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 الديباجة 
 

 إن األطراف يف هذا الربوتوكول، 
 

 لكوهنا أطرافاً يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، 
 

الرزامها مبقرضتتتت اتفاقية فيينا أتن  اذ الررياامل امة مة حلماية ال تتتشة الب تتترية والبيضية ما األتتتتراو الم تن   أو  رم   تستتتر تتت روإْذ 
 أن تن   عا األن طة الب رية الم ت ريل أو  رم  أن ت ريل طبقة األوزون،

 
مي ميكا أن تؤدي إىل اسرنزاف كبمل لطبقة األوزون أو إىل ت رييلها أتن انب ااثت امواد امسرنفرية لألوزون علت النطاق ال ا وإذ ت رتف

 ا ك  آار ، األمر الذي  رم  أن ينرج عنه آاثو تاوة علت ال شة الب رية والبيضة،
 وإذ تريوك أيضاً اآلاثو امنااية احملرملة النب ااثت هذه امواد،

 
الستترنفاد ينب ي أن تستترنري إىل ام رفة ال لمية ذات ال تتلة ، آاذاً يف احلستتبان أن الررياامل امرخذة حلماية طبقة األوزون ما ا وإذ تريوك

 االعرباوات الفنية واالقر ادية، 
 

علت محاية طبقة األوزون ابختاذ الررياامل الوقا ية للشري علت حنو عادل ما احل   الكلي النب ااثت امواد امستتتتتتتتتتتتترنفرية  وت تتتتتتتتتتتتتميماً منها
مع القضتتتتتتتتتتتتتتتائ عليها كهريف هنا ي علت أستتتتتتتتتتتتتتتاو الرطووات يف ام رفة ال لمية ، وآاذة يف احلستتتتتتتتتتتتتتتبان  لألوزون علت النطاق ال امي ،

 االعرباوات الفنية االقر ادية ، ووات ة يف االعرباو االحرياجات اإلمنا ية للبلريان النامية، 
 



 

لك توفمل مواود مالية إتتتتتتتتتافية وإمكانية ابحلاجة إىل تتتتتتتتترووة وجود حك  اا  لرلبية احرياجات البلريان النامية ، مبا يف ذ وإذ تستتتتتتتتل 
ال الوصول إىل الركنولوجيات امناسبة ، مع األاذ يف االعرباو أنه ميكا الرنبؤ حب   األموال الةزمة ، وتوقع ما ميكا أن تقوم اه األمو 

 ا ما آاثو تاوة. ما فرق ها   يف قريوة ال امل علت مواجهة ام كلة الثاارة علماً ، اخلاصة ابسرنفاد األوزون وما هل
 

ابلررياامل الوقا ية الم اختذت ابلف   علت ال تتتتتتتتتتتتتت يرييا الوطد واإلقليمي للشري ما انب ااثت مواد كلووية فلووية كراونية  وإذ حتيط علماً 
 م ينة، 

 
ر لقتتة ابلرقتتااتتة علت ألمهيتتة ت زيز الر تتاون التتريول يف بتتال البشتت  ، وتطوير ونقتت  الركنولوجيتتات البتترييلتتة ام وإذ تنظر ا ني االعربتتاو

 اصة الحرياجات البلريان النامية،انب ااثت امواد امسرنفرية لألوزون والرقلي  منها ، مع إيةئ االعرباو ا فة ا
 

 قري اتفقت علت ما يلي:
 

 التعاريف  :1املادة 
 

 ألغراض هذا الربوتوكول: 
 
 .1985آذاو/ماوو  22مت يف فيينا اراويخ ت د "االتفاقية" اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون الم أار  -1
 
 ت د "األطراف" األطراف يف هذا الربوتوكول ، ما مل يريل النص علت اةف ذلك.  -2
 
 ت د "األمانة" أمانة االتفاقية.  -3
 
ما هذا  أو امرفل واو ت د "امادة اخلاتتتت ة للرقااة" أية مادة مريوجة يف امرفل ألو أو امرفل ابئ أو امرفل جي  أو امرفل هائ -4

الربوتوكول ، ستتتتتتوائ كانت قا مة اذاما أو موجودة يف  لوش . وت تتتتتتم  األيستتتتتتومرات ما أي ما هذه امواد ، فيما عريا ما 
حريد ابمرفل ذي ال تتتتلة ، غمل أن ذلك يستتتترب ري أية مادة ااتتتتت ة للرقااة أو  لوش يكون موجوداً يف منرج م تتتتنع  ةف 

   امادة أو يف ازهنا. أي حاوية تسرخريم يف نق
 
ي د "اإلنراج" ح   ما ينرج ما امواد اخلاتتتتتتت ة للرقااة مطروحاً منه الكمية امبادة اواستتتتتتطة الركنولوجيات امر ني أن توافل  -5

عليها األطراف ومطروحاً منها الكمية امستتتتتتتتتتتتتترخريمة ابلكام  كمواد أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية يف إنراج مواد كيميا ية أار  . وال ت ررب 
 ت ام اد تريويرها واسرخريامها علت أهنا "إنراج". الكميا

 
 ي د "االسرهةك" اإلنراج مضافاً إليه الواودات مطروحاً منه ال ادوات ما امواد اخلات ة للرقااة.  -6
 
 .3 ت د "امسروايت احملسواة" لإلنراج والواودات وال ادوات واالسرهةك تلك امسروايت احملريدة وفقاً ألحكام امادة -7
 
ي د "الرتشتتتتيري ال تتتتناعي" نق  ك  امستتتترو  احملستتتتون لإلنراج لواحري ما األطراف ، أو جزئ ما هذا امستتتترو ، إىل طرف  -8

 آار ألغراض حتقيل الكفائات االقر ادية أو االسر ااة للنقص امروقع يف ام روض كنري ة ل لل ام انع.
 



 

 تدابري الرقابة  :2املادة 
 
 ألو. 2أدبت يف امادة  -1
 
 ابئ. 2أسر يض عنها ابمادة  -2
 
 ألو.  2أسر يض عنها ابمادة  -3
 
 ألو.  2أسر يض عنها ابمادة  -4
 
جيوز ألي طرف أن ينق  إىل أي طرف آار لفرتة واحرية أو أكثر ما فرتات الرقااة أي جزئ ما مستتتتترو  إنراجه احملستتتتتون  -5

شتتتتتتتتريطة أال ير اوز إوال امستتتتتتتتروايت احملستتتتتتتتواة ا م ة  ايئ 2و حائ 2 تنيواو ، واماد 2ألو إىل  2امبني يف امواد ما 
إلنراج األطراف ام نية ما أي ما بموعة مواد ااتتتتتتت ة للرقااة حريود اإلنراج امن تتتتتتو  عليها يف تلك امواد . وعلت ك  

 طرف ما األطراف ام نية أن خيطر األمانة ا روش هذا النق  والفرتة الم ينفذ فيها. 
 
، لفرتة أو ألكثر ما فرتات الرقااة ، أن ينق  إىل طرف آار أي  5ما امادة  1جيوز ألي طرف غمل عام  مبوجب الفقرة  -م5

واو ، علت أال ير اوز امسرو  احملسون السرهةك الطرف احملول  2جزئ ما امسرو  احملسون السرهةكه احملريد يف امادة 
كيلو   0و25امواد اخلاتتتتت ة للرقااة الواودة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو ،  جزئاً ما مستتتترو  استتتترهةكه احملستتتتون ما

، وأال تر اوز امستتتتتتتتتتروايت ا م ة احملستتتتتتتتتتواة الستتتتتتتتتترهةك األطراف ام نية حريود االستتتتتتتتتترهةك  1989غرام للفرد يف عام 
ا تتروش هذا النق  والفرتة الم يستتري  واو. وعلت ك  طرف ما األطراف ام نية إاطاو األمانة 2امن تتو  عليها يف امادة 

 اةهلا. 
 
أيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبرمرب  16، وميلك مرافل حتت الر تتتتتتتتتتتتتتييري أو مر اقري عليها قب   5للطرف الذي ال ي م  مبوجب أحكام امادة  -6

ة ، إلنراج امواد اخلاتتتتت ة للرقااة الواود 1987كانون الثاين/يناير   1، ومن تتتتو  عليها يف الر تتتتريع الوطد قب   1987
ألغراض حترييري امستتترو  احملستتتون  1986يف امرفل ألو أو امرفل ابئ أن يضتتتيو إنراجه ما تلك امرافل إىل إنراجه ستتتنة 

وا تتتتترش أال  1990كانون األول/ديستتتتتمرب   31، ا تتتتترش أن ينرهي إن تتتتتائ هذه امرافل حبلول  1986إلنراجه يف ستتتتتنة 
كيلو   0و5ستتتترهةك ذلك الطرف ما امواد اخلاتتتتت ة للرقااة عا يؤدي هذا اإلنراج إىل وفع امستتتترو  الستتتتنوي احملستتتتون ال

 غرام للفرد. 
 
، وذلك يف  6أو أي إتتتتتافة لإلنراج مبوجب أحكام الفقرة  5جيب إاطاو األمانة أتي نق  لإلنراج مبوجب أحكام الفقرة  -7

 موعري غايره وقت النق  أو اإلتافة. 
 
( ما االتفاقية 6) 1إقليمية للركام  االقر ادي كما يرد ت ريفها فتتتتتتي امادة  ألية أطراف تكون دوالً أعضائ يف منظمة )أ( -8

،  ايئ 2ألو إىل  2أن ترفل علت الوفائ ا تتتتووة م تتتترتكة ابلرزاماما فيما ير لل ابالستتتترهةك مبقرضتتتتت هذه امادة وامواد ما 
ألو  2الم تقضي هبا هذه امادة وامواد ما  شريطة أال يزيري امسرو  اإلوال احملسون السرهةكها ا مع عا امسروايت

ايئ شتتتتتتريطة أال  2جيوز مترييري مث  هذا االتفاق لي تتتتتتم  الرزامات تر لل ابالستتتتتترهةك أو اإلنراج مبوجب امادة ئ. و اي 2إىل 
 ايئ. 2دة ير اوز إوال امسروايت احملسواة ا م ة السرهةك أو إنراج األطراف ام نية امسروايت الم ترطلبها اما

 



 

علت األطراف يف أي اتفاق كهذا إاةغ األمانة ا تتتتتتتتتتتتروش االتفاق قب  لويخ إجرائ الرخفيض يف االستتتتتتتتتتتترهةك الذي  )ن(
 ي مله هذا االتفاق؛ 

 
ال ي تتتتتتتتتبف هذا االتفاق إفذاً إال إذا كانت ك  الريول األعضتتتتتتتتتائ يف امنظمة اإلقليمية للركام  االقر تتتتتتتتتادي وامنظمة  )ج(

 فاً يف الربوتوكول وتكون قري أال ت األمانة اطريقة تنفيذها لذلك االتفاق. ام نية أطرا
 
 ، لألطراف أن تقرو:  6)أ(     اسرناداً إىل الرقرييرات ام رية وفقاً ألحكام امادة  -9
 

ل ما إذا كان ينب ي إداال ت رييةت علت احلريود احملرملة الستتتتتترنفاد األوزون امبينة يف امرفل ألو وامرف ‘1‘
 وال كذلك ما هي هذه الر رييةت ؛ ابئ ، وامرفل جي  و/أو امرفل هائ وإذا كان احل

 
ا موعتتة إذا كتتان ينب ي إجرائ ت تترييةت علت القتتريوة علت إحتتريا  االحرتاو ال تتامي احملتتريدة يف  ‘2‘

ت؛ واو، وإن كان األمر كذلك، حترييري تلك الر ريية امرفلو ، جي األوىل ما امرفل ألو، وامرفل 
 و

 
ما إذا كان ينب ي إجرائ ت رييةت وختفيضتتتتتتتات أار  إلنراج أو استتتتتتترهةك امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة وإذا  ‘3‘

 كان احلال كذلك أن تقرو نطاق هذه الر رييةت والرخفيضات وح مها وتوقيرها؛
 

رة أشهر علت األق  ما اجرماع علت األمانة أن تُبِلغ األطراف ابالقرتاحات الرامية إىل إحريا  هذه الر رييةت قب  س )ن(
 ذي ت رض عليه الر رييةت إلقراوها؛األطراف ال

 
تبذل األطراف عنري اختاذ هذه القراوات ق تتتتتتتتتتتاو  جهريها للروصتتتتتتتتتتت  إىل اتفاق اروافل اآلوائ . ف ذا استتتتتتتتتتترنفريت ويع  )ج(

، كش  أامل ، أتغلبية ثلثي  اجلهود الرامية للروصتتتتتتت  إىل توافل اآلوائ دون الروصتتتتتتت  إىل اتفاق ، فر رمري هذه امقروات
احلاتتتترة وام تتتوتة  5ما امادة  1أصتتتوات األطراف احلاتتتترة وام تتتوتة ، ومتث  أغلبية األطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 وأغلبية األطراف غمل ال املة ارلك الفقرة احلاترة وام وتة؛ 
 

تكون ملزمة جلميع األطراف . وت تتتتتتتتتتتتتتتبف هذه القراوات تقوم اجلهة الودي ة فوواً إباطاو األطراف هبذه القراوات الم  )د(
ساوية عنري انقضائ سرة أشهر ما لويخ ت مي  اإلاطاو ما جانب اجلهة الودي ة ، إال إذ نص علت اةف ذلك يف 

 القراوات نفسها. 
 

ما االتفاقية،  9ني يف امادة ما هذا الربوتوكول وطبقاً لإلجرائ امب 6استتتتتتتتتتتتتتترناداً إىل الرقرييرات ام رية وفقاً ألحكام امادة  -10
 لألطراف أن تقرو: 

 
ما إذا كان ينب ي إتتتتتتتتتتتتتتتتافة أية مواد إىل أي مرفل هلذا الربوتوكول أو حذفها منه ، وحترييري تلك امواد إذا كان األمر  )أ(

 كذلك؛ 
 

  اآللية لررياامل الرقااة الم ينب ي تطبيقها علت تلك امواد ونطاق تلك الررياامل وتوقيرها. )ن(
 



 

لألطراف اختتتاذ إجرائات أكثر صتتتتتتتتتتتتتتترامتتة ما  ايئ 2ألو إىل  2دون الرقيتتري ابألحكتتام الواودة يف هتتذه امتتادة ، وامواد ما  -11
 . ايئ 2ألو إىل  2اإلجرائات الم تقضي هبا هذه امادة وامواد ما 

 

 
 مدخل إىل التعديالت

 
ا تتتتملن امواد امستتتترنفرية  مونرتايل اروتوكوللألطراف يف والراستتتتع ع تتتتر  قروت االجرماع الثاين والرااع والستتتتااع والراستتتتع واحلادي ع تتتتر

ما الربوتوكول ، اعرمتاد الر يملات والرخفيضتتتتتتتتتتتتتتتتات يف إنرتاج  6لطبقتة األوزون ، استتتتتتتتتتتتتتترنتاداً إىل الرقييمتات الم أجريتت عمًة ابمتادة 
وذلك علت النشو الرال )يبني النص هنا األثر الرتاكمي  واستترهةك امواد اخلاتتت ة للرقااة يف امرفقات ألو وابئ وجي  وهائ للربوتوكول

 جلميع الر يملات(:
 

 مركبات الكربون الكلورية فلورية  ألف : 2املادة 
 
علت ك  طرف أن يضتتتما ، ابلنستتتبة لفرتة اإلثد ع تتتر شتتتهراً الم تبريأ يف اليوم األول ما ال تتتهر الستتتااع الرال لراويخ نفاذ  -1

ك  فرتة إثد ع ر شهراً ا ري ذلك ، أال يزيري امسرو  احملسون السرهةكه ما امواد اخلات ة للرقااة هذا الربوتوكول ، ويف  
. ويف هناية نفس الفرتة ، علت ك   1986ما ا موعة األوىل يف امرفل ألو عا امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه يف ستتتنة 

امستتتتتتتتتترو  احملستتتتتتتتتتون إلنراجه منها ال يزيري عا امستتتتتتتتتترو   طرف ينرج مادة واحرية أو أكثر ما هذه امواد أن يرملكري ما أن
. وال يستتمف  1986. أال انستتبة ال تر ري  ع تترة يف اما ة استترناداً إىل مستترو  ستتنة  1986احملستتون إلنراجه يف عام 

يل الرتشيري وألغراض حتق 5هبذه الزايدة إال اقريو ما يلزم لسري االحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة مبوجب امادة 
 ال ناعي فيما اني األطراف. 

 
، أال ير اوز امستتتترو   1992كانون األول/ديستتتتمرب   31إىل  1991متوز/يوليه 1علت ك  طرف أن يضتتتتما للفرتة ما      -2

يف اما ة ما  150احملستتتتتتتتتتتتون الستتتتتتتتتتتترهةكه وإنراجه ما امواد اخلاتتتتتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل يف امرفل ألو 
، تستري  1993كانون الثاين/يناير   1واعرباواً ما  1986سترو  احملستون إلنراجه واسترهةكه ما تلك امواد يف عام ام

كانون األول/ديستتتمرب ما   31كانون الثاين/يناير إىل   1فرتة الرقااة لإلثد ع تتتر شتتتهراً علت هذه امواد اخلاتتتت ة للرقااة ما 
 ك  عام.

 
، ويف ك  فرتة إثد  1994كانون الثاين/يناير   1لفرتة اإلثد ع تتتتر شتتتتهراً الم تبريأ يف  علت ك  طرف أن يضتتتتما ابلنستتتتبة -3

ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل يف 
. وعلت ك  طرف ينرج  1986ستتتترهةكه يف عام امرفل ألو، مخستتتتة وع تتتتريا يف اما ة ستتتتنوايً ما امستتتترو  احملستتتتون ال

مادة أو أكثر ما هذه امواد أن يكف  اةل الفرتة نفستتتتتتتها أال ير اوز امستتتتتتترو  احملستتتتتتتون إلنراجه ما هذه امواد مخستتتتتتتة 
. غمل أنه جيوز أن ير ري  امستتتتتترو  احملستتتتتتون  1986وع تتتتتتريا يف اما ة ستتتتتتنوايً ما امستتتتتترو  احملستتتتتتون إلنراجه يف عام 

، وذلك لسري االحرياجات احمللية  1986ه ذلك احلري مبقرياو ع رة يف اما ة ما امسرو  احملسون إلنراجه يف عام إلنراج
   .5ما امادة  1األساسية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 
إثد ع تتتتتتر ، ويف ك  فرتة  1996كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يضتتتتتتما لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف  -4

شتتتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتتتترو  احملستتتتتون الستتتتترهةكه ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة ما ا موعة األوىل يف امرفل ألو 
ال تتفر . وعلت ك  طرف ينرج مادة واحرية أو أكثر ما هذه امواد أن يضتتما، اةل الفرتات نفستتها، أال ير ري  امستترو  



 

 أنه جيوز للمستتتتتترو  احملستتتتتتون إلنراجه أن ير ري  هذا احلري اكمية تستتتتتتاو  امروستتتتتتط احملستتتتتتون إلنراجه منها ال تتتتتتفر. غمل
الستتتتتنوي إلنراجه ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو لستتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتاستتتتتية 

كملهتتتا. وال تطبل هتتتذه الفقرة إال أت 1997إىل  1995للفرتة ما  5ما امتتتادة  1لألطراف ال تتتاملتتتة مبوجتتتب الفقرة 
ابلقريو الذي تقروه األطراف ، للستتمامب مبستترو  اإلنراج أو االستترهةك الةزم لرلبية االستترخريامات الم يرفل األطراف علت 

 أهنا ترووية . 
 
فرتة إثد  ويف ك  2003كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف  -5

ع تتر شتتهراً ا ري ذلك ، أن امستترو  احملستتون إلنراجه ما امواد اخلاتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو 
، أال ير اوز نستتتتبة ةانية يف اما ة ما  5ما امادة  1لستتتتري االحرياجات احمللية األستتتتاستتتتية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 أتكملها.  1997إىل  1995راجه ما هذه امواد لسري االحرياجات احمللية األساسية للفرتة ما امروسط السنوي إلن
 
ويف ك  فرتة إثد  2005كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف  -6

ت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو ، ع ر شهراً ا ري ذلك ، أن امسرو  احملسون إلنراجه ما امواد اخلا
، ال ير اوز نستتبة مخستتني يف اما ة ما  5ما امادة  1لستتري االحرياجات احمللية األستتاستتية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 أتكملها. 1997إىل  1995لفرتة امروسط السنوي إلنراجه ما هذه امواد لسري االحرياجات احمللية األساسية ل
 
يف ك  فرتة إثد ع تتر  2007كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يضتتما ابلنستتبة لفرتة اإلثد ع تتر شتتهراً الم تبريأ يف      -7

شهراً ا ري ذلك ، أن امسرو  احملسون إلنراجه ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو ، لسري 
، ال ير اوز نستتتتتتتتتبة مخستتتتتتتتتني يف اما ة ما  5ما امادة  1لية األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة االحرياجات احمل

 أتكملها. 1997إىل  1995للفرتة  امروسط السنوي إلنراجه ما هذه امواد لسري االحرياجات احمللية األساسية
 
، ويف ك  فرتة إثد 2010كانون الثاين/يناير  1يف علت ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ  -8

ع تر شتهراً ا ري ذلك ، أن امسترو  احملستون إلنراجه ما امواد اخلاتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو، 
 ، ال ير ري  ال فر .  5ما امادة  1لسري االحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 
ما هذه امادة ، ف ن حستتتتتتان امروستتتتتط  8إىل  4وألغراض حستتتتتتان االحرياجات احمللية األستتتتتتاستتتتتتية مبوجب الفقرات ما  -9

ما امادة  5السنوي لإلنراج ما جانب أي طرف يرضما أي خت ي ات إنراجية قام انقلها إىل طرف آار ، وفقاً للفقرة 
 . 2ما امادة  5قرة كرسبها وفقاً للف، ويسرثىن أي خت ي ات إنراجية ا  2

 
 اهلالوانت ابء : 2املادة 

 
، ويف ك  فرتة إثد 1992كانون الثاين/يناير  1علت ك  طرف أن يضتتتتتما ابلنستتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتر شتتتتتهراً الم تبريأ ما  -1

ا موعة  ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه الستتتنوي ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف
. علت ك  طرف ينرج مادة واحرية أو أكثر ما هذه  1986الثانية يف امرفل ألو امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه يف عام 

امواد أن يضما اةل الفرتات نفسها أن امسرو  احملسون إلنراجه السنوي منها ال ير ري  امسرو  احملسون إلنراجه يف 
حملستون إلنراجه أن ير ري  هذا احلري انستبة ت ت  إىل ع ترة يف اما ة ما امسترو  . غمل أنه جيوز للمسترو  ا 1986عام 

ما  1. وذلك لستتتتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتتتاستتتتتتتية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة  1986احملستتتتتتتون إلنراجه يف عام 
 .5امادة 

 



 

، ويف ك  فرتة إثد 1994ون الثاين/ينايركان  1علت ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف  -2
ع ر شهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امسرو  احملسون السرهةكه ما امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة الثانية يف امرفل ألو 

رو  ال تتتفر . وعلت ك  طرف ينرج مادة واحرية أو أكثر ما هذه امواد أن يكف  اةل الفرتات نفستتتها ، أال ير ري  امستتت
أن  2002كانون الثاين/يناير   1احملستون إلنراجه ما هذه امواد ال تفر . غمل أنه جيوز للمسترو  احملستون إلنراجه ح  

لستتري االحرياجات  1986ير ري  هذا احلري انستتبة ت تت  إىل مخستتة ع تتر يف اما ة ما امستترو  احملستتون إلنراجه يف عام 
وا ري ذلك، قري ير اوز ذلك احلري اكمية تستتاوي امروستط  5ما امادة  1قرة احمللية األستتاستتية لألطراف ال املة مبوجب الف

الستتتتتتتتتتتتتنوي إلنراجه ما امواد اخلاتتتتتتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة الثانية ما امرفل ألو وذلك لستتتتتتتتتتتتتري االحرياجات احمللية 
ي تقروه األطراف ، للستتتتتتمامب أتكملها . وال تنطبل هذه الفقرة أال ابلقريو الذ 1997إىل  1995األستتتتتتاستتتتتتية للفرتة ما 

 مبسرو  اإلنراج واالسرهةك الةزم لرلبية االسرخريامات الم يرفل األطراف علت أهنا ترووية. 
 
ويف ك  فرتة إثد  2005كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف  -3

سون إلنراجه ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ألو ، ع ر شهراً ا ري ذلك ، أن امسرو  احمل
، ال ير اوز نستتتتتبة مخستتتتتني يف  5ما امادة  1وذلك لستتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتاستتتتتية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 
 1997إىل  1995ية األستتتتتاستتتتتية للفرتة ما اما ة ما امروستتتتتط الستتتتتنوي إلنراجه ما تلك امواد لستتتتتري االحرياجات احملل

 أتكملها. 
 
، ويف ك  فرتة إثد 2010كانون الثاين/يناير  1علت ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف  - 4

ة ما امرفل ألو ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أن امستتترو  احملستتتون إلنراجه ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة الثاني
 ، ال ير اوز ال فر. 5ما امادة  1لسري االحيراجات احمللية األساسية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 
 مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى كاملة اهللجنة  جيم : 2املادة 

 
، ويف ك  فرتة إثد 1993ثاين/ينايركانون ال  1الم تبريأ ما  ك  طرف أن يضتتتتتما ابلنستتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتر شتتتتتهراً   علت -1

ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل يف 
. وعلت ك  طرف ينرج مادة واحرية أو  1989امرفل ابئ ةانني يف اما ة ستتنوايً ما امستترو  احملستتون الستترهةكه يف عام 

كثر ما هذه امواد أن يضتتما ، اةل الفرتات نفستتها أن امستترو  احملستتون إلنراجه ستتنوايً منها ال ير ري  ةانني يف اما ة أ
. غمل أنه جيوز للمستترو  احملستتون إلنراجه أن ير ري  هذا احلري انستتبة  1989ستتنوايً امستترو  احملستتون إلنراجه يف عام 
وذلك لستتري االحرياجات احمللية األستتاستتية لألطراف  1989ستتون إلنراجه عام ت تت  إىل ع تترة يف اما ة ما امستترو  احمل

 . 5ما امادة  1ال املة مبوجب الفقرة 
 
، ويف ك  فرتة إثد 1994كانون الثاين/يناير  1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً   علت -2

امريوجة يف ا موعة األوىل يف  اخلاتتتت ة للرقااة اموادستتتون الستتترهةكه ما ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احمل
. وعلت ك  طرف ينرج مادة  1989امرفل ابئ مخستتة وع تتريا يف اما ة ستتنوايً ما امستترو  احملستتون الستترهةكه يف عام 

إلنراجه ما هذه امواد مخستتة واحرية أو أكثر ما هذه امواد أن يكف  اةل الفرتات نفستتتها أال ير ري  امستتترو  احملستتتون 
. غمل أنه جيوز للمستتتترو  احملستتتتون إلنراجه أن  1989وع تتتتريا يف اما ة ستتتتنوايً ما امستتتترو  احملستتتتون إلنراجه يف عام 

لستتتري االحرياجات احمللية  1989ير ري  هذا احلري مبا ال يزيري علت ع تتترة يف اما ة ما امستتترو  احملستتتون إلنراجه يف عام 
 . 5ال املة مبوجب الفقرة ما امادة  األساسية لألطراف

 



 

، ويف ك  فرتة إثد 1996كانون الثاين/يناير  1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً   علت -3
يف امريوجة يف ا موعة األوىل  اخلاتتتت ة للرقااة اموادع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه ما 

امرفل ابئ ، ال تتفر وعلت ك  طرف ينرج مادة واحرية أو أكثر ما هذه امواد أن يكف  اةل الفرتات نفستتها ، أال ير ري  
كانون   1امستتتتتتتتتتتتتتترو  احملستتتتتتتتتتتتتتتون إلنراجه ما هذه امواد ال تتتتتتتتتتتتتتتفر . غمل أنه جيوز للمستتتتتتتتتتتتتتترو  احملستتتتتتتتتتتتتتتون إلنراجه ح  

مخستتتتتتتتتتة ع تتتتتتتتتتر يف اما ة ما امستتتتتتتتتترو  احملستتتتتتتتتتون إلنراجه يف عام أن ير ري  هذا احلري مبا ال يزيري عا  2003الثاين/يناير
وا ري ذلك ، قري  5ما امادة  1الفقرة  مبوجبوذلك لستتتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتتاستتتتتتية لألطراف الم ت م   1989

جة يف ا موعة امريو  اخلات ة للرقااة اموادير اوز ذلك احلري اكمية تساوي ةانني يف اما ة ما امروسط السنوي إلنراجه ما 
أتكملها . وال تنطبل هذه الفقرة  2000إىل  1998األوىل ما امرفل ابئ لستتري االحرياجات احمللية األستتاستتية للفرتة ما 

أال ابلقريو الذي تقروه األطراف ، للستتتتمامب مبستتتترو  اإلنراج أو االستتتترهةك الةزم لرلبية االستتتترخريامات الم يرفل األطراف 
 علت أهنا ترووية. 

 
ويف ك  فرتة إثد ع ر  2007كانون الثاين/يناير  1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضما ابلنسبة لفرتة االثد ع ر شهراً   علت -4

امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ابئ لستتتتري  اخلاتتتتت ة للرقااة اموادشتتتتهراً ا ري ذلك ، أن امستتتترو  احملستتتتون إلنراجه ما 
، ال ير اوز نستتبة مخستتة ع تترة يف اما ة ما  5ما امادة  1اف ال املة مبوجب الفقرة االحرياجات احمللية األستتاستتية لألطر 

  أتكملها. 2000إىل  1998للفرتة ما امروسط السنوي إلنراجه ما تلك امواد لسري االحرياجات احمللية األساسية 
 
ويف ك  فرتة إثد ع ر  2010الثاين/ينايركانون   1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضما ابلنسبة لفرتة االثد ع ر شهراً   علت -5

امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل ابئ لستتتتري  اخلاتتتتت ة للرقااة اموادشتتتتهراً ا ري ذلك ، أن امستتتترو  احملستتتتون إلنراجه ما 
 . ، ال ير اوز ال فر 5ما امادة  1الفقرة  مبوجباالحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة 

 
 رابع كلوريد الكربون : دال 2املادة 

 
، أال ير اوز امسرو  1995كانون الثاين/يناير  1الم تبريأ ما  ك  طرف أن يضما ابلنسبة لفرتة االثد ع ر شهراً   علت -1

امريوجة يف ا موعة الثانية يف املشل ابئ مخستتتتة ع تتتترة يف اما ة ستتتتنوايً ما  اخلاتتتتت ة للرقااة امواداحملستتتتون الستتتترهةكه ما 
. وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يكف  أن امسرو  احملسون إلنراجه  1989و  احملسون السرهةكه يف عام امسر

. غمل أنه  1989منها اةل نفس الفرتة ال ير اوز مخستتتة ع تتترة يف اما ة ستتتنوايً ما امستتترو  احملستتتون إلنراجه يف عام 
ة ت   إىل ع رة يف اما ة ما امسرو  احملسون إلنراجه يف عام جيوز للمسرو  احملسون إلنراجه أن ير ري  هذا احلري انسب

 . 5ما امادة  1الفقرة  مبوجبلسري االحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة  1989
 
، ويف ك  فرتة إثد 1996كانون الثاين/يناير  1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً   علت -2

يف ا موعة الثانية يف املشل ابئ  اخلاتت ة للرقااة اموادهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امسترو  احملستون السترهةكه ما ع تر شت
ال تتتتتتتتتتتتفر. وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يرملكري ما أن امستتتتتتتتتتتترو  احملستتتتتتتتتتتتون إلنراجه منها يف نفس الفرتة ال ير اوز 

ه أن ير ري  هذا احلري مبا ال ير اوز مخستتتتتة ع تتتتترة يف اما ة ما امستتتتترو  ال تتتتتفر. غمل أنه جيوز للمستتتتترو  احملستتتتتون إلنراج
 5ما امادة  1الفقرة  مبوجب، وذلك لستتري االحرياجات احمللية األستتاستتية لألطراف ال املة 1998احملستتون إلنراجه يف 

ك الةزم لرلبيتتتة . وال تنطبل هتتتذه الفقرة أال ابلقتتتريو التتتذي تقروه األطراف، للستتتتتتتتتتتتتتتمتتتامب مبستتتتتتتتتتتتتتترو  اإلنرتتتاج أو االستتتتتتتتتتتتتتترهة
 االسرخريامات الم يرفل األطراف علت أهنا ترووية.

 
 ، )ميثيل الكلوروفورم( 1،  1،  1ايثان ثالثي الكلور  هاء : 2املادة 

 



 

، أال ير اوز  1993كانون الثاين/يناير   1الم تتتتتتتتتتتتبريأ ما   ع ر شهراً فتتتتتتتتتتتيما ير لل افرتة االثدك  طرف أن يضما   علت - 1
امريوجة يف ا موعة الثالثة يف املشل ابئ ، سنوايً امسرو  احملسون  اخلات ة للرقااة اموادون السرهةكه ما امسرو  احملس

. وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يضتتتتتتتتتتتما أال ير اوز إنراجه ما هذه امادة ، اةل نفس  1998الستتتتتتتتتتترهةكه يف 
أنه جيوز أن ير اوز امسرو  احملسون إلنراجه ذلك احلري انسبة . غمل  1989الفرتة ، امسرو  احملسون إلنراجه يف عام 

وذلك لستتتتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتتتاستتتتتتية  1989ت تتتتتتت  إىل ع تتتتتتترة يف اما ة ما امستتتتتتترو  احملستتتتتتتون إلنراجه يف عام 
 .5ما امادة  1الفقرة  مبوجبلألطراف ال املة 

 
، ويف ك  فرتة اثد 1994الثاين/يناير كانون  1الم تبريأ ما  ك  طرف أن يضتتتتتما ابلنستتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتر شتتتتتهراً   علت - 2

امريوجة يف ا موعة الثالثة يف  اخلاتتتت ة للرقااة اموادع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه ما 
ينرج هذه امادة  . وعلت ك  طرف 1989املشل ابئ ، مخستتتتتتني يف اما ة ستتتتتتنوايً ما امستتتتتترو  احملستتتتتتون الستتتتتترهةكه يف 

اخلات ة للرقااة أن يضما أال ير اوز امسرو  احملسون إلنراج هذه امادة ، يف نفس الفرتات مخسني يف اما ة ما امسرو  
. غمل أنه جيوز أن ير اوز امستتتترو  احملستتتتون إلنراجه ذلك احلري انستتتتبة ت تتتت  إىل  1989احملستتتتون الستتتترهةكه يف عام 

وذلك لستتتتري االحرياجات احمللية األستتتتاستتتتية لألطراف الم  1989  احملستتتتون إلنراجه يف عام ع تتتترة يف اما ة ما امستتتترو 
 .5ما امادة  1الفقرة  مبوجبت م  

 
، ويف ك  فرتة اثد 1996الثاين/يناير كانون  1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً   علت - 3

امريوجة يف ا موعة الثالثة يف املشل ابئ ، صتتفراً .  اخلاتتت ة للرقااة ةداامستترهةكه ما ع تتر شتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز ا
وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يضتتتما اةل الفرتات نفستتتها ، أن امستتترو  احملستتتون إلنراجه ما امادة ، ال ير اوز 

انستتبة ت تت  إىل مخستتة ع تترة يف اما ة ما إنراجه يف صتتفراً . غمل أنه جيوز أن ير اوز امستترو  احملستتون إلنراجه ذلك احلري 
. وال تنطبل  5ما امادة  1الفقرة  مبوجبوذلك لستتتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتتاستتتتتتية لألطراف الم ت م   1989عام 

م يرفل هذه الفقرة أال ابلقريو الذي تقروه األطراف ، للستمامب مبسترو  اإلنراج أو االسترهةك الةزم لرلبية االسترخريامات ال
 األطراف علت أهنا ترووية.

 
 وكلوروفلوريةر مرّكبات الكربون اهليد واو: 2املادة 

 ،، ويف ك  فرتة اثد ع ر شهراً ا ري ذلك1996كانون الثاين/يناير  1لفرتة اإلثد ع ر شهراً الم تبريأ يف  ،يكف  ك  طرف - 1
 ات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي ، ما بموعه:أال ير اوز امسرو  احملسون السرهةكه السنوي ما امواد اخل

ما امواد اخلات ة للرقااة يف  1989اثنني وةانية أع او الواحري يف اما ة ما امسرو  احملسون السرهةكه يف عام  )أ(
 ا موعة األوىل ما امرفل ألو؛

 اد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي .ما امو  1989زا رياً امسرو  احملسون السرهةكه يف عام  )ن(

كانون الثاين/يناير   1يكف  ك  طرف يُنرج واحرية أو أكثر ما هذه امواد، ابلنسبة إىل فرتة اإلثد ع ر شهرًا الم تبريأ يف  - 2
ما  امواد اخلات ة للرقااة يف ، ويف ك  فرتة اثد ع ر شهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امسرو  احملسون إلنراجه السنوي 2004

 ا امرفل جي ، امروسط ما يلي:ما موعة األوىل 

ما امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي   1989بموع امسرو  احملسون السرهةكه يف عام  )أ(
ما امواد اخلات ة للرقااة  1989عام  مع اثنني وةانية أع او الواحري يف اما ة ما امسرو  احملسون السرهةكه يف

 ألو؛ يف ا موعة األوىل ما امرفل



 

ما امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي   1989زا رياً بموع امسرو  احملسون إلنراجه يف عام  )ن(
ما امواد اخلات ة للرقااة يف  1989يف اما ة ما مسرو  إنراجه احملسون يف عام  الواحري مع اثنني وةانية أع او

 ألو. ا موعة األوىل ما امرفل

، جيوز أن ير اوز امسرو  5ما امادة  1علت أنه ا ية الوفائ ابحلاجات األساسية احمللية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 
جها ما امواد اخلات ة للرقااة يف احملسون إلنراجها ذلك احلري مبا ي   إىل مخسة ع ر يف اما ة ما امسرو  احملسون إلنرا

 ا موعة األوىل ما امرفل جي  وفل احملرّيد أعةه.

 
، ويف ك  فرتة اثد ع تتتتر 2004كانون الثاين/يناير  1يكف  ك  طرف، ابلنستتتتبة إىل فرتة اإلثد ع تتتتر شتتتتهراً الم تبريأ يف  - 3

امواد اخلاتتتت ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل  شتتتهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه الستتتنوي ما
 ما هذه امادة. 1جي ، مخسة وسرني يف اما ة ما ا موع ام او إليه يف الفقرة 

 
ويف ك  فرتة اثد ع ر شهراً ا ري  2010كانون الثاين/يناير   1يكف  ك  طرف، ابلنسبة إىل فرتة االثد شهراً الم تبريأ يف  - 4

ير اوز امسرو  احملسون السرهةكه السنوي ما امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي ، مخسة ذلك، أال 
ما هذه امادة. ويكف  ك  طرف ينرج واحرية أو أكثر ما هذه امواد،  1وستتترني يف اما ة ما ا موع ام تتتاو إليه يف الفقرة 

امستتترو  احملستتتون إلنراجه الستتتنوي ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما ابلنستتتبة إىل الفرتات ذاما، أال ير اوز 
ما هذه امادة. علت أنه ا ية الوفائ ابحلاجات  2امرفل جي ، مخستتتتتة وع تتتتتريا يف اما ة ما امستتتتترو  ام تتتتتاو إليه يف الفقرة 

امستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجها جيوز أن ير اوز ذلك  ، ف ن5ما امادة  1األستتتتتاستتتتتية احمللية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 
احلري مبا ي تتتتت  إىل ع تتتتترة يف اما ة ما امستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجها ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل 

 .2جي ، وفل ام او إليه يف الفقرة 

 
ويف ك  فرتة اثد ع تتتتتتر  2015كانون الثاين/يناير   1يف يكف  ك  طرف، ابلنستتتتتتبة إىل فرتة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ  - 5

شتتتهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه الستتتنوي ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل 
ة  أو أكثر ما هذه ما هذه امادة. ويكف  ك  طرف ينرج واحري 1جي ، ع تتتترة يف اما ة ما ا موع ام تتتتاو إليه يف الفقرة 

امواد، ابلنسبة إىل الفرتات ذاما، أال ير اوز امسرو  احملسون إلنراجه السنوي ما امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل 
ما هذه امادة. علت أنه ا ية الوفائ ابحلاجات  2ما امرفل جي  ع رة يف اما ة ما امسرو  احملسون ام او إليه يف الفقرة 

، ف ن امستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجها جيوز أن ير اوز ذلك 5ما امادة  1األستتتتتاستتتتتية احمللية لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 
احلري مبا ي تتتتت  إىل ع تتتتترة يف اما ة ما امستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجها ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل 

 .2جي ، وفل ام او إليه يف الفقرة 
 

ويف ك  فرتة اثد ع تتتتر  2020كانون الثاين/يناير  1يكف  ك  طرف،  ابلنستتتتبة إىل فرتة االثد ع تتتتر شتتتتهراً الم تبريأ يف  - 6
شتتتهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه الستتتنوي ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل 

رج واحرية أو أكثر ما هذه امواد، ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل الفرتات ذاما، أال ير اوز امستتتتتتتتتتتتتترو  جي ، صتتتتتتتتتتتتتتفراً. ويكف  ك  طرف ين
 احملسون إلنراجه السنوي ما امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  صفراً. غمل أنه:

 



 

اما ة ما ا موع ام او  جيوز لك  طرف أن ير اوز ذلك احلري ما االسرهةك مبا ي   إىل نسبة ن و الواحري يف )أ(
، ا رش أن يكون 2030كانون الثاين/يناير   1ما هذه امادة يف أي فرتة اثد ع ر شهرًا قب   1إليه يف الفقرة 

 ؛2020كانون الثاين/يناير   1هذا االسرهةك مق وواً علت اريمة أجهزة الرربيري وتكييو اهلوائ اموجودة يف 
احلري ما اإلنراج مبا ي تتتت  إىل نستتتتبة ن تتتتو الواحري يف اما ة ما امروستتتتط ام تتتتاو إليه يف جيوز لك  طرف أن ير اوز ذلك  )ن(

ذلك اإلنراج ، ا تتتتتتتترش أن يكون 2030كانون الثاين/يناير   1ما هذه امادة يف أي فرتة اثد ع تتتتتتتتر شتتتتتتتتهراً قب   2الفقرة 
 .2020يناير /كانون الثاين  1مقر راً علت اريمة م ريات الرربيري وتكييو اهلوائ اموجودة يف 

 
 ، يس ت ك  طرف إىل أن يكف  ما يلي:1996كانون الثاين/يناير   1اعرباواً ما  - 7
 

هلا  افرو تر ال أن يكون اسرخريام امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  مقر راً علت الرطبيقات الم )أ(
 مواد أو تكنولوجيات ارييلة أكثر مةئمة ايضياً؛

أال يكون اسرخريام امواد اخلات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  ااوج باالت الرطبيل الم تفي هبا حالياً  )ن(
 امواد اخلات ة للرقااة يف امرفقات ألو وابئ وجي ، ابسرثنائ حاالت إدوة ا ية محاية احلياة الب رية أو ال شة الب رية؛

ات ة للرقااة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  لةسرخريام علت حنو يقل  إىل أدىن حري ما وأن ير  انرقائ امواد اخل )ج(
 اسرنفاد األوزون، ابإلتافة إىل الوفائ ابعرباوات السةمة واالعرباوات البيضية واالقر ادية.

 
 مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية زاي: 2املادة 

 
، ويف ك  فرتة اثد 1996الثاين/يناير كانون  1الم تبريأ يف  ة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرت   علت

امريوجة يف ا موعة  اخلاتتتت ة للرقااة دواامع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه الستتتنوي ما 
الفرتات نفستتتتها ، أن امستتتترو  احملستتتتون  الثانية يف امرفل جي  ال تتتتفر . وعلت ك  طرف منرج هلذه امواد أن يضتتتتما اةل

إلنراجه منها ال ير ري  ال تتتتتتتتتتفر . وال تنطبل هذه الفقرة إال ابلقريو الذي تقروه األطراف ، للستتتتتتتتتتمامب مبستتتتتتتتتترو  اإلنراج أو 
 االسرهةك الةزم لرلبية االسرخريامات الم يرفل األطراف علت أهنا ترووية.

 
 بروميد امليثيل حاء: 2املادة 

 
، ويف ك  1995 الثاين/يناير كانونالم تبريأ يف اليوم األول ما   طرف أن يضما ابلنسبة لفرتة االثد ع ر شهراً ك    علت -1

يف امرفل هائ امسترو   اخلاتت ة للرقااة دواامفرتة اثد ع تر شتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امسترو  احملستون السترهةكه ما 
وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يضتتتتتتتتما اةل نفس الفرتة ، أن  ، 1991احملستتتتتتتتون الستتتتتتتترهةكه الستتتتتتتتنوي يف عام 

، إال أنه جيوز للطرف، ا ية ستتتتتتري االحرياجات احمللية األستتتتتتاستتتتتتية  1991امستتتتتترو  احملستتتتتتون إلنراجه منها يف هناية عام 
ت تتت  إىل ع تتترة  ، أن ير اوز امستتترو  احملستتتون إلنراجه ذلك احلري انستتتبة 5ما امادة  1الفقرة  مبوجبلألطراف ال املة 

 . 1991يف اما ة ما امسرو  احملسون إلنراجه يف عام 
 
، ويف ك  فرتة اثد  1999 الثاين/يناير كانون  1الم تبريأ يف  فرتة االثد ع تتر شتتهراً أنه اةل ك  طرف أن يضتتما   علت -2

يف  75امريوجة يف امرفل هائ  ااةاخلاتتت ة للرق ادةامع تتر شتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستترو  احملستتون الستترهةكه ما 
. وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يضما اةل  1991اما ة ما امسرو  احملسون السرهةكه السنوي منها يف عام 



 

يف اما ة ما امستتترو  احملستتتون إلنراجه منها ستتتنوايً يف  75الفرتة نفستتتها ، أن امستتترو  احملستتتون إلنراجه منها ال ير اوز 
 أنه جيوز للمستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجه أن ير اوز هذا احلري انستتتتتبة ت تتتتت  إىل ع تتتتترة يف اما ة ما امستتتتترو  . غمل 1991

 .5ما امادة  1الفقرة  مبوجبلسري االحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة  1991احملسون إلنراجه يف عام 
 
، ويف ك  فرتة اثد  2001 الثاين/يناير كانون  1تبريأ يف  الم فرتة االثد ع تتر شتتهراً أنه اةل ك  طرف أن يضتتما   علت -3

يف  50امريوجة يف امرفل هائ  اخلاتتت ة للرقااة ادةامع تتر شتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستترو  احملستتون الستترهةكه ما 
ما اةل . وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يضتتتتت 1991اما ة ما امستتتتترو  احملستتتتتون الستتتتترهةكه الستتتتتنوي منها يف 

يف اما ة ما امستتترو  احملستتتون إلنراجه منها ستتتنوايً يف  50الفرتة نفستتتها ، أن امستتترو  احملستتتون إلنراجه منها ال ير اوز 
. غمل أنه جيوز للمستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجه أن ير ري  هذا احلري انستتتتتبة ت تتتتت  إىل ع تتتتترة يف اما ة ما امستتتتترو   1991

 .5ما امادة  1الفقرة  مبوجبحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة لسري اال 1991احملسون إلنراجه يف عام 
 
، ويف ك  فرتة اثد  2003 الثاين/يناير كانون  1الم تبريأ يف  فرتة االثد ع تتر شتتهراً أنه اةل ك  طرف أن يضتتما   علت -4

يف  30امريوجة يف امرفل هائ  للرقااة اخلاتتت ة ادةامع تتر شتتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امستترو  احملستتون الستترهةكه ما 
. وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة أن يضتتتتتما اةل  1991اما ة ما امستتتتترو  احملستتتتتون الستتتتترهةكه الستتتتتنوي منها يف 

يف اما ة ما امستتترو  احملستتتون إلنراجه منها ستتتنوايً يف  30الفرتة نفستتتها ، أن امستتترو  احملستتتون إلنراجه منها ال ير اوز 
مل أنه جيوز للمستتتتترو  احملستتتتتون إلنراجه أن ير ري  هذا احلري انستتتتتبة ت تتتتت  إىل ع تتتتترة يف اما ة ما امستتتتترو  . غ 1991

 .5ما امادة  1الفقرة  مبوجبلسري االحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة  1991احملسون إلنراجه يف عام 
 
، ويف ك  فرتة اثد 2005الثاين/يناير كانون  1تبريأ يف  الم ك  طرف أن يضتتتتتتما ابلنستتتتتتبة لفرتة االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً   علت -5

امريوجة يف امرفل هائ ال تفر .  اخلاتت ة للرقااة ةداامع تر شتهراً ا ري ذلك ، أال ير اوز امسترو  احملستون السترهةكه ما 
امادة ال وعلت ك  طرف ينرج هذه امادة ، أن يضتتتتتتتتتتتما اةل نفس الفرتات ، أن امستتتتتتتتتتترو  احملستتتتتتتتتتتون إلنراجه ما هذه 

، جيوز  5ما امادة  1الفقرة  مبوجبير اوز ال فر . ايري أنه ما أج  سري االحرياجات احمللية األساسية لألطراف ال املة 
، أن ير اوز ذلك احلري انسبة ت   إىل مخسة ع رة يف اما ة ما امسرو  احملسون  2000كانون الثاين/يناير   1، ح  

يتتتتتتتتت وز له أن يرتتتتتتتتت اوز ذلك احلري اكمية تساوي امروسط السنوي إلنراجه ما امادة  ؛ وا ري ذلك ، 1991إلنراجه عام 
. وال تنطبل هذه  1998إىل  1995اخلاتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل هائ لستتتتري االحرياجات احمللية األستتتتاستتتتية للفرتة 
لبية االستتتتتترخريامات الم ترفل األطراف الفقرة إال ابلقريو الذي تقروه األطراف للستتتتتتمامب مبستتتتتترو  اإلنراج أو االستتتتتترهةك لر

 علت أهنا ترووية.
 
، ويف ك  فرتة إثد ع تتتتر  2005كانون الثاين/يناير   1الم تبريأ يف  لفرتة االثد ع تتتتر شتتتتهراً ، ك  طرف أن يضتتتتما   علت -مكرو5

ستتتتتتتري االحرياجات احمللية شتتتتتتتهراً ا ريها ، أن امستتتتتتترو  احملستتتتتتتون إلنراجه ما امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل هائ ل
، ال ير اوز ةانني يف اما ة ما امروستتتتتتط الستتتتتتنوي إلنراجه ما  5ما امادة  1الفقرة  مبوجباألستتتتتتاستتتتتتية لألطراف ال املة 

 أتكملها .  1998إىل  1995امادة لسري االحرياجات احمللية األساسية للفرتة 
 
، ولك  فرتة إثد ع ر شهراً 2015كانون الثاين/يناير   1الم تتتتبريأ يف  ضما لفرتة االثد ع ر شهراً تتترف أن يتتتك  ط  علت -اثلثاً  5

ا ريها ، أن امسترو  احملستون إلنراجه ما امواد امريوجة يف امرفل هائ لستري االحرياجات احمللية األستاستية لألطراف ال املة 
 ، ال ير اوز ال فر.  5ما امادة  1الفقرة  مبوجب

 



 

ستتتواة ما االستتترهةك واإلنراج مبوجب هذه امادة امقادير الم يستتترخريمها الطرف ألغراض احل ر ال ت تتتم  امستتتروايت احمل -6
 ال شي وم اجلات ما قب  ال شا. 

 
 برومو كلورو امليثان  طاء: 2املادة 

 
شهراً ا ريها ،  ، ويف ك  فرتة إثد ع ر 2002كانون الثاين/يناير   1الم تبريأ يف  ك  طرف أن يضما لفرتة االثد ع ر شهراً   علت

. ة ما امرفل جي  ال ير اوز ال تفرأن امسترو  احملستون السترهةكه وإنراجه ما هذه امادة اخلاتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة الثالث
 توافل وال تنطبل هذه الفقرة إال ابلقريو الذي تقروه األطراف للستتتمامب مبستتترو  االستتترهةك أو اإلنراج الةزم لرلبية االستتترخريامات الم

 األطراف علت أهنا اسرخريامات أساسية.
 

 مركبات الكربون اهليدروفلورية ايء: 2املادة 
 

، ويف ك  فرتة اثد 2019كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يضتتتتتما ابلنستتتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتتر شتتتتتهراً الم تبريأ يف  - 1
اخلاتتت ة للرقااة يف امرفل واو، ام رب عنه مبكافضات اثين  ع تتر شتتهراً ا ري ذلك، أن امستترو  احملستتون الستترهةكه ما امواد

أكستتتتتتتيري الكراون، ال ير اوز النستتتتتتتبة امضوية احملريدة، لك  نطاق ما الستتتتتتتنوات احملريدة يف الفقرات الفرعية ما )أ( إىل ) ( 
يف امرفل واو لألعوام أدإه، ما امروستتتتتتتط الستتتتتتتنوي للمستتتتتتتروايت احملستتتتتتتواة الستتتتتتترهةكه ما امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة 

يف اما ة ما امسرو  احملسون السرهةكه ما امواد اخلات ة للرقااة يف  15، مضافاً إليها 2013و 2012و 2011
 واو، م رباً عنه مبكافضات اثين أكسيري الكراون: 2ما امادة  1امرفل جي ، ا موعة األوىل، علت النشو امبني يف الفقرة 

 
 يف اما ة 90: 2023إىل  2019    )أ(

 يف اما ة 60: 2028إىل  2024  )ن(
 يف اما ة 30: 2033إىل  2029   )ج(
 يف اما ة 20: 2035إىل  2034    )د(
 يف اما ة 15: هوما ا ري 2036   ) (
 

اإلثد ع ر ما هذه امادة، قري تقرو األطراف أن أحري األطراف سيضما ابلنسبة لفرتة  1وا رف النظر عا أحكام الفقرة  - 2
، ويف ك  فرتة إثد ع ر شهراً ا ري ذلك، أن امسرو  احملسون السرهةكه 2020كانون الثاين/يناير   1شهراً الم تبريأ يف 

ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة يف امرفل واو، ام رب عنه مبكافضات اثين أكستتتتتيري الكراون، ال ير اوز النستتتتتبة امضوية احملريدة، لك  
احملريدة يف الفقرات الفرعية ما )أ( إىل ) ( أدإه، ما امروسط السنوي للمسروايت احملسواة السرهةكه  نطاق ما السنوات

يف اما ة ما  25، مضتتتتتتتتتتتافاً إليها 2013و 2012و 2011ما امواد اخلاتتتتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو لألعوام 
ما  1مرفل جي ، ا موعة األوىل، علت النشو امبني يف الفقرة امستترو  احملستتون الستترهةكه ما امواد اخلاتتت ة للرقااة يف ا

 واو، م رباً عنه مبكافضات اثين أكسيري الكراون:  2امادة 
 

 يف اما ة 95: 2024إىل  2020     )أ(
 يف اما ة 65: 2028إىل   2025  )ن(
 يف اما ة 30: 2033إىل  2029   )ج(



 

 يف اما ة 20: 2035إىل  2034    )د(
 يف اما ة 15وما ا ريه:  2036    ()
 

كانون   1علت ك  طرف ينرج امواد اخلاتتتت ة للرقااة يف امرفل واو، أن يضتتتما ابلنستتتبة لفرتة اإلثد ع تتتر شتتتهراً الم تبريأ يف  - 3
ااة يف ، ويف ك  فرتة اثد ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك، أن امستتترو  احملستتتون إلنراجه ما امواد اخلاتتتت ة للرق2019الثاين/يناير 

امرفل واو، ام رب عنه مبكافضات اثين أكستتيري الكراون، ال ير اوز النستتبة امضوية احملريدة، لك  نطاق ما الستتنوات احملريدة يف 
الفقرات الفرعية ما )أ( إىل ) ( أدإه، ما امروسط السنوي للمسروايت احملسواة إلنراجه ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة 

يف اما ة ما امستتترو  احملستتتون إلنراجه ما امواد  15، مضتتتافاً إليها 2013و 2012و 2011ألعوام يف امرفل واو ل
واو، م رباً عنه مبكافضات اثين  2ما امادة  2اخلاتتتتتتتتتتتت ة للرقااة يف امرفل جي ، ا موعة األوىل، علت النشو امبني يف الفقرة 

 أكسيري الكراون:
 

 ةيف اما  90: 2023إىل  2019    )أ(
 يف اما ة 60: 2028إىل  2024  )ن(
 يف اما ة 30: 2033إىل  2029   )ج(
 يف اما ة 20: 2035إىل  2034    )د(
 يف اما ة 15وما ا ريه:  2036   ) (
 

ما هذه امادة، قري تقرو األطراف أن أحري األطراف امنر ة مواد ااتتتتتتتتتت ة للرقااة يف  3وا تتتتتتتتترف النظر عا أحكام الفقرة  - 4
، ويف ك  فرتة اثد ع تتتتر 2020كانون الثاين/يناير   1واو ستتتتيضتتتتما ابلنستتتتبة لفرتة اإلثد ع تتتتر شتتتتهراً الم تبريأ يف  امرفل

شتتتتهراً ا ري ذلك، أن امستتتترو  احملستتتتون إلنراجه ما امواد اخلاتتتتت ة للرقااة يف امرفل واو، ام رب عنه مبكافضات اثين أكستتتتيري 
دة، لك  نطاق ما الستتتتنوات احملريدة يف الفقرات الفرعية ما )أ( إىل ) ( أدإه، ما ير اوز النستتتتبة امضوية احملري الكراون، ال

 2012و 2011امروسط السنوي للمسروايت احملسواة إلنراجه ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو لألعوام 
خلاتتتتتتت ة للرقااة يف امرفل جي ، ا موعة يف اما ة ما امستتتتتترو  احملستتتتتتون إلنراجه ما امواد ا 25، مضتتتتتتافاً إليها 2013و

 واو، م رباً عنه مبكافضات اثين أكسيري الكراون: 2ما امادة  2األوىل، علت النشو امبني يف الفقرة 
 

 يف اما ة 95: 2024إىل  2020 )أ(
 يف اما ة 65: 2028إىل  2025 )ن(
 يف اما ة 30: 2033إىل  2029 )ج(
 ما ةيف ا 20: 2035إىل  2034 )د(
 يف اما ة 15وما ا ريه:  2036 ) (
 

ما هذه امادة فيما عريا ما تقروه األطراف للستتتتتتتتتمامب مبستتتتتتتتترو  اإلنراج أو االستتتتتتتتترهةك لرلبية  4إىل  1تنطبل الفقرات ما  - 5
 االسرخريامات الم ترفل األطراف علت أهنا اسرخريامات م فاة.

 
موعة األوىل ما امرفل جي  أو يف امرفل واو، أن يضتتتتتتتما، ابلنستتتتتتتبة لفرتة علت ك  طرف يقوم ار تتتتتتتنيع امواد امريوجة يف ا  - 6

، ويف ك  فرتة اثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً ا ري ذلك، أن انب ااثته ما 2020كانون الثاين/يناير   1االثد ع تتتتتتر شتتتتتتهراً الم تبريأ يف 
ار تتتنيع امواد امريوجة يف ا موعة األوىل ما امواد امريوجة يف ا موعة الثانية ما امرفل واو امولرية يف ك  من تتتملة إنراج تقوم 



 

امرفل جي  أو يف امرفل واو، ير  تريمملها ابلقريو اممكا عملياً ابستتتتتتتتتتتتتتترخريام تكنولوجيا توافل عليها األطراف يف نفس فرتة 
 اإلثد ع ر شهراً ام نية.

 
 امرفل واو امرولرية ما امرافل الم تُنرج مواد علت ك  طرف أن يضتتتتتتتتتتتتتتتما أال ير  أي تريممل مواد ا موعة الثانية امريوجة يف - 7

 ا موعة األوىل امريوجة يف امرفل جي  أو امرفل واو إال ابسرخريام الركنولوجيات الم توافل عليها األطراف.
 

 حساب مستوايت الرقابة  : 3املادة 
 

ف ابلنستتتتتتتتتتتتتتتبة لك  بموعة ما امواد امريوجة يف امرفل ، يقوم ك  طر 5ايئ وامادة  2ألو إىل  2وامواد ما  2ألغراض امادة   -1
 وايت احملسواة اخلاصة اه لك  ما:ألو أو امرفل ابئ أو امرفل جي  أو امرفل هائ أو امرفل واو، ارشرييري امسر

 
 اإلنراج عا طريل :  (أ)
 

األوزون احملرم  احملريد تتتترن قيمة إنراجه الستتتنوي ما ك  مادة ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة يف م ام  استتترنفاد  ‘1‘
إال حستتتتتتتتتتتتب احملريد اةف ئ أو امرفل جي  أو امرفل هائ، ابلنستتتتتتتتتتتتتبة لرلك امادة يف امرفل ألو أو امرفل اب

 ؛2ذلك يف الفقرة 
 

 ووع إتج الضرن لك  بموعة ما تلك ا موعات ؛  ‘2‘
 

رائ ويع الر يملات الضتتتتتتتتتترووية ة الفرعية ا ري إجالواودات وال تتتتتتتتتتادوات ، عا طريل تطبيل نفس اإلجرائ احملريد يف الفقر  )ن(
 ؛ و)أ(

 
واالستتتترهةك عا طريل وع قي  امستتتتروايت احملستتتتواة إلنراجه وواوداته مع طرمب امستتتترو  احملستتتتون ل تتتتادواته كما هو  )ج(

طرمب عنري حمريد وفقاً للفقرتني الفرعيرني )أ( و)ن( . غمل أن أي صتتتتتتتادوات للمواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة ل مل األطراف ال ت
 ؛ و1993كانون الثاين/يناير   1 ما حسان مسرو  االسرهةك للطرف ام ريو اعرباواً 

 
)د( انب ااثت مواد ا موعة الثانية ما امرفل واو الم تنرج يف ك  من تتتتتتتتتتتتتتتملة إنراج تولري امواد امريوجة يف ا موعة األوىل ما  

لكميتتات الم تنب تت  نري تتة الرستتتتتتتتتتتتتتترن ما ام تتريات ومنتتافتتذ امرفل جي  أو امرفل واو مبتتا يف ذلتتك، ما ولتتة أموو، ا
 ال مليات وأجهزة الرريممل، ولكا ابسرثنائ الكميات احملر زة ما أج  االسرخريام أو الرخزيا.

 
عنري حسان مسروايت اإلنراج واالسرهةك والواودات وال ادوات واالنب ااثت، م رباً عنها مبكافضات اثين أكسيري الكراون،  - 2

 1والفقرة  2ما امتادة  5ايئ والفقرة  2اد امتريوجتة يف امرفل واو ويف ا موعتة األوىل يف امرفل جي  ألغراض امتادة ما امو 
، علت ك  طرف أن يستتتتتترخريم داالت القريوة علت إحريا  االحرتاو ال امي لرلك امواد احملريدة يف ا موعة 3)د( ما امادة 

 رفل جي  وامرفل واو.األوىل ما امرفل ألو، ويف ام
 

 

 مراقبة املبادالت التجارية مع غري األطراف  : 4 املادة
 



 

، يقوم ك  طرف حبظر استتترملاد امواد اخلاتتتت ة للرقااة الواودة يف امرفل ألو ، ما  1990كانون الثاين/يناير   1اارريائ ما  -1
 أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. 

 
يقوم حبظر استتتتتتتتتتتتتتترملاد امواد اخلاتتتتتتتتتتتتتتتت ة للرقااة الواودة يف امرفل ابئ، ما أي دولة ليستتتتتتتتتتتتتتتت طرفاً يف هذا علت ك  طرف أن  مكرو. 1

 الربوتوكول ، يف غضون عام واحري ما لويخ اريئ نفاذ هذه الفقرة. 

 
رقااة الواودة يف اةل ستتتتتتنة واحرية ما لويخ نفاذ هذه الفقرة ، علت ك  طرف أن  ظر استتتتتترملاد أي ما امواد اخلاتتتتتتت ة لل اثلثاً.1

 ا موعة الثانية ما امرفل جي  ما أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. 
 
علت ك  طرف أن  ظر ، يف غضون عام واحري ما اريئ نفاذ هذه الفقرة ، اسرملاد أي ما امواد اخلات ة للرقااة الواودة يف  واا اً.1

 كول. امرفل هائ ألي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتو 
 
، استتتتتتترملاد امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة  2004كانون الثاين/يناير   1اامستتتتتتتاً. علت ك  طرف أن  ظر اعرباواً ما 1

 األوىل ما امرفل جي  ما أي دولة ليست طرفاً يف الربوتوكول. 
 
لفقرة استتترملاد امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ستتتادستتتاً. علت ك  طرف أن  ظر ، يف غضتتتون عام واحري ما لويخ اريئ نفاذ هذه ا1

 ا موعة الثالثة ما امرفل جي  ما أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. 
 
اريئ نفاذ هذه الفقرة، استتتتتترملاد امواد اخلاتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو ما أي  عنريعلت ك  طرف أن  ظر، ستتتتتتاا ا.  1

 .ا الربوتوكولدولة ليست طرفاً يف هذ
 
ت تتتتتتتتتريير أي مادة ما امواد اخلاتتتتتتتتتت ة للرقااة الواودة يف  1993كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن  ظر اعرباواً ما  -2

 امرفل ألو ألي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. 
 
، ت تتتتتتتتريير أي مادة ما امواد اخلاتتتتتتتتت ة  علت ك  طرف أن  ظر اارريائ ما مروو عام واحري ما لويخ اريئ نفاذ هذه الفقرة مكرو.2

 للرقااة الواودة يف امرفل ابئ ألي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول، 
 
اةل ستتتتتتنة واحرية ما لويخ نفاذ هذه الفقرة ، علت ك  طرف أن  ظر ت تتتتتتريير أي ما امواد اخلاتتتتتتت ة للرقااة الواودة يف  اثلثاً.2

 أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول.  ا موعة الثانية ما امرفل جي  إىل
 
 
علت ك  طرف أن  ظر اعرباواً ما مروو عام واحري ما اريئ نفاذ هذه الفقرة ، ت تتتتتتتتتتريير امواد اخلاتتتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف  واا اً.2

 امرفل هائ ألي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول، 
 
، ت تتتتتريير أي مادة ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة امريوجة  2004انون الثاين/يناير ك  1اامستتتتتاً. علت ك  طرف أن  ظر اعرباواً ما 2

 يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  ألي دولة ليست طرفاً يف الربوتوكول. 
 



 

ستتتتتتتادستتتتتتتاً. علت ك  طرف أن  ظر ، يف غضتتتتتتتون عام واحري ما اريئ نفاذ هذه الفقرة ، ت تتتتتتتريير امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف 2
  موعة الثالثة ما امرفل جي  ألي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. ا

 
اريئ نفاذ هذه الفقرة، ت تتتتتتتريير امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو إىل أي  عنريعلت ك  طرف أن  ظر ستتتتتتتتاا ا.  2

 دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول.
 
ما االتفاقية،  10وتب اً لإلجرائات الواودة يف امادة  1992كانون الثاين/يناير   1عتتتتتتتتتتتتتتتتلت األطراف أن تقوم ، اارريائ ما  -3

اوتتتتع قا مة ترد يف مرفل وترضتتتما امنر ات احملروية علت امواد اخلاتتتت ة للرقااة الواودة يف امرفل ألو. وعلت األطراف الم 
لرلك اإلجرائات، أن حتظر، يف غضتتتتتتتتتتتون ستتتتتتتتتتتنة واحرية ما اريئ ستتتتتتتتتتتراين امرفل ، استتتتتتتتتتترملاد تلك مل ت رتض علت امرفل وفقاً 

 امنر ات ما أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. 
 
علت األطراف أن تقوم ، يف غضتتتتون ثة  ستتتتنوات ما لويخ اريئ نفاذ هذه الفقرة ، وتب اً لإلجرائات امن تتتتو  عليها يف  مكرو.3

. وعلت د اخلات ة للرقااة يف امرفل ابئالتفاقية اوتع قا مة ترد يف مرفل وترضما امنر ات احملروية علت امواما ا 10امادة 
األطراف الم مل ت رتض علت امرفل وفقاً لرلك اإلجرائات أن حتظر يف غضتتتتتتون ستتتتتتنة واحرية ما اريئ ستتتتتتراين امرفل استتتتتترملاد 

 وكول . تلك امنر ات ما أي دولة ليست طرفاً يف الربوت
 
ما  10اةل ثة  ستتتتتتتتتتتتتتتنوات ما لويخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم األطراف ، مرب ة يف ذلك اإلجرائات الواودة يف امادة  اثلثاً.3

االتفاقية ، اوتتتتتتتتع مرفل يضتتتتتتت  قا مة ابمنر ات الم حتروي علت امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة الواودة يف ا موعة الثانية ما امرفل 
اف الم مل ت رتض علت ذلتك امرفل وفقتاً لرلتك اإلجرائات حظر استتتتتتتتتتتتتتترملاد تلتك امنر تات ما أي دولة جي . وعلت األطر 

 ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول ، اةل سنة واحرية ما نفاذ هذا امرفل. 
 
د منر ات مري  إمكانية حظر أو تقييري استترملا 1994كانون الثاين/يناير   1علت األطراف أن حتريد، يف موعري ال ير اوز  -4

امواد اخلاتتت ة للرقااة يف امرفل ألو الم ال حتروي علت مواد ااتتت ة للرقااة ما أي دولة ليستتت طرفاً يف هذا الربوتوكول . 
ما االتفاقية، اوتتتتتتتتتتتتتع  10وعلت األطراف إذا قروت إمكانية ذلك ، أن تقوم تب اً لإلجرائات امن تتتتتتتتتتتتو  عليها يف امادة 

دهتتا يف مرفل. وعلت األطراف الم مل ت رتض علت امرفل أن تقوم وفقتتاً لرلتتك اإلجرائات، ويف قتتا متتة لرلتتك امنر تتات وإيرا
 غضون سنة واحرية ما اريئ سراين امرفل ، حبظر اسرملاد تلك امنر ات ما أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول. 

 
هذه الفقرة ، مري  إمكانية حظر أو تقييري استتتترملاد علت األطراف أن حتريد ، يف غضتتتتون مخس ستتتتنوات ما لويخ اريئ نفاذ  -مكرو4

منر ات امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة الواودة يف امرفل ابئ الم ال حتروي علت مواد ااتتتتتتتت ة للرقااة ما أي دولة ليستتتتتتتت طرفاً يف 
ما  10ادة هذا الربوتوكول. وعلت األطراف إذا قروت إمكانية ذلك ، أن تقوم وفقاً لإلجرائات امن تتتتتتتتتتتتتتتو  عليها يف ام

االتفتتاقيتتة . اوتتتتتتتتتتتتتتتتع قتتا متتة لرلتتك امنر تتات وإيرادهتتا يف مرفل. وعلت األطراف الم مل ت رتض علت امرفل طبقتتاً لإلجرائات 
سالفة الذكر، أن حتظر أو تقيري يف غضون سنة واحرية ما اريئ سراين امرفل ، اسرملاد تلك امواد ما أي دولة ليست طرفاً 

 يف هذا الربوتوكول. 
 
اةل مخس ستتنوات ما لويخ نفاذ هذه الفقرة، تقرو األطراف إمكانية حظر أو تقييري استترملاد امنر ات امنر ة ابستترخريام  -اً اثلث 4

الواودة يف امرفل جي  ما ا موعة الثانية وإن كانت ال حتروي عليها، ما أي دولة ليستتتتتتتتتتت طرفاً يف  اخلاتتتتتتتتتتت ة للرقااة امواد
ما االتفاقية ، إبن ائ  10ة ذلك ، تقوم األطراف، مرب ة يف ذلك اإلجرائات الواودة يف امادة الربوتوكول. ف ذا تقرو إمكاني



 

مرفل يضتتتتتتتتت  قا مة ارلك امنر ات. وتقوم األطراف الم مل ت رتض علت إن تتتتتتتتتائ ذلك امرفل وفقاً لرلك اإلجرائات حبظر أو 
 وتوكول اةل سنة واحرية ما نفاذ هذا امرفل.تقييري اسرملاد تلك امنر ات ما أي دولة ليست طرفاً يف هذا الرب 

 
يلرزم ك  طرف إىل أا ري مري  ممكا عملياً ، ا ريم ت  يع ت ريير أي تكنولوجيا إلنراج أو اسر مال امواد اخلات ة للرقااة  - 5

 إىل أي دولة ليست طرفاً يف الربوتوكول. وواو الواودة يف امرفقات ألو وابئ وجي  وهائ

 
االمرناع عا إعطائ الريول غمل األطراف يف هذا الربوتوكول إعاإت أو مساعريات أو ا رماإت أو تماإت علت ك  طرف  - 6

أو ارامج  مني جرييرية لر تتتتتتريير امنر ات أو الر هيزات أو ام تتتتتتانع أو الركنولوجيا الم ما شتتتتتتملهنا أن تستتتتتته  إنراج امواد 
 .وواو هائاخلات ة للرقااة الواودة يف امرفقات ألو وابئ وجي  و 

 
علت امنر ات أو الر هيزات أو ام انع أو الرقنيات الم ما شملهنا أن حتسا ما احروائ  6و 5ال تسر  أحكام الفقرتني  - 7

. أو أن ت  ع تطوير مواد ارييلة ، أو أن تسه  ا ك  آار يف  اخلات ة للرقااة اموادأو اسرتجاع أو إعادة تريوير أو إابدة 
 .وواو. الواودة يف امرفقات ألو وابئ وجي  وهائ  اخلات ة للرقااة اموادافض انب ااثت 

 
اثلثاً ما هذه  4إىل  1ا ض النظر عا أحكام هذه امادة ، جيوز الستتتمامب ابلواودات وال تتتادوات ام تتتاو إليها يف الفقرات  - 8

اع هلتتا أن هتتذه التتريولتتة مترثتت  امرثتتاالً امتتادة ما أي دولتتة غمل طرف يف هتتذا الربوتوكول أو إليهتتا إذا قروت األطراف يف اجرمتت
ما هذه امادة ، وأهنا قريمت اياإت هبذا ام ىن كما هو حمريد يف امادة  ايئ 2ألو إىل  2وامواد  2كامةً ألحكام امادة 

7. 
 
للرقااة ،  ألغراض هذه امادة ، ي تتم  م تتطلف "دولة غمل طرف يف هذا الربوتوكول" ، فيما ير لل أتي مادة م ينة ااتتت ة - 9

 دولة أو منظمة للركام  االقر ادي اإلقليمي مل توافل علت أن تلرزم اررياامل الرقااة الساوية علت تلك امادة.
 

، فيما إذا كانت ستتتتتتتتتتتر ريل هذا الربوتوكول ما أج  توستتتتتتتتتتتيع نطاق  1996 الثاين/يناير كانون  1تنظر األطراف ، حبلول  -10
امريوجة يف ا موعة األوىل ما امر فل جي   اخلاتتتتتتتتتتتتتتتت ة للرقااة موادة لي تتتتتتتتتتتتتتتم  الر اوة ابتطبيل الررياامل الواودة يف هذه اماد

 الريول غمل األطراف يف الربوتوكول.وامرفل هائ مع 
 

 مراقبة التجارة مع األطراف ألف: 4املادة 
 
امطبل عليه ابلنستتتتتتبة للمادة  إذا كان أي طرف غمل قادو علت إيقاف إنراج أي مادة ااتتتتتتت ة للرقااة ، ا ري لويخ الرخلص - 1

وا ري اختاذه ويع اخلطوات ال ملية للوفائ ابلرزاماته مبوجب الربوتوكول ، وكذلك لةستتتترهةك احمللي والستتتترخريامات اةف 
ما اتفقت األطراف علت أهنا أستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتية ، ف لت ذلك الطرف أن  ظر ت تتتتتتتتتتتتتتتريير الكميات امستتتتتتتتتتتتتتتر ملة وام اد تريويرها 

 ادة إال إذا كان ذلك ل رض الرريممل.وامسر لشة ما تلك ام
 
 8ما االتفاقية وإبجرائ عريم االمرثال اموتتتوع حتت امادة  11ما هذه امادة دون امستتاو ا م  امادة  1وتستتر  الفقرة  - 2

 ما الربوتوكول .
 

 الرتاخيص ابء: 4املادة 
 



 

أو يف غضتتتتتتتتتتتتون ثةثة أشتتتتتتتتتتتتهر ما لويخ اريئ  2000 الثاين/يناير كانون  1علت ك  طرف أن يقوم ، يف موعري ال ير اوز  - 1
ستتراين هذه امادة عليه ، أيهما أا ري إبن تتائ وتنفيذ نظام ترايص لروويري وت تتريير امواد اخلاتتت ة للرقااة اجلرييرية وامستتر ملة 

 وام اد تريويرها وامسر لشة الواودة يف امرفقات ألو وابئ وجي  هائ.
 
يقرو أنه ليس يف وتع  5ما امادة  1الفقرة  مبوجبهذه امادة ، جيوز ألي طرف عام   ما 1ابلرغ  مما تقضي اه الفقرة  - 2

ميكنه ما إن تتتتائ وتنفيذ نظام لرتايص توويري وت تتتتريير امواد اخلاتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفقني جي  وهائ ، أن يؤار اختاذ 
 كانون  1ائ ، أن يؤار اختاذ تلك اإلجرائات وح  توويري وت تتتتتتتتتتتتتتتريير امواد اخلاتتتتتتتتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفقني جي  وه

 ابلنسبة مواد امرفل هائ. 2002 الثاين/يناير كانون  1ابلنسبة مواد امرفل جي  و 2005 الثاين/يناير
 
أو يف غضتتتتتتتون ثةثة أشتتتتتتتهر ما لويخ اريئ نفاذ هذه الفقرة  2019كانون الثاين/يناير   1علت ك  طرف أن يقوم، حبلول  -مكرو2

ه، أيهما أا ري، اوتتتتتتتع وتطبيل نظام لرتايص استتتتتترملاد وت تتتتتتريير امواد اخلاتتتتتتت ة للرقااة، اجلرييرية أو امستتتتتتر ملة أو ام اد علي
يقرو أنه ال يستتتتترطيع  5ما امادة  1تريويرها أو امستتتتتر تتتتتلشة امريوجة يف امرفل واو. وجيوز ألي طرف عام  مبوجب الفقرة 

كتتتانون   1أن يؤجتتت  اختتتتاذ تلتتتك اإلجرائات ح   2019الثتتتاين/ينتتتاير كتتتانون  1إن تتتتتتتتتتتتتتتتتائ وتطبيل ذلتتتك النظتتتام حبلول 
 .2021الثاين/يناير 

 
علت ك  طرف أن يقريم لألمانة يف غضتتتتتتتتتتتتون ثةثة أشتتتتتتتتتتتتهر ما لويخ إداال نظامه للرتاايص ، تقريراً عا إن تتتتتتتتتتتتائ النظام  - 3

 وت  يله.
 
اف الم قريمت إليها تقاوير عا نظ  ترااي ها وترس  تلك ت ري األمانة وت م  ا فة دووية إىل ويع األطراف قا مة ابألطر  - 4

ام لومات إىل جلنة الرنفيذ الم قريمت إليها تقاوير عا نظ  ترااي تتتتتتتتها وترستتتتتتتت  تلك ام لومات إىل جلنة الرنفيذ للنظر فيها 
 وتقريمي الروصيات امناسبة لألطراف.

 
 الوضع اخلاص للبلدان النامية  :5املادة 

 
الواودة يف امرفل ألو  اخلات ة للرقااة اموادما البلريان النامية يق  امسرو  احملسون السرهةكه سنوايً ما   ل ألي طرف - 1

 كتتتانونكيلو غرام للفرد يف لويخ نفتتتاذ هتتتذا الربوتوكول ابلنستتتتتتتتتتتتتتتبتتتة لتتته، أو يف أي وقتتتت ا تتتري ذلتتتك ، ح  أول    0و3عا 
هتائ مترية ع تتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتنوات لرلبية  2ألو إىل  2ة احملتريدة يف امواد ، أن يؤار امرثتالته لرترياامل الرقتاات 1999 الثتاين/ينتاير

احرياجاته احمللية األساسية . ا رش عريم سراين أي ت رييةت أار  إىل الر يملات والر رييةت ام رمرية يف االجرماع الثاين 
امادة إال ا ري تنفيذ ، علت األطراف ال املة مبوجب هذه الفقرة ما هذه 1990حزيران/يونيه  29لألطراف يف لنرين يف 

 ما هذه امادة ، وأن تسرنري إىل نرا ج ذلك االسر راض. 8االسر راض امن و  عليه يف الفقرة 
 
متتا يلي ، مع أاتتذ  2ما امتتادة  9ما اةل اإلجرائ الواود يف الفقرة  1996 الثتتاين/ينتتاير كتتانون  1تقرو األطراف يف  مكرو. 1

وأي م لومات أار  ذات  6ا هذه امادة والرقييمات الم أجريت عمةً ابمادة م 8االستتتتتتتتتتتتر راض ام تتتتتتتتتتتتاو إليه يف الفقرة 
 عةقة ا ني االعرباو:

 
واو ، ستتتتتتتتتتتنة األستتتتتتتتتتتاو، وامستتتتتتتتتتتروايت األولية، وجرياول الرقااة، ومواعيري  2ما امادة  6إىل  1فيما ير لل ابلفقرات  (أ)

لواودة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي ، الم ستتتتتوف القضتتتتتائ الرريوجيي فيما ير لل ابستتتتترهةك امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة ا
 ما هذه امادة؛ 1تنطبل علت األطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 



 

زاي ، حترييري لويخ القضتتائ الرريوجيي ابلنستتبة إلنراج واستترهةك امواد اخلاتتت ة للرقااة امريوجة يف  2فيما ير لل ابمادة  )ن(
 ما هذه امادة ؛ و 1لذي سوف ينطبل علت األطراف ال املة مبوجب الفقرة ا موعة الثانية ما امرفل جي  ا

 
حائ ، ستتتنة، ستتتنة األستتتاو، وامستتتروايت األولية ، وجرياول الرقااة، فيما ير لل ابستتترهةك امواد  2فيما ير لل ابمادة  )ج(

 ما هذه امادة؛ 1جب الفقرة اخلات ة للرقااة امريوجة يف امرفل هائ الم سوف تنطبل علت األطراف ال املة مبو 
 
ما هذه امادة، أال ير اوز امسرو  السنوي احملسون السرهةكه ما امواد  1ايري أنه، علت أي طرف ي م  مبوجب الفقرة  - 2

 اموادكيلو غرام وال أن ير اوز امسترو  الستنوي احملستون السترهةك الفرد ما   0و3اخلاتت ة للرقااة الواودة يف امرفل ألو 
 كيلو غرام.  0و2الواودة يف امرفل ابئ  خلات ة للرقااةا

 
ما  1هائ ،  ل ألي طرف عام  مبوجب الفقرة  2ألو إىل  2عنري تنفيذ ترياامل الرقااة امن تتتتتتتتتتتتتتتو  عليها يف امواد ما  - 3

 هذه امادة أن يسرخريم:
 

امستترو  احملستتون الستترهةكه ستتنوايً عا الفرتة ، الواودة يف امرفل ألو ، إما مروستتط  اخلاتتت ة للرقااة لموادابلنستتبة ل )أ(
كيلو غرام للفرد ، أيهما أق  ،   0و3أتكملها ، أو مستترو  حمستتوابً ما االستترهةك قريوه  1997إىل  1995ما 

 كملساو لرشرييري مري  امرثاله لررياامل الرقااة؛
 

سرو  احملسون السرهةكه سنوايً عا الفرتة ما ، الواودة يف امرفل ابئ ، إما مروسط ام اخلات ة للرقااة لموادابلنسبة ل )ن(
كيلو غرام للفرد ، أيهما أق  ،   0و2أتكملها ، أو مستتتتتتتترو  حمستتتتتتتتوابً ما االستتتتتتتترهةك قريوه  2000إىل  1998

 كملساو لرشرييري مري  امرثاله لررياامل الرقااة؛
 

ستترو  احملستتون لإلنراج ستتنوايً للفرتة ما ، الواودة يف امرفل ألو ي رمري إما مروستتط ام اخلاتتت ة للرقااة لموادابلنستتبة ل )ج(
كيلو غرام للفرد ، أيهما أق  ، كملستتتتتتتتتاو   0و3أتكملها ، أو مستتتتتتتتترو  إنراج حمستتتتتتتتتون قريوه  1997إىل  1995

 لرشرييري مري  امرثاله لررياامل الرقااة ذات ال لة ابإلنراج؛
 

مروستتتط امستتترو  احملستتتون إلنراجه ستتتنوايً للفرتة ، امريوجة يف امرفل ابئ ، ي رمري إما  اخلاتتتت ة للرقااة لموادابلنستتتبة ل )د(
كيلو غرام للفرد، أيهما أق  ، كملستتتاو لرشرييري   0و2أتكملها ، أو مستتترو  إلنراجه قريوه  2000 - 1998ما 

 مري  امرثاله لررياامل الرقااة ذات ال لة ابإلنراج؛
 
أن ت تتتتتتتتتبف الرزامات ترياامل الرقااة الواودة يف ما هذه امادة ، يف أي وقت قب   1وإذا وجري أي طرف عام  مبوجب الفقرة  - 4

، في وز اخلات ة للرقااة اموادساوية عليه، أنه غمل قادو علت احل ول علت اإلمريادات الكافية ما  ايئ 2ألو إىل  2امواد 
اجرماعها الرال له إاطاو األمانة اذلك. وحتي  األمانة هذا اإلاطاو فوواً إىل األطراف، الم تنظر اريووها يف امستتتتتتتتتتتتتتتمللة يف 

 وتبت يف اإلجرائ امة   الذي ميكا اختاذه.
 
مواد ما هذه امادة لةمرثال لررياامل الرقااة الواودة يف ا 1إن تطوير القريوة للوفائ ابلرزامات األطراف ال املة مبوجب الفقرة  - 5

حائ  2واو إىل  2عليها يف امواد ما  ي ما ترياامل الرقااة امن تتتتتتتتتتتو ألو  ايئ 2طائ و 2هائ وامادتني  2ألو إىل  2ما 
مكرو ما هتتذه امتتادة وتنفيتتذهتتا ما قبتت  نفس األطراف ، ي رمتتري علت الرنفيتتذ الف تتال للر تتاون  1الم تقروت عمًة ابلفقرة 

 ألو. 10ونق  الركنولوجيا كما ن ت عليه امادة  10امال كما ن ت عليه امادة 
 



 

ما هتتذه امتتادة ، يف أي وقتتت ما األوقتتات إاطتتاو األمتتانتتة كرتتااتتة أنتته ابلرغ  ما  1جيوز ألي طرف ي متت  مبوجتتب الفقرة  -6
 2ألو إىل  2اختتتاذه جلميع اخلطوات ال مليتتة فهو غمل قتتادو علت تنفيتتذ أي ما أو ويع االلرزامتتات الواودة يف امواد ما 

حائ الم تقروت عمًة ابلفقرة  2واو إىل  2، أو أي أو ويع االلرزامات الواودة يف امواد ما ايئ 2طائ و 2وامادتني هائ 
ألو . وعلت األمانة أن حتي  فوواً نستتتتتتتتتتتتتتتخة ما  10و 10مكرو ما هذه امادة ، نظراً ل ريم الرنفيذ الكايف للمادتني  1

ما هذه امادة ما تستتتتتتتتتتترشقه ما  5اإلاطاو إىل األطراف ، الم ستتتتتتتتتتترنظر يف امستتتتتتتتتتتمللة يف اجرماعها الرال وأن تول الفقرة 
 عرتاف وأن تبت يف اإلجرائ امة   الذي ميكا اختاذه. ا

 
علت الطرف امقتتريم لإلاطتتاو ، اةل الفرتة الواق تتة اني تقتتريمي  8ال تنطبل تتترياامل عتتريم االمرثتتال ام تتتتتتتتتتتتتتتتاو إليهتتا يف امتتادة  -7

أعةه، أو اةل فرتة  6 اإلاطاو واجرماع األطراف الذي ينب ي أن ير  فيه تقرير اإلجرائ امناستتتتتتتتتب ام تتتتتتتتتاو إليه يف الفقرة
 أار  إذا قرو اجرماع األطراف ذلك. 

 
 1، ير  فيه استتتتتتتتتتتتتتتر راض حالة األطراف ال املة مبوجب الفقرة  1995ي قري اجرماع لألطراف ، يف موعري ال ير ري  عام  -8

قري يراه االجرماع تتترووايً ما ما هذه امادة ، مبا يف ذلك الرنفيذ الف ال للر اون امال ونق  الركنولوجيا إليها ، واعرماد ما 
 تنقيشات جلرياول ترياامل الرقااة الساوية علت تلك األطراف. 

 
 أعةه:  8اسرناداً إىل االسرنراجات الم أسفر عنها االسر راض ام او إليه يف الفقرة  مكرو.8
 

ام  مبوجب الفقرة ما هذه امادة فيما ير لل ابمواد اخلاتتتتتتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل ألو ، ف نه  ل ألي طرف ع )أ(
ما أج  ستتتري احرياجاته احمللية األستتتاستتتية ، أن يؤار مرية ع تتتر ستتتنوات امرثاله لررياامل الرقااة الم اعرمريها االجرماع 

 2وأن تقرأ اإلشتتتتتتتاوة الواودة يف هذا الربوتوكول إىل امادتني  1990حزيران/يونيه  29الثاين لألطراف يف لنرين ، يف 
 وفقاً لذلك؛  ابئ 2ألو و

 
ما هذه امادة  1فيما ير لل ابمواد اخلاتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل ابئ ، ف نه  ل ألي طرف عام  مبوجب الفقرة  )ن(

ما أج  ستتتري احرياجاته احمللية األستتتاستتتية ، أن يؤار مرية ع تتتر ستتتنوات امرثاله لررياامل الرقااة الم اعرمريها االجرماع 
 2وأن تقرأ اإلشتتتتتتتاوة الواودة يف هذا الربوتوكول إىل امادتني  1990حزيران/يونيه  29نرين ، يف الثاين لألطراف يف ل

 هائ وفقاً لذلك.  2جي  و
 
 مكرو أعةه: 1عمًة ابلفقرة  -اثلثاً  8
 

ن كانو   1ما هذه امادة أن يضتتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتتر شتتتهراً الم تبريأ يف  1ع  ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  )أ(
، ويف ك  فرتة إثد ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امستتترو  احملستتتون الستتترهةكه ما امواد  2013الثاين/يناير 

 2009الستتترهةكه يف عام  ةاحملستتتوا ايتاخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  ، ستتتنوايً امستتترو 
امادة أن يضتتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتتر شتتتهراً الم تبريأ  ما هذه 1ع  ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  . 2010و

، ويف ك  فرتة إثد ع تتتتر شتتتتهراً ا ري ذلك، أال ير اوز امستتتترو  احملستتتتون إلنراجه  2013كانون الثاين/يناير   1يف 
اجه يف عام ما امواد اخلاتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  ، ستتتتتتتتنوايً امستتتتتتتتروايت احملستتتتتتتتواة إلنر

 . 2010و 2009
 



 

كانون   1ما هذه امادة أن يضتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتر شتتهراً الم تبريأ يف  1علت ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  )ن(
أال تر اوز امسروايت احملسواة السرهةكه سنوايً ما ؛  ا ري ذلك ، ويف ك  فرتة إثد ع ر شهراً  2015الثاين/يناير 

رقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  تستتتتتتتت ني يف اما ة ما امروستتتتتتتتط الستتتتتتتتنوي احملستتتتتتتتون امواد اخلاتتتتتتتتت ة لل
وعلت كتت  طرف ينرج واحتتري او اكثر ما هتتذه امواد أال ير تتاوز  . 2010و 2009الستتتتتتتتتتتتتتترهةكتته للفرتة يف عتتام 

موعة األوىل ما امرفل جي  تستت ني يف امستتروايت احملستتواة الستترهةكه ستتنوايً ما امواد اخلاتتت ة للرقااة امريوجة يف ا 
 .2010و 2009اما ة ما امروسط السنوي احملسون السرهةكه للفرتة يف عام 

 
كانون   1ما هذه امادة أن يضتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتر شتتهراً الم تبريأ يف  1علت ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  )ج(

هراً ا ري ذلك ؛ أال تر اوز امسروايت احملسواة السرهةكه سنوايً ما ، ويف ك  فرتة إثد ع ر ش 2020الثاين/يناير 
امواد اخلاتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  مخستة وسترني يف اما ة ما امروستط الستنوي احملستون 

أال ير تتاوز  . وعلت كتت  طرف ينرج واحتتري او اكثر ما هتتذه امواد 2010و 2009الستتتتتتتتتتتتتتترهةكتته للفرتة يف عتتام 
امستتتتتروايت احملستتتتتواة الستتتتترهةكه ستتتتتنوايً ما امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  مخستتتتتة 

  ؛2010و 2009رهةكه للفرتة يف عام وسرني يف اما ة ما امروسط السنوي احملسون الس
 
كانون   1يف فرتة اإلثد ع تتتتتتتر شتتتتتتتهراً الم تبريأ يف  ما هذه امادة أن يضتتتتتتتما أنه 1علت ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  (د)

، ويف ك  فرتة إثد ع تتتر شتتتهراً ا ري ذلك ؛ أال تر اوز امستتتروايت احملستتتواة الستتترهةكه ستتتنوايً ما  2025الثاين/يناير 
كه % ما امروستتتط الستتتنوي احملستتتون الستتترهة 32.5امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  

. وعلت ك  طرف ينرج واحري او اكثر ما هذه امواد أال ير اوز امستتتروايت احملستتتواة  2010و 2009للفرتة يف عام 
% ما امروستتتط الستتتنوي 32.5الستتترهةكه ستتتنوايً ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  

 ؛2010و 2009احملسون السرهةكه للفرتة يف عام 
 

كانون   1ما هذه امادة أن يضتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتر شتتهراً الم تبريأ يف  1علت ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  (ھ)
، ويف ك  فرتة إثد ع ر شهراً ا ري ذلك ؛ أال تر اوز امسروايت احملسواة السرهةكه سنوايً ما  2030الثاين/يناير 

ما امروستتتتط الستتتتنوي احملستتتتون الستتتترهةكه. صتتتتفرا عة األوىل ما امرفل جي  امواد اخلاتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا مو 
أال تر اوز امستتتتتتتتتتروايت احملستتتتتتتتتتواة الستتتتتتتتتترهةكه ستتتتتتتتتتنوايً ما امواد  وعلت ك  طرف ينرج واحري او اكثر ما هذه امواد

ومع  ؛ستتتترهةكه اخلاتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل ما امرفل جي  صتتتتفرا ما امروستتتتط الستتتتنوي احملستتتتون ال
 .ذلك

 
جيوز ألي طرف، يف أي فرتة اثد ع تتتتتتتر شتتتتتتتهراً، أن ير اوز حرّي االستتتتتتترهةك ذاك ما دام بموع مستتتتتتتروايت  ‘1’

كانون الثاين/يناير   1إىل  2030كانون الثاين/يناير   1استتترهةكه احملستتتواة اةل فرتة الستتتنوات ال  تتتر ما 
ة ما مروستتتتتط مستتتتتروايته احملستتتتتواة لةستتتتترهةك يف يف اما  2.5، مقستتتتتوما علت ع تتتتترة، ال ير اوز 2040
، وشتتتتتتريطة أن يقر تتتتتتر مث  هذا االستتتتتترهةك علت اريمة م ريات الرربيري وتكييو 2010و 2009عامي 

 ؛2030كانون الثاين/يناير   1اهلوائ اموجودة يف 
 

مستتتتتتتروايت جيوز ألي طرف، يف أي فرتة اثد ع تتتتتتتر شتتتتتتتهراً، أن ير اوز حرّي االستتتتتتترهةك ذاك ما دام بموع  ‘2’
كانون الثاين/يناير   1إىل  2030كانون الثاين/يناير   1استتترهةكه احملستتتواة اةل فرتة الستتتنوات ال  تتتر ما 

يف اما ة ما مروستتتتتط مستتتتتروايته احملستتتتتواة لةستتتتترهةك يف  2.5، مقستتتتتوما علت ع تتتتترة، ال ير اوز 2040



 

الرربيري وتكييو  ، وشتتتتتتريطة أن يقر تتتتتتر مث  هذا االستتتتتترهةك علت اريمة م ريات2010و 2009عامي 
 ."2030كانون الثاين/يناير   1اهلوائ اموجودة يف 

 
 زاي.2ما هذه امادة أن ميرث  للمادة  1علت ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  (و)

 
 : هائ وفيما ير لل ابمواد اخلات ة للرقااة الواودة يف امرفل (ي)
 

 2002كتانون الثتاين/ينتاير   1واً ما ما هتذه امتادة أن ميرثت  اعربتا 1علت كت  طرف عتامت  مبوجتب الفقرة  ‘1‘
حائ، وكملستتتتتتتتتتتتتتاو المرثاله هلذه الررياامل ، عليه أن يستتتتتتتتتتتتتترخريم  2ما امادة  1لررياامل الرقااة احملريدة يف الفقرة 

شتاملة عام  1995مروستط امسترو  الستنوي احملستون السترهةكه وإنراجه ، علت الروال للفرتة اممررية ما 
 ؛ 1998

 
ما هذه امادة أن يضتتتتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتتتتر شتتتتتهراً الم تبريأ يف  1وجب الفقرة علت ك  طرف عام  مب ‘2‘

، ويف ك  فرتة إثد ع تتتتتر شتتتتتهراً ا ري ذلك ، أال تر اوز امستتتتتروايت احملستتتتتواة  2005كانون الثاين/يناير   1
اما ة ما امروسط السنوي السرهةكه وإنراجه سنوايً ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف امرفل هائ ةانني يف 

 ؛  1998شاملة عام  1995احملسون السرهةكه وإنراجه للفرتة 
 

ما هذه امادة أن يضتتتتتما أنه يف فرتة اإلثد ع تتتتتر شتتتتتهراً الم تبريأ يف  1علت ك  طرف عام  مبوجب الفقرة  ‘3‘
امستتتتتروايت احملستتتتتواة  ، ويف ك  فرتة إثد ع تتتتتر شتتتتتهراً ا ري ذلك ، أال تر اوز 2015كانون الثاين/يناير   1

الستتترهةكه وإنراجه ستتتنوايً ما امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل هائ صتتتفراً ، وال تنطبل هذه الفقرة إال 
ابلقريو الذي تقروه األطراف للستتتتتمامب مبستتتتترو  اإلنراج أو االستتتتترهةك الةزم لرلبية االستتتتترخريامات الم ترفل 

 األطراف علت أهنا ترووية ؛ 
 

 ت م  امسروايت احملسواة لةسرهةك واإلنراج مبوجب هذه الفقرة الفرعية امقادير الم يسرخريمها الطرف ال ‘4‘
 يف تطبيقات احل ر ال شي وم اجلات ما قب  ال شا. 

 
ايئ  2امادة ما هذه امادة، وهناً أتية ت رييةت تريا  علت ترياامل الرقااة الواودة يف  1)أ( ك  طرف عام  مبوجب الفقرة واا ا.  8

،  ل له  جي  امرثاله لررياامل الرقااة امن و  عليها يف الفقرات الفرعية )أ( إىل ) ( ما الفقرة 2ما امادة  9وفقا للفقرة 
ايئ، وت تترييتت  تلتتك الرتترياامل علت النشو  2ما امتتادة  3ايئ، ويف الفقرات الفرعيتتة )أ( إىل ) ( ما الفقرة  2ما امتتادة  1

 الرال:
 

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

ما  1قرة )ن( وا تتتتتتتتتترف النظر عا أحكام الفقرة الفرعية )أ( أعةه، قري تقرو األطراف أن أحري األطراف ال املة مبوجب الف
،  ل له  جي  2ما امادة  9ايئ وفقا للفقرة  2هذه امادة، ووهنا أتية ت رييةت تريا  علت ترياامل الرقااة الواودة يف امادة 



 

ايئ، ويف الفقرات الفرعية )أ(  2ما امادة  1امرثاله لررياامل الرقااة امن و  عليها يف الفقرات الفرعية )أ( إىل ) ( ما الفقرة 
 ايئ، وت ريي  تلك الررياامل علت النشو الرال: 2ما امادة  3( ما الفقرة إىل ) 

 
 يف اما ة 100: 2031إىل  2028 ‘1’
 يف اما ة 90: 2036إىل  2032 ‘2’
 يف اما ة 80: 2041إىل  2037 ‘3’
 يف اما ة 70: 2046إىل  2042 ‘4’
 يف اما ة 15وما ا ريه:  2047 ‘5’
 

ايئ،  ل له  2ما هذه امادة، ألغراض حسان اط أساو اسرهةكه مبوجب امادة  1فقرة )ج( ك  طرف عام  مبوجب ال
 2021و 2020اسرخريام مروسط امسروايت احملسواة السرهةكه ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو لألعوام 

اتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل، ، زا رياً مخستتتتتتة وستتتتتترني يف اما ة ما اط أستتتتتتاو استتتتتترهةكه ما امواد اخل2022و
 ما هذه امادة. اثلثاً  8امرفل جي ، علت النشو امبني يف الفقرة 

 
ما  1)د( وا تتتتتتتتتترف النظر عا أحكام الفقرة الفرعية )ج( أعةه، قري تقرو األطراف أن أحري األطراف ال املة مبوجب الفقرة 

ايئ، مروستتط امستتروايت احملستتواة  2ط أستتاو استترهةكه مبوجب امادة هذه امادة،  ل له أن يستترخريم، ألغراض حستتان ا
، زا ريا مخستتتتتتتتة 2026و 2025، و2024الستتتتتتتترهةكه ما امواد اخلاتتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو عا الستتتتتتتتنوات 

جي ، علت النشو امبني  وسرني يف اما ة ما اط أساو اسرهةكه ما امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل، امرفل
 ما هذه امادة. اثلثاً  8يف الفقرة 

 
ما هذه امادة وينرج امواد اخلات ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو،  ل له أن يسرخريم،  1) ( ك  طرف عام  مبوجب الفقرة 

امواد اخلاتتتتتت ة للرقااة ايئ، مروستتتتتط امستتتتتروايت احملستتتتتواة إلنراجه ما  2ألغراض حستتتتتان اط أستتتتتاو إنراجه مبوجب امادة 
، زا رياً مخستتتة وستتترني يف اما ة ما اط أستتتاو إنراجه ما امواد 2022و 2021و 2020امريوجة يف امرفل واو لألعوام 

 ما هذه امادة. اثلثاً  8اخلات ة للرقااة امريوجة يف ا موعة األوىل، امرفل جي ، علت النشو امبني يف الفقرة 
 

 1كام الفقرة الفرعية ) ( أعةه، قري تقرو األطراف أن طرفاً ما األطراف ال املة مبوجب الفقرة )و( وا تتتتتتتتتترف النظر عا أح
ما هذه امادة وينرج امواد اخلاتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو،  ل له أن يستتترخريم، ألغراض حستتتان اط أستتتاو إنراجه 

 2024امواد اخلاتتتتت ة للرقااة امريوجة يف امرفل واو لألعوام ايئ، مروستتتتط امستتتتروايت احملستتتتواة إلنراجه ما  2مبوجب امادة 
، زا رياً مخستتتتتتتة وستتتتتتترني يف اما ة ما اط أستتتتتتتاو إنراجه ما امواد اخلاتتتتتتتت ة للرقااة امريوجة يف ا موعة 2026و 2025و

 ما هذه امادة. اثلثاً  8األوىل، امرفل جي ، علت النشو امبني يف الفقرة 
 

رعية )أ( إىل )و( ما هذه الفقرة علت امستتتتتتتتتتروايت احملستتتتتتتتتتواة لإلنراج واالستتتتتتتتتترهةك إال يف احلريود الم )ز( تنطبل الفقرات الف
 ينطبل تمنها إعفائ دوجات احلراوة احمليطة ال الية اسرناداً إىل م ايمل تقروها األطراف.

 
فس اإلجرائ ام مول اتته يف اختتتاذ ما هتتذه امتتادة طبقتتاً لن 7و 6و 4ترختتذ األطراف امقروات ام تتتتتتتتتتتتتتتتاو إليهتتا يف الفقرات  -9

 .10القراوات مبوجب امادة 
 



 

 تقييم واستعراض تدابري الرقابة : 6املادة 
 

مث ك  أواع ستتتتتتتتنوات ا ري ذلك علت األق  ، إجرائ تقيي  لررياامل الرقااة امن تتتتتتتتو  عليها يف  1990علت األطراف ، اارريائ ما عام 
ستتتتاو ام لومات ال لمية والبيضية والرقنية واالقر تتتتادية امراحة . وعلت األطراف قب  ستتتتنة علت أ ايئ 2ألو إىل  2وامواد ما  2امادة 

علت األق  ما إجرائ هذا الرقيي  ، عقري ال ريد امة   ما أفرقة اخلربائ امؤهلني يف ا االت امذكووة وتقرير تكويا وصتتتتتتتتتتتتتةحيات تلك 
 غ األطراف ابلنرا ج الم توصلت إليها ، وذلك ما اةل األمانة.األفرقة . وتقوم األمانة يف غضون سنة ما عقريها إباة

 
 إبالغ البياانت : 7املادة 

 
علت ك  طرف القيام ، يف غضتتتون ثةثة أشتتتهر ما الوقت الذي ي تتتبف فيه طرفاً ، تزويري األمانة ابلبياإت اإلح تتتا ية عا  -1

، أو أفضتتتت  تقرييرات  1986الواودة يف امرفل ألو عا ستتتتنة إنراجه وواوداته وصتتتتادواته ما ك  ما امواد اخلاتتتتت ة للرقااة 
 ممكنة هلذه البياإت إذا مل تروافر اياإت ف لية. 

 
علت ك  طرف أن يزود األمانة ابلبياإت اإلح تتتتتتتتتا ية عا إنراجه لك  مادة ما امواد اخلاتتتتتتتتتت ة للرقااة وواوداته وصتتتتتتتتتادواته  -2

 منها: 
 

 ؛ 1989الثاين ما ا موعة جي  ، عا سنة يف امرفل ابئ وامرفقني األول و  -
 
 ؛1991يف امرفل هائ ، عا سنة     -

 
ما  1األطراف ال املة مبوجب الفقرة ، ابستتتتترثنائ أن 2013إىل  2011ما يف امرفل واو، عا الستتتتتنوات  -

، أما ابلنستتتتبة لألطراف ال املة مبوجب 2022إىل  2020ما  هذه البياإت عا الستتتتنواتتقريم  5امادة 
 5ما امتتتادة  واا تتتاً  8والم تنطبل عليهتتتا الفقرات الفرعيتتتة )د( إىل )واو( ما الفقرة  5ما امتتتادة  1لفقرة ا

 ؛2026إىل  2024فرقريم هذه البياإت عا السنوات 
 

أو أفضتتتتتتتتتتتتتتت  تقرييرات ممكنة هلذه البياإت يف حالة عريم توافر البياإت الف لية ، يف موعري ال ير اوز ثةثة أشتتتتتتتتتتتتتتتهر ما لويخ 
 .علت الروال علت ذلك الطرف وواو هائسراين البنود الواودة يف الربوتوكول فيما ير لل ابمواد امريوجة يف امرفقات ابئ وجي  و 

 
( ما ك  1ما امادة  5علت ك  طرف أن يقريم إىل األمانة اياإت إح تتتتتتتتتا ية عا إنراجه الستتتتتتتتتنوي )كما حريد يف الفقرة  -3

 واياإت منف لة عا ك  مادة فيما ير لل:  وواو ريوجة يف امرفقات ألو وابئ وجي  وهائما امواد اخلات ة للرقااة ام
 

 ابلكميات امسرخريمة كمواد أساسية؛  -
 

 ابلكميات امبادة اواسطة تكنولوجيات م رمرية ما األطراف؛ و -
 

 ابلواودات ما األطراف وغمل األطراف وال ادوات إليها علت الروال. -
 

علت الروال علت ذلك  وواو وهائيبريأ فيها ستتتتراين األحكام امر لقة ابمواد الواودة يف امرفقات ألو وابئ وجي   عا الستتتتنة الم
الطرف ، وعا ك  ستتتنة ا ري ذلك . وعلت ك  طرف تزويري األمانة ابياإت إح تتتا ية عا الكمية الستتتنوية ما امواد اخلاتتتت ة 



 

تطبيقات احل ر ال تتتشي وم اجلات ما قب  ال تتتشا . ير ني تقريمي هذه البياإت للرقااة امريوجة يف امرفل هائ امستتترخريمة يف 
 يف موعري غايره تس ة أشهر ما انرهائ السنة الم تر لل هبا تلك البياإت. 

 
اودة يقريم ك  طرف إىل األمانة اياإت إح ا ية منف لة عا واوداته وصادواته السنوية ما ك  ما امواد اخلات ة للرقااة الو  مكرو.3

 مرفل جي  والم أُعيري تريويرها.يف ا موعة الثانية يف امرفل ألو وا موعة األول يف ا
 
علت ك  طرف أن يقريم إىل األمانة اياإت إح تتتتتتا ية عا انب ااثته الستتتتتتنوية لك  من تتتتتتملة ما امواد اخلاتتتتتتت ة للرقااة اثلثا.  3

 ل.ما الربوتوكو  3)د( ما امادة  1 للفقرة امريوجة يف ا موعة الثانية ما امرفل واو، وذلك وفقاً 
 
مكرو  3و 3و 2و 1، ال تتتتتتروش الواودة يف الفقرات  2)أ( ما امادة  8تستتتتتترويف األطراف ال املة مبوجب أحكام الفقرة   -4

ركام  الواودات وال تتتتتتتادوات ، إذا قريمت منظمة إقليمية للو  اإلنراج ما هذه امادة ، فيما ير لل ابلبياإت اإلح تتتتتتتا ية عا
 الواودات وال ادوات اينها واني الريول غمل األعضائ يف تلك امنظمة.اإلنراج و  االقر ادي م نية ، اياإت عا

 
 عدم االمتثال : 8املادة 

 
علت األطراف القيام ، يف اجرماعها ال ادي األول ، ابش  واعرماد اإلجرائات واآلليات امؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتية لرشرييري حاالت عريم االمرثال 

 ذا الربوتوكول وكيفية م املة األطراف الم يثبت عريم امرثاهلا ألحكامه.ألحكام ه

 
 البحث والتطوير والوعي اجلماهريي وتبادل املعلومات : 9املادة 

 
علت األطراف أن تر اون ، مبا يرم تتتتتتت وقوانينها ونظمها ومماوستتتتتترها الوطنية ، ستتتتتتوائ مباشتتتتتترة أو ما اةل اهليضات الريولية  -1

ة يف االعرباو احرياجات البلريان النامية ا تتتتتك  اا  ، علت ت تتتتت يع البش  والرطوير وتبادل ام لومات امخر تتتتتة ، آاذ
 ا ملن ما يلي: 

 
 أفض  الركنولوجيات لرشسني احروائ أو اسرتجاع أو إعادة تريوير أو تريممل امواد اخلات ة للرقااة أو افض انب ااثما؛  )أ(

 
 للرقااة واريا   امنر ات الم حتروي علت تلك امواد واريا   امنر ات ام ن ة هبا ؛ و البريا   اممكنة للمواد اخلات ة )ن(

 
 تكاليو وفوا ري اسرتاتي يات الرقااة ذات ال لة.  )ج(

 
علت األطراف أن تر اون ، ا تتتتتتك  منفرد أو واعي أو عا طريل اهليضات الريولية امخر تتتتتتة ، علت ت زيز الوعي اجلماهملي  -2

 البيضية النب ااثت امواد اخلات ة للرقااة أو امواد األار  الم تسرنفري طبقة األوزون .  ا ملن اآلاثو
 
علت ك  طرف أن يقريم إىل األمانة ملخ اً لألن طة الم اذهلا عمةً هبذه امادة ، وذلك يف غضون سنرني ما داول هذا  -3

 الربوتوكول حيز النفاذ ومرة ك  سنرني ا ري ذلك.
 

 اآللية املالية :10املادة 
 



 

تن ئ األطراف آلية مالية ألغراض توفمل الر اون امال والرقد ، مبا يف ذلك نق  الركنولوجيات إىل األطراف ال املة مبوجب  -1
هائ  2ألو إىل  2مواد ما ما الربوتوكول لرمكينها ما االمرثال لررياامل الرقااة امن تتتو  عليها يف ا 5ما امادة  1الفقرة 
مكرو ما امادة  1حائ ير  حترييريها تب اً للفقرة  2واو إىل  2وأي ترياامل وقااة واودة يف امواد ما  ايئ 2و طائ 2 تنيواماد
يف الربوتوكول . وترشم  اآللية الم تكون امستتتتامهات فيها إتتتتتافية ل مليات الرشويةت امالية األار  لألطراف ال املة  5

اإلتتتتتتتتتتتتتتتتافية امرفل عليها لرلك األطراف لكي مترث  لررياامل الرقااة للربوتوكول . ويبت  مبوجب تلك الفقرة ، ويع الركاليو
ما  1إذا ااراو أحري األطراف ال املة مبوجب الفقرة إشتتتتتتتاوية لفضات الركاليو اإلتتتتتتتتافية.  اجرماع األطراف يف قا مة 

ائ أتي جزئ ما الركاليو اإلتتتتتافية أن يستتتترفيري ما متوي  ما أي آلية مالية أار  ميكا أن ينرج عنه الوف 5امادة 
 .ما هذا الربوتوكول 10امرفل عليها، ف ن ذلك اجلزئ ال ُيسرّيد ما اآللية امالية امن ملة مبوجب امادة 

 
صتتنريوقاً مر ريد األطراف . وميكا أن ترضتتما أيضتتاً مستتا   أار  للر اون مر ريد  1ترضتتما اآللية امن تتملة مبقرضتتت الفقرة  -2

 ن اإلقليمي والثنا ي. األطراف للر او 
 
 يقوم ال نريوق مر ريد األطراف:  -3
 

ارشم  ويع الركاليو اإلتافية امرفل عليها ، علت أساو منشة أو علت أساو ميسر ، حسبما هو مناسب وطبقاً  )أ(
 م ايمل تقروها األطراف؛ 

 
 ارموي  وظا و غرفة امقاصة: )ن(

 
علت حترييري احرياجاما إىل الر اون ، ما اةل  5ما امادة  1رة مستتتتتتتتتتتاعرية األطراف ال املة مبقرضتتتتتتتتتتتت الفق ‘1‘

 دواسات حمريدة حسب القطر وغمل ذلك ما أوجه الر اون الرقد؛ 
 

 لرسهي  الر اون الرقد لرلبية هذه االحرياجات الم مت حترييريها؛ ‘2‘
 

 ذلك ما األن طة ذات ال لة اروزيع ام لومات وامواد ذات ال لة وعقري حلقات عم  ودووات تريويبية وغمل ‘3‘
 وما الربوتوكول؛  9عليه يف امادة  لفا رية األطراف الم هي الريان إمية ، وذلك علت النشو امن و 

 
 لألطراف الم هتي التريان إمية؛ لرسهي  ووصتري الر اون امر ريد األطتراف واإلقليمي والثنا ي امرامب ‘4‘
 
 

 ريد األطراف وتكاليو الريع  ذات ال لة. متوي  اريمات أمانة ال نريوق مر  )ج(
 
 ي م  ال نريوق مر ريد األطراف حتت سلطة األطراف الم تروىل حترييري السياسات ال امة لل نريوق.  -4
 
تن ئ األطراف جلنة تنفيذية ما أج  وتع ووصري تنفيذ سياسات ت  يلية حمريدة ومبادئ توجيهية ، وترتيبات إداوية مبا يف  -5

ود ا رض حتقيل أهرياف ال تتتتتتنريوق مر ريد األطراف . وتضتتتتتتطلع الل نة الرنفيذية مبهامها ومستتتتتتؤولياما وفل ذلك إنفاق اموا
صتتتتةحياما احملريدة كما ترفل عليها األطراف ، وابلر اون مع البنك الريول إلعادة االعماو والرنمية )البنك الريول( وارإمج 

منا ي أو الوكاالت امة مة األار  ك  منها يف بال اار اصه ومبساعريما األم  امرشرية للبيضة ، وارإمج األم  امرشرية اإل
ما  1. وتؤيري األطراف أعضتتتتتتتتتتتتائ الل نة الرنفيذية الم ختراو علت أستتتتتتتتتتتتاو الرمثي  امروازن لألطراف ال املة مبوجب الفقرة 

 واألطراف غمل ال املة اذلك. 5امادة 



 

 
ابل مةت القاالة  5ما امادة  1األطراف غمل ال املة مبقرضتتتتتتتتتتتت الفقرة  ميول ال تتتتتتتتتتتنريوق مر ريد األطراف ما مستتتتتتتتتتتامهات -6

للرشوي  أو عينياً يف حاالت م ينة و/أو ابل ملة الوطنية علت أستتتتتتتتتتتتتاو جريول األن تتتتتتتتتتتتتبة امقروة لألم  امرشرية. وت تتتتتتتتتتتتت ع 
عليها األطراف مبقرو،  األطراف األار  علت تقريمي مستتتتتتتتتتتتتتتامهات فيمكا أن ي ررب الر اون الثنا ي ويف حاالت م ينة توافل

الر اون اإلقليمي أيضاً ، وح  نسبة مضوية م ينة ، ووفقاً ألي م ايمل حتريدها األطراف وذلك انائاً علت مقرو ت ريوه، مبثااة 
 مسامهة فتي ال نريوق مر ريد األطتراف، وي رتش كشتري أدىن يف هذا الر اون أن:

 
 لربوتوكول؛يكون مرتبطاً ا ك  صاوم ابالمرثال ألحكام ا )أ(

 
 يقريم مواود إتافية؛ و )ن(

 
 ي طي الركاليو اإلتافية امرفل عليها.  )ج(

 
تقرو األطراف ميزانية الربإمج لل تتتتنريوق مر ريد األطراف لك  فرتة مالية ، وحتريد النستتتتبة امضوية مستتتتامهات فراد  األطراف  -7

 فيه.
 
 امسرفيري.  تنفل مواود ال نريوق مر ريد األطراف ابالتفاق مع الطرف -8
 
ترخذ األطراف امقروات مبوجب هذه امادة اروافل اآلوائ كلما كان ذلك ممكناً وإذا استتتتتتتتتتترنفذت ويع اجلهود للروصتتتتتتتتتتت  إىل  -9

اتفاق يف اآلوائ ومل ير  الوصتتتتتتول إىل اتفاق ، فر رمري امقروات أتغلبية ثلثي األطراف احلاتتتتتتترة وام تتتتتتوتة ، الم متث  األغلبية 
 5ما امادة  1، وأغلبية األطراف غمل ال املة مبوجب الفقرة  5ما امادة  1وتة ال املة مبوجب الفقرة احلاتتتتتتتتتتتتتتتترة وام تتتتتتتتتتتتتتت
 احلاترة وام وتة. 

 
ال تر اوض اآللية امالية امن تو  عليها يف هذه امادة مع أي ترتيبات مقبلة ميكا الروصت  إليها فيما ير لل ابلقضتااي البيضية  -10

 األار . 
 
 

 نقل التكنولوجيا ألف: 10 املادة
 

 يرخذ ك  طرف ويع اخلطوات ال ملية ، مبا يرفل مع الربامج الم تريعمها اآللية امالية ما أج  تمان: 
 

ما  1نق  أفضتتتت  امواد البرييلة امراحة امملمونة ايضياً والركنولوجيات ذات ال تتتتلة إىل األطراف ال املة مبقرضتتتتت الفقرة  )أ(
 لسرعة ؛ وعلت وجه ا 5امادة 

 
 أن ير  النق  ام او إليه يف الفقرة الفرعية )أ( يف إطاو أفض  ال روش امة مة. )ن(

 
 اجتماعات األطراف : 11املادة 

 



 

علت األطراف الم ت قتري اجرمتاعات علت فرتات منرظمتة . وعلت األمانة أن تريعو إىل عقتري االجرمتاع األول لألطراف يف  -1
ما لويخ نفاذ هذا الربوتوكول ويكون ذلك االجرماع مقرتإً ابجرماع مؤمتر األطراف يف  غضتتتتتتتتون ستتتتتتتتنة واحرية علت األكثر

 االتفاقية ، إذا كان ما امقرو عقري اجرماع هلذا امؤمتر يف تلك الفرتة. 
 
 الربوتوكول ت قري االجرماعات ال ادية الةحقة لألطراف مقرتنة ابجرماعات األطراف يف االتفاقية ، ما مل يقرو األطراف يف -2

اةف ذلك . وت قري االجرماعات غمل ال ادية لألطراف يف أي أوقات أار  ي ررب اجرماع لألطراف أهنا تتتتتتتتتتتتتتتترووية ، أو 
اناًئ علت طلب اطي ما أي طرف ، شتتتريطة أن يؤيري هذا الطلب ثل  عريد األطراف علت األق  يف غضتتتون ستتترة أشتتتهر 

 ما إحالة األمانة ذلك الطلب إىل األطراف. 
 تقوم األطراف ، يف اجرماعها األول:  -3
 

 ابعرماد النظام الرياالي الجرماعاما اروافل اآلوائ؛ )أ(
 

 اروافل اآلوائ؛  13ما امادة  2ابعرماد القواعري امالية ام او إليها يف الفقرة  )ن(
 

 ؛ 6إبن ائ أفرقة اخلربائ وحترييري ال ةحيات ام او إليها يف امادة  )ج(
 

 و ؛8ات امؤسسية احملريدة يف امادة عرماد اإلجرائات واآلليابش  وا )د(
 
 . 10ما امادة  3ابريئ إعرياد اطط ال م  وفقاً ألحكام الفقرة  (ه)

 
 [.1987صلي الذي مت اعرماده يف عام ام او إليها هنا هي ما مواد الربوتوكول األ 10]امادة 

 
  تكون مهام اجرماعات األطراف علت النشو الرال: -4
 

 اسر راض تنفيذ هذا الربوتوكول؛  )أ(
 

 ؛  2ما امادة  9البت يف الر رييةت أو الرخفيضات ام او إليها يف الفقرة  )ن(
ما امادة  10البت يف إتتتافة مواد وترياامل وقااة ذات صتتلة إىل أي مرفل أو إدماجها أو حذفها وفقاً ألحكام الفقرة  )ج(

 ؛2
 

تع امبادئ الروجيهية أو اإلجرائات إلاةغ ام لومات ، كما هو من و  عليه يف امادة القيام حسب االقرضائ ، او  )د(
 ؛9ما امادة  3والفقرة  7

 
 ؛ 10ما امادة  2اسر راض طلبات امساعرية الرقنية امقريمة وفقاً ألحكام الفقرة  (ه)

 
 ؛12ج( ما امادة اسر راض الرقاوير الم ت ريها األمانة مبوجب أحكام الفقرة الفرعية ) )و(

 
 ؛6تقيي  ترياامل الرقااة وفقاً للمادة  )ز(

 
النظر يف اقرتاحات ت ريي  هذا الربوتوكول أو ت ريي  أي مرفل أو إتتتتتتتتتافة ملشل جرييري واعرمادها حستتتتتتتتب مقرضتتتتتتتتت  )مب(

 األحوال.



 

 
 النظر يف ميزانية تنفيذ هذا الربوتوكول واعرمادها؛ و )ش(

 
 ة ميكا أن يرطلبها حتقيل أغراض هذا الربوتوكول. حب  واختاذ أي إجرائات إتافي )ي(

 
لألم  امرشرية ووكاالما امرخ تت تتة وللوكالة الريولية للطاقة الذوية ، وكذلك ألي دولة ليستتت طرفاً يف هذا الربوتوكول ، أن  -5

كومية أو غمل متث  يف اجرماعات األطراف ا تتتتتتتتتتتتتفة مراقب وجيوز أن يقب  حضتتتتتتتتتتتتتوو أي هيضة أو وكالة وطنية أو دولية ، ح
حكومية ، هلا األهلية يف امياديا امر تتتلة حبماية طبقة األوزون ، وتبريي لألمانة وغبرها يف أن متث  يف اجرماعاً ما لألطراف 
ا تتتتتتتتتتتتتتفة مراقب ، ما مل ي رتض علت ذلك ثل  عريد األطراف احلاتتتتتتتتتتتتتتترة علت األق  . ويكون قبول امراقبني وم تتتتتتتتتتتتتتاوكره  

 الي الذي ت رمريه األطراف.اات ني ألحكام النظام الريا

 
 األمانة :12املادة 

 
 تقوم األمانة ، ألغراض هذا الربوتوكول ، مبا يلي: 

 
 ، وتروىل اريمة هذه االجرماعات؛ 11وتع الرتتيبات الجرماعات األطراف حسبما تقضي اه امادة  )أ(

 
 الطلب؛وإلحرها ألي طرف عنري  7تسل  البياإت امقريمة وفقاً ألحكام امادة  )ن(

 
وتوزي هتتتا علت  9و 7القيتتتام علت حنو منرظ  إبعتتترياد الرقتتتاوير انتتتاًئ علت ام لومتتتات الم ترلقتتتاهتتتا مبوجتتتب امتتتادتني  )ج(

 األطراف؛
 

 لريسمل تقريمي هذه امساعرية؛ 10إاةغ األطراف عا أي طلب للمساعرية الرقنية ترلقاه وفقاً ألحكام امادة  )د(
 

 وو اجرماعات األطراف ا فة مراقب وعلت ال م  مبوجب أحكام الربوتوكول؛ت  يع غمل األطراف علت حض (ه)
 

القيام حستتتتتتتتتتتتتتتبما يرةئم ، ارقريمي ام لومات والطلبات ام تتتتتتتتتتتتتتتاو إليها يف الفقرتني الفرعيرني )ج( و)د( إىل مث  هؤالئ  )و(
 امراقبني ما غمل األطراف؛ و

 
 غراض هذا الربوتوكول. أدائ ما تكلفها هبا األطراف ما مهام أار  حتقيقاً أل (ز)
 

 األحكام املالية : 13املادة 
 
حتم  األموال الةزمة لر تتتتتتت ي  هذا الربوتوكول ، مبا يف ذلك األموال الةزمة لستتتتتتتمل عم  األمانة امر تتتتتتتلة هبذا الربوتوكول ،  -1

 ح رايً علت مسامهات األطراف. 
 
 فيذ هذا الربوتوكول وذلك اروافل اآلوائ.تقر األطراف يف اجرماعها األول النظام امال اخلا  ارن -2

 
 العالقة بني هذا الربوتوكول واالتفاقية : 14املادة 

 
 يسري علت هذا الربوتوكول ما يف االتفاقية ما أحكام تر   اربوتوكوالما ما مل ينص علت اةف ذلك يف هذا الربوتوكول.

 
 التوقيع : 15املادة 



 

 
،  1987أيلول/سبرمرب  16ول للريول ومنظمات الركام  االقر ادي اإلقليمية يف مونرتايل يف يفرف ابن الروقيع علت هذا الربوتوك

كانون   17ويف مقر األم  امرشرية يف نيويووك ما  1988كانون الثاين/يناير   16إىل  1987أيلول/ستتتتتتتتتتتبرمرب  17ويف أولوا ما 
 .1988أيلول/سبرمرب  15إىل  1988الثاين/يناير 

 
 لنفاذبدء ا : 16املادة 

 
، شتتتتتتتتتتتتريطة إيرياع أحري ع تتتتتتتتتتتتر صتتتتتتتتتتتتكاً علت األق  ما  1989كانون الثاين/يناير   1يريا  هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف  -1

صتتتكوك الر تتترييل علت الربوتوكول أو قبوله أو اموافقة عليه أو االنضتتتمام إليه ما جانب دول أو منظمات إقليمية للركام  
، وشتتتتتتريطة الوفائ  1986ك الرقرييري ال امي للمواد اخلاتتتتتتت ة للرقااة يف عام االقر تتتتتتادي متث  علت األق  ثلثي االستتتتتترهة

ما االتفاقية. ويف حالة عريم الوفائ هبذه ال تتتتتتتتتتتتتتتروش حبلول ذلك الراويخ، يبريأ نفاذ هذا  17ما امادة  1أتحكام الفقرة 
 الربوتوكول يف اليوم الرس ني الذي يلي لويخ الوفائ ارلك ال روش. 

 
، ال ي ري أي صتتتك تودعه منظمة إقليمية للركام  االقر تتتادي صتتتكاً مضتتتافاً إىل ال تتتكوك الم أودعرها  1فقرة ألغراض ال -2

 الريول األعضائ يف تلك امنظمة. 
 
ا ري داول هذا الربوتوكول حيز النفاذ ، ت بف أي دولة أو أي منظمة إقليمية للركام  االقر ادي طرفاً يف هذا الربوتوكول  -3

  ني الرال لراويخ إيرياع صك الر رييل أو القبول أو اموافقة أو االنضمام اخلا  هبا. يف اليوم الرس
 

 األطراف اليت تنضم بعد بدء النفاذ :17املادة 
 

، علت أية دولة أو منظمة إقليمية للركام  االقر ادي ت بف طرفاً يف هذا الربوتوكول ا ري لويخ اريئ نفاذه  5مع مراعاة أحكام امادة 
 4وامادة  ايئ 2ألو إىل  2، وكذلك مبوجب امواد ما  2وم علت الفوو مب م  االلرزامات الواق ة عليها مبوجب أحكام امادة أن تق

اً اراويخ ، تلك االلرزامات الم تكون ستاوية يف ذلك الراويخ علت الريول وامنظمات اإلقليمية للركام  االقر تادي الم أصتبشت أطراف
 .اريئ نفاذ الربوتوكول

 
 التحفظات : 18املادة 

 
 ال جيوز إاريائ حتفظات علت هذا الربوتوكول. 

 
 االنسحاب : 19املادة 

 
جيوز ألي طرف أن ينستتشب ما هذا الربوتوكول اروجيه إاطاو كراإ إىل الوديع يف أي وقت ا ري مروو أواع ستتنوات ما االتتتطةع 

ف هذا االنستتتشان ستتتاوايً ا ري انقضتتتائ ستتتنة واحرية ما لويخ تستتتل  الوديع ألو . وي تتتب 2ما امادة  1اباللرزامات احملريدة يف الفقرة 
 إلاطاو االنسشان أو يف أي لويخ آار الحل حسبما ينص عليه يف إاطاو االنسشان. 

 
 حجية النصوص : 20املادة 

 



 

مرساوية احل ية ، لري  األمني ال ام يودع أص  الربوتوكول ، الذي ت ررب ن وصه األسبانية ، اإلنكليزية ، الروسية ، ال ينية وال راية 
 لألم  امرشرية. 

 

 وإثبالً لذلك قام اموق ون أدإه ، امخولون اذلك حسب األصول،

 ابلروقيع علت هذا الربوتوكول
 

 حرو مبونرتايل يف هذا اليوم السادو ع ر ما أيلول/سبرمرب
 عام سبع وةانني وتس ما ة وألو

 



 

 رقابةاملواد اخلاضعة لل املرفق ألف:
 

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

    ا موعة األوىل
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 
 
    لمجموعة الثانيةا

CF2BrCl (halon-

1211) 

3.0  

CF3Br (halon-

1301) 
10.0  

C2F4Br2 (halon-

2402) 
6.0  

داالت قدرات استنفاد األوزون ھي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم استعراض ھذه  *

 القدرات وتنقيحها بشكل منتظم .

 

 ضعة للرقابةالمواد الخا المرفق باء : 

  

 قدرات استنفاد األوزون المادة الكيميائية 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 الثانية

CCl4 1.1 مركبات الكربون رباعية الكلور 

   
   المجموعة الثالثة

C2H3Cl3 *0.1 ثالثي كلور االيثان 



 

 )ميثيل كلوروفورم(
 

 1,1,2ال تشير ھذه التركيبة إلى ثالثي كلور االيثان  *

 



 

 المواد الخاضعة للرقابة :المرفق جيم

 

عدد  املادة اجملموعة
 اآليسومرات

القدرة على استنفاد 
 األوزون*

القدرة 
على 

إحداث 
االحرتار 
العاملي 

يف 
100عام 

***
 

     ا موعة األوىل

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-,050   
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

 االيسومرات

القدرة على استنفاد 

 األوزون

 

     المجموعة الثانية

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 الميثان  

عند اإلشارة إلى مدى قدرات استنفاد األوزون تستخدم أعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض  *

ول، ترد قدرات استنفاد األوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدھا بناء على الحسابات ھذا البروتوك

القائمة على قياسات المختبرات، أما القدرات الواردة باعتبارھا مدى فهي قائمة على تقديرات، ومن 

 ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية، والقيمة العليا ھي تقدير القدرة

 على استنفاد األوزون لاليسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد األوزون.

تحدد أكثر المواد الصالحة تجارياً على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد األوزون كيما تستخدم  **

 ألغراض ھذا البروتوكول.

 

عالمي تُطبق قيمة افتراضية قدرھا صفر، في حالة المواد التي لم تحدد قدرتها على إحداث االحترار ال ***

وذلك إلى حين إدراج قيمة للقدرة على إحداث االحترار العالمي عن طريق اإلجراء المتوخى في 

 .2من المادة ‘ 2’)أ(  9الفقرة 

 
 
 
 
 



 

 قائمة ابملنتجات** احملتوية على مواد خاضعة للرقابة حمددة يف املرفق ألف املرفق دال*:
   ال فري لل ماوكالرق امنر ات 
وحريات تكييو هوائ السياوات وال احنات )سوائ كانت هذه الوحريات مريبة يف  -1

 ت مي  امركبات أم ال(
.................. 

 .................. م ريات الرربيري وتكييو اهلوائ/تخ الرريفضة امنزلية والر اوية*** -2
 .................. الثةجات مث :  
 .................. مرياتا   
 .................. مزيةت الرطواة  
 .................. مربدات امياه  
 .................. آالت صنع الثلج  
 .................. وحريات تكييو اهلوائ وتخ الرريفضة  
 .................. منر ات األيروصول ، فيما عريا األيرووصوالت الطبية -3
 .................. م ريات إطفائ احلرا ل امرنقلة -4
 .................. ألوامب ووقا ل ال زل وأغطية األإايب -5
 .................. امركبات سااقة علت البلمرة -6

 4ما امادة  3قرة حسبما تقرضي الف 1991حزيران/يونيه  21اعرمري االجرماع الثال  لألطراف هذا امرفل يف نملوإ يف  *
 ما الربوتوكول .

ولو أن هذا ال يسري إذا ما كانت منقولة يف ششنات ما األمر ة ال خ ية أو ال ا لية أو يف احلاالت غمل الر اوية امماثلة الم  **
 ت فت عادة ما ام امةت اجلمركية .

 كمربد و/أو يف امادة ال ازلة هلذا امنرج عنريما حتروي علت مواد اات ة للرقااة مريوجة يف امرفل ألو تسرخريم   ***
 

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

   المجموعة األولى

CH3Br 0.6 بروميد الميثيل 

 
  



 

 املواد اخلاضعة للرقابة : واواملرفق 
عام 001يف قدرات إحداث االحرتار العاملي  املادة اجملموعة  

   ا موعة األوىل
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 

   
   ا موعة الثانية

CHF3 HFC-23 800 14  
 


