، األمر الذي حيتمل أن ينتج عنه آ
ت هذه املواد، ر املناخية احملتملة النبعا   وإذ تدرك أيضًا اآل

  
أن التدابري املتخذة حلماية طبقة األوزون من االسـتنفاد ينبغـي أن تسـتند إىل املعرفـة العلميـة ذات الصـلة ، آخـذاً يف احلسـبان  وإذ تدرك

  االعتبارات الفنية واالقتصادية، 
  



 

ختــاذ التــدابري الوقائيــة للحــد علــى حنــو عــادل مــن احلجــم الكلــي ال وتصــميمًا منهــا ت املــواد املســتنفدة علــى محايــة طبقــة األوزون  نبعــا
ـــائي علـــى أســـاس التطـــورات يف املعرفـــة العلميـــة ، وآخـــذة يف احلســـبان  لـــألوزون علـــى النطـــاق العـــاملي ، مـــع القضـــاء عليهـــا كهـــدف 

  االعتبارات الفنية االقتصادية ، وواضعة يف االعتبار االحتياجات اإلمنائية للبلدان النامية، 
  

جــود حكــم خــاص لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة ، مبــا يف ذلــك تــوفري مــوارد ماليــة إضــافية وإمكانيــة حلاجــة إىل ضــرورة و  وإذ تســلم
الوصــول إىل التكنولوجيـــات املناســـبة ، مـــع األخـــذ يف االعتبــار أنـــه ميكـــن التنبـــؤ حبجـــم األمـــوال الالزمــة ، وتوقـــع مـــا ميكـــن أن تقـــوم بـــه 

ر ضارة.  األموال من فرق هائل يف قدرة العامل على مواجهة ستنفاد األوزون وما هلا من آ   املشكلة الثابتة علمًا ، اخلاصة 
  

ت مـواد كلوريـة فلوريـة كربونيـة  وإذ حتيط علماً  لفعـل علـى الصـعيدين الـوطين واإلقليمـي للحـد مـن انبعـا لتدابري الوقائية الـيت اختـذت 
  معينة، 

  
لرقابـــة علـــى ألمهيـــة تعزيـــز التعـــاون الـــدو  وإذ تنظـــر بعـــني االعتبـــار يل يف جمـــال البحـــث ، وتطـــوير ونقـــل التكنولوجيـــات البديلـــة املتعلقـــة 

ت املواد املستنفدة لألوزون والتقليل منها ، مع إيالء االعتبار بصفة خ   اصة الحتياجات البلدان النامية،انبعا
  

  قد اتفقت على ما يلي:
  

  التعاريف    :1املادة 
  

  ألغراض هذا الربوتوكول: 
  
  .1985آذار/مارس  22"االتفاقية" اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون اليت أبرمت يف فيينا بتاريخ تعين   -1
  
  تعين "األطراف" األطراف يف هذا الربوتوكول ، ما مل يدل النص على خالف ذلك.   -2
  
  تعين "األمانة" أمانة االتفاقية.   -3
  
ء أو املرفق جـيم أو املرفـق هـاءتعين "املادة اخلاضعة للرقابة" أية مادة مدرجة   -4 مـن هـذا  أو املرفـق واو يف املرفق ألف أو املرفق 

ا أو موجــودة يف خملــوط . وتشــمل األيسـومرات مــن أي مــن هــذه املـواد ، فيمــا عــدا مــا  الربوتوكـول ، ســواء كانــت قائمــة بـذا
ملرفـق ذي الصــلة ، غـري أن ذلــك يسـتبعد أيــة مـادة خاضـعة للرقابــة أو خملـو  ط يكــون موجـوداً يف منــتج مصـنع خبــالف حـدد 

ا.    أي حاوية تستخدم يف نقل املادة أو يف خز
  
يعين "اإلنتاج" حجم ما ينتج من املـواد اخلاضـعة للرقابـة مطروحـًا منـه الكميـة املبـادة بواسـطة التكنولوجيـات املتعـني أن توافـق   -5

لكامــــل كمـــوا د أساســـية يف إنتــــاج مـــواد كيميائيــــة أخـــرى . وال تعتــــرب عليهـــا األطـــراف ومطروحــــًا منهـــا الكميــــة املســـتخدمة 
ا "إنتاج".    الكميات املعاد تدويرها واستخدامها على أ

  
  يعين "االستهالك" اإلنتاج مضافًا إليه الواردات مطروحًا منه الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة.   -6
  
ت احملسوبة" لإلنتاج والواردات والصادر   -7 ت احملددة وفقًا ألحكام املادة تعين "املستو   .3ات واالستهالك تلك املستو



 

  
يعــين "الرتشــيد الصــناعي" نقــل كــل املســتوى احملســوب لإلنتــاج لواحــد مــن األطــراف ، أو جــزء مــن هــذا املســتوى، إىل طــرف   -8

  صانع.آخر ألغراض حتقيق الكفاءات االقتصادية أو االستجابة للنقص املتوقع يف املعروض كنتيجة لغلق امل
  

  تدابري الرقابة    :2املادة 
  
  ألف. 2أدجمت يف املادة   -1
  
ملادة   -2   ء. 2أستعيض عنها 
  
ملادة   -3   ألف.  2أستعيض عنها 
  
ملادة   -4   ألف.  2أستعيض عنها 
  
احملسـوب جيوز ألي طرف أن ينقل إىل أي طرف آخر لفرتة واحـدة أو أكثـر مـن فـرتات الرقابـة أي جـزء مـن مسـتوى إنتاجـه   -5

معـــة  ء 2و حـــاء 2تني واو ، واملــاد 2ألـــف إىل  2املبــني يف املـــواد مـــن  ت احملســـوبة ا شـــريطة أال يتجـــاوز إمجــايل املســـتو
إلنتاج األطراف املعنية مـن أي مـن جمموعـة مـواد خاضـعة للرقابـة حـدود اإلنتـاج املنصـوص عليهـا يف تلـك املـواد . وعلـى كـل 

  طر األمانة بشروط هذا النقل والفرتة اليت ينفذ فيها. طرف من األطراف املعنية أن خي
  
، لفرتة أو ألكثر من فرتات الرقابة ، أن ينقـل إىل طـرف آخـر أي  5من املادة  1جيوز ألي طرف غري عامل مبوجب الفقرة   -م5

ســـتهالك الطـــرف واو ، علـــى أال يتجـــاوز املســـتوى احملســـوب ال 2جـــزء مـــن املســـتوى احملســـوب الســـتهالكه احملـــدد يف املـــادة 
موعـة األوىل مـن املرفـق ألـف ،    0ر25احملول جزءاً من مستوى اسـتهالكه احملسـوب مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة الـواردة يف ا

معـة احملسـوبة الســتهالك األطـراف املعنيـة حـدود االســتهالك  1989كيلـو غـرام للفـرد يف عـام  ت ا ، وأال تتجــاوز املسـتو
واو. وعلى كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة بشـروط هـذا النقـل والفـرتة الـيت يسـري  2ادة املنصوص عليها يف امل

  خالهلا. 
  
أيلول/ســـبتمرب  16، وميلـــك مرافــق حتــت التشــييد أو متعاقـــد عليهــا قبــل  5للطــرف الــذي ال يعمــل مبوجـــب أحكــام املــادة   -6

، إلنتــاج املـواد اخلاضــعة للرقابـة الــواردة  1987لثاين/ينـاير كـانون ا  1، ومنصـوص عليهـا يف التشــريع الـوطين قبــل  1987
ء أن يضيف إنتاجـه مـن تلـك املرافـق إىل إنتاجـه سـنة  ألغـراض حتديـد املسـتوى احملسـوب  1986يف املرفق ألف أو املرفق 

أال  وبشـــرط 1990كـــانون األول/ديســـمرب   31، بشـــرط أن ينتهـــي إنشـــاء هـــذه املرافـــق حبلـــول  1986إلنتاجـــه يف ســـنة 
كيلــو   0ر5يـؤدي هــذا اإلنتــاج إىل رفــع املســتوى الســنوي احملســوب الســتهالك ذلــك الطــرف مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة عــن 

  غرام للفرد. 
  
ي نقل لإلنتاج مبوجب أحكام الفقرة   -7 ، وذلـك يف  6أو أي إضـافة لإلنتـاج مبوجـب أحكـام الفقـرة  5جيب إخطار األمانة 

  اإلضافة.  موعد غايته وقت النقل أو
  
) مـن االتفاقيـة 6( 1ألية أطراف تكون دوالً أعضاء يف منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي كما يـرد تعريفهـا فــي املـادة  (أ)  -8

السـتهالك مبقتضــى هـذه املـادة واملـواد مـن  ـا فيمـا يتعلـق  لتزاما ،  ء 2ألــف إىل  2أن تتفـق علـى الوفـاء بصـورة مشــرتكة 



 

ـا هـذه املـادة واملـواد مـن شريطة أال يزيد  ت اليت تقضـي  مع عن املستو ألـف  2املستوى اإلمجايل احملسوب الستهالكها ا
الســتهالك أو اإلنتــاج مبوجــب املــادة ء. و  2إىل  ء شــريطة أال  2جيــوز متديــد مثــل هــذا االتفــاق ليشــمل التزامــات تتعلــق 

معة الستهال ت احملسوبة ا ت اليت تتطلبها املادة يتجاوز إمجايل املستو   ء. 2ك أو إنتاج األطراف املعنية املستو
  

ريــخ إجــراء التخفــيض يف االســتهالك الــذي   (ب) علــى األطــراف يف أي اتفــاق كهــذا إبــالغ األمانــة بشــروط االتفــاق قبــل 
  يشمله هذا االتفاق؛ 

  
فــذاً إال إذا كانــت كــل الــدول األعضــاء يف املنظمــة اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي واملنظمــة   (ج) ال يصــبح هــذا االتفــاق 

  املعنية أطرافًا يف الربوتوكول وتكون قد أبلغت األمانة بطريقة تنفيذها لذلك االتفاق. 
  
  طراف أن تقرر: ، لأل 6(أ)     استناداً إىل التقديرات املعدة وفقًا ألحكام املادة   -9
  

ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت على احلدود احملتملـة السـتنفاد األوزون املبينـة يف املرفـق ألـف واملرفـق   ‘1‘
  وال كذلك ما هي هذه التعديالت ؛ ء ، واملرفق جيم و/أو املرفق هاء وإذا كان احل

  
موعــة إذا كـان ينبغــي إجــراء تعــديالت علــى القــدرة علـى إحــداث االحــرتار العــاملي احملــددة يف   ‘2‘ ا

واو، وإن كــــــان األمـــــر كــــــذلك، حتديـــــد تلــــــك  املرفـــــقو ، جــــــيماألوىل مـــــن املرفـــــق ألــــــف، واملرفـــــق 
  التعديالت؛ و

  
ضــعة للرقابــة وإذا  مــا إذا كــان ينبغــي إجــراء تعــديالت وختفيضــات أخــرى إلنتــاج أو اســتهالك املــواد اخلا  ‘3‘

  كان احلال كذلك أن تقرر نطاق هذه التعديالت والتخفيضات وحجمها وتوقيتها؛
  

القرتاحـــات الراميـــة إىل إحـــداث هـــذه التعـــديالت قبـــل ســـتة أشـــهر علـــى األقـــل مـــن   (ب) ـــغ األطـــراف  ِ علـــى األمانـــة أن تُبل
  ذي تعرض عليه التعديالت إلقرارها؛اجتماع األطراف ال

  
راف عنـــد اختـــاذ هـــذه القـــرارات قصـــارى جهـــدها للتوصـــل إىل اتفـــاق بتوافـــق اآلراء . فـــإذا اســـتنفدت مجيـــع تبـــذل األطـــ  (ج)

غلبيــة ثلثــي  اجلهـود الراميــة للتوصـل إىل توافــق اآلراء دون التوصــل إىل اتفـاق ، فتعتمــد هـذه املقــررات ، كحــل أخـري ، 
احلاضـرة واملصــوتة  5مـن املـادة  1ملـة مبوجـب الفقـرة أصـوات األطـراف احلاضـرة واملصـوتة ، ومتثـل أغلبيـة األطـراف العا

  وأغلبية األطراف غري العاملة بتلك الفقرة احلاضرة واملصوتة؛ 
  

ــذه القــرارات الــيت تكــون ملزمــة جلميــع األطــراف . وتصــبح هــذه القــرارات   (د) خطــار األطــراف  تقــوم اجلهــة الوديعــة فــورًا 
ريخ تعمي م اإلخطار من جانب اجلهة الوديعة ، إال إذ نص على خـالف ذلـك يف سارية عند انقضاء ستة أشهر من 

  القرارات نفسها. 
  

مــن االتفاقيــة،  9مــن هــذا الربوتوكــول وطبقــًا لإلجــراء املبــني يف املــادة  6اســتناداً إىل التقــديرات املعــدة وفقــًا ألحكــام املــادة   -10
  لألطراف أن تقرر: 

  



 

ىل أي مرفــق هلــذا الربوتوكــول أو حــذفها منــه ، وحتديــد تلــك املــواد إذا كــان األمــر  مــا إذا كــان ينبغــي إضــافة أيــة مــواد إ  (أ)
  كذلك؛ 

  
  اآللية لتدابري الرقابة اليت ينبغي تطبيقها على تلك املواد ونطاق تلك التدابري وتوقيتها.   (ب)

  
ألحكـــام الـــواردة يف هـــذه املـــادة ، واملـــواد مـــن   -11 لألطـــراف اختـــاذ إجـــراءات أكثـــر صـــرامة مـــن  ء 2ألـــف إىل  2دون التقيـــد 

ا هذه املادة واملواد من    . ء 2ألف إىل  2اإلجراءات اليت تقضي 
 
  

  مدخل إىل التعديالت
  

ل بروتوكــوللألطــراف يف والتاســع عشــر قــررت االجتمــاع الثــاين والرابــع والســابع والتاســع واحلــادي عشــر  بشــأن املــواد املســتنفدة  مــونرت
ملـــادة  لطبقـــة األوزون مــــن الربوتوكــــول ، اعتمــــاد التغيــــريات والتخفيضــــات يف إنتــــاج  6، اســــتناداً إىل التقييمــــات الــــيت أجريــــت عمــــالً 

ء وجيم وهاء للربوتوكول وذلك على النحو التايل (يبـني الـنص هنـا األثـر الرتاكمـي  واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفقات ألف و
  جلميع التغيريات):

  
  مركبات الكربون الكلورية فلورية   ألف : 2ة املاد

  
لنسـبة لفـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف اليـوم األول مـن الشـهر السـابع التـايل لتـاريخ نفـاذ   -1 على كل طـرف أن يضـمن ، 

اخلاضـعة للرقابـة  هذا الربوتوكول ، ويف كل فرتة إثين عشر شهراً بعد ذلك ، أال يزيـد املسـتوى احملسـوب السـتهالكه مـن املـواد
موعـة األوىل يف املرفـق ألــف عـن املسـتوى احملســوب السـتهالكه يف سـنة  ايـة نفــس الفـرتة ، علـى كــل  1986مـن ا . ويف 

طــرف ينــتج مــادة واحــدة أو أكثــر مــن هــذه املــواد أن يتأكــد مــن أن املســتوى احملســوب إلنتاجــه منهــا ال يزيــد عــن املســتوى 
. وال يســمح  1986. أال بنســبة ال تتعــدى عشــرة يف املائــة اســتناداً إىل مســتوى ســنة  1986احملســوب إلنتاجــه يف عــام 

دة إال بقدر ما يلزم لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املـادة  وألغـراض حتقيـق الرتشـيد  5ذه الز
  الصناعي فيما بني األطراف. 

  
، أال يتجــاوز املســتوى  1992كــانون األول/ديســمرب   31إىل  1991متوز/يوليــه 1علــى كــل طــرف أن يضــمن للفــرتة مــن      -2

موعـــة األوىل يف املرفـــق ألـــف  يف املائـــة مـــن  150احملســـوب الســـتهالكه وإنتاجـــه مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة املدرجـــة يف ا
، تسـري  1993نون الثاين/ينـاير كـا  1واعتبـاراً مـن  1986املستوى احملسوب إلنتاجه واستهالكه من تلك املـواد يف عـام 

كـانون األول/ديسـمرب مـن    31كـانون الثاين/ينـاير إىل   1فرتة الرقابة لإلثين عشر شـهراً علـى هـذه املـواد اخلاضـعة للرقابـة مـن 
 كل عام.

  
لنسـبة لفـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف   -3 ة إثـين ، ويف كـل فـرت  1994كـانون الثاين/ينـاير   1على كل طـرف أن يضـمن 

موعــة األوىل يف  عشـر شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا
ً مــن املســتوى احملســوب الســتهالكه يف عــام  . وعلــى كــل طــرف ينــتج  1986املرفــق ألــف، مخســة وعشــرين يف املائــة ســنو

خــالل الفــرتة نفســها أال يتجــاوز املســتوى احملســوب إلنتاجــه مــن هــذه املــواد مخســة مــادة أو أكثــر مــن هــذه املــواد أن يكفــل 
ً مـــن املســـتوى احملســـوب إلنتاجـــه يف عـــام  . غـــري أنـــه جيـــوز أن يتعـــدى املســـتوى احملســـوب  1986وعشـــرين يف املائـــة ســـنو



 

ذلـك لسـد االحتياجـات احملليـة ، و  1986إلنتاجه ذلك احلد مبقدار عشرة يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجه يف عـام 
    .5من املادة  1األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  
، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر  1996كــانون الثاين/ينــاير   1علــى كــل طــرف أن يضــمن لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   -4

موعــة األوىل يف املرفــق ألــف  شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة مــن ا
كثر من هذه املواد أن يضـمن، خـالل الفـرتات نفسـها، أال يتعـدى املسـتوى الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أ

احملســوب إلنتاجــه منهـــا الصــفر. غـــري أنــه جيـــوز للمســتوى احملســوب إلنتاجـــه أن يتعــدى هـــذا احلــد بكميـــة تســاوى املتوســـط 
موعــة األوىل مــن املرفــق ألــف لســد اال حتياجــات احملليــة األساســية الســنوي إلنتاجــه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا

كملهـــا. وال تطبـــق هـــذه الفقـــرة إال  1997إىل  1995للفـــرتة مـــن  5مـــن املـــادة  1لألطـــراف العاملـــة مبوجـــب الفقـــرة 
لقدر الذي تقرره األطراف ، للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبيـة االسـتخدامات الـيت يتفـق األطـراف علـى 

ا ضرورية .    أ
  
لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   -5 ويف كــل فــرتة إثــين  2003كــانون الثاين/ينــاير   1علــى كــل طــرف أن يضــمن 

موعـة األوىل مـن املرفـق ألـف  عشر شهراً بعد ذلـك ، أن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف ا
، أال يتجــاوز نسـبة مثانيــة يف املائـة مــن  5مــن املـادة  1راف العاملـة مبوجــب الفقـرة لسـد االحتياجـات احملليــة األساسـية لألطــ

  كملها.  1997إىل  1995املتوسط السنوي إلنتاجه من هذه املواد لسد االحتياجات احمللية األساسية للفرتة من 
  
لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   -6 ويف كــل فــرتة إثــين  2005لثاين/ينــاير كــانون ا  1علــى كــل طــرف أن يضــمن 

موعة األوىل مـن املرفـق ألـف ،  عشر شهراً بعد ذلك ، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا
ة مـن ، ال يتجـاوز نسـبة مخسـني يف املائـ 5مـن املـادة  1لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملـة مبوجـب الفقـرة 

  كملها. 1997إىل  1995لفرتة املتوسط السنوي إلنتاجه من هذه املواد لسد االحتياجات احمللية األساسية ل
  
لنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً الـيت تبـدأ يف      -7 يف كـل فـرتة إثـين عشـر  2007كـانون الثاين/ينـاير   1على كل طرف أن يضمن 

موعـة األوىل مـن املرفـق ألـف ، لسـد شهراً بعد ذلك ، أن املستوى احملسوب  إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا
، ال يتجـــاوز نســـبة مخســـني يف املائـــة مـــن  5مـــن املـــادة  1االحتياجـــات احملليـــة األساســـية لألطـــراف العاملـــة مبوجـــب الفقـــرة 

  كملها. 1997إىل  1995للفرتة  املتوسط السنوي إلنتاجه من هذه املواد لسد االحتياجات احمللية األساسية
  
لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   -8 ، ويف كــل فــرتة إثــين 2010كــانون الثاين/ينــاير  1علــى كــل طــرف أن يضــمن 

موعـة األوىل مـن املرفـق ألـف،  ً بعد ذلك ، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف ا عشر شهرا
  ، ال يتعدى الصفر .  5من املادة  1لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  
مــن هــذه املــادة ، فــإن حســاب املتوســط  8إىل  4وألغــراض حســاب االحتياجــات احملليــة األساســية مبوجــب الفقــرات مــن   -9

مـن املـادة  5بنقلها إىل طرف آخر ، وفقًا للفقـرة  السنوي لإلنتاج من جانب أي طرف يتضمن أي ختصيصات إنتاجية قام
  . 2من املادة  5كتسبها وفقًا للفقرة ، ويستثىن أي ختصيصات إنتاجية ا  2

  
ت  ء : 2املادة    اهلالو

  
لنســبة لفـرتة اإلثــين عشـر شــهراً الـيت تبــدأ مـن   -1 ، ويف كــل فـرتة إثــين 1992كــانون الثاين/ينـاير  1علـى كـل طــرف أن يضـمن 

موعــة عشــر  شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه الســنوي مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا



 

. علـى كـل طـرف ينـتج مـادة واحـدة أو أكثـر مـن هـذه  1986الثانية يف املرفق ألف املستوى احملسوب الستهالكه يف عـام 
حملسوب إلنتاجه السنوي منهـا ال يتعـدى املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه يف املواد أن يضمن خالل الفرتات نفسها أن املستوى ا

. غري أنه جيوز للمستوى احملسوب إلنتاجه أن يتعـدى هـذا احلـد بنسـبة تصـل إىل عشـرة يف املائـة مـن املسـتوى  1986عام 
مـــن  1ب الفقــرة . وذلـــك لســد االحتياجــات احملليـــة األساســية لألطــراف العاملـــة مبوجــ 1986احملســوب إلنتاجــه يف عــام 

  .5املادة 
  
لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   -2 ، ويف كــل فــرتة إثــين 1994كــانون الثاين/ينــاير  1علــى كــل طــرف أن يضــمن 

موعــة الثانيــة يف املرفــق  عشــر شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة يف ا
. وعلــى كــل طــرف ينــتج مــادة واحــدة أو أكثــر مــن هــذه املــواد أن يكفــل خــالل الفــرتات نفســها ، أال يتعــدى  ألــف الصــفر

كــانون الثاين/ينــاير   1املســتوى احملســوب إلنتاجــه مــن هــذه املــواد الصــفر . غــري أنــه جيــوز للمســتوى احملســوب إلنتاجــه حــىت 
لســد  1986مـن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه يف عـام أن يتعـدى هـذا احلـد بنسـبة تصـل إىل مخسـة عشــر يف املائـة  2002

وبعــد ذلــك، قــد يتجــاوز ذلــك احلــد بكميــة  5مــن املــادة  1االحتياجــات احملليــة األساســية لألطــراف العاملــة مبوجــب الفقــرة 
موعــــة الثانيــــة مــــن املرفــــق ألــــف وذلــــك لســــد  تســــاوي املتوســــط الســــنوي إلنتاجــــه مــــن املــــواد اخلاضــــعة للرقابــــة املدرجــــة يف ا

لقــدر الــذي تقــرره  1997إىل  1995الحتياجــات احملليــة األساســية للفــرتة مــن ا كملهــا . وال تنطبــق هــذه الفقــرة أال 
ا ضرورية.    األطراف ، للسماح مبستوى اإلنتاج واالستهالك الالزم لتلبية االستخدامات اليت يتفق األطراف على أ

  
لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر  -3 ويف كــل فــرتة إثــين  2005كــانون الثاين/ينــاير   1شــهراً الــيت تبــدأ يف  علــى كــل طــرف أن يضــمن 

موعة األوىل مـن املرفـق ألـف ،  عشر شهراً بعد ذلك ، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا
، ال يتجــاوز نســبة مخســني يف  5 مــن املــادة 1وذلــك لســد االحتياجــات احملليــة األساســية لألطــراف العاملــة مبوجــب الفقــرة 

 1997إىل  1995املائــة مــن املتوســط الســنوي إلنتاجــه مــن تلــك املــواد لســد االحتياجــات احملليــة األساســية للفــرتة مــن 
  كملها. 

  
لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   - 4 ، ويف كــل فــرتة إثــين 2010كــانون الثاين/ينــاير  1علــى كــل طــرف أن يضــمن 

موعـة الثانيـة مـن املرفـق ألـف  عشر شهراً بعد ذلك ، أن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف ا
  ، ال يتجاوز الصفر. 5من املادة  1لسد االحيتاجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  
  خرى كاملة اهللجنةمركبات الكربون الكلورية فلورية األ   جيم : 2املادة 

  
لنســبة لفـرتة االثــين عشـر شــهراً   علـى  -1 ، ويف كــل فـرتة إثــين 1993كــانون الثاين/ينـاير  1الـيت تبــدأ مـن  كـل طــرف أن يضـمن 

موعــة األوىل يف  عشـر شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا
ء مثا ً من املستوى احملسوب السـتهالكه يف عـام املرفق  . وعلـى كـل طـرف ينـتج مـادة واحـدة أو  1989نني يف املائة سنو

ً منهـا ال يتعـدى مثـانني يف املائـة  أكثر من هذه املواد أن يضمن ، خالل الفرتات نفسها أن املستوى احملسـوب إلنتاجـه سـنو
ً املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه يف عـام  أنـه جيـوز للمسـتوى احملسـوب إلنتاجـه أن يتعـدى هـذا احلـد بنســبة  . غـري 1989سـنو

وذلـك لسـد االحتياجـات احملليـة األساسـية لألطـراف  1989تصل إىل عشرة يف املائـة مـن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه عـام 
  . 5من املادة  1العاملة مبوجب الفقرة 

  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  -2 ، ويف كــل فــرتة إثــين 1994كــانون الثاين/ينــاير  1 تبــدأ يف الــيت كــل طــرف أن يضــمن 

موعــة األوىل يف  اخلاضــعة للرقابــة املــوادعشـر شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه مــن  املدرجــة يف ا



 

ً مـن املسـتوى احملسـوب السـتهالكه يف عـام  ء مخسة وعشـرين يف املائـة سـنو طـرف ينـتج مـادة  . وعلـى كـل 1989املرفق 
واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يكفل خـالل الفـرتات نفسـها أال يتعـدى املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه مـن هـذه املـواد مخسـة 

ً مــن املســتوى احملســوب إلنتاجــه يف عــام  . غــري أنــه جيــوز للمســتوى احملســوب إلنتاجــه أن  1989وعشــرين يف املائــة ســنو
لسـد االحتياجـات احملليـة  1989لـى عشـرة يف املائـة مـن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه يف عـام يتعدى هذا احلـد مبـا ال يزيـد ع

  . 5األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة من املادة 
  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  -3 ، ويف كــل فــرتة إثــين 1996كــانون الثاين/ينــاير  1الــيت تبــدأ يف  كــل طــرف أن يضــمن 

موعــة األوىل يف  اخلاضــعة للرقابــة املــوادذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه مــن عشـر شــهراً بعــد  املدرجــة يف ا
ء ، الصفر وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املـواد أن يكفـل خـالل الفـرتات نفسـها ، أال يتعـدى  املرفق 

كــــــانون   1أنــــــه جيــــــوز للمســــــتوى احملســــــوب إلنتاجــــــه حــــــىت  املســــــتوى احملســــــوب إلنتاجــــــه مــــــن هــــــذه املــــــواد الصــــــفر . غــــــري
أن يتعـــدى هـــذا احلـــد مبـــا ال يزيـــد عـــن مخســـة عشـــر يف املائـــة مـــن املســـتوى احملســـوب إلنتاجـــه يف عـــام  2003الثاين/ينـــاير
وبعــد ذلــك ، قــد  5مــن املــادة  1الفقــرة  مبوجــبوذلــك لســد االحتياجــات احملليــة األساســية لألطــراف الــيت تعمــل  1989

موعـة  اخلاضعة للرقابـة املواديتجاوز ذلك احلد بكمية تساوي مثانني يف املائة من املتوسط السنوي إلنتاجه من  املدرجـة يف ا
ء لسد االحتياجات احمللية األساسية للفـرتة مـن  كملهـا . وال تنطبـق هـذه الفقـرة  2000إىل  1998األوىل من املرفق 

لقـدر الـذي  تقـرره األطـراف ، للسـماح مبسـتوى اإلنتــاج أو االسـتهالك الـالزم لتلبيـة االسـتخدامات الـيت يتفـق األطــراف أال 
ا ضرورية.    على أ

  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  -4 ويف كــل فــرتة إثــين  2007كــانون الثاين/ينــاير  1الــيت تبــدأ يف  كــل طــرف أن يضــمن 

ء  اخلاضــعة للرقابــة املــوادســوب إلنتاجــه مــن عشــر شــهراً بعــد ذلــك ، أن املســتوى احمل موعــة األوىل مــن املرفــق  املدرجــة يف ا
، ال يتجـاوز نسـبة مخسـة عشـرة يف املائـة  5من املادة  1لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

   كملها. 2000إىل  1998للفرتة من ألساسية من املتوسط السنوي إلنتاجه من تلك املواد لسد االحتياجات احمللية ا
  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  -5 ويف كــل فــرتة إثــين  2010كــانون الثاين/ينــاير  1الــيت تبــدأ يف  كــل طــرف أن يضــمن 

موعــة األوىل مــن امل اخلاضــعة للرقابــة املــوادعشــر شــهراً بعــد ذلــك ، أن املســتوى احملســوب إلنتاجــه مــن  ء املدرجــة يف ا رفــق 
  . ، ال يتجاوز الصفر 5من املادة  1الفقرة  مبوجبلسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة 

  
  رابع كلوريد الكربون  دال : 2املادة 

  
لنسبة لفرتة االثين عشر شهراً   على  -1 ، أال يتجـاوز املسـتوى 1995كـانون الثاين/ينـاير  1اليت تبدأ مـن  كل طرف أن يضمن 

ً مــن  اخلاضــعة للرقابــة املــواداحملســوب الســتهالكه مــن  ء مخســة عشــرة يف املائــة ســنو موعــة الثانيــة يف امللحــق  املدرجــة يف ا
سـتوى احملسـوب إلنتاجـه . وعلى كل طرف ينتج هـذه املـادة أن يكفـل أن امل 1989املستوى احملسوب الستهالكه يف عام 

ً مــن املسـتوى احملسـوب إلنتاجــه يف عـام  . غـري أنــه  1989منهـا خـالل نفـس الفــرتة ال يتجـاوز مخسـة عشــرة يف املائـة سـنو
جيوز للمستوى احملسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه يف عـام 

  . 5من املادة  1الفقرة  مبوجبات احمللية األساسية لألطراف العاملة لسد االحتياج 1989
  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  -2 ، ويف كــل فــرتة إثــين 1996كــانون الثاين/ينــاير  1الــيت تبــدأ يف  كــل طــرف أن يضــمن 

ء  اخلاضـعة للرقابـة املـوادعشر شهراً بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى احملسوب السـتهالكه مـن  موعـة الثانيـة يف امللحـق  يف ا
الصــفر. وعلـــى كـــل طـــرف ينـــتج هـــذه املـــادة أن يتأكـــد مــن أن املســـتوى احملســـوب إلنتاجـــه منهـــا يف نفـــس الفـــرتة ال يتجـــاوز 
الصــفر. غــري أنــه جيــوز للمســتوى احملســوب إلنتاجــه أن يتعــدى هــذا احلــد مبــا ال يتجــاوز مخســة عشــرة يف املائــة مــن املســتوى 



 

 5مـن املـادة  1الفقـرة  مبوجـب، وذلك لسـد االحتياجـات احملليـة األساسـية لألطـراف العاملـة 1998تاجه يف احملسوب إلن
ـــرره األطــــــراف، للســــــماح مبســــــتوى اإلنتــــــاج أو االســــــتهالك الــــــالزم لتلبيــــــة  لقــــــدر الــــــذي تقـــ . وال تنطبــــــق هــــــذه الفقــــــرة أال 

ا ضرورية.  االستخدامات اليت يتفق األطراف على أ
  

  ، (ميثيل الكلوروفورم) 1،  1،  1ايثان ثالثي الكلور   ء :ها 2املادة 
  
، أال يتجــاوز  1993كــانون الثاين/ينــاير   1الــيت تـــبدأ مـن   عشـر شــهراً فــيما يتعلــق بفــرتة االثــينكــل طــرف أن يضــمن   علـى  - 1

موعة الثالثـة يف امللحـق اخلاضعة للرقابة املواداملستوى احملسوب الستهالكه من  ً املسـتوى احملسـوب  املدرجة يف ا ء ، سـنو
. وعلــى كــل طــرف ينــتج هــذه املــادة أن يضــمن أال يتجــاوز إنتاجــه مــن هــذه املــادة ، خــالل نفــس  1998الســتهالكه يف 

. غري أنه جيوز أن يتجاوز املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه ذلـك احلـد بنسـبة  1989الفرتة ، املستوى احملسوب إلنتاجه يف عام 
وذلــــك لســــد االحتياجــــات احملليــــة األساســــية  1989ائــــة مــــن املســــتوى احملســــوب إلنتاجــــه يف عــــام تصــــل إىل عشــــرة يف امل

  .5من املادة  1الفقرة  مبوجبلألطراف العاملة 
  
لنسـبة لفــرتة االثـين عشــر شـهراً   علـى  - 2 ، ويف كـل فــرتة اثــين 1994الثاين/ينــاير كـانون  1الــيت تبـدأ مــن  كــل طـرف أن يضــمن 

موعــة الثالثــة يف  اخلاضــعة للرقابــة املــوادعشـر شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب السـتهالكه مــن  املدرجــة يف ا
ً مــن املســتوى احملســـوب الســتهالكه يف  ء ، مخســني يف املائــة ســنو . وعلــى كــل طــرف ينــتج هــذه املـــادة  1989امللحــق 

أن يضمن أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاج هذه املادة ، يف نفس الفـرتات مخسـني يف املائـة مـن املسـتوى اخلاضعة للرقابة 
. غــري أنــه جيــوز أن يتجــاوز املســتوى احملســوب إلنتاجــه ذلــك احلــد بنســبة تصــل إىل  1989احملســوب الســتهالكه يف عــام 

ــ 1989عشــرة يف املائــة مــن املســتوى احملســوب إلنتاجــه يف عــام  ك لســد االحتياجــات احملليــة األساســية لألطــراف الــيت وذل
  .5من املادة  1الفقرة  مبوجبتعمل 

  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  - 3 ، ويف كــل فــرتة اثــين 1996الثاين/ينــاير كــانون  1الــيت تبــدأ يف  كــل طــرف أن يضــمن 

ء ، صـفراً .  اخلاضـعة للرقابـة ةدااملـعشر شهراً بعد ذلك ، أال يتجاوز استهالكه مـن  موعـة الثالثـة يف امللحـق  املدرجـة يف ا
وعلى كل طرف ينـتج هـذه املـادة أن يضـمن خـالل الفـرتات نفسـها ، أن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه مـن املـادة ، ال يتجـاوز 

مـن إنتاجـه يف  صفراً . غري أنه جيوز أن يتجاوز املستوى احملسـوب إلنتاجـه ذلـك احلـد بنسـبة تصـل إىل مخسـة عشـرة يف املائـة
. وال تنطبــق  5مــن املــادة  1الفقــرة  مبوجــبوذلــك لســد االحتياجــات احملليــة األساســية لألطــراف الــيت تعمــل  1989عـام 

لقدر الذي تقرره األطراف ، للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الـالزم لتلبيـة االسـتخدامات الـيت يتفـق  هذه الفقرة أال 
ا ضرورية.   األطراف على أ

  
  وكلوروفلوريةر مرّكبات الكربون اهليد  واو: 2املادة 

، ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد 1996كانون الثاين/يناير  1لفرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف  ،يكفل كل طرف  -  1
موعة األوىل من املرفق جيم، ما  ،ذلك أال يتجاوز املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف ا

  جمموعه:

من املواد اخلاضعة للرقابة  1989اثنني ومثانية أعشار الواحد يف املائة من املستوى احملسوب الستهالكه يف عام   (أ)
موعة األوىل من املرفق ألف   ؛يف ا

موعة األوىل من املرفق جيم. 1989زائداً املستوى احملسوب الستهالكه يف عام   (ب)   من املواد اخلاضعة للرقابة يف ا



 

لنسبة إىل فرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   -  2 نتج واحدة أو أكثر من هذه املواد،  ُ كانون الثاين/يناير   1يكفل كل طرف ي
شهراً بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من  املواد اخلاضعة للرقابة  ، ويف كل فرتة اثين عشر2004

موعة األوىل    ن املرفق جيم، املتوسط ملا يلي:ميف ا

موعة األوىل من املرفق جيم  1989جمموع املستوى احملسوب الستهالكه يف عام   (أ) من املواد اخلاضعة للرقابة يف ا
من املواد اخلاضعة  1989نية أعشار الواحد يف املائة من املستوى احملسوب الستهالكه يف عام مع اثنني ومثا

موعة األوىل من املرفق   ألف؛ للرقابة يف ا

موعة األوىل من املرفق  1989زائداً جمموع املستوى احملسوب إلنتاجه يف عام   (ب) من املواد اخلاضعة للرقابة يف ا
من املواد اخلاضعة  1989يف املائة من مستوى إنتاجه احملسوب يف عام  الواحد أعشار جيم مع اثنني ومثانية

موعة األوىل من املرفق  ألف. للرقابة يف ا

حلاجات األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  ، جيوز أن يتجاوز املستوى 5من املادة  1على أنه بغية الوفاء 
د مبا يصل إىل مخسة عشر يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجها من املواد اخلاضعة للرقابة يف احملسوب إلنتاجها ذلك احل

موعة األوىل من املرفق جيم وفق احملّدد أعاله.  ا

  

لنسـبة إىل فـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف   - 3 ، ويف كـل فـرتة اثـين عشـر 2004كـانون الثاين/ينـاير  1يكفل كـل طـرف، 
موعـة األوىل مـن املرفــق شـهر  اً بعـد ذلـك، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب السـتهالكه الســنوي مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف ا

موع املشار إليه يف الفقرة   من هذه املادة. 1جيم، مخسة وستني يف املائة من ا
  
لنسبة إىل فرتة االثين شهراً اليت تبدأ يف   - 4 ويف كل فرتة اثين عشر شـهراً بعـد  2010الثاين/يناير كانون   1يكفل كل طرف، 

موعة األوىل من املرفـق جـيم، مخسـة  ذلك، أال يتجاوز املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف ا
موع املشار إليه يف الفقرة  أكثـر مـن هـذه املـواد، من هذه املادة. ويكفل كـل طـرف ينـتج واحـدة أو  1وستني يف املائة من ا

موعـة األوىل مــن  ـا، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه السـنوي مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف ا لنسـبة إىل الفـرتات ذا
حلاجــات  2املرفـق جـيم، مخســة وعشـرين يف املائــة مـن املســتوى املشـار إليــه يف الفقـرة  مـن هــذه املـادة. علــى أنـه بغيــة الوفـاء 

، فــإن املســتوى احملســوب إلنتاجهــا جيــوز أن يتجــاوز ذلــك 5مــن املــادة  1ية احملليــة لألطــراف العاملــة مبوجــب الفقــرة األساســ
موعــة األوىل مــن املرفــق  احلــد مبــا يصــل إىل عشــرة يف املائــة مــن املســتوى احملســوب إلنتاجهــا مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة يف ا

 .2جيم، وفق املشار إليه يف الفقرة 
  
لنســبة إىل فــرتة االثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف   - 5 ويف كــل فــرتة اثــين عشــر  2015كــانون الثاين/ينــاير   1يكفــل كــل طــرف، 

موعـة األوىل مـن املرفــق  شـهراً بعـد ذلـك، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب السـتهالكه الســنوي مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف ا
موع امل من هـذه املـادة. ويكفـل كـل طـرف ينـتج واحـدة  أو أكثـر مـن هـذه  1شار إليه يف الفقرة جيم، عشرة يف املائة من ا

موعـــة  ـــا، أال يتجـــاوز املســـتوى احملســـوب إلنتاجـــه الســـنوي مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة يف ا لنســـبة إىل الفـــرتات ذا املـــواد، 
مــن هــذه املــادة. علــى أنــه بغيــة الوفــاء  2ه يف الفقــرة األوىل مــن املرفــق جــيم عشــرة يف املائــة مــن املســتوى احملســوب املشــار إليــ

، فـــإن املســـتوى احملســـوب إلنتاجهـــا جيـــوز أن 5مـــن املـــادة  1حلاجـــات األساســـية احملليـــة لألطـــراف العاملـــة مبوجـــب الفقـــرة 
موعـة األوىل يتجاوز ذلك احلد مبا يصل إىل عشرة يف املائة مـن املسـتوى احملسـوب إلنتاجهـا مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف  ا

  .2من املرفق جيم، وفق املشار إليه يف الفقرة 
 



 

لنسـبة إىل فـرتة االثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف   - 6 ويف كـل فـرتة اثـين عشـر  2020كـانون الثاين/ينـاير  1يكفـل كـل طـرف،  
موعـة األوىل مـن املرفــق  شـهراً بعـد ذلـك، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب السـتهالكه الســنوي مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف ا

ـــا، أال يتجـــاوز املســـتوى جـــيم، صـــفراً. ويكفـــل كـــل طـــرف ينـــتج واحـــد لنســـبة إىل الفـــرتات ذا ة أو أكثـــر مـــن هـــذه املـــواد، 
موعــة األوىل مــن املرفــق جــيم صــفراً.  وال تنطبــق هــذه الفقــرة إال احملســوب إلنتاجــه الســنوي مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة يف ا

 تتفـق األطـراف علـى لبيـة االسـتخدامات الـيتلقدر الذي تقرره األطراف، للسـماح مبسـتوى اإلنتـاج أو االسـتهالك الـالزم لت
ا ضرورية.  غري أنه: أ

  
موع املشار إليه   )أ( جيوز لكل طرف أن يتجاوز ذلك احلد من االستهالك مبا يصل إىل نسبة نصف الواحد يف املائة من ا

أن يكون هذا ، بشرط 2030كانون الثاين/يناير   1من هذه املادة يف أي فرتة اثين عشر شهراً قبل  1يف الفقرة 
  :االستهالك مقصوراً على

  ؛2020كانون الثاين/يناير   1خدمة أجهزة التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف  )1(
 ؛2020كانون الثاين/يناير   ١خدمة معدات إطفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف  )2(
 تطبيقات املواد املذيبة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ و )3(
  ‘‘.الطبية السطحية املستخدمة للعالج املتخصص للحروقتطبيقات الرذاذات  )4(

جيوز لكل طرف أن يتجاوز ذلك احلد من اإلنتاج مبا يصل إىل نسبة نصف الواحد يف املائة من املتوسط املشار إليه يف   )ب(
نتاج ، بشرط أن يكون ذلك اإل2030كانون الثاين/يناير   1من هذه املادة يف أي فرتة اثين عشر شهراً قبل  2الفقرة 

  :مقتصراً على
 ؛2020كانون الثاين/يناير   1دة يف خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجو  )1(
 ؛2020كانون الثاين/يناير   ١خدمة معدات إطفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف  )2(
 تطبيقات املواد املذيبة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ و )3(
  .ملستخدمة للعالج املتخصص للحروقتطبيقات الرذاذات الطبية السطحية ا )4(

  
  ، يسعى كل طرف إىل أن يكفل ما يلي:1996كانون الثاين/يناير   1اعتباراً من   - 7
  

موعة األوىل من املرفق جيم مقتصراً على التطبيقات اليت  (أ)  افرو تت ال أن يكون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف ا
؛مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر هلا    مالءمة بيئيًا

ا   (ب) موعة األوىل من املرفق جيم خارج جماالت التطبيق اليت تفي  أال يكون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف ا
درة بغية محاية احلياة البشرية أو  ستثناء حاالت  ء وجيم،  حاليًا املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفقات ألف و

  الصحة البشرية؛

موعة األوىل من املرفق جيم لالستخدام على حنو يقلل إىل أدىن حد من وأن ي  (ج) تم انتقاء املواد اخلاضعة للرقابة يف ا
عتبارات السالمة واالعتبارات البيئية واالقتصادية. إلضافة إىل الوفاء    استنفاد األوزون، 

  
  مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية  زاي: 2املادة 

  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً كــل طــرف أ  علــى ، ويف كــل فــرتة اثــين 1996الثاين/ينــاير كــانون  1الــيت تبــدأ يف  ن يضــمن 

موعــة  اخلاضــعة للرقابــة دوااملــعشــر شــهراً بعــد ذلــك ، أال يتجــاوز املســتوى احملســوب الســتهالكه الســنوي مــن  املدرجــة يف ا



 

الثانيـة يف املرفـق جـيم الصـفر . وعلـى كــل طـرف منـتج هلـذه املـواد أن يضــمن خـالل الفـرتات نفسـها ، أن املسـتوى احملســوب 
لقــدر الـــذي تقـــرره األطـــراف ، للســـماح مبســـتوى اإلنتـــاج أو  إلنتاجــه منهـــا ال يتعـــدى الصـــفر . وال تنطبـــق هـــذه الفقـــرة إال 

ا ضرورية.االستهالك الالزم لتل   بية االستخدامات اليت يتفق األطراف على أ
  

  بروميد امليثيل  حاء: 2املادة 
  
لنسبة لفرتة االثين عشر شهراً   على  -1 ، ويف كـل 1995 الثاين/يناير كانوناليت تبدأ يف اليوم األول من   كل طرف أن يضمن 

يف املرفـق هـاء املسـتوى  اخلاضـعة للرقابـة دوااملـهالكه مـن فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك ، أال يتجاوز املسـتوى احملسـوب السـت
، وعلـــى كـــل طـــرف ينـــتج هـــذه املـــادة أن يضـــمن خـــالل نفـــس الفـــرتة ، أن  1991احملســوب الســـتهالكه الســـنوي يف عـــام 

ايـــة عـــام  ، إال أنـــه جيـــوز للطـــرف، بغيـــة ســـد االحتياجـــات احملليـــة األساســـية  1991املســتوى احملســـوب إلنتاجـــه منهـــا يف 
، أن يتجـاوز املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه ذلـك احلـد بنسـبة تصـل إىل عشـرة  5مـن املـادة  1الفقـرة  مبوجـبألطراف العاملة ل

  . 1991يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجه يف عام 
  
، ويف كـل فـرتة اثـين  1999 الثاين/ينـاير كـانون  1الـيت تبـدأ يف  فرتة االثين عشر شهراً أنه خالل كل طرف أن يضمن   على  -2

يف  75املدرجـة يف املرفـق هـاء  اخلاضـعة للرقابـة ادةاملـعشر شـهراً بعـد ذلـك ، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب السـتهالكه مـن 
. وعلى كل طرف ينتج هذه املـادة أن يضـمن خـالل  1991املائة من املستوى احملسوب الستهالكه السنوي منها يف عام 

ً يف  75املسـتوى احملســوب إلنتاجــه منهـا ال يتجــاوز  الفـرتة نفســها ، أن يف املائــة مـن املســتوى احملســوب إلنتاجـه منهــا ســنو
. غــري أنــه جيــوز للمســتوى احملســوب إلنتاجــه أن يتجــاوز هــذا احلــد بنســبة تصــل إىل عشــرة يف املائــة مــن املســتوى  1991

  .5من املادة  1الفقرة  مبوجبة لألطراف العاملة لسد االحتياجات احمللية األساسي 1991احملسوب إلنتاجه يف عام 
  
، ويف كـل فـرتة اثـين  2001 الثاين/ينـاير كـانون  1الـيت تبـدأ يف  فرتة االثين عشر شهراً أنه خالل كل طرف أن يضمن   على  -3

يف  50املدرجـة يف املرفـق هـاء  اخلاضـعة للرقابـة ادةاملـعشر شـهراً بعـد ذلـك ، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب السـتهالكه مـن 
. وعلــى كــل طــرف ينــتج هــذه املــادة أن يضــمن خــالل  1991املائــة مــن املســتوى احملســوب الســتهالكه الســنوي منهــا يف 

ً يف  50الفـرتة نفســها ، أن املسـتوى احملســوب إلنتاجــه منهـا ال يتجــاوز  يف املائــة مـن املســتوى احملســوب إلنتاجـه منهــا ســنو
وز للمســـتوى احملســوب إلنتاجــه أن يتعــدى هـــذا احلــد بنســبة تصــل إىل عشـــرة يف املائــة مــن املســـتوى . غــري أنــه جيــ 1991

  .5من املادة  1الفقرة  مبوجبلسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة  1991احملسوب إلنتاجه يف عام 
  
، ويف كـل فـرتة اثـين  2003 الثاين/ينـاير كـانون  1 الـيت تبـدأ يف فرتة االثين عشر شهراً أنه خالل كل طرف أن يضمن   على  -4

يف  30املدرجـة يف املرفـق هـاء  اخلاضـعة للرقابـة ادةاملـعشر شـهراً بعـد ذلـك ، أال يتجـاوز املسـتوى احملسـوب السـتهالكه مـن 
. وعلــى كــل طــرف ينــتج هــذه املــادة أن يضــمن خــالل  1991املائــة مــن املســتوى احملســوب الســتهالكه الســنوي منهــا يف 

ً يف  30الفـرتة نفســها ، أن املسـتوى احملســوب إلنتاجــه منهـا ال يتجــاوز  يف املائــة مـن املســتوى احملســوب إلنتاجـه منهــا ســنو
. غــري أنــه جيــوز للمســـتوى احملســوب إلنتاجــه أن يتعــدى هـــذا احلــد بنســبة تصــل إىل عشـــرة يف املائــة مــن املســـتوى  1991

  .5من املادة  1الفقرة  مبوجباحمللية األساسية لألطراف العاملة  لسد االحتياجات 1991احملسوب إلنتاجه يف عام 
  
لنســبة لفــرتة االثــين عشــر شــهراً   علــى  -5 ، ويف كــل فــرتة اثــين 2005الثاين/ينــاير كــانون  1الــيت تبــدأ يف  كــل طــرف أن يضــمن 

ملدرجـة يف املرفـق هـاء الصـفر . ا اخلاضـعة للرقابـة ةدااملـعشر شهراً بعد ذلك ، أال يتجاوز املستوى احملسـوب السـتهالكه مـن 
وعلــى كــل طـــرف ينــتج هــذه املـــادة ، أن يضــمن خـــالل نفــس الفــرتات ، أن املســـتوى احملســوب إلنتاجــه مـــن هــذه املـــادة ال 

،  5مــن املــادة  1الفقــرة  مبوجــبيتجــاوز الصــفر . بيــد أنــه مــن أجــل ســد االحتياجــات احملليــة األساســية لألطــراف العاملــة 



 

، أن يتجــاوز ذلــك احلــد بنســبة تصــل إىل مخســة عشــرة يف املائــة مــن املســتوى  2000لثاين/ينــاير كــانون ا  1جيــوز ، حــىت 
؛ وبعــد ذلــك ، يـــجوز لــه أن يتـــجاوز ذلــك احلــد بكميــة تســاوي املتوســط الســنوي إلنتاجــه  1991احملســوب إلنتاجــه عــام 

. وال  1998إىل  1995األساســـية للفـــرتة مـــن املـــادة اخلاضـــعة للرقابـــة املدرجـــة يف املرفـــق هـــاء لســـد االحتياجـــات احملليـــة 
لقـدر الـذي تقـرره األطـراف للسـماح مبسـتوى اإلنتـاج أو االسـتهالك لتلبيـة االسـتخدامات الـيت تتفـق  تنطبق هذه الفقـرة إال 

ا ضرورية.   األطراف على أ
  
، ويف كـل فـرتة إثـين عشـر  2005ر كـانون الثاين/ينـاي  1الـيت تبـدأ يف  لفـرتة االثـين عشـر شـهراً ، كل طـرف أن يضـمن   على -مكرر5

شــهراً بعـــدها ، أن املســـتوى احملســـوب إلنتاجـــه مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة املدرجـــة يف املرفـــق هـــاء لســـد االحتياجـــات احملليـــة 
، ال يتجــاوز مثــانني يف املائــة مــن املتوســط الســنوي إلنتاجــه مــن  5مــن املــادة  1الفقــرة  مبوجــباألساســية لألطــراف العاملــة 

  كملها .  1998إىل  1995دة لسد االحتياجات احمللية األساسية للفرتة املا
  
، ولكـل فـرتة إثـين عشـر شـهراً 2015كـانون الثاين/ينـاير   1اليت تـبدأ يف  ضمن لفرتة االثين عشر شهراً ـرف أن يـكل ط  على  -لثاً  5

بعدها ، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد املدرجة يف املرفق هاء لسـد االحتياجـات احملليـة األساسـية لألطـراف العاملـة 
 ، ال يتجاوز الصفر.  5من املادة  1الفقرة  مبوجب

  
ت احملســ  -6 وبة مـن االسـتهالك واإلنتــاج مبوجـب هـذه املــادة املقـادير الـيت يســتخدمها الطـرف ألغـراض احلجــر ال تشـمل املسـتو

  الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن. 
  

  برومو كلورو امليثان   طاء: 2املادة 
  

شـهراً بعـدها ، ، ويف كل فـرتة إثـين عشـر  2002كانون الثاين/يناير   1اليت تبدأ يف  كل طرف أن يضمن لفرتة االثين عشر شهراً   على
موعـة الثالثـ . ة مـن املرفـق جـيم ال يتجـاوز الصـفرأن املستوى احملسوب الستهالكه وإنتاجه من هذه املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا

لقدر الـذي تقـرره األطـراف للسـماح مبسـتوى االسـتهالك أو اإلنتـاج الـالزم لتلبيـة االسـتخدامات الـيت توافـق  وال تنطبق هذه الفقرة إال 
ا استخدامات أساسية.   األطراف على أ

  
  مركبات الكربون اهليدروفلورية  ء: 2املادة 

  
لنســبة لفـرتة اإلثــين عشــر شـهراً الــيت تبـدأ يف   - 1 ، ويف كـل فــرتة اثــين 2019كــانون الثاين/ينــاير   1علـى كــل طـرف أن يضــمن 

ين عشـر شـهراً بعـد ذلـك، أن املسـتوى احملسـوب السـتهالكه مـن املـواد  اخلاضـعة للرقابـة يف املرفـق واو، املعـرب عنـه مبكافئــات 
أكســيد الكربــون، ال يتجــاوز النســبة املئويــة احملــددة، لكــل نطــاق مــن الســنوات احملــددة يف الفقــرات الفرعيــة مــن (أ) إىل (ه) 

ت احملســــوبة الســــتهالكه مـــن املــــواد اخلاضــــعة للرقابــــة املدرجــــة يف ه، مـــن املتوســــط الســــنوي للمســــتو  املرفــــق واو لألعــــوام أد
يف املائة من املسـتوى احملسـوب السـتهالكه مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف  15، مضافًا إليها 2013و 2012و 2011

موعة األوىل، على النحو املبني يف الفقرة  ين أكسيد الكربون: 2من املادة  1املرفق جيم، ا   واو، معرباً عنه مبكافئات 
  

  يف املائة 90: 2023إىل  2019    (أ)
  يف املائة 60: 2028إىل  2024  (ب)
  يف املائة 30: 2033إىل  2029   (ج)



 

  يف املائة 20: 2035إىل  2034    (د)
  يف املائة 15: هوما بعد 2036   (ه)

  
لنســبة لفــرتة اإلثــين  1وبصــرف النظــر عــن أحكــام الفقــرة   - 2 مــن هــذه املــادة، قــد تقــرر األطــراف أن أحــد األطــراف سيضــمن 

، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر شــهراً بعــد ذلــك، أن املســتوى احملســوب 2020كــانون الثاين/ينــاير   1عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف 
ين أكســيد الكربــون، ال يتجــاوز النســبة املئويــة الســتهالكه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة يف املرفــق وا و، املعــرب عنــه مبكافئــات 

ت  ه، مـــن املتوســـط الســـنوي للمســـتو احملــددة، لكـــل نطـــاق مـــن الســنوات احملـــددة يف الفقـــرات الفرعيـــة مــن (أ) إىل (ه) أد
، مضــافًا إليهــا 2013و 2012و 2011احملســوبة الســتهالكه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف املرفــق واو لألعــوام 

موعـة األوىل، علـى النحـو املبـني  25 يف املائة من املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق جـيم، ا
ين أكسيد الكربون:  2من املادة  1يف الفقرة    واو، معرباً عنه مبكافئات 

  
  يف املائة 95: 2024إىل  2020     (أ)

  يف املائة 65: 2028إىل   2025  (ب)
  يف املائة 30: 2033إىل  2029   (ج)
  يف املائة 20: 2035إىل  2034    (د)
  يف املائة 15وما بعده:  2036   (ه)

  
لنسـبة لفـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف   - 3 كـانون   1على كل طرف ينتج املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف املرفـق واو، أن يضـمن 

، ويف كـل فـرتة اثـين عشـر شـهراً بعـد ذلـك، أن املسـتوى احملسـوب إلنتاجـه مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف 2019/يناير الثاين
ين أكسيد الكربون، ال يتجاوز النسبة املئويـة احملـددة، لكـل نطـاق مـن السـنوات احملـددة يف  املرفق واو، املعرب عنه مبكافئات 

ت احملســـوبة إلنتاجـــه مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابــــة الفقـــرات الفرعيـــة مـــن (أ) إىل (ه) أد ه، مـــن املتوســـط الســـنوي للمســـتو
يف املائــة مــن املســتوى احملســوب إلنتاجــه  15، مضــافًا إليهــا 2013و 2012و 2011املدرجــة يف املرفــق واو لألعــوام 

موعـــة األوىل، علـــى النحـــو املبـــني يف ا واو، معـــرباً عنـــه  2مـــن املـــادة  2لفقـــرة مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة يف املرفـــق جـــيم، ا
ين أكسيد الكربون:   مبكافئات 

  
  يف املائة 90: 2023إىل  2019    (أ)

  يف املائة 60: 2028إىل  2024  (ب)
  يف املائة 30: 2033إىل  2029   (ج)
  يف املائة 20: 2035إىل  2034    (د)
  يف املائة 15وما بعده:  2036   (ه)

  
مـن هــذه املــادة، قـد تقــرر األطــراف أن أحـد األطــراف املنتجــة ملـواد خاضــعة للرقابــة يف  3أحكــام الفقــرة  وبصـرف النظــر عـن  - 4

لنســبة لفــرتة اإلثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف  ، ويف كــل فــرتة اثــين عشــر 2020كــانون الثاين/ينــاير   1املرفــق واو سيضــمن 
ين أكســيد شــهراً بعــد ذلــك، أن املســتوى احملســوب إلنتاجــه مــن املــواد اخل اضــعة للرقابــة يف املرفــق واو، املعــرب عنــه مبكافئــات 

ه، مـن  الكربون، ال يتجاوز النسبة املئوية احملددة، لكل نطـاق مـن السـنوات احملـددة يف الفقـرات الفرعيـة مـن (أ) إىل (ه) أد
ت احملسوبة إلنتاجه مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف امل  2012و 2011رفـق واو لألعـوام املتوسط السنوي للمستو



 

موعــة  25، مضــافًا إليهــا 2013و يف املائــة مــن املســتوى احملســوب إلنتاجــه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة يف املرفــق جــيم، ا
ين أكسيد الكربون:  2من املادة  2األوىل، على النحو املبني يف الفقرة    واو، معرباً عنه مبكافئات 

  
  يف املائة 95: 2024إىل  2020  (أ)

  يف املائة 65: 2028إىل  2025  (ب)
  يف املائة 30: 2033إىل  2029  (ج)
  يف املائة 20: 2035إىل  2034  (د)
  يف املائة 15وما بعده:  2036  (ه)

  
مــن هــذه املــادة فيمــا عــدا مــا تقــرره األطــراف للســماح مبســتوى اإلنتــاج أو االســتهالك لتلبيــة  4إىل  1تنطبــق الفقــرات مــن   - 5

ا استخدامات معفاة.   االستخدامات اليت تتفق األطراف على أ
  
لنســبة لفــرتة   - 6 موعــة األوىل مــن املرفــق جــيم أو يف املرفــق واو، أن يضــمن،  علــى كــل طــرف يقــوم بتصــنيع املــواد املدرجــة يف ا

تــه مــن  ، ويف كــل فــرتة اثــين عشــر شــهراً 2020كــانون الثاين/ينــاير   1االثــين عشــر شــهراً الــيت تبــدأ يف  بعــد ذلــك، أن انبعا
موعـة األوىل مـن  موعة الثانية من املرفق واو املولدة يف كل منشأة إنتـاج تقـوم بتصـنيع املـواد املدرجـة يف ا املواد املدرجة يف ا

ســتخدام تكنولوجيــا توافــق عليهــا األطــراف يف نفــ لقــدر املمكــن عمليــًا  س فــرتة املرفــق جــيم أو يف املرفــق واو، يــتم تــدمريها 
  اإلثين عشر شهراً املعنية.

  
موعــة الثانيــة املدرجــة يف املرفــق واو املتولــدة مــن املرافــق الــيت تُنــتج مــواد   - 7 علــى كــل طــرف أن يضــمن أال يــتم أي تــدمري ملــواد ا

ستخدام التكنولوجيات اليت توافق عليها األطرا موعة األوىل املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق واو إال    ف.ا
  

ت الرقابة   : 3املادة    حساب مستو
  
لنســبة لكــل جمموعــة مــن املــواد املدرجــة يف املرفــق 5ء واملــادة  2ألــف إىل  2واملــواد مــن  2ألغــراض املــادة   -1 ، يقــوم كــل طــرف 

ء أو املرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق واو، بتحديد املست ت احملسوبة اخلاصة به لكل ألف أو املرفق    من:و
  

  اإلنتاج عن طريق :   )أ(
  

ضرب قيمة إنتاجه السنوي مـن كـل مـادة مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة يف معامـل اسـتنفاد األوزون احملتمـل احملـدد   ‘1‘
إال حســب احملــدد خـــالف ء أو املرفـــق جــيم أو املرفــق هــاء، لنســبة لتلــك املــادة يف املرفــق ألــف أو املرفــق 

  ؛2ذلك يف الفقرة 
  

موعات ؛   ‘2‘ تج الضرب لكل جمموعة من تلك ا   ومجع 
  

راء مجيــع التغيــريات الضــرورية الــواردات والصــادرات ، عــن طريــق تطبيــق نفــس اإلجــراء احملــدد يف الفقــرة الفرعيــة بعــد إجــ  (ب)
  ؛ و(أ)

  



 

ت احملســوبة إلنتاجــه ووارداتــه مــع طــرح املســتوى احملســوب   (ج) لصــادراته كمــا هــو واالســتهالك عــن طريــق مجــع قــيم املســتو
حمـدد وفقــًا للفقــرتني الفــرعيتني (أ) و(ب) . غـري أن أي صــادرات للمــواد اخلاضــعة للرقابـة لغــري األطــراف ال تطــرح عنــد 

  ؛ و1993كانون الثاين/يناير   1 من حساب مستوى االستهالك للطرف املصدر اعتباراً 
  
موعــة الثانيــة مــن املرفــق واو الــيت   ت مــواد ا موعــة األوىل مــن (د) انبعــا تنــتج يف كــل منشــأة إنتــاج تولــد املــواد املدرجــة يف ا

املرفـــق جـــيم أو املرفـــق واو مبـــا يف ذلـــك، مـــن مجلـــة أمـــور، الكميـــات الـــيت تنبعـــث نتيجـــة التســـرب مـــن املعـــدات ومنافـــذ 
ستثناء الكميات احملتجزة من أجل االستخدام أو التخزين.   العمليات وأجهزة التدمري، ولكن 

  
ين أكســــيد   - 2 ت، معــــرباً عنهــــا مبكافئــــات  ت اإلنتــــاج واالســــتهالك والــــواردات والصــــادرات واالنبعــــا عنــــد حســــاب مســــتو

موعــة األوىل يف املرفــق جــيم ألغــراض املــادة   2مــن املــادة  5ء والفقــرة  2الكربــون، مــن املــواد املدرجــة يف املرفــق واو ويف ا
أن يسـتخدم داالت القـدرة علـى إحـداث االحـرتار العـاملي لتلـك املـواد احملـددة ، علـى كـل طـرف 3(د) من املـادة  1والفقرة 

موعة األوىل من املرفق ألف، ويف امل   رفق جيم واملرفق واو.يف ا
  

 
  مراقبة املبادالت التجارية مع غري األطراف   : 4 املادة

  
، يقوم كل طرف حبظر استرياد املـواد اخلاضـعة للرقابـة الـواردة يف املرفـق ألـف ، مـن  1990كانون الثاين/يناير   1ابتداء من   -1

 أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول. 
  
ء، مـــن أي دولـــة ليســـت طرفـــًا يف هـــذا   مكرر. 1 علـــى كـــل طـــرف أن يقـــوم حبظـــر اســـترياد املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة الـــواردة يف املرفـــق 

ريخ بدء نفاذ هذه الفقرة.   الربوتوكول ، يف غضون عام واحد من 
  
1. ريـخ نفــاذ هـذه الفقـرة ، علــى كـل طـرف أن حيظــر اسـترياد أي مـن املــ  لثًا واد اخلاضـعة للرقابـة الــواردة يف خـالل سـنة واحــدة مـن 

موعة الثانية من املرفق جيم من أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول.    ا
  
1. على كل طرف أن حيظر ، يف غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، استرياد أي مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة الـواردة يف   رابعًا

  يف هذا الربوتوكول. املرفق هاء ألي دولة ليست طرفًا 
  
. علــى كــل طــرف أن حيظــر اعتبــاراً مــن 1 موعــة  2004كــانون الثاين/ينــاير   1خامســًا ، اســترياد املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا

  األوىل من املرفق جيم من أي دولة ليست طرفًا يف الربوتوكول. 
  
ريـخ 1 . على كل طرف أن حيظـر ، يف غضـون عـام واحـد مـن  بـدء نفـاذ هـذه الفقـرة اسـترياد املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف سادسًا

موعة الثالثة من املرفق جيم من أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول.    ا
  
بـدء نفـاذ هـذه الفقـرة، اسـترياد املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املرفـق واو مـن أي  عنـدعلى كل طـرف أن حيظـر، سابعا.  1

  .دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول
  



 

تصــدير أي مــادة مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة الــواردة يف  1993كــانون الثاين/ينــاير   1علــى كــل طــرف أن حيظــر اعتبــاراً مــن   -2
  ًا يف هذا الربوتوكول. املرفق ألف ألي دولة ليست طرف

  
ريـخ بـدء نفـاذ هـذه الفقـرة ، تصـدير أي مـادة مـن املـواد اخلاضـعة   مكرر.2 على كل طـرف أن حيظـر ابتـداء مـن مـرور عـام واحـد مـن 

ء ألي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول،    للرقابة الواردة يف املرفق 
  
2. ريـخ نفــاذ هـذه الفقـرة  لثًا ، علــى كـل طـرف أن حيظــر تصـدير أي مـن املــواد اخلاضـعة للرقابـة الــواردة يف  خـالل سـنة واحــدة مـن 

موعة الثانية من املرفق جيم إىل أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول.    ا
  
  
2. علـى كــل طـرف أن حيظــر اعتبــاراً مـن مــرور عــام واحـد مــن بـدء نفــاذ هــذه الفقـرة ، تصــدير املــواد اخلاضـعة للرقابــة املدرجــة يف   رابعًا

  املرفق هاء ألي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول، 
  
. علـى كـل طـرف أن حيظـر اعتبـاراً مـن 2 اضـعة للرقابـة املدرجـة ، تصـدير أي مـادة مـن املـواد اخل 2004كـانون الثاين/ينـاير   1خامسـًا

موعة األوىل من املرفق جيم ألي دولة ليست طرفًا يف الربوتوكول.    يف ا
  
. علــى كــل طــرف أن حيظــر ، يف غضــون عــام واحــد مــن بــدء نفــاذ هــذه الفقــرة ، تصــدير املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف 2 سادســًا

موعة الثالثة من املرفق جيم ألي دولة ليست طرفًا يف    هذا الربوتوكول. ا
  
بــدء نفــاذ هــذه الفقــرة، تصـدير املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف املرفــق واو إىل أي  عنـدعلــى كــل طــرف أن حيظــر سـابعا.  2

  دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول.
  
مــن االتفاقيــة،  10املــادة  وتبعــًا لإلجــراءات الــواردة يف 1992كــانون الثاين/ينــاير   1عــلى األطــراف أن تقــوم ، ابتــداء مــن   -3

بوضع قائمة ترد يف مرفق وتتضمن املنتجات احملتوية علـى املـواد اخلاضـعة للرقابـة الـواردة يف املرفـق ألـف. وعلـى األطـراف الـيت 
ن املرفـــق ، اســـترياد تلـــك  مل تعـــرتض علـــى املرفـــق وفقـــًا لتلـــك اإلجـــراءات، أن حتظـــر، يف غضـــون ســـنة واحـــدة مـــن بـــدء ســـر

  أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول. املنتجات من 
  
ريـخ بـدء نفـاذ هـذه الفقـرة ، وتبعـًا لإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف   مكرر.3 على األطراف أن تقوم ، يف غضون ثـالث سـنوات مـن 

ءد اخلاضعة للرقابـة يف املمن االتفاقية بوضع قائمة ترد يف مرفق وتتضمن املنتجات احملتوية على املوا 10املادة  . وعلـى رفـق 
ن املرفــق اســترياد  األطـراف الــيت مل تعــرتض علــى املرفــق وفقـًا لتلــك اإلجــراءات أن حتظــر يف غضــون ســنة واحـدة مــن بــدء ســر

  تلك املنتجات من أي دولة ليست طرفًا يف الربوتوكول . 
  
3. ريــخ نفــاذ هــذه الفقــرة ، تقــوم األطــراف ، متبعــة يف ذلــك   لثًا مــن  10اإلجــراءات الــواردة يف املــادة خــالل ثــالث ســنوات مــن 

موعــة الثانيــة مــن املرفــق  ملنتجـات الــيت حتتــوي علــى املــواد اخلاضــعة للرقابـة الــواردة يف ا االتفاقيـة ، بوضــع مرفــق يضــم قائمــة 
جــيم. وعلــى األطــراف الــيت مل تعــرتض علــى ذلــك املرفــق وفقــًا لتلــك اإلجــراءات حظــر اســترياد تلــك املنتجــات مــن أي دولــة 

  ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول ، خالل سنة واحدة من نفاذ هذا املرفق. 
  



 

مدى إمكانية حظـر أو تقييـد اسـترياد منتجـات  1994كانون الثاين/يناير   1ال يتجاوز على األطراف أن حتدد، يف موعد   -4
املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق ألف اليت ال حتتوي على مـواد خاضـعة للرقابـة مـن أي دولـة ليسـت طرفـًا يف هـذا الربوتوكـول . 

مــن االتفاقيــة، بوضــع  10صــوص عليهــا يف املــادة وعلــى األطــراف إذا قــررت إمكانيــة ذلــك ، أن تقــوم تبعــًا لإلجــراءات املن
قائمــة لتلــك املنتجــات وإيرادهــا يف مرفــق. وعلــى األطــراف الــيت مل تعــرتض علــى املرفــق أن تقــوم وفقــًا لتلــك اإلجــراءات، ويف 

ن املرفق ، حبظر استرياد تلك املنتجات من أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول.    غضون سنة واحدة من بدء سر
  
ريـخ بـدء نفـاذ هـذه الفقـرة ، مـدى إمكانيـة حظـر أو تقييـد اسـترياد  -مكرر4 على األطراف أن حتدد ، يف غضون مخس سـنوات مـن 

ء الــيت ال حتتــوي علــى مــواد خاضــعة للرقابــة مــن أي دولــة ليســت طرفــًا يف  منتجــات املــواد اخلاضــعة للرقابــة الــواردة يف املرفــق 
مــن  10إذا قــررت إمكانيــة ذلــك ، أن تقــوم وفقــًا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة هــذا الربوتوكــول. وعلــى األطــراف 

االتفاقيــة . بوضــع قائمــة لتلـــك املنتجــات وإيرادهــا يف مرفــق. وعلـــى األطــراف الــيت مل تعــرتض علـــى املرفــق طبقــًا لإلجـــراءات 
ن املرفق ، ا سترياد تلـك املـواد مـن أي دولـة ليسـت طرفـًا سالفة الذكر، أن حتظر أو تقيد يف غضون سنة واحدة من بدء سر

  يف هذا الربوتوكول. 
  
سـتخدام   -لثاً  4 ريخ نفاذ هذه الفقرة، تقرر األطراف إمكانية حظر أو تقييد اسـترياد املنتجـات املنتجـة  خالل مخس سنوات من 

موعــة الثانيــة وإن كانــت ال حتتــوي عليهــا، مــن أي دولــة ليســت طرفــًا يف  اخلاضــعة للرقابــة املــواد الــواردة يف املرفــق جــيم مــن ا
مـــن االتفاقيـــة ،  10الربوتوكـــول. فـــإذا تقـــرر إمكانيـــة ذلـــك ، تقـــوم األطـــراف، متبعـــة يف ذلـــك اإلجـــراءات الـــواردة يف املـــادة 

 مل تعــرتض علــى إنشــاء ذلــك املرفــق وفقــًا لتلــك اإلجــراءات نشــاء مرفــق يضــم قائمــة بتلــك املنتجــات. وتقــوم األطــراف الــيت
  حبظر أو تقييد استرياد تلك املنتجات من أي دولة ليست طرفًا يف هذا الربوتوكول خالل سنة واحدة من نفاذ هذا املرفق.

  
املـواد اخلاضـعة للرقابـة يلتزم كل طرف إىل أبعد مدى ممكن عمليًا ، بعدم تشجيع تصدير أي تكنولوجيا إلنتاج أو اسـتعمال   - 5

ء وجيم وهاء  إىل أي دولة ليست طرفًا يف الربوتوكول. وواو الواردة يف املرفقات ألف و
  
ت أو   - 6 ت أو مســــاعدات أو ائتمــــا علــــى كــــل طــــرف االمتنــــاع عــــن إعطــــاء الــــدول غــــري األطــــراف يف هــــذا الربوتوكــــول إعــــا

مــني جديـــدة لتصـــدير املنتجــات أو ا ت أو بـــرامج  ا أن تســـهل ضــما لتجهيـــزات أو املصــانع أو التكنولوجيـــا الـــيت مــن شـــأ
ء وجيم وهاء   .وواو إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفقات ألف و

  
ا أن حتسـن مـن احتـواء  6و 5ال تسرى أحكام الفقرتني   - 7 على املنتجات أو التجهيزات أو املصانع أو التقنيات اليت من شأ

دة أو اسرتجاع  . أو أن تشجع تطوير مـواد بديلـة ، أو أن تسـهم بشـكل آخـر يف  اخلاضعة للرقابة املوادأو إعادة تدوير أو إ
ت  ء وجيم وهاء  اخلاضعة للرقابة املوادخفض انبعا   .وواو. الواردة يف املرفقات ألف و

  
لـواردات والصـادرات امل  - 8 لثـًا مـن هـذه  4إىل  1شـار إليهـا يف الفقـرات بغض النظر عن أحكام هذه املـادة ، جيـوز السـماح 

املــادة مــن أي دولــة غــري طــرف يف هــذا الربوتوكــول أو إليهــا إذا قــررت األطــراف يف اجتمــاع هلــا أن هــذه الدولــة متتثــل امتثــاالً  
ـذا املعـىن كمـا هـو ء 2ألف إىل  2واملواد  2كامالً ألحكام املادة  ت  ـا قـدمت بيـا حمـدد يف املـادة  مـن هـذه املـادة ، وأ

7.  
  
ي مـادة معينـة خاضـعة للرقابـة ،   - 9 ألغراض هذه املادة ، يشمل مصطلح "دولة غري طـرف يف هـذا الربوتوكـول" ، فيمـا يتعلـق 

  دولة أو منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي مل توافق على أن تلتزم بتدابري الرقابة السارية على تلك املادة.
  



 

، فيمــا إذا كانــت ســتعدل هــذا الربوتوكــول مــن أجــل توســيع نطــاق  1996 الثاين/ينــاير كــانون  1لــول تنظــر األطــراف ، حب  -10
موعـــة األوىل مــن املــر فــق جـــيم  اخلاضــعة للرقابــة ملـــوادتطبيــق التــدابري الــواردة يف هـــذه املــادة ليشــمل التجــارة  املدرجــة يف ا

  الدول غري األطراف يف الربوتوكول.واملرفق هاء مع 
  

  مراقبة التجارة مع األطراف  ألف: 4املادة 
  
لنسـبة للمـادة   - 1 ريـخ الـتخلص املطبـق عليـه  إذا كان أي طرف غري قـادر علـى إيقـاف إنتـاج أي مـادة خاضـعة للرقابـة ، بعـد 

لتزاماتـه مبوجـب الربوتوكـول ، وكـذلك لالسـتهالك احمللـي والسـتخداما ت خـالف وبعد اختاذه مجيع اخلطوات العملية للوفاء 
ــــا أساســــية ، فعلــــى ذلــــك الطــــرف أن حيظــــر تصــــدير الكميــــات املســــتعملة واملعــــاد تــــدويرها  مــــا اتفقــــت األطــــراف علــــى أ

  واملستصلحة من تلك املادة إال إذا كان ذلك لغرض التدمري.
  
جـراء عـدم االمتثـال امل 11من هذه املادة دون املساس بعمل املـادة  1وتسرى الفقرة   - 2  8وضـوع حتـت املـادة مـن االتفاقيـة و

  من الربوتوكول .
  

  الرتاخيص  ء: 4املادة 
  
ريــخ بــدء  2000 الثاين/ينــاير كــانون  1علــى كــل طــرف أن يقــوم ، يف موعــد ال يتجــاوز   - 1 أو يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن 

نشـاء وتنفيـذ نظـام تـرخيص لتوريـد وتصـدير املـواد اخلاضـعة للر  ن هذه املادة عليه ، أيهما أبعـد  قابـة اجلديـدة واملسـتعملة سر
ء وجيم هاء.   واملعاد تدويرها واملستصلحة الواردة يف املرفقات ألف و

  
يقــرر أنــه لــيس يف  5مــن املــادة  1الفقــرة  مبوجــبمــن هــذه املــادة ، جيــوز ألي طــرف عامــل  1لــرغم ممــا تقضــي بــه الفقــرة   - 2

د اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املـرفقني جـيم وهـاء ، أن يـؤخر وضع ميكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لرتخـيص توريـد وتصـدير املـوا
 كـانون  1اختاذ توريد وتصدير املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املـرفقني جـيم وهـاء ، أن يـؤخر اختـاذ تلـك اإلجـراءات وحـىت 

  ملرفق هاء.لنسبة ملواد ا 2002 الثاين/يناير كانون  1لنسبة ملواد املرفق جيم و 2005 الثاين/يناير
  
ريـخ بـدء نفـاذ هـذه الفقـرة  2019كـانون الثاين/ينـاير   1علـى كـل طـرف أن يقـوم، حبلـول  -مكـرر2 أو يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن 

عليــه، أيهمــا أبعــد، بوضــع وتطبيــق نظــام لرتخــيص اســترياد وتصــدير املــواد اخلاضــعة للرقابــة، اجلديــدة أو املســتعملة أو املعــاد 
يقــرر أنـه ال يســتطيع  5مــن املـادة  1املدرجـة يف املرفــق واو. وجيـوز ألي طــرف عامـل مبوجــب الفقـرة تـدويرها أو املستصــلحة 

كـــــانون   1أن يؤجــــل اختــــاذ تلــــك اإلجــــراءات حــــىت  2019كــــانون الثاين/ينــــاير  1إنشــــاء وتطبيــــق ذلــــك النظــــام حبلــــول 
  .2021الثاين/يناير 

  
ريـــخ إدخـــال نظامــه للرتاخـــيص ، تقريـــراً عــن إنشـــاء النظـــام  علــى كـــل طــرف أن يقـــدم لألمانـــة يف غضــون ثالثـــة أشـــهر مــن  - 3

  وتشغيله.
  
ألطراف اليت قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصـها وترسـل تلـك   - 4 تعد األمانة وتعمم بصفة دورية إىل مجيع األطراف قائمة 

علومـات إىل جلنـة التنفيـذ للنظـر فيهـا املعلومات إىل جلنـة التنفيـذ الـيت قـدمت إليهـا تقـارير عـن نظـم تراخيصـها وترسـل تلـك امل
  وتقدمي التوصيات املناسبة لألطراف.

  



 

  الوضع اخلاص للبلدان النامية    :5املادة 
  
ً من   - 1 الـواردة يف املرفـق ألـف  اخلاضعة للرقابـة املوادحيق ألي طرف من البلدان النامية يقل املستوى احملسوب الستهالكه سنو

لنســــبة لــــه، أو يف أي وقــــت بعــــد ذلــــك ، حــــىت أول   كيلــــو غــــرام للفــــرد يف  0ر3عــــن   كــــانونريــــخ نفــــاذ هــــذا الربوتوكــــول 
هــــاء ملــــدة عشــــر ســــنوات لتلبيــــة  2ألــــف إىل  2، أن يــــؤخر امتثالــــه لتــــدابري الرقابــــة احملــــددة يف املــــواد  1999 الثاين/ينــــاير

ن أي تعديالت أخرى إىل التغيريا ت والتعـديالت املعتمـدة يف االجتمـاع الثـاين احتياجاته احمللية األساسية . بشرط عدم سر
، على األطراف العاملـة مبوجـب هـذه الفقـرة مـن هـذه املـادة إال بعـد تنفيـذ 1990حزيران/يونيه  29لألطراف يف لندن يف 

  من هذه املادة ، وأن تستند إىل نتائج ذلك االستعراض. 8االستعراض املنصوص عليه يف الفقرة 
  
مــا يلــي ، مــع أخــذ  2مــن املــادة  9مــن خــالل اإلجــراء الــوارد يف الفقــرة  1996 الثاين/ينــاير كــانون  1تقــرر األطــراف يف   مكرر. 1

ملــادة  8االســتعراض املشــار إليــه يف الفقــرة  وأي معلومــات أخــرى ذات  6مــن هــذه املــادة والتقييمــات الــيت أجريــت عمــالً 
  عالقة بعني االعتبار:

  
لفقـــرات   )أ( ت األوليـــة، وجـــداول الرقابـــة، ومواعيـــد  2مـــن املـــادة  6إىل  1فيمـــا يتعلـــق  واو ، ســـنة األســـاس، واملســـتو

موعــة األوىل مــن املرفــق جــيم، الــيت ســوف  ســتهالك املــواد اخلاضــعة للرقابـة الــواردة يف ا القضـاء التــدرجيي فيمــا يتعلــق 
  من هذه املادة؛ 1تنطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  
ملادة فيما   (ب) لنسـبة إلنتـاج واسـتهالك املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف  2يتعلق  ريخ القضاء التدرجيي  زاي ، حتديد 

موعة الثانية من املرفق جيم الذي سوف ينطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة    من هذه املادة ؛ و 1ا
  

ملـادة   (ج) سـتهالك املــواد حــاء ، سـنة، سـنة األسـاس،  2فيمـا يتعلـق  ت األوليـة ، وجـداول الرقابـة، فيمــا يتعلـق  واملســتو
  من هذه املادة؛ 1اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء اليت سوف تنطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  
ســوب الســتهالكه مــن مــن هــذه املــادة، أال يتجــاوز املســتوى الســنوي احمل 1بيــد أنــه، علــى أي طــرف يعمــل مبوجــب الفقــرة   - 2

كيلو غـرام وال أن يتجـاوز املسـتوى السـنوي احملسـوب السـتهالك الفـرد مـن   0ر3املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق ألف 
ء  اخلاضعة للرقابة املواد   كيلو غرام.  0ر2الواردة يف املرفق 

  
مــن  1هــاء ، حيــق ألي طــرف عامــل مبوجــب الفقــرة  2إىل ألــف  2عنــد تنفيــذ تــدابري الرقابــة املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن   - 3

  هذه املادة أن يستخدم:
  

ً عـن الفـرتة  اخلاضـعة للرقابـة لموادلنسبة ل  (أ) ، الـواردة يف املرفـق ألـف ، إمـا متوسـط املسـتوى احملسـوب السـتهالكه سـنو
ً مـن االسـتهالك قـدره  1997إىل  1995من  رام للفـرد ، أيهمـا أقـل ،  كيلـو غـ  0ر3كملها ، أو مستوى حمسـو

  كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابري الرقابة؛
  

ً عــن الفــرتة  اخلاضــعة للرقابــة لمــوادلنســبة ل  (ب) ء ، إمــا متوســط املســتوى احملســوب الســتهالكه ســنو ، الــواردة يف املرفــق 
ً مـن االسـتهالك قـدره  2000إىل  1998من  للفـرد ، أيهمـا أقـل ،   كيلـو غـرام  0ر2كملها ، أو مستوى حمسـو

  كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابري الرقابة؛
  

ً للفـرتة مـن  اخلاضعة للرقابة لموادلنسبة ل  (ج) ، الواردة يف املرفق ألف يعتمـد إمـا متوسـط املسـتوى احملسـوب لإلنتـاج سـنو
ا أقـــل ، كأســـاس كيلـــو غـــرام للفـــرد ، أيهمـــ  0ر3كملهـــا ، أو مســـتوى إنتـــاج حمســـوب قـــدره  1997إىل  1995

إلنتاج؛   لتحديد مدى امتثاله لتدابري الرقابة ذات الصلة 



 

  
ً للفــرتة  اخلاضــعة للرقابــة لمــوادلنســبة ل  (د) ء ، يعتمــد إمــا متوســط املســتوى احملســوب إلنتاجــه ســنو ، املدرجــة يف املرفــق 

مـا أقـل ، كأسـاس لتحديـد كيلـو غـرام للفـرد، أيه  0ر2كملها ، أو مستوى إلنتاجه قـدره  2000 - 1998من 
إلنتاج؛   مدى امتثاله لتدابري الرقابة ذات الصلة 

  
مـن هـذه املـادة ، يف أي وقـت قبـل أن تصـبح التزامـات تـدابري الرقابـة الـواردة يف  1وإذا وجد أي طرف عامل مبوجب الفقرة   - 4

، فيجـوز اخلاضـعة للرقابـة املـوادالكافية من  سارية عليه، أنه غري قادر على احلصول على اإلمدادات ء 2ألف إىل  2املواد 
لـه إخطــار األمانـة بــذلك. وحتيـل األمانــة هـذا اإلخطــار فـوراً إىل األطــراف، الـيت تنظــر بـدورها يف املســألة يف اجتماعهـا التــايل 

  وتبت يف اإلجراء املالئم الذي ميكن اختاذه.
  
لتزامات األطراف العاملة مبو   - 5 ملـواد مـن هـذه املـادة لالمتثـال لتـدابري الرقابـة الـواردة يف ا 1جـب الفقـرة إن تطوير القدرة للوفاء 

حــاء  2واو إىل  2ي مــن تـدابري الرقابــة املنصـوص عليهــا يف املـواد مــن ألو  ء 2طـاء و 2هـاء واملــادتني  2ألــف إىل  2مـن 
لفقـرة  يعتمــد علـى التنفيــذ الفعـال للتعــاون مكــرر مـن هــذه املـادة وتنفيــذها مـن قبـل نفــس األطـراف ،  1الـيت تقـررت عمــالً 

  ألف. 10ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه املادة  10املايل كما نصت عليه املادة 
  
لــرغم مــن  1جيــوز ألي طــرف يعمــل مبوجــب الفقــرة   -6 مــن هــذه املــادة ، يف أي وقــت مــن األوقــات إخطــار األمانــة كتابــة أنــه 

 2ألــف إىل  2ر علــى تنفيــذ أي مــن أو مجيــع االلتزامــات الــواردة يف املــواد مــن اختــاذه جلميــع اخلطــوات العمليــة فهــو غــري قــاد
لفقـرة  2واو إىل  2، أو أي أو مجيـع االلتزامـات الـواردة يف املـواد مـن ء 2طاء و 2واملادتني هاء  حـاء الـيت تقـررت عمـالً 

وعلــى األمانــة أن حتيــل فــوراً نســخة مــن ألــف .  10و 10مكــرر مــن هــذه املــادة ، نظــراً لعــدم التنفيــذ الكــايف للمــادتني  1
مـــن هـــذه املـــادة مـــا تســـتحقه مـــن  5اإلخطــار إىل األطـــراف ، الـــيت ســـتنظر يف املســـألة يف اجتماعهـــا التـــايل وأن تــويل الفقـــرة 

  اعرتاف وأن تبت يف اإلجراء املالئم الذي ميكن اختاذه. 
  
علـــى الطـــرف املقـــدم لإلخطــار ، خـــالل الفـــرتة الواقعـــة بـــني تقـــدمي  8ال تنطبــق تـــدابري عـــدم االمتثـــال املشـــار إليهــا يف املـــادة   -7

أعــاله، أو خـالل فــرتة  6اإلخطـار واجتمـاع األطــراف الـذي ينبغـي أن يــتم فيـه تقريــر اإلجـراء املناسـب املشــار إليـه يف الفقـرة 
  أخرى إذا قرر اجتماع األطراف ذلك. 

  
 1، يــتم فيــه اســتعراض حالــة األطــراف العاملــة مبوجــب الفقــرة  1995يعقــد اجتمــاع لألطــراف ، يف موعــد ال يتعــدى عــام   -8

ً مـن  من هذه املادة ، مبا يف ذلك التنفيذ الفعال للتعاون املايل ونقل التكنولوجيا إليها ، واعتماد ما قد يراه االجتمـاع ضـرور
 ة السارية على تلك األطراف. تنقيحات جلداول تدابري الرقاب

  
  أعاله:  8استناداً إىل االستنتاجات اليت أسفر عنها االستعراض املشار إليه يف الفقرة   مكرر.8
  

ملـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املرفـق ألـف ، فإنـه حيـق ألي طـرف عامـل مبوجـب الفقـرة مـن هـذه املـادة   (أ) فيما يتعلق 
ية األساسـية ، أن يـؤخر ملـدة عشـر سـنوات امتثالـه لتـدابري الرقابـة الـيت اعتمـدها االجتمـاع من أجل سد احتياجاته احملل

 2وأن تقـرأ اإلشـارة الـواردة يف هـذا الربوتوكـول إىل املـادتني  1990حزيران/يونيـه  29الثاين لألطـراف يف لنـدن ، يف 
  ء وفقًا لذلك؛  2ألف و

  
ملواد اخلاضعة للرقابة امل  (ب) ء ، فإنه حيق ألي طـرف عامـل مبوجـب الفقـرة فيما يتعلق  مـن هـذه املـادة  1درجة يف املرفق 

من أجل سد احتياجاته احمللية األساسـية ، أن يـؤخر ملـدة عشـر سـنوات امتثالـه لتـدابري الرقابـة الـيت اعتمـدها االجتمـاع 



 

 2 هـذا الربوتوكـول إىل املـادتني وأن تقـرأ اإلشـارة الـواردة يف 1990حزيران/يونيـه  29الثاين لألطـراف يف لنـدن ، يف 
  هاء وفقًا لذلك.  2جيم و

  
لفقرة   -لثاً  8   مكرر أعاله: 1عمالً 
  

كـانون   1من هـذه املـادة أن يضـمن أنـه يف فـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف  1عل كل طرف عامل مبوجب الفقرة   (أ)
، أال يتجــاوز املسـتوى احملســوب الســتهالكه مــن املــواد ، ويف كــل فــرتة إثــين عشـر شــهراً بعــد ذلــك 2013الثاين/ينـاير 

ً املسـتو  موعــة األوىل مـن املرفــق جــيم ، ســنو  2009الســتهالكه يف عــام  ةاحملســوب تاخلاضـعة للرقابــة املدرجــة يف ا
من هـذه املـادة أن يضـمن أنـه يف فـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ  1عل كل طرف عامل مبوجب الفقرة  . 2010و
، ويف كــل فـرتة إثــين عشــر شـهراً بعــد ذلــك، أال يتجـاوز املســتوى احملســوب إلنتاجــه  2013كـانون الثاين/ينــاير   1 يف

ت احملســـوبة إلنتاجـــه يف عـــام  ً املســـتو موعـــة األوىل مـــن املرفـــق جـــيم ، ســـنو مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة املدرجـــة يف ا
  . 2010و 2009

  
كـانون   1من هذه املادة أن يضمن أنه يف فرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف  1الفقرة على كل طرف عامل مبوجب   (ب)

ً ؛  بعــد ذلــك ، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر شــهراً  2015الثاين/ينــاير  ت احملســوبة الســتهالكه ســنو أال تتجــاوز املســتو
موعــة األوىل مــن املرفــق جــيم  تســعني يف املائــة مــن املتوســط الســنوي احملســوب مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا

وعلـــى كـــل طـــرف ينـــتج واحـــد او اكثـــر مـــن هـــذه املـــواد أال يتجـــاوز  . 2010و 2009الســـتهالكه للفـــرتة يف عـــام 
موعـة األوىل مـن املرفـق جـيم تسـعني يف  ً مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف ا ت احملسوبة السـتهالكه سـنو املستو

  .2010و 2009املتوسط السنوي احملسوب الستهالكه للفرتة يف عام املائة من 
  

كـانون   1من هذه املادة أن يضمن أنه يف فرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف  1على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   (ج)
ت احملســوبة ال 2020الثاين/ينــاير  ً ، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر شــهراً بعــد ذلــك ؛ أال تتجــاوز املســتو ســتهالكه ســنو

موعـــة األوىل مـــن املرفـــق جـــيم مخســـة وســـتني يف املائـــة مـــن املتوســـط الســـنوي  مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة املدرجـــة يف ا
. وعلــى كــل طــرف ينــتج واحــد او اكثــر مــن هــذه املــواد أال  2010و 2009احملســوب الســتهالكه للفــرتة يف عــام 

 ً ت احملســوبة الســتهالكه ســنو موعــة األوىل مــن املرفــق جــيم  يتجــاوز املســتو مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا
   ؛2010و 2009تهالكه للفرتة يف عام مخسة وستني يف املائة من املتوسط السنوي احملسوب الس

  
كــانون   1مـن هــذه املــادة أن يضـمن أنــه يف فـرتة اإلثــين عشـر شــهراً الـيت تبــدأ يف  1علـى كــل طـرف عامــل مبوجـب الفقــرة   )د(

ً مــن  2025الثاين/ينـاير  ت احملســوبة السـتهالكه ســنو ، ويف كــل فـرتة إثــين عشـر شــهراً بعــد ذلـك ؛ أال تتجــاوز املسـتو
موعــة األوىل مــن املرفــق جــيم  % مــن املتوســط الســنوي احملســوب الســتهالكه 32.5املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف ا

ت احملسـوبة  . وعلى كل طرف ينـتج 2010و 2009للفرتة يف عام  واحـد او اكثـر مـن هـذه املـواد أال يتجـاوز املسـتو
موعـة األوىل مـن املرفـق جـيم  ً مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف ا % مـن املتوسـط الســنوي 32.5السـتهالكه سـنو

  ؛2010و 2009احملسوب الستهالكه للفرتة يف عام 
  

كـانون   1ادة أن يضمن أنه يف فرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف من هذه امل 1على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )ھ(
ً  2030الثاين/ينــاير  ت احملســوبة الســتهالكه ســنو ، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر شــهراً بعــد ذلــك ؛ أال تتجــاوز املســتو

موعة األوىل من املرفق جـيم  احملسـوب السـتهالكه. مـن املتوسـط السـنوي صـفرا من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا
ً مـــن املـــواد  وعلـــى كـــل طـــرف ينـــتج واحـــد او اكثـــر مـــن هـــذه املـــواد ت احملســـوبة الســـتهالكه ســـنو أال تتجـــاوز املســـتو



 

موعة األوىل من املرفق جيم صـفرا مـن املتوسـط السـنوي احملسـوب السـتهالكه وال تنطبـق  اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا
لقدر الذي ت قرره األطراف، للسـماح مبسـتوى اإلنتـاج أو االسـتهالك الـالزم لتلبيـة االسـتخدامات الـيت هذه الفقرة إال 

ا ضرورية.   ومع ذلك: تتفق األطراف على أ
  

ت   ‘1’ جيـــوز ألي طـــرف، يف أي فـــرتة اثـــين عشـــر شـــهراً، أن يتجـــاوز حـــّد االســـتهالك ذاك مـــا دام جممـــوع مســـتو
كـانون الثاين/ينــاير   1إىل  2030كــانون الثاين/ينـاير   1مـن اسـتهالكه احملسـوبة خـالل فــرتة السـنوات العشـر 

ته احملســـوبة لالســــتهالك يف  2.5، مقســـوما علـــى عشـــرة، ال يتجـــاوز 2040 يف املائــــة مـــن متوســـط مســـتو
  :، وشريطة أن يقتصر مثل هذا االستهالك على2010و 2009عامي 

  
 ؛2030الثاين/يناير كانون   1خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف   .أ

  ؛2030كانون الثاين/يناير   ١خدمة معدات إطفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف   .ب
 تطبيقات املواد املذيبة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ و  .ج
  ملستخدمة للعالج املتخصص للحروق.تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية ا  .د

  
ت جيـــوز ألي طـــرف، يف أي فـــرتة اثـــين عشـــر   ‘2’ شـــهراً، أن يتجـــاوز حـــّد االســـتهالك ذاك مـــا دام جممـــوع مســـتو

كـانون الثاين/ينــاير   1إىل  2030كــانون الثاين/ينـاير   1اسـتهالكه احملسـوبة خـالل فــرتة السـنوات العشـر مـن 
ته احملســـوبة لالســــتهالك يف  2.5، مقســـوما علـــى عشـــرة، ال يتجـــاوز 2040 يف املائــــة مـــن متوســـط مســـتو

  :وشريطة أن يقتصر مثل هذا االستهالك على، 2010و 2009عامي 
  

 ؛2030كانون الثاين/يناير   1خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف   .أ
 ؛2030كانون الثاين/يناير   ١خدمة معدات إطفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف   .ب
 تطبيقات املواد املذيبة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ و  .ج
  .الرذاذات الطبية السطحية املستخدمة للعالج املتخصص للحروقتطبيقات   .د

  
 زاي.2من هذه املادة أن ميتثل للمادة  1على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )و(
  
ملواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق  )ي(   : هاء وفيما يتعلق 
  

 2002كــانون الثاين/ينــاير   1مــن هــذه املــادة أن ميتثــل اعتبــاراً مــن  1علــى كــل طــرف عامــل مبوجــب الفقــرة   ‘1‘
حــاء، وكأســـاس المتثالـــه هلـــذه التـــدابري ، عليـــه أن يســـتخدم  2مـــن املـــادة  1لتــدابري الرقابـــة احملـــددة يف الفقـــرة 

شـاملة عـام  1995رتة املمتـدة مـن متوسط املستوى السنوي احملسوب الستهالكه وإنتاجـه ، علـى التـوايل للفـ
  ؛ 1998

  
مـن هـذه املـادة أن يضـمن أنـه يف فـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف  1على كل طـرف عامـل مبوجـب الفقـرة   ‘2‘

ت احملســوبة  2005كــانون الثاين/ينــاير   1 ، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر شــهراً بعــد ذلــك ، أال تتجــاوز املســتو
 ً مـــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابـــة املدرجـــة يف املرفـــق هـــاء مثـــانني يف املائـــة مـــن املتوســــط  الســـتهالكه وإنتاجـــه ســـنو

  ؛  1998شاملة عام  1995السنوي احملسوب الستهالكه وإنتاجه للفرتة 
  



 

مـن هـذه املـادة أن يضـمن أنـه يف فـرتة اإلثـين عشـر شـهراً الـيت تبـدأ يف  1على كل طـرف عامـل مبوجـب الفقـرة   ‘3‘
ت احملســوبة  2015نــاير كــانون الثاين/ي  1 ، ويف كــل فــرتة إثــين عشــر شــهراً بعــد ذلــك ، أال تتجــاوز املســتو

ً مـن املـواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املرفـق هـاء صـفراً ، وال تنطبـق هـذه الفقـرة إال  الستهالكه وإنتاجـه سـنو
بيــة االســتخدامات الــيت تتفــق لقــدر الــذي تقــرره األطــراف للســماح مبســتوى اإلنتــاج أو االســتهالك الــالزم لتل

ا ضرورية ؛    األطراف على أ
  

ت احملسوبة لالستهالك واإلنتاج مبوجب هذه الفقرة الفرعية املقادير الـيت يسـتخدمها الطـرف   ‘4‘ ال تشمل املستو
  يف تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن. 

  
يـة تعـديالت تـدخل علـى تـدابري الرقابـة الـواردة يف املـادة مـن هـذه  1(أ) كل طرف عامل مبوجب الفقـرة رابعا.  8 ء  2املـادة، رهنـًا 

جيــل امتثالـــه لتــدابري الرقابـــة املنصــوص عليهــا يف الفقـــرات الفرعيــة (أ) إىل (ه) مـــن 2مـــن املــادة  9وفقــا للفقــرة  ، حيـــق لــه 
ء، وتعــديل تلــك التــدابري علــى  2مــن املــادة  3ء، ويف الفقــرات الفرعيــة (أ) إىل (ه) مــن الفقــرة  2مــن املــادة  1الفقــرة 

  النحو التايل:
  

  يف املائة 100: 2028إىل  2024  ‘1’
  يف املائة 90: 2034إىل  2029  ‘2’
  يف املائة 70: 2039إىل  2035  ‘3’
  يف املائة 50: 2044إىل  2040  ‘4’
  يف املائة 20وما بعده:  2045  ‘5’
  

مـن  1يـة (أ) أعـاله، قـد تقـرر األطـراف أن أحـد األطـراف العاملـة مبوجـب الفقـرة (ب) وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرع
ية تعديالت تدخل على تدابري الرقابة الـواردة يف املـادة  جيـل 2مـن املـادة  9ء وفقـا للفقـرة  2هذه املادة، ورهنا  ، حيـق لـه 

ء، ويف الفقــرات الفرعيــة  2مــن املــادة  1ه) مــن الفقــرة امتثالــه لتــدابري الرقابــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الفرعيــة (أ) إىل (
  ء، وتعديل تلك التدابري على النحو التايل: 2من املادة  3(أ) إىل (ه) من الفقرة 

  
  يف املائة 100: 2031إىل  2028  ‘1’
  يف املائة 90: 2036إىل  2032  ‘2’
  يف املائة 80: 2041إىل  2037  ‘3’
  ائةيف امل 70: 2046إىل  2042  ‘4’
  يف املائة 15وما بعده:  2047  ‘5’
  

ء، حيـق لـه  2من هذه املادة، ألغراض حساب خط أساس استهالكه مبوجـب املـادة  1(ج) كل طرف عامل مبوجب الفقرة 
ت احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املرفـق واو لألعـوام   2021و 2020استخدام متوسط املستو

موعـــة األوىل،  ،2022و زائــداً مخســـة وســتني يف املائـــة مـــن خــط أســـاس اســـتهالكه مــن املـــواد اخلاضـــعة للرقابــة املدرجـــة يف ا
  من هذه املادة. لثاً  8املرفق جيم، على النحو املبني يف الفقرة 

  
مـن  1(د) وبصرف النظر عن أحكام الفقـرة الفرعيـة (ج) أعـاله، قـد تقـرر األطـراف أن أحـد األطـراف العاملـة مبوجـب الفقـرة 

ت احملسـوبة  2هذه املادة، حيـق لـه أن يسـتخدم، ألغـراض حسـاب خـط أسـاس اسـتهالكه مبوجـب املـادة  ء، متوسـط املسـتو



 

، زائــــدا مخســــة 2026و 2025، و2024يف املرفــــق واو عــــن الســــنوات الســــتهالكه مــــن املــــواد اخلاضــــعة للرقابــــة املدرجــــة 
موعة األوىل، املرفق جيم، علـى النحـو املبـني  وستني يف املائة من خط أساس استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا

  من هذه املادة. لثاً  8يف الفقرة 
  

نـــتج املــــواد اخلاضــــعة للرقابــــة املدرجـــة يف املرفــــق واو، حيــــق لــــه أن مــــن هــــذه املــــادة وي 1(ه) كـــل طــــرف عامــــل مبوجــــب الفقـــرة 
ت احملسـوبة إلنتاجـه مـن املـواد اخلاضـعة  2يستخدم، ألغراض حساب خط أساس إنتاجه مبوجـب املـادة  ء، متوسـط املسـتو

أسـاس إنتاجـه مـن ، زائداً مخسة وستني يف املائـة مـن خـط 2022و 2021و 2020للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 
موعة األوىل، املرفق جيم، على النحو املبني يف الفقرة    من هذه املادة. لثاً  8املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا

  
 1(و) وبصرف النظر عن أحكام الفقـرة الفرعيـة (ه) أعـاله، قـد تقـرر األطـراف أن طرفـًا مـن األطـراف العاملـة مبوجـب الفقـرة 

نتج املواد اخلاضـعة للرقابـة املدرجـة يف املرفـق واو، حيـق لـه أن يسـتخدم، ألغـراض حسـاب خـط أسـاس إنتاجـه من هذه املادة وي
ت احملســوبة إلنتاجــه مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة املدرجــة يف املرفــق واو لألعــوام  2مبوجــب املــادة   2024ء، متوســط املســتو

موعـــة ، زائــداً مخســة وســـتني يف املائــة مــن خـــط 2026و 2025و أســاس إنتاجــه مـــن املــواد اخلاضــعة للرقابـــة املدرجــة يف ا
  من هذه املادة. لثاً  8األوىل، املرفق جيم، على النحو املبني يف الفقرة 

  
ت احملســـوبة لإلنتـــاج واالســـتهالك إال يف احلـــدود الـــيت  (ز) تنطبـــق الفقـــرات الفرعيـــة (أ) إىل (و) مـــن هـــذه الفقـــرة علـــى املســـتو

  عفاء درجات احلرارة احمليطة العالية استناداً إىل معايري تقررها األطراف.ينطبق ضمنها إ
  
مـــن هـــذه املـــادة طبقـــًا لـــنفس اإلجـــراء املعمـــول بـــه يف اختـــاذ  7و 6و 4تتخـــذ األطـــراف املقـــررات املشـــار إليهـــا يف الفقـــرات   -9

  .10القرارات مبوجب املادة 
  

  تقييم واستعراض تدابري الرقابة  : 6املادة 
  

مث كـل أربـع سـنوات بعـد ذلـك علـى األقـل ، إجـراء تقيـيم لتـدابري الرقابـة املنصـوص عليهـا يف  1990علـى األطـراف ، ابتـداء مـن عـام 
علـى أسـاس املعلومـات العلميـة والبيئيـة والتقنيـة واالقتصـادية املتاحـة . وعلـى األطـراف قبـل سـنة  ء 2ألف إىل  2واملواد من  2املادة 

ـاالت املـذكورة وتقريـر تكـوين وصـالحيات تلـك على األقل من إجرا ء هـذا التقيـيم ، عقـد العـدد املالئـم مـن أفرقـة اخلـرباء املـؤهلني يف ا
لنتائج اليت توصلت إليها ، وذلك من خالل األمانة. بالغ األطراف   األفرقة . وتقوم األمانة يف غضون سنة من عقدها 

  
ت  : 7املادة    إبالغ البيا

  
ت اإلحصـائية عـن على كل ط  -1 لبيـا رف القيام ، يف غضون ثالثة أشـهر مـن الوقـت الـذي يصـبح فيـه طرفـًا ، تزويـد األمانـة 

، أو أفضـل تقــديرات  1986إنتاجـه ووارداتـه وصـادراته مـن كـل مـن املـواد اخلاضــعة للرقابـة الـواردة يف املرفـق ألـف عـن سـنة 
ت فعلية.  ت إذا مل تتوافر بيا   ممكنة هلذه البيا

  
ت اإلحصــائية عــن إنتاجــه لكــل مــادة مــن املــواد اخلاضــعة للرقابــة ووارداتــه وصــادراته   -2 لبيــا علــى كــل طــرف أن يــزود األمانــة 

  منها: 
  

موعة جيم ، عن سنة   - ء واملرفقني األول والثاين من ا   ؛ 1989يف املرفق 
  



 

  ؛1991يف املرفق هاء ، عن سنة     -
  

ستثناء أن 2013إىل  2011من يف املرفق واو، عن السنوات   - مـن  1األطـراف العاملـة مبوجـب الفقـرة ، 
ت عن السنواتتقدم  5املادة  لنسبة لألطراف العاملـة مبوجـب 2022إىل  2020من  هذه البيا ، أما 

 5مــن املــادة  رابعــاً  8والــيت تنطبــق عليهــا الفقــرات الفرعيــة (د) إىل (واو) مــن الفقــرة  5مــن املــادة  1الفقــرة 
ت عن السنوات    ؛2026إىل  2024فتقدم هذه البيا

  
ت يف حالــة عــدم تــوافر الب ريــخ أو أفضــل تقــديرات ممكنــة هلــذه البيــا ت الفعليــة ، يف موعــد ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن  يــا

ء وجيم و  ملواد املدرجة يف املرفقات  ن البنود الواردة يف الربوتوكول فيما يتعلق    .على التوايل على ذلك الطرف وواو هاءسر
  
ت إحصـائية عـن إنتاجــه السـنوي (كمـا حـدد يف الف  -3 ) مـن كــل 1مـن املـادة  5قــرة علـى كـل طـرف أن يقـدم إىل األمانــة بيـا

ء وجيم وهاء ت منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق:  وواو من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفقات ألف و   وبيا
  

  لكميات املستخدمة كمواد أساسية؛   -
  

  لكميات املبادة بواسطة تكنولوجيات معتمدة من األطراف؛ و  -
  

  ري األطراف والصادرات إليها على التوايل.لواردات من األطراف وغ  -
  

ء وجـيم  ملواد الـواردة يف املرفقـات ألـف و ن األحكام املتعلقة  علـى التـوايل علـى ذلـك  وواو وهـاءعن السنة اليت يبدأ فيها سر
ت إحصـائية عـن الكميـة السـنوية مـن املـواد اخلاضـعة  الطرف ، وعن كل سنة بعد ذلك . وعلـى كـل طـرف تزويـد األمانـة ببيـا
ت  للرقابة املدرجة يف املرفق هاء املستخدمة يف تطبيقات احلجـر الصـحي ومعاجلـات مـا قبـل الشـحن . يتعـني تقـدمي هـذه البيـا

ت. يف موعد غايته تسع ا تلك البيا   ة أشهر من انتهاء السنة اليت تتعلق 
  
ت إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل من املـواد اخلاضـعة للرقابـة الـواردة   مكرر.3 يقدم كل طرف إىل األمانة بيا

موعة األويل يف ا موعة الثانية يف املرفق ألف وا   تدويرها.ملرفق جيم واليت أُعيد يف ا
  
تـه السـنوية لكـل منشـأة مـن املـواد اخلاضـعة للرقابــة لثـا.  3 ت إحصـائية عـن انبعا علـى كـل طـرف أن يقـدم إىل األمانـة بيـا

موعة الثانية من املرفق واو، وذلك وفقًا للفقرة    ل.من الربوتوكو  3(د) من املادة  1املدرجة يف ا
  
مكــرر  3و 3و 2و 1، الشــروط الـواردة يف الفقــرات  2(أ) مـن املــادة  8الفقــرة تسـتويف األطــراف العاملــة مبوجـب أحكــام    -4

ت اإلحصـائية عـن لبيـا الـواردات والصـادرات ، إذا قـدمت منظمـة إقليميـة للتكامـل و  اإلنتـاج من هـذه املـادة ، فيمـا يتعلـق 
ت عن   األعضاء يف تلك املنظمة. الواردات والصادرات بينها وبني الدول غرياإلنتاج و  االقتصادي معنية ، بيا

  
  عدم االمتثال  : 8املادة 

  
علـى األطــراف القيــام ، يف اجتماعهــا العــادي األول ، ببحــث واعتمــاد اإلجــراءات واآلليــات املؤسســية لتحديــد حــاالت عــدم االمتثــال 

 ألحكام هذا الربوتوكول وكيفية معاملة األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا ألحكامه.



 

  
  البحث والتطوير والوعي اجلماهريي وتبادل املعلومات  : 9املادة 

  
علــى األطــراف أن تتعــاون ، مبــا يتمشــى وقوانينهــا ونظمهــا وممارســتها الوطنيــة ، ســواء مباشــرة أو مــن خــالل اهليئــات الدوليــة   -1

ل املعلومـات املختصة ، آخـذة يف االعتبـار احتياجـات البلـدان الناميـة بشـكل خـاص ، علـى تشـجيع البحـث والتطـوير وتبـاد
  بشأن ما يلي: 

  
أفضــــل التكنولوجيـــــات لتحســـــني احتــــواء أو اســـــرتجاع أو إعـــــادة تــــدوير أو تـــــدمري املـــــواد اخلاضــــعة للرقابـــــة أو خفـــــض   (أ)

ا؛    انبعا
  

ا ؛  (ب)   و البدائل املمكنة للمواد اخلاضعة للرقابة وبدائل املنتجات اليت حتتوي على تلك املواد وبدائل املنتجات املصنعة 
  

  تكاليف وفوائد اسرتاتيجيات الرقابة ذات الصلة.   (ج)
  
على األطراف أن تتعـاون ، بشـكل منفـرد أو مجـاعي أو عـن طريـق اهليئـات الدوليـة املختصـة ، علـى تعزيـز الـوعي اجلمـاهريي   -2

ت املواد اخلاضعة للرقابة أو املواد األخرى اليت تستنفد طبقة األو  ر البيئية النبعا   زون . بشأن اآل
  
ذه املادة ، وذلك يف غضون سنتني مـن دخـول هـذا   -3 على كل طرف أن يقدم إىل األمانة ملخصًا لألنشطة اليت بذهلا عمالً 

  الربوتوكول حيز النفاذ ومرة كل سنتني بعد ذلك.
  

  اآللية املالية  :10املادة 
  
مبـــا يف ذلـــك نقـــل التكنولوجيـــات إىل األطـــراف العاملـــة  تنشـــئ األطـــراف آليـــة ماليـــة ألغـــراض تـــوفري التعـــاون املـــايل والتقـــين ،  -1

ألـف إىل  2ملـواد مـن من الربوتوكول لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف ا 5من املادة  1مبوجب الفقرة 
مكــرر  1تبعـًا للفقــرة  حـاء يــتم حتديــدها 2واو إىل  2وأي تــدابري رقابــة واردة يف املـواد مــن  ء 2و طـاء 2 هـاء واملــادتني 2

يف الربوتوكــــول . وتتحمـــل اآلليــــة الـــيت تكــــون املســـامهات فيهـــا إضــــافية لعمليـــات التحــــويالت املاليـــة األخــــرى  5مـــن املـــادة 
لألطــراف العاملــة مبوجــب تلــك الفقــرة ، مجيــع التكــاليف اإلضــافية املتفــق عليهــا لتلــك األطــراف لكــي متتثــل لتــدابري الرقابــة 

إذا اختـــار أحـــد األطـــراف العاملـــة إشـــارية لفئـــات التكـــاليف اإلضـــافية.  اجتمـــاع األطـــراف يف قائمـــة للربوتوكــول . ويبـــت 
ي جـزء  5من املادة  1مبوجب الفقرة  أن يستفيد مـن متويـل مـن أي آليـة ماليـة أخـرى ميكـن أن ينـتج عنـه الوفـاء 

ُسّدد من اآللية  مـن هـذا  10املالية املنشأة مبوجـب املـادة من التكاليف اإلضافية املتفق عليها، فإن ذلك اجلزء ال ي
  .الربوتوكول

  
صـندوقًا متعـدد األطــراف . وميكـن أن تتضـمن أيضـًا مسـائل أخـرى للتعـاون متعــدد  1تتضـمن اآلليـة املنشـأة مبقتضـى الفقـرة   -2

  األطراف للتعاون اإلقليمي والثنائي. 
  
  يقوم الصندوق متعدد األطراف:   -3
  



 

بتحمل مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها ، على أساس منحة أو على أساس ميسر ، حسبما هو مناسـب وطبقـًا   (أ)
  ملعايري تقررها األطراف؛ 

  
  بتمويل وظائف غرفة املقاصة:  (ب)

  
ــا إىل التعــاون ، مــن خــالل  5مــن املــادة  1ملســاعدة األطــراف العاملــة مبقتضــى الفقــرة   ‘1‘ علــى حتديــد احتياجا

  دراسات حمددة حسب القطر وغري ذلك من أوجه التعاون التقين؛ 
  

  لتسهيل التعاون التقين لتلبية هذه االحتياجات اليت مت حتديدها؛  ‘2‘
  

بتوزيـــع املعلومـــات واملـــواد ذات الصـــلة وعقـــد حلقـــات عمـــل ودورات تدريبيـــة وغـــري ذلـــك مـــن األنشـــطة ذات   ‘3‘
مـن الربوتوكـول؛  9عليـه يف املـادة  مية ، وذلك على النحـو املنصـوصالصلة لفائدة األطراف اليت هي بلدان 

  و
  

مية؛ لتسهيل ورصـد التعاون املتعدد األطـراف واإلقليمي والثنائي املتاح  ‘4‘   لألطراف اليت هـي بلـدان 
  
  

  متويل خدمات أمانة الصندوق متعدد األطراف وتكاليف الدعم ذات الصلة.   (ج)
  
  عدد األطراف حتت سلطة األطراف اليت تتوىل حتديد السياسات العامة للصندوق. يعمل الصندوق مت  -4
  
تنشئ األطراف جلنة تنفيذية من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية حمددة ومبادئ توجيهية ، وترتيبـات إداريـة مبـا يف   -5

ا وفــق ذلـك إنفــاق املــوارد بغـرض حتقيــق أهــداف الصـندوق متعــدد األطــراف . وتضـطلع اللجنــ ة التنفيذيــة مبهامهـا ومســؤوليا
مج  لتعاون مع البنك الدويل إلعادة االعمـار والتنميـة (البنـك الـدويل) وبـر ا احملددة كما تتفق عليها األطراف ، و صالحيا

مج األمم املتحدة اإلمنائي أو الوكاالت املالئمة األخرى كل منها يف جمـال اختصاصـ ا األمم املتحدة للبيئة ، وبر ه ومبسـاعد
مــن  1. وتؤيــد األطــراف أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة الــيت ختتــار علــى أســاس التمثيــل املتــوازن لألطــراف العاملــة مبوجــب الفقــرة 

  واألطراف غري العاملة بذلك. 5املادة 
  
لعمـــالت القابلـــة  5مـــن املـــادة  1ميــول الصـــندوق متعـــدد األطـــراف مـــن مســـامهات األطـــراف غـــري العاملـــة مبقتضـــى الفقـــرة   -6

لعملـــة الوطنيـــة علـــى أســـاس جـــدول األنصـــبة املقـــررة لألمـــم املتحـــدة. وتشـــجع  ــة و/أو  للتحويـــل أو عينيـــًا يف حـــاالت معينـ
األطــراف األخــرى علــى تقــدمي مســامهات فــيمكن أن يعتــرب التعــاون الثنــائي ويف حــاالت معينــة توافــق عليهــا األطــراف مبقــرر، 

ىت نســبة مئويــة معينــة ، ووفقــًا ألي معــايري حتــددها األطــراف وذلــك بنــاءاً علــى مقــرر تصــدره، التعــاون اإلقليمــي أيضــًا ، وحــ
  مبثابة مسامهة فـي الصندوق متعدد األطـراف، ويشرتط كحـد أدىن يف هذا التعاون أن:

  
المتثال ألحكام الربوتوكول؛  (أ)   يكون مرتبطًا بشكل صارم 

  
  يقدم موارد إضافية؛ و  (ب)

  
  تكاليف اإلضافية املتفق عليها. يغطي ال  (ج)

  



 

مج للصندوق متعدد األطـراف لكـل فـرتة ماليـة ، وحتـدد النسـبة املئويـة ملسـامهات فـرادى األطـراف   -7 تقرر األطراف ميزانية الرب
  فيه.

  
التفاق مع الطرف املستفيد.   -8   تنفق موارد الصندوق متعدد األطراف 
  
ملــادة بتوافــق اآلراء كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا وإذا اســتنفذت مجيــع اجلهــود للتوصــل إىل تتخــذ األطــراف املقــررات مبوجــب هــذه ا  -9

غلبيــة ثلثــي األطــراف احلاضــرة واملصــوتة ، الــيت متثــل األغلبيــة  اتفــاق يف اآلراء ومل يــتم الوصــول إىل اتفــاق ، فتعتمــد املقــررات 
 5مـــن املـــادة  1األطـــراف غــري العاملـــة مبوجـــب الفقــرة ، وأغلبيـــة  5مـــن املــادة  1احلاضــرة واملصـــوتة العاملـــة مبوجــب الفقـــرة 

  احلاضرة واملصوتة. 
  

لقضـا البيئيـة   -10 ال تتعارض اآللية املالية املنصوص عليها يف هذه املادة مع أي ترتيبات مقبلة ميكن التوصل إليها فيما يتعلـق 
  األخرى. 

  
  

  نقل التكنولوجيا  ألف: 10املادة 
  

  يتخذ كل طرف مجيع اخلطوات العملية ، مبا يتفق مع الربامج اليت تدعمها اآللية املالية من أجل ضمان: 
  

مـن  1نقل أفضل املواد البديلـة املتاحـة املأمونـة بيئيـًا والتكنولوجيـات ذات الصـلة إىل األطـراف العاملـة مبقتضـى الفقـرة   (أ)
  على وجه السرعة ؛ و 5املادة 

  
  ل املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) يف إطار أفضل الشروط املالئمة.أن يتم النق  (ب)

  
  اجتماعات األطراف  : 11املادة 

  
علـى األطـراف الـيت تعقــد اجتماعـات علـى فــرتات منتظمـة . وعلـى األمانـة أن تــدعو إىل عقـد االجتمـاع األول لألطــراف يف   -1

ريـخ نفـاذ هـذا الربوتو  جتمـاع مـؤمتر األطـراف يف غضون سـنة واحـدة علـى األكثـر مـن   ً كـول ويكـون ذلـك االجتمـاع مقـرت
  االتفاقية ، إذا كان من املقرر عقد اجتماع هلذا املؤمتر يف تلك الفرتة. 

  
جتماعات األطراف يف االتفاقيـة ، مـا مل يقـرر األطـراف يف الربوتوكـول   -2 تعقد االجتماعات العادية الالحقة لألطراف مقرتنة 

ــا ضــرورية ، أو خــالف ذلــك . وت عقــد االجتماعــات غــري العاديــة لألطــراف يف أي أوقــات أخــرى يعتــرب اجتمــاع لألطــراف أ
ً على طلب خطي من أي طرف ، شـريطة أن يؤيـد هـذا الطلـب ثلـث عـدد األطـراف علـى األقـل يف غضـون سـتة أشـهر  بناء

  من إحالة األمانة ذلك الطلب إىل األطراف. 
  ا األول: تقوم األطراف ، يف اجتماعه  -3
  

ا بتوافق اآلراء؛  (أ)   عتماد النظام الداخلي الجتماعا
  

  بتوافق اآلراء؛  13من املادة  2عتماد القواعد املالية املشار إليها يف الفقرة   (ب)



 

  ؛ 6نشاء أفرقة اخلرباء وحتديد الصالحيات املشار إليها يف املادة   (ج)
  

  و ؛8املؤسسية احملددة يف املادة ات ببحث واعتماد اإلجراءات واآللي  (د)
  
  . 10من املادة  3ببدء إعداد خطط العمل وفقًا ألحكام الفقرة   )ه(

  
  ].1987صلي الذي مت اعتماده يف عام املشار إليها هنا هي من مواد الربوتوكول األ 10[املادة 

  
  تكون مهام اجتماعات األطراف على النحو التايل:   -4
  

  استعراض تنفيذ هذا الربوتوكول؛   (أ)
  

  ؛  2من املادة  9البت يف التعديالت أو التخفيضات املشار إليها يف الفقرة   (ب)
مـن املـادة  10البت يف إضافة مواد وتدابري رقابة ذات صلة إىل أي مرفق أو إدماجها أو حـذفها وفقـًا ألحكـام الفقـرة   (ج)

  ؛2
  

املبـــادئ التوجيهيـــة أو اإلجــراءات إلبـــالغ املعلومـــات ، كمــا هـــو منصـــوص عليـــه يف القيــام حســـب االقتضـــاء ، بوضــع   (د)
  ؛9من املادة  3والفقرة  7املادة 

  
  ؛ 10من املادة  2استعراض طلبات املساعدة التقنية املقدمة وفقًا ألحكام الفقرة   )ه(

  
  ؛12من املادة استعراض التقارير اليت تعدها األمانة مبوجب أحكام الفقرة الفرعية (ج)   (و)

  
  ؛6تقييم تدابري الرقابة وفقًا للمادة   (ز)

  
النظــر يف اقرتاحــات تعــديل هــذا الربوتوكــول أو تعــديل أي مرفــق أو إضــافة ملحــق جديــد واعتمادهــا حســب مقتضـــى   (ح)

  األحوال.
  

  النظر يف ميزانية تنفيذ هذا الربوتوكول واعتمادها؛ و  (ط)
  

  كن أن يتطلبها حتقيق أغراض هذا الربوتوكول. حبث واختاذ أي إجراءات إضافية مي  (ي)
  
ا املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقـة الذريـة ، وكـذلك ألي دولـة ليسـت طرفـًا يف هـذا الربوتوكـول ، أن   -5 لألمم املتحدة ووكاال

يــة أو غـــري متثــل يف اجتماعــات األطــراف بصــفة مراقــب وجيــوز أن يقبـــل حضــور أي هيئــة أو وكالــة وطنيــة أو دوليــة ، حكوم
حكومية ، هلا األهلية يف امليادين املتصلة حبماية طبقة األوزون ، وتبدي لألمانة رغبتهـا يف أن متثـل يف اجتماعـًا مـا لألطـراف 
بصـــفة مراقـــب ، مـــا مل يعـــرتض علـــى ذلـــك ثلـــث عـــدد األطـــراف احلاضـــرة علـــى األقـــل . ويكـــون قبـــول املـــراقبني ومشـــاركتهم 

 الذي تعتمده األطراف. خاضعني ألحكام النظام الداخلي
  

  األمانة  :12املادة 
  

  تقوم األمانة ، ألغراض هذا الربوتوكول ، مبا يلي: 
  



 

  ، وتتوىل خدمة هذه االجتماعات؛ 11وضع الرتتيبات الجتماعات األطراف حسبما تقضي به املادة   (أ)
  

ت املقدمة وفقًا ألحكام املادة   (ب) حتها ألي طرف عند  7تسلم البيا   الطلب؛وإ
  

ً علــــى املعلومـــات الــــيت تتلقاهـــا مبوجـــب املــــادتني   (ج) عــــداد التقـــارير بنـــاء وتوزيعهـــا علــــى  9و 7القيـــام علـــى حنــــو منـــتظم 
  األطراف؛

  
  لتيسري تقدمي هذه املساعدة؛ 10إبالغ األطراف عن أي طلب للمساعدة التقنية تتلقاه وفقًا ألحكام املادة   (د)

  
  حضور اجتماعات األطراف بصفة مراقب وعلى العمل مبوجب أحكام الربوتوكول؛تشجيع غري األطراف على   )ه(

  
القيـــام حســـبما يـــتالءم ، بتقـــدمي املعلومـــات والطلبـــات املشـــار إليهـــا يف الفقـــرتني الفـــرعيتني (ج) و(د) إىل مثـــل هـــؤالء   (و)

  املراقبني من غري األطراف؛ و
  

ا األطراف من مهام أخرى حتقيقًا ألغراض هذا الربوتوكول.   )ز(   أداء ما تكلفها 
  

  األحكام املالية  : 13املادة 
  
ــذا الربوتوكــول ،   -1 حتمــل األمــوال الالزمــة لتشــغيل هــذا الربوتوكــول ، مبــا يف ذلــك األمــوال الالزمــة لســري عمــل األمانــة املتصــلة 

ً على مسامهات األطراف.    حصر
  
  األطراف يف اجتماعها األول النظام املايل اخلاص بتنفيذ هذا الربوتوكول وذلك بتوافق اآلراء. تقر  -2

  
  العالقة بني هذا الربوتوكول واالتفاقية  : 14املادة 

  
ا ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا الربوتوكول.   يسري على هذا الربوتوكول ما يف االتفاقية من أحكام تتصل بربوتوكوال

  
  التوقيع  : 15املادة 

  
ل يف  ب التوقيـع علـى هـذا الربوتوكـول للـدول ومنظمـات التكامـل االقتصـادي اإلقليميـة يف مـونرت  1987أيلول/سـبتمرب  16يفتح 

وا من  كـانون   17ويف مقر األمم املتحـدة يف نيويـورك مـن  1988كانون الثاين/يناير   16إىل  1987أيلول/سبتمرب  17، ويف أو
  .1988أيلول/سبتمرب  15إىل  1988ناير الثاين/ي
  
  بدء النفاذ  : 16املادة 

  
، شـــريطة إيـــداع أحـــد عشـــر صـــكًا علـــى األقـــل مـــن  1989كـــانون الثاين/ينـــاير   1يـــدخل هـــذا الربوتوكـــول حيـــز النفـــاذ يف   -1

إقليميـة للتكامـل  صكوك التصديق على الربوتوكول أو قبوله أو املوافقـة عليـه أو االنضـمام إليـه مـن جانـب دول أو منظمـات
، وشــريطة الوفــاء  1986االقتصــادي متثــل علــى األقــل ثلثــي االســتهالك التقــديري العــاملي للمــواد اخلاضــعة للرقابــة يف عــام 

ــذه الشــروط حبلــول ذلــك التــاريخ، يبــدأ نفــاذ هــذا  17مــن املــادة  1حكــام الفقــرة  مــن االتفاقيــة. ويف حالــة عــدم الوفــاء 
ريخ الوفاء بتلك الشروط. الربوتوكول يف اليوم الت   سعني الذي يلي 

  



 

، ال يعــد أي صـك تودعــه منظمــة إقليميــة للتكامـل االقتصــادي صــكًا مضـافًا إىل الصــكوك الــيت أودعتهــا  1ألغـراض الفقــرة   -2
  الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

  
بعد دخول هذا الربوتوكول حيز النفاذ ، تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي طرفًا يف هـذا الربوتوكـول   -3

ا.    يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام اخلاص 
  

  األطراف اليت تنضم بعد بدء النفاذ  :17املادة 
  

ريــخ بــدء  5مــع مراعــاة أحكــام املــادة  ، علــى أيــة دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي تصــبح طرفــًا يف هــذا الربوتوكــول بعــد 
 ء 2ألــف إىل  2، وكــذلك مبوجــب املــواد مــن  2نفــاذه أن تقــوم علــى الفــور مبجمــل االلتزامــات الواقعــة عليهــا مبوجــب أحكــام املــادة 

امــات الــيت تكـون ســارية يف ذلــك التــاريخ علـى الــدول واملنظمــات اإلقليميــة للتكامـل االقتصــادي الــيت أصــبحت ، تلــك االلتز  4واملـادة 
  ًا بتاريخ بدء نفاذ الربوتوكول.أطراف

  
  التحفظات  : 18املادة 

  
  ال جيوز إبداء حتفظات على هذا الربوتوكول. 

  
  االنسحاب  : 19املادة 

  
ول بتوجيه إخطار كتـايب إىل الوديـع يف أي وقـت بعـد مـرور أربـع سـنوات مـن االضـطالع جيوز ألي طرف أن ينسحب من هذا الربوتوك

ريـخ تسـلم الوديـع  2مـن املـادة  1اللتزامات احملددة يف الفقرة  ً بعـد انقضـاء سـنة واحـدة مـن  ألـف . ويصـبح هـذا االنسـحاب سـار
ريخ آخر الحق حسبما ينص عليه يف إخطار   االنسحاب.  إلخطار االنسحاب أو يف أي 

  
  حجية النصوص  : 20املادة 

  
يودع أصل الربوتوكول ، الذي تعترب نصوصه األسبانية ، اإلنكليزية ، الروسية ، الصينية والعربية متساوية احلجية ، لدى األمني العام 

  لألمم املتحدة. 
  

ه ، املخولون بذلك حسب األصول، ً لذلك قام املوقعون أد   وإثبا

  هذا الربوتوكوللتوقيع على 

  

ل يف هذا اليوم السادس عشر من أيلول/سبتمرب   حرر مبونرت

 عام سبع ومثانني وتسعمائة وألف
 



 

  املواد اخلاضعة للرقابة  املرفق ألف:
  

موعة *قدرات استنفاد األوزون املادة ا القدرة على إحداث االحرتار العاملي  
عام 100يف   

موعة األوىل     ا

CFCl3 (CFC-11)  1,0  750 4 

CF2Cl2 (CFC-12) 1,0  900 10  

C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8  130 6  

C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0  000 10  

C2F5Cl (CFC-115) 0,6  370 7  
  

     المجموعة الثانیة
CF2BrCl (halon-

1211) 
3.0  

CF3Br (halon-
1301) 

10.0  

C2F4Br2 (halon-
2402) 

6.0  

األوزون ھي تقدیرات مستندة إلى المعلومات العلمیة المتاحة وسوف یتم استعراض ھذه داالت قدرات استنفاد   *
  القدرات وتنقیحھا بشكل منتظم .

  
  المواد الخاضعة للرقابة  المرفق باء : 

    
  قدرات استنفاد األوزون  المادة الكیمیائیة  المجموعة

    المجموعة األولى
CF3Cl (CFC-13) 1.0 
C2FCl5 (CFC-111) 1.0 
C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0 
C3FCl7 (CFC-211) 1.0 
C3F2Cl6 (CFC-212) 1.0 
C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0 
C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0 
C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0 
C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0 
C3F7Cl (CFC-217) 1.0 

   
    المجموعة الثانیة

CCl4 1.1  مركبات الكربون رباعیة الكلور 
   

    المجموعة الثالثة
C2H3Cl3 *0.1  ثالثي كلور االیثان 



 

  (میثیل كلوروفورم)
  

  1,1,2ال تشیر ھذه التركیبة إلى ثالثي كلور االیثان   *
  



 

  المواد الخاضعة للرقابة  المرفق جیم:
  

موعة عدد  املادة ا
 اآليسومرات

القدرة على استنفاد 
 األوزون*

القدرة 
على 

إحداث 
االحرتار 
العاملي 

يف 
 عام100

*** 

موعة األوىل      ا
CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151 
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1810 
CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02  

C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04   
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08   
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06  77 

CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,02  
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02-0,04  609 

CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,022  
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05   

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05   
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06   
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07   

CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0,11 725 
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07   

CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065 2310 
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003-0,005   
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015-0,07   

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09   
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08   
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09   
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07   

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025 122 
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033 595 

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10   
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09   

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10   
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23   
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28   
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52   
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09   

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13   
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12   
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14   
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01   

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04   
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03   
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02   
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02   
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03   

  



 

  
  

عدد   المادة  المجموعة
  االیسومرات

القدرة على استنفاد 
  األوزون

  

          المجموعة الثانیة
CHFBr2 (HBFC-

22B1) 
1 1.00 

CHF2Br  1 0.74 
CH2FBr  1 0.73 
C2HFBr
4 

 2 0.3-0.8 

C2HF2B
r3 

 3 0.5-1.8 

C2HF3B
r2 

 3 0.4-1.6 

C2HF4B
r 

 2 0.7-1.2 

C2H2FB
r3 

 3 0.1-1.1 

C2H2F2
Br2 

 4 0.2-1.5 

C2H2F3
Br 

 3 0.7-1.6 

C2H3FB
r2 

 3 0.1-1.7 

C2H3F2
Br 

 3 0.2-1.1 

C2H4FB
r 

 2 0.07-0.1 

C3HFBr
6 

 5 0.3-1.5 

C3HF2B
r5 

 9 0.2-1.9 

C3HF3B
r4 

 12 0.3-1.8 

C3HF4B
r3 

 12 0.5-2.2 

C3HF5B
r2 

 9 0.9-2.0 

C3HF6B
r 

 5 0.7-3.3 

C3H2FB
r5 

 9 0.1-1.9 

C3H2F2
Br4 

 16 0.2-2.1 



 

C3H2F3
Br3 

 18 0.2-5.6 

C3H2F4
Br2 

 16 0.3-7.5 

C3H2F5
Br 

 8 0.9-14.0 

C3H3FB
r4 

 12 0.08-1.9 

C3H3F2
Br3 

 18 0.1-3.1 

C3H3F3
Br2 

 18 0.1-2.5 

C3H3F4
Br 

 12 0.3-4.4 

C3H4FB
r3 

 12 0.03-0.3 

C3H4F2
Br2 

 16 0.1-1.0 

C3H4F3
Br 

 12 0.07-0.8 

C3H5FB
r2 

 9 0.04-0.4 

C3H5F2
Br 

 9 0.07-0.8 

C3H6FB
r 

 5 0.02-0.7 

      المجموعة الثالثة
CH2BrCl 0.12 1  بروموكلورو المیثان 

عند اإلشارة إلى مدى قدرات استنفاد األوزون تستخدم أعلى قیمة في ذلك المدى لتحقیق أغراض   *
ھذا البروتوكول، ترد قدرات استنفاد األوزون كقیمة واحدة حیث تم تحدیدھا بناء على الحسابات 

المختبرات، أما القدرات الواردة باعتبارھا مدى فھي قائمة على تقدیرات، القائمة على قیاسات 
ومن ثم فھي تتمیز بعدم تیقن أكبر ویتعلق المدى بمجموعة ایسوموریة، والقیمة العلیا ھي تقدیر 

  القدرة على استنفاد األوزون لالیسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد األوزون.

ً على أن تدرج مقابلھا قیم القدرة على استنفاد األوزون كیما تحدد أكثر المواد   ** الصالحة تجاریا
  تستخدم ألغراض ھذا البروتوكول.

  

في حالة المواد التي لم تحدد قدرتھا على إحداث االحترار العالمي تُطبق قیمة افتراضیة قدرھا   ***
العالمي عن طریق اإلجراء صفر، وذلك إلى حین إدراج قیمة للقدرة على إحداث االحترار 

  .2من المادة ‘ 2’(أ)  9المتوخى في الفقرة 

  
  
  
  
  



 

ملنتجات** احملتوية على مواد خاضعة للرقابة حمددة يف املرفق ألف  املرفق دال*:   قائمة 
  الرقم الشفري للجمارك  املنتجات 
يف وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات (سواء كانت هذه الوحدات مدجمة  -1

  تصميم املركبات أم ال)
.................. 

 .................. معدات التربيد وتكييف اهلواء/ضخ التدفئة املنزلية والتجارية*** -2
 ..................  الثالجات  مثل:  
مدات     ..................  ا
 ..................  مزيالت الرطوبة   
 ..................  مربدات املياه   
 ..................  آالت صنع الثلج   
 ..................  وحدات تكييف اهلواء وضخ التدفئة   
 ..................  منتجات األيروصول ، فيما عدا األيرووصوالت الطبية -3
 ..................  معدات إطفاء احلرائق املتنقلة -4
بيبألواح ورقائق العزل  -5  ..................  وأغطية األ
 ..................  املركبات سابقة على البلمرة -6
 4من املادة  3حسبما تقتضي الفقرة  1991حزيران/يونيه  21اعتمد االجتماع الثالث لألطراف هذا املرفق يف نريويب يف   *

  من الربوتوكول .
شحنات من األمتعة الشخصية أو العائلية أو يف احلاالت غري التجارية املماثلة ولو أن هذا ال يسري إذا ما كانت منقولة يف   **

  اليت تعفى عادة من املعامالت اجلمركية .
  عندما حتتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة يف املرفق ألف تستخدم كمربد و/أو يف املادة العازلة هلذا املنتج   ***
  

  املواد اخلاضعة للرقابة  املرفق هاء :
  القدرة على استنفاد األوزون  المادة  المجموعة

    المجموعة األولى
CH3Br 0.6  برومید المیثیل 

  
   



 

  املواد اخلاضعة للرقابة  : واواملرفق 
موعة عام 100يف قدرات إحداث االحرتار العاملي  املادة ا  

موعة األوىل    ا
CHF2CHF2 HFC-134 100 1  

CH2FCF3 HFC-134a 430 1  
CH2FCHF2 HFC-143 353 

CHF2CH2CF3 HFC-245fa 030 1  
CF3CH2CF2CH3 HFC-365 mfc 794 

CF3CHFCF3 HFC-227ea 220 3  
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 340 1  

CHF2CHFCF3 HFC-236ea 370 1  
CF3CH2CF3 HFC-236fa 810 9  

CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10 mee 640 1  

CH2F2 HFC-32 675 
CHF2CF3 HFC-125 500 3  

CH3CF3 HFC-143a 470 4  
CH3F HFC-41 92 

CH2FCH2F HFC-152 53 
CH3CHF2 HFC-152a 124    

موعة الثانية    ا
CHF3 HFC-23 800 14  

  


