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الديباجة
إن األطراف في هذه االتفاقية،

إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث 
تعديل في طبقة األوزون ،

وإذ تشير إلى األحكام ذات الصلة من إعالن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة 
للدول ، وفقًا لميثاق األمم  البشرية ، وخاصة المبدأ  ٢١ ، الذي ينص على أن " 

المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغالل مواردها الخاصة 
عماًل بسياساتها البيئية الخاصة ، وعليها مسؤولية ضمان أال تسبب األنشطة 

التي تقع داخل واليتها أو تحت سيطرتها ضررًا لبيئة الدول األخرى أو لبيئة 
، مناطق تقع خارج حدود واليتها الوطنية" 

وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة ،

وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية 
والوطنية ، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، بشأن 

طبقة األوزون ،

وإذ ال يغيب عن بالها أيضًا التدابير االحتياطية لحماية طبقة األوزون التي اتخذت 
بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي ،

وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة األوزون من التعديالت الناجمة عن األنشطة 
البشرية تتطلب تعاونًا وعماًل دوليين ، وينبغي أن تبنى على االعتبارات العلمية 

والتقنية ذات الصلة ،

وإذ تدرك أيضًا الحاجة إلى إجراء مزيد من أعمال البحث والرصد المنتظم لمواصلة 
تطوير المعرفة العلمية بطبقة األوزون واآلثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث 

تعديل فيها ،

وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئية من اآلثار الضارة الناجمة عن 
حدوث تعديالت في طبقة األوزون، 

اتفقت على ما يلي :

جة
يبا

الد
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تعاريف  المادة ١: 
ألغراض هذه االتفاقية :

طبقة األ وزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة  تعني “طبقة األوزون”   .١
للكوكب .

التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية،  تعني “اآلثار الضارة”   .٢
بما في ذلك التغييرات في المناخ ، التي لها آثار شديدة الضرر على 

الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم اإليكولوجية 
الطبيعية وتلك التي ينظمها اإلنسان ، أو على المواد المفيدة للبشرية .
التكنولوجيات أو المعدات التي  تعني “التكنولوجيات أو المعدات البديلة”   .٣

يتبع استخدامها خفض انبعاثات المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن 
يكون لها تأثير ضار على طبقة األوزون ، أو إزالته بالفعل .

المواد التي تعمل على التقليل من أن تزيد التأثيرات  تعني “المواد البديلة”   .٤
الضارة على طبقة األوزون او القضاء عليها او تجنبها.

أطراف هذه االتفاقية ، ما لم يدل النص على خالف ذلك. تعني “األطراف”   .٥
منظمة أنشأتها دول ذات  تعني “منظمة إقليمية للتكامل اإلقتصادي”   .٦

سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ، ولها صالحية في المسائل التي 
تنظمها هذه االتفاقية أو بروتوكوالتها ومفوضة قانونًا ، وفقًا إلجراءاتها 

الداخلية ، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو 
إقرارها أو االنضمام إليها .

بروتوكوالت هذه االتفاقية . تعني “بروتوكوالت”   .٧

التزامات عامة  المادة ٢: 
تتخذ األطراف التدابير المناسبة ، وفقًا ألحكام هذه اإلتفاقية وأحكام   .١
البروتوكوالت السارية ، التي هي أطراف فيها، من أجل حماية الصحة 

البشرية والبيئة من اآلثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن األنشطة 
البشرية التي تحدث تعدياًل في طبقة األوزون .

وتحقيقًا لهذه الغاية ، على األطراف ، وطبقًا للوسائل المتاحة لها   .٢
وإلمكانياتها :
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التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل  )أ( 
زيادة تفهم وتقييم آثار األنشطة البشرية على طبقة األوزون وآثار 

تعديل طبقة األوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة ؛
اتخاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية المناسبة ، والتعاون من أجل  )ب( 

تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع األنشطة 
البشرية ، التي تقع في نطاق واليتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا ما 

اتضح أن لهذه األنشطة ، أو من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة 
ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة األوزون ؛

التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه  )ج( 

اإلتفاقية بغية إعتماد بروتوكوالت ومرفقات؛
التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه اإلتفاقية  )د( 

والبروتوكوالت التي هي طرف فيها ، تنفيذًا فعااًل.
ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية ، بأي حال من األحوال ، على حق األطراف   .٣

في أن تعتمد ، طبقًا للقانون الدولي ، تدابير محلية إضافية للتدابير المشار 
كما ال تؤثر هذه األحكام على التدابير  إليها في الفقرتين ١ و ٢ أعاله . 

المحلية اإلضافية ، التي اتخذها بالفعل طرف ما ، شريطة أال تتعارض هذه 
التدابير مع التزاماتها بموجب هذه اإلتفاقية .

يكون تطبيق هذه المادة على أساس االعتبارات العلمية والتقنية ذات   .٤
الصلة .

البحوث وعمليات الرصد المنتظمة  المادة ٣: 
تتعهد األطراف ، حسب االقتضاء ، بأن تشرع وتتعاون ، مباشرة أو عن   .١

طريق هيئات دولية مختصة ، في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية 
بخصوص :

العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة األوزون ؛ )أ( 
اآلثار الصحية البشرية وغيرها من اآلثار البيولوجية الناجمة عن حدوث  )ب( 

أية تعديالت في طبقة األوزون، وال سيما تلك الناجمة عن التغييرات في 
اإلشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية ؛
اآلثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديالت في طبقة األوزون ؛ )ج( 

اآلثار الناجمة عن حدوث أية تعديالت في طبقة األوزون وما يترتب على  )د( 

ذلك من تغيير في اإلشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية 
على المواد الطبيعية واالصطناعية المفيدة للبشرية ؛

٣-٢
ة 

ماد
ال
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المواد والممارسات والعمليات واألنشطة التي قد تؤثر في طبقة  )ه( 

األوزون ، وآثارها التراكمية ؛
المواد والتكنولوجيات البديلة ؛ )و( 

المسائل االجتماعية االقتصادية ذات الصلة. )ز( 
وعلى النحو المبين تفصياًل في المرفقين األول والثاني .  

تتعهد األطراف بأن تشجع أو تنشئ ، حسب االقتضاء ، مباشرة أو عن   .٢
طريق هيئات دولية مختصة ، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية 
واألنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي ، برامج مشتركة أو 
تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة األوزون والبارامترات األخرى ذات الصلة 

وفق ما هو مبين تفصياًل في المرفق األول.
تتعهد األطراف بأن تتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية   .٣

مختصة ، لضمان تجميع األبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها 
عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي 

حينه.

التعاون في المجاالت العلمية والتقنية  المادة ٤: 
والقانونية 

تعمل األطراف على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات العلمية ،   .١
والتقنية ، واالجتماعية االقتصادية ، والتجارية ، والقانونية ذات الصلة بهذه 

وتقدم  االتفاقية ، وذلك على النحو المبين تفصياًل في المرفق الثاني . 
وعلى أي من  هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها األطراف . 

هذه الهيئات ، التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سارية ، 
ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها ، على نحو يكفل حماية 

سريتها قبل إتاحتها لكل األطراف .
تتعاون األطراف ، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية،   .٢

آخذة في االعتبار بصفة خاصة ، احتياجات البلدان النامية ، في العمل 
بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، على تشجيع تطوير 

ويجب االضطالع بهذا التعاون بصفة خاصة عن  ونقل التكنولوجيا والمعرفة . 
طريق :

تسهيل اكتساب األطراف األخرى للتكنولوجيا البديلة ؛  )أ( 
توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو  )ب( 

كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه األطراف ؛

٤-٣
ة 

ماد
ال
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توفير المعدات والتسهيالت الالزمة للبحث والمالحظة المنتظمة )ج( 

التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين . )د( 

إحالة المعلومات  المادة ٥: 
تحيل األط راف ، عن طريق األمانة ، إلى مؤتمر األطراف المنشأ بموجب المادة ٦، 
معلومات عن التدابير التي اتخذها تنفيذًا لهذه االتفاقية ، وللبروتوكوالت التي 
هي أطراف فيها ، بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات األطراف في 

الصكوك ذات الصلة .

مؤتمر األطراف  المادة ٦: 
وتدعو األمانة المعينة بصفة  ينشأ بموجب هذه االتفاقية مؤتمر لألطراف .   .١
مؤقتة بموجب أحكام المادة ٧ ، إلى عقد االجتماع األول لمؤتمر األطراف 

ثم تعقد  في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية , 
اجتماعات عادية لمؤتمر األطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في 

اجتماعه األول .
تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر األطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه   .٢

المؤتمر ضروريًا ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد 
هذا الطلب ما ال يقل عن ثلث األطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من 

موعد إبالغ األمانة لألطراف بالطلب .
يعتمد مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء ، نظامًا داخليًا ونظامًا ماليًا له وألي   .٣
هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك األحكام المالية التي تنظم سير عمل 

األمانة .
يبقي مؤتمر األطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض المستمر ،   .٤

وعليه باإلضافة إلى ذلك :
تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقًا للمادة  )أ( 

٥ وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي 
تقدمها أية هيئة فرعية ؛

استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة األوزون وعن التعديل  )ب( 

المحتمل فيها واآلثار المحتملة ألي تعديل؛
العمل ، وفقًا للمادة ٢ ، على تحقيق التناسق بين السياسات  )ج( 

٦-٤
ة 

ماد
ال
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واإلستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من 
إطالق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعدياُل لطبقة األوزون ، 

والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه االتفاقية ؛
القيام وفقًا للمادتين ٣ و ٤ ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ،  )د( 

والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا 
والمعرفة ؛

القيام ، عند االقتضاء ، وفقًا للمادتين ٩ و ١٠ ، بدراسة واعتماد تعديالت  )ه( 

هذه االتفاقية ومرفقاتها ؛
دراسة تعديالت أي بروتوكول ، وكذلك تعديالت أية مرفقات له ، وتوصية  )و( 

األطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛
القيام ، عند االقتضاء وفقًا للمادة ١٠ ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية  )ز( 

لهذه االتفاقية ؛
القيام ، عند االقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكوالت وفقًا للمادة ٨ ؛ )ح( 

إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر الزمة لتنفيذ هذه االتفاقية ؛ )ك( 

السعي ، عند االقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية  )ل(  

واللجان العلمية المختصة ، وال سيما المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة 

األوزون ، في مجال البحث العلمي والمالحظة المنتظمة واألنشطة 
األخرى ذات الصلة بأهداف هذه االتفاقية ، واالستفادة ، حسب 

االقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛
النظر فيما قد يلزم من اإلجراءات اإلضافية لتحقيق أهداف هذه  )م( 

االتفاقية والقيام بها .
يجوز لألمم المتحدة ، ولوكاالتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة   .٥

الذرية ، وكذلك ألية دولة ليست طرفًا في هذه االتفاقية ، أن تكون ممثلة 
ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة  في اجتماعات مؤتمر األطراف بمراقبين . 
أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في 
المجاالت ذات الصلة بحماية طبقة األوزون ، إذا ما أبلغت األمانة برغبتها 

في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر األطراف بصفة مراقب ، وذلك ما 
ويخضع  لم يعترض على هذا الحضور ما ال يقل عن ثلث األطراف الحاضرة . 

قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر األطراف.
 

ة ٦
ماد

ال
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األمانة  المادة ٧: 
تتمثل وظائف األمانة فيما يلي :  .١

الترتيب لعقد االجتماعات المنصوص عليها في المواد ٦ و٨ و٩ و١٠   )أ( 
وتقديم الخدمات لها ؛

إعداد ونقل التقارير استنادًا إلى المعلومات الواردة وفقًا للمادتين ٤  )ب( 

و٥ ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية 
المنشأة بموجب المادة ٦ ؛

أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكوالت ؛ )ج( 

إعداد تقارير عن األنشطة التي تقوم بها تنفيذًا لوظائفها بموجب هذه  )د( 

االتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر األطراف ؛
ضمان التنسيق الالزم مع الهيئات الدولية المعنية األخرى ، وال سيما  )ه( 

الدخول في الترتيبات اإلدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء 
وظائفها بفعالية ؛

أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر األطراف . )و( 

يتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة مسؤولية االضطالع بمهام األمانة   .٢
بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء االجتماع العادي األول لمؤتمر األطراف الذي 
ويعين مؤتمر األطراف في اجتماعه العادي األول  سيعقد وفقًا للمادة ٦ . 

األمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت 
استعداها لالضطالع بمهام األمانة وفقًا لهذه االتفاقية .

اعتماد البروتوكوالت  المادة ٨: 
يجوز لمؤتمر األطراف أن يعتمد في اجتماع له ، بروتوكوالت ، عماًل   .١

بالمادة ٢. 
تبلغ األمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى األطراف قبل موعد هذا االجتماع   .٢

بستة أشهر على األقل.

٨-٦
ة 

ماد
ال
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تعديل االتفاقية أو البروتوكوالت  المادة ٩: 
ألي من األطراف أن يقترح تعديالت لهذه االتفاقية أو ألي من   .١

وتولي تلك التعديالت المراعاة الواجبة ألمور منها االعتبارات  البروتوكوالت . 
العلمية والتقنية ذات الصلة .

وتعتمد  تعتمد تعديالت هذه االتفاقية في اجتماع لمؤتمر األطراف .   .٢
وتبلغ  تعديالت أي بروتوكول في اجتماع ألطراف البروتوكول المعني . 
األمانة نص أي تعديل مقترح لهذه االتفاقية أو ألي بروتوكول ، ما لم 

ينص على خالف ذلك في البروتوكول المعني ، إلى األطراف قبل موعد 
كما تبلغ  االجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل . 

األمانة الموقعين على هذه االتفاقية بالتعديالت المقترحة للعلم .
تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح   .٣

فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق  لهذه االتفاقية بتوافق اآلراء . 
اآلراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية ثالثة أرباع 
أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة في االجتماع ، ويقدم الوديع التعديل 

إلى جميع األطراف للتصديق عليها أو إقراره أو قبوله .
ينطبق اإلجراء المذكور في الفقرة ٣ أعاله على التعديالت المتعلقة   .٤

بأي بروتوكول ، عدا أنه تكفي العتمادها أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين 
والمصوتين في الجلسة لألطراف في ذلك البروتوكول .

يتم إخطار الوديع كتابيًا بالتصديق على التعديالت أو إقرارها أو قبولها .   .٥
ويبدأ نفاذ التعديالت المعتمدة وفقًا للمادة ٣ أو ٤ أعاله بين األطراف التي 

قبلتها اعتبارًا من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق 
عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما ال يقل عن ثالثة أرباع األطراف في 

هذه االتفاقية أو ثلثي األطراف في البروتوكول المعني ، ما لم ينص على 
خالف ذلك في مثل هذا البروتوكول ، وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديالت 

بالنسبة ألي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة 
تصديقه على هذه التعديالت أو إقرارها أو قبولها .

الحاضرة والمصوتة  ألغراض هذه المادة تعني “األطراف الحاضرة والمصوتة”   .٦
باإليجاب أو السلب .

ة ٩
ماد

ال
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اعتماد وتعديل المرفقات  المادة ١٠: 
تشكل مرفقات هذه االتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءًا ال يتجزأ من   .١

وما لم ينص على خالف ذلك  هذه االتفاقية أو من البروتوكول تبعًا للحالة. 
تشكل أية إحالة إلى هذه االتفاقية أو إلى بروتوكوالتها إحالة في الوقت 
وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية  ذاته إلى أية مرفقات بها . 

والتقنية واإلدارية .
ينطبق اإلجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات اإلضافية لهذه   .٢
االتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، ما لم ينص أي بروتوكول على خالف 

ذلك ، فيما يتعلق بمرفقاته : 

تقترح مرفقات هذه االتفاقية وتعتمد طبقًا لإلجراء المنصوص عليه   )أ( 
في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٩ ، بينما تقترح وتعتمد مرفقـات 

أي بروتوكول طبقًا لإلجراء المنصوص عليه في الفقرتين ٢ و٤ من 
المادة ٩ ؛ 

على أي طرف ال يستطيع إقرار مرفق إضافي أو مرفق ألي من  )ب( 

البروتوكوالت يكون طرفًا فيه أن يخطر الوديع كتابيًا بذلك ، في غضون 
ويبلغ الوديع ، دون  ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبالغ االعتماد. 

تأخير، جميع األطراف بأي إخطار يتلقاه ، ويجوز ألي طرف وفي أي 
وعند ذلك يبدأ  وقت ، أن يغير إعالنه السابق باالعتراض إلى القبول . 

نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف ؛
عند انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ ، يصبح  )ج( 

المرفق ساري المفعول بالنسبة لجميع األطراف في هذه االتفاقية 
أو ألي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطارًا وفقًا ألحكام الفقرة 

أعاله . الفرعية )ب( 
يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديالت المرفقات بهذه االتفاقية ، أو   .٣

بأي بروتوكول لنفس اإلجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء ونفاذ مرفقات 
وتولى المرفقات وتعديالتها المراعاة  االتفاقية أو مرفقات البروتوكول . 

الواجبة ألمور منها االعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق ، على تعديل لهذه   .٤

االتفاقية أو ألي بروتوكول ، فال يبدأ نفاذ المرفق اإلضافي أو المرفق 
المعدل ، إال وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه االتفاقية أو 

البروتوكول المعني .

ة ١٠
ماد

ال
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تسوية المنازعات  المادة ١١: 
في حالة نشوء نزاع بين األطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية   .١

تسعى األطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن األطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ،   .٢

يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب 
وساطة طرف ثالث .

لدى التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها   .٣
في أي وقت الحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 
أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل اإللزام إحدى أو كلتا الوسيلتين 

التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقًا للفقرة ١ أو الفقرة ٢ 
أعاله :

التحكيم وفقًا لإلجراءات التي يعتمدها مؤتمر األطراف في أول اجتماع  )أ( 
عادي له ؛

عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . )ب( 

إذا لم تكن األطراف قد قبلت جزءًا موحدًا أو أيًا من اإلجراءين ، وفقًا   .٤
للفقرة ٣ أعاله ، يحال النزاع للتوافيق وفقًا للفقرة ٥ أدناه ما لم تتفق 

األطراف على خالف ذلك .
وتشكل اللجنة من  تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع .   .٥

عدد متساو من األعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل 
وتصدر اللجنة قرارًا نهائيًا له طابع التوصية تراعيه  األعضاء مجتمعين . 

األطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خالف ذلك   .٦

في البروتوكول المعني .

التوقيع  المادة ١٢: 
يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية على هذه 

االتفاقية في وزارة الخارجية االتحادية لجمهورية النمسا ، من ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥ 
إلى ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ، وفي مقر األمم المتحدة بنيويورك من ٢٢ أيلول/

سبتمبر ١٩٨٥ إلى ٢١ آذار/مارس ١٩٨٦ .

١-١١
ة ٢

ماد
ال
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التصديق أو القبول أو اإلقرار  المادة ١٣: 
تخضع هذه االتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو اإلقرار ، من   .١

وتودع صكوك  جانب الدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي . 
التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى الوديع .

إن أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ تصبح طرفًا في   .٢
هذه االتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أي من دولها األعضاء ، تصبح 

مرتبطة بجميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية أو البروتوكول ، تبعًا للحالة. 
وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة ، أو أكثر ، من الدول األعضاء 

فيها ، طرفًا في االتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة ، تتولى المنظمة 
ودولها األعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب 

وفي هذه الحاالت ، ال يجوز  االتفاقية أو البروتوكول ، حسب األحوال . 
للمنظمة وللدول األعضاء أن تمارس ، معًا وفي الوقت ذاته ، الحقوق 

الناشئة عن االتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة .
تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعاله ، في صكوك تصديقها   .٣

أو قبولها أو إقرارها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها االتفاقية 
كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل  أو البروتوكول ذو الصلة . 

جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها .

االنضمام  المادة ١٤: 
يفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية وإلى أي بروتوكول أمام الدول أو   .١

منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية ، اعتبارًا من تاريخ إقفال باب التوقيع 
وتودع صكوك االنضمام لدى الوديع. على االتفاقية أو البروتوكول المعني . 
تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعاله ، في صكوك انضمامها ،   .٢

مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها االتفاقية أو البروتوكول ذو 
الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على 

نطاق اختصاصها .
تطبق أحكام الفقرة ٢ من المادة ١٣ على منظمات التكامل االقتصادي   .٣

اإلقليمية التي تنضم إلى هذه االتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

١٣-
١٤ 

دة
ما

ال
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حق التصويت  المادة ١٥: 
يكون لكل طرف في هذه االتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .  .١

باستثناء ما نص عليه في الفقرة ١ أعاله ، تمارس المنظمات اإلقليمية   -  ٢
للتكامل االقتصادي حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في 

نطاق اختصاصها ، بإدالئها بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء 
وال  فيها التي تكون طرفًا في االتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة . 

تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول األعضاء فيها 
تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس ،

العالقة بين االتفاقية وبروتوكوالتها  المادة ١٦: 
ال يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي طرفًا   .١

في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفًا في االتفاقية .
يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على األطراف في   .٢

البروتوكول المعني .

بدء النفاذ  المادة ١٧: 
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك   .١

العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام .
يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه االتفاقية، ما لم ينص على خالف ذلك في   .٢

هذا البروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الحادي 
عشر من صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو 

االنضمام إليه.
يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى كل طرف يصدق على هذه االتفاقية   .٣

أو يقبلها أو يقرها أو ينضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك 
التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام ، في اليوم التسعين التالي 
لتاريخ إيداع هذا الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه .

١٥-
١٧ 

دة
ما

ال
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يبدأ نفاذ أي بروتوكول ، ما لم ينص على خالف ذلك في هذا البروتوكول ،   .٤
بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم إليه ، بعد 

بدء نفاذه وفقًا للفقرة ٢ أعاله ، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا 
الطرف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ 

االتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد .
ألغراض الفقرتين ١ و٢ أعاله ال يعتبر أي صك مودع من ِقبل إحدى المنظمات   .٥

اإلقليمية للتكامل االقتصادي صكًا إضافيًا للصكوك التي أودعتها الدول 
األعضاء في هذه المنظمة .

التحفظات  المادة ١٨: 
ال يجوز إبداء أي تحفظات على هذه االتفاقية .

االنسحاب  المادة ١٩: 
يجوز ألي طرف أن ينسحب من هذه االتفاقية في أي وقت بعد أربع   .١

سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار 
كتابي إلى الوديع .

فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه االتفاقية ، يجوز ألي   .٢
طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي أربع سنوات من 

تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه 
إخطار كتابي إلى الوديع .

يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذًا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ   .٣
تسلم الوديع إلخطار االنسحاب أو في تاريخ الحق حسبما يتحدد في إخطار 

االنسحاب .
يعتبر أي طرف منسحب من هذه االتفاقية منسحبًا أيضًا من أي بروتوكول   .٤

هو طرف فيه .

الوديعة  المادة ٢٠: 
يتولى األمين العام لألمم المتحدة وظائف الوديع لهذه االتفاقية وأي من   .١

البروتوكوالت .

١٧-
٢٠ 

دة
ما

ال
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يقوم الوديع بإبالغ األطراف بما يلي بصفة خاصة :  .٢
التوقيع على هذه االتفاقية وعلى أي بروتوكول ، وإيداع وثائق   )أ( 
التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام وفقًا للمادتين ١٣ و١٤ ؛

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية وأي بروتوكول وفقًا للمادة ١٧ ؛ )ب( 

إخطارات االنسحاب المقدمة وفقًا للمادة ١٩ ؛ )ج( 

التعديالت المعتمدة بالنسبة لالتفاقية وألي بروتوكول ، قبول األطراف  )د( 

لهذه التعديالت وتاريخ بدء نفاذها، وفقًا للمادة ٩ ؛
جميع األمور المتعلقة باعتماد وإقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقًا  )ه( 

للمادة ١٠ ؛
اإلخطارات الواردة من المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي في  )و( 

شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه االتفاقية وأي من 
البروتوكوالت ، وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديالت ؛

اإلعالنات المدلى بها وفقًا للفقرة ٣ من المادة ١١ . )ز( 

حجية النصوص  المادة ٢١: 
يودع أصل هذه االتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزية والروسية 

والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى األمين العام لألمم المتحدة .

وإثباتًا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون في ذلك قانونًا ، 
بالتوقيع على هذه االتفاقية .

حرر في فيينا في الثاني والعشرين من آذار/مارس ١٩٨٥
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المرفق األول :البحث وعمليات الرصد المنتظمة
تدرك األطراف في االتفاقية أن القضايا العلمية الرئيسية هي :  .١

تعديل طبقة األوزون ، مما قد يسفر عن تغيير في مقدار اإلشعاع  )أ( 
الشمسي فوق البنفسجي ، ذي التأثير البيولوجي ، الذي يصل إلى 

سطح األرض وفي العواقب المحتملة على صحة البشر وعلى الكائنات 
الحية والنظم اإليكولوجية والمواد النافعة للبشرية ؛

تعديل التوزيع الرأسي لألوزون ، مما يمكن أن يغير الهيكل الحراري  )ب( 

للغالف الجوي والعواقب المحتملة على الطقس والمناخ .
تتعاون األطراف في االتفاقية ، وفقًا للمادة ٣ ، في االضطالع بالبحوث   .٢
وعمليات المالحظة المنتظمة وفي وضع توصيات بشأن البحوث وعمليات 

الرصد في المستقبل في مجاالت مثل :

)أ(    البحث في فيزياء وكيمياء الجو
مواصلة تطوير النماذج التي تبحث في  نماذج نظرية شاملة :   )١(

التفاعل بين العمليات اإلشعاعية والدينامية والكيميائية ، 
وإجراء دراسات عن اآلثار المتزامنة لمختلف األنواع االصطناعية 
واألنواع الحادثة بصورة طبيعية على األوزون الجوي ؛ وتفسير 

مجموعات البيانات المتعلقة بالقياس والمتحصلة بواسطة 
التوابع وبدونها ، وتقييم االتجاهات في البارامترات الجوية 

والجيوفيزيائية ، واستحداث أساليب لغزو التغيير في البارامترات 
إلى أساليب محددة ؛

معامالت المعدالت وعينات االمتصاص  دراسات مختبرية عن :   )٢(

وآليات التفاعل ذات الصلة بالعمليات الكيميائية والضوئية 
الكيميائية في الطبقة السفلى والطبقة العليا للجو ، والبيانات 

الطيفية لدعم القياسات الميدانية في المناطق الطيفية ذات 
الصلة ؛

تركز وتدفقات مصدر الغازات الرئيسية ذات  قياسات ميدانية :   )٣(

األصل الطبيعي والبشري على السواء ؛ ودراسات عن ديناميات 
الغالف الجوي ، وعمليات قياس متزامنة لألنواع المترابطة 

بصورة ضوئية كيميائية وصواًل إلى الطبقة المتاخمة للكوكب 
وذلك باستخدام أجهزة االستشعار في وضع القياس أو عن 
بعد ، ومقارنات فيما بين أجهزة االستشعار المختلفة ، بما 

في ذلك عمليات قياس مترابطة ومنسقة لتجهيزات التوابع ، 
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والميادين الثالثية األبعاد لمكونات النزرة الرئيسية للغالف 
الجوي ، والدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛
استحداث األدوات بما في ذلك أجهزة االستشعار بواسطة   )٤(

التوابع وغيرها للمكونات النزرة الجوية ، والتدفق الطيفي 
الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛

البحث في اآلثار الصحية والبيولوجية وآثار االنحالل الضوئي )ب( 

العالقة بين تعرض البشر لإلشعاع الشمسي المرئي وفـوق   )١(
نشوء السرطان الجلدي  البنفسجي ذي التأثير البيولوجـي و)أ( 

آثار ذلك على نظام المناعة ؛ القاتم وغير القاتم ؛ و)ب( 
آثار اإلشعاع الشمسي فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي   )٢(

المحاصيل الزراعيـة،  بما في ذلك تبعية األطوال الموجية علـى )أ( 
النسيجة  والغابات والنظـم اإليكولوجيـة األرضية األخـرى ؛ و)ب( 
الغذائية المائية ومصايد األسماك ، وكذلك احتمال كبح اإلنتاج 

األوكسجيني للنباتات البحرية المغمورة؛
اآلليات التي يؤثر بها اإلشعاع فوق البنفسجي ـ ب على المواد   )٣(

البيولوجية واألنواع ، والنظم اإليكولوجية ، بما في ذلك : 
العالقة بين الجرعة ، ومعدل الجرعة ، واالستجابة واالضطالع 

الضوئي ، والتكيف ، والحماية ؛ 
دراسات عن أطياف التأثير البيولوجي واالستجابة الطيفية   )٤( 

باستخدام اإلشعاع المتعدد األلوان ، بغية شمول التفاعالت 
المتبادلة المحتملة بين المناطق ذات األطوال الموجية المختلفة؛

حساسيات وأنشطة  تأثير اإلشعاع فوق البنفسجي ـ ب على:   )٥(

األنواع البيولوجية الهامة لتوازن المحيط الجوي ، والعمليات 
األولية مثل التوليف الضوئي والتوليف الحيوي ؛

على  تأثير اإلشعاع فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي:   )٦(

االنحالل الضوئي للملوثات والكيماويات الزراعية والمواد األخرى ؛

البحوث المتعلقة باآلثار على المناخ )ج( 

دراسات نظرية ودراسات رصد لآلثار اإلشعاعية الناجمة عن   )١(
األوزون واألنواع النزرة األخرى وتأثيرها على بارامترات المناخ، 
مثل درجات الحرارة على سطح األرض والبحر ، وأنماط سقوط 

المطر ، والتبادل بين طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير؛
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تقصي نتائج مثل هذه التأثيرات المناخية على مختلف جوانب   )٢(

النشاط البشري ؛

عمليات الرصد المنتظمة لما يلي : )د( 

حالة طبقة األوزون )أي التغيرية الحيزية والزمنية لمحتوى عمود   )١(
بتحقيق التشغيل الكامل  األوزون الكلي وتوزيعه الرأسي( 

للنظام لرصد األوزون القائم على تكامل نظام التوابع والنظام 
األرضي ؛ 

تركيزات غازات المنشأ في طبقتي الغالف الجوي السفلي   )٢(

والعليا بالنسبة ألكاسيد الهيدروجين وأكاسيد النتروجين 
واألكاسيد الكلورية الكربونية المتجانسة ؛

درجة الحرارة من األرض إلى طبقة الغالف الجوي الوسطى   )٣(

باستخدام نظم مقامة على األرض ونظم محمولة على توابع ؛
الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، واإلشعاع   )٤(

الحراري الذي يترك الغالف الجوي لألرض، باستخدام قياسات 
التوابع ؛

الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، الذي يصل إلى   )٥(

سطح األرض في نطاق اإلشعاع فوق البنفسجي ذي التأثيرات 
؛ البيولوجية )اإلشعاع فوق البنفسجي ـ ب( 

خواص االيروصول وتوزيعه من األرض إلى طبقة الغالف الجوي   )٦(

الوسطى ، باستخدام نظم مقامة على األرض ونظم محمولة 
جوًا ونظم محمولة على توابع ؛

المتغيرات الهامة مناخيًا عن طريق االحتفاظ ببرامج تعني إجراء   )٧(

قياسات سطحية ارصادية رفيعة النوعية ؛
األنواع النزرة ودرجات الحرارة والدفق الشمسي وااليروصوالت ،   )٨(

باستخدام طرائق محسنة في تحليل البيانات العالمية .
تتعاون األطراف في االتفاقية ، مع مراعاة االحتياجات الخاصة بالبلدان   ٣.

النامية في النهوض بالتدريب العلمي والتقني المناسب الالزم 
للمشاركة في البحوث وعمليات الرصد المنتظمة المحددة إجمااًل في 

وينبغي التأكيد بوجه خاص على المعايرة المتبادلة ألجهزة  هذا المرفق . 
وأساليب الرصد بقصد إيجاد مجموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسيًا من 

البيانات العلمية .
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ويعتقد أن المواد الكيميائية ذات المصادر الطبيعية واالصطناعية ،   ٤.

المذكورة فيما يلي غير مرتبة حسب أولوية األهمية ، لديها القدرة على 
تعديل الخواص الكيميائية أو الفيزيائية لطبقة األوزون .

المواد الكربونية (أ) 

أول أكسيد الكربون  )١(
أول أكسيد الكربون له مصادر طبيعية واصطناعية هامة ،    

ويعتقد أنه يقوم بدور رئيسي مباشر في الكيمياء الضوئية 
لطبقة الغالف الجوي السفلى وبدور غير مباشر في الكيمياء 

الضوئية لطبقة الغالف الجوي العليا .
ثاني أكسيد الكربون  )٢(

لثاني أكسيد الكربون مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، وهو    
يؤثر في أوزون طبقة الغالف الجوي العليا بالتأثير على الهيكل 

الحراري للغالف الجوي .
الميثان  )٣(

للميثان مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، وهو يؤثر في    
أوزون طبقتي الغالف الجوي السفلى والعليا .

أنواع الهيدروكربونات غير الميثانية  )٤(

ألنواع الهيدروكربونات غير الميثانية ، التي تتألف من عدد كبير   
من المواد الكيميائية ، مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، 

ولها دور مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغالف الجوي 
السفلى ودور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغالف 

الجوي العليا .

(ب)  المواد النتروجينية

أكسيد النتروز  )١(
المصادر الغالبة ألكسيد النتروز مصادر طبيعية ، ولكن    

وأكسيد النتروز  اإلسهامات االصطناعية غدت متزايدة األهمية . 
هو المصدر األولي ألكاسيد النتروجين في طبقة الغالف الجوي 

العليا التي تقوم بدور حيوي في الحد من وفرة األوزون في 
تلك الطبقة .

أكسيد النتروجين   )٢(

تقوم مصادر أكاسيد النتروجين على مستوى سطح األرض    
بدور مباشر رئيسي في العمليات الضوئية الكيميائية في 
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طبقة الغالف الجوي العليا فقط ، وبدور غير مباشر في الكيمياء 
الضوئية لطبقة الغالف الجوي العليا ، في حين أن حقن أكاسيد 

النتروجين قرب التروبوبوز “منطقة الركود”، يمكن أن يؤدي مباشرة 
إلى حدوث تغيير في أوزون طبقة الغالف الجوي السفلى وأوزون 

طبقة الغالف الجوي العليا .

(ج)  المواد الكلورية 

االلكانات التامة الهلجنة )مثل رابع كلوريد الكربون ، وثالث   )١(
كلوروفلوروميثان ، وثاني كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلورو 

وثالث فلوروإيثان ، وثاني كلورو ورابع فلوروإيثان .(
االلكانات التامة الهلجنة اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر    

لألكاسيد الكلورية التي تقوم بدور أساسي في الكيمياء الضوئية 
٥٠ كم  لألوزون ، وال سيما في منطقة االرتفاع ٢٠ – 

االلكانات الجزئية الهلجنة )مثل كلوريد الميثيل ، وأول كلورو   )٢( 
. وثاني فلوروميثان ، وثالث كلوروثان وثاني فلوروميثان( 

مصادر كلوريد الميثيل طبيعية ، في حين أن االلكانات الجزئية    
وتمثل هذه  الهلجنة األخرى المذكورة أعاله اصطناعية المنشأ . 

الغازات أيضًا كمصدر لألكاسيد الكلورية في طبقة الغالف الجوي 
العليا .

المواد البرومية   (د)    
االلكانات التامة الهلجنة )مثل أول برومو ثالث فلوروميثان(  

هذه الغازات اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر لألكاسيد البرومية .   
التي يماثل سلوكها سلوك األكاسيد الكلورية .

المواد الهيدروجينية  (ه) 
غاز الهيدروجين  )١(

لغاز الهيدروجين مصدر طبيعي ومصدر اصطناعي ، ويؤدي هذا   
الغاز دورًا ضئياًل في الكيمياء الضوئية لطبقة الغالف الجوي العليا .

الماء  )٢(

الماء مصدره طبيعي ، وهو يؤدي دورًا حيويًا في الكيمياء   
ومن  الضوئية لكل من طبقتي الغالف الجوي السفلى والعليا . 

المصادر المحلية لبخار الماء في طبقة الغالف الجوي العليا تأكسد 
الميثان ثم ، بدرجة أقل ، تأكسد الهيدروجين .
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تبادل المعلومات المرفق الثاني: 
تدرك األطراف في االتفاقية أن جمع وتقاسم المعلومات وسيلة هامة من   ١.
وسائل تحقيق أهداف هذه االتفاقية وضمان مالئمة وعدالة أية إجراءات 
وعلى األطراف بالتالي أن تتبادل المعلومات العلمية والتقنية  قد تتخذ . 

االقتصادية ، المهنية ، والتجارية ، والقانونية . واالجتماعية – 
ينبغي لألطراف في االتفاقية عندما تقرر نوع المعلومات التي يتعين   ٢.

جمعها وتبادلها ، أن تضع في اعتبارها جدوى المعلومات وتكاليف 
وتدرك األطراف أيضًا أن التعاون في إطار هذا المرفق  الحصول عليها . 

يجب أن يكون متمشيًا مع القوانين واألنظمة والممارسات الوطنية فيما 
واألسرار التجارية ، وحماية المعلومات السرية والمعلومات  يتعلق بالبراءات. 

المتعلقة بالملكية .
المعلومات العلمية   ٣.

وتشمل معلومات عن :   
البحوث المزمعة والجارية ، الحكومية والخاصة معًا ، لتسهيل تنسيق  )أ( 

برامج البحوث بما يكفل استخدام الموارد الوطنية والدولية المتاحة على 
أكفأ وجه ؛

بيانات االنبعاثات الالزمة للبحث ؛ )ب( 

النتائج العلمية المنشورة في األدبيات العلمية الرفيعة المستوى لفهم  )ج( 

فيزياء وكيمياء الغالف الجوي لألرض وقابليته للتغير ، وال سيما حالة 
طبقة األوزون ، وعواقب تغير محتوى عمود األوزون الكلي أو التوزيع 

الرأسي لألوزون في جميع المسافات الزمنية على الصحة البشرية 
والبيئة والمناخ ؛

تقييم نتائج البحوث ووضع توصيات للبحوث في المستقبل . )د( 

المعلومات التقنية   ٤.

وتشمل معلومات عن :  
مدى توفر وتكلفة البدائل الكيميائية والتكنولوجيات البديلة للتقليل من  )أ( 
انبعاث المواد المعدلة لألوزون وما يتصل بذلك من بحوث مزمعة وجارية ؛
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القيود وأية مخاطر ينطوي عليها استخدام البدائل الكيميائية أو غير  )ب( 

الكيميائية والتكنولوجيات البديلة .
االقتصادية والتجارية من المواد المشار إليها في  المعلومات االجتماعية –   ٥.

المرفق األول 
وتشمل معلومات عن :

اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية ؛ )أ( 
االستخدام وأنماط االستخدام ؛ )ب( 

الواردات/الصادرات ؛ )ج( 

تكاليف ومخاطر ومنافع األنشطة البشرية التي قد تحدث بطريق غير  )د( 

مباشر تعدياًل في طبقة األوزون ، وتكاليف مخاطر ومنافع اآلثار المترتبة 
على اإلجراءات التنظيمية المتخذة أو الجاري بعثها للحد من تلك 

األنشطة .
المعلومات القانونية   ٦.

وتشمل معلومات عن :  
القوانين الوطنية والتدابير اإلدارية والبحوث القانونية ذات الصلة بحماية  )أ( 

طبقة األوزون ؛
االتقاقات الدولية بما في ذلك االتقاقات الثنائية ، ذات الصلة بحماية  )ب( 

طبقة األوزون ؛
أساليب وأحكام الترخيص ومدى توفر البراءات ذات الصلة بحماية طبقة  )ج( 

األوزون .
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إعالنات صادرة لدى إقرار الوثيقة النهائية لمؤتمر 
المفوضين المعني بحماية طبقة األوزون 

تم االتفاق في المؤتمر على أن البيانات الواردة في الفقرات من ١ إلى ٣ 
بالصيغة التي قدمت بها في ٢١ آذار/مارس ١٩٨٥ واإلعالنين الواردين في الفقرتين 

٤ و٥ بالصيغة التي قدما بها في ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥ ينبغي أن يردا في تذييل 
للوثيقة النهائية للمؤتمر.

وإيطاليا وبلجيكا  االتحادية(  تعرب وفود أستراليا وألمانيا )جمهورية –   .١
والدانمرك والسويد وسويسرا وشيلي وفرنسا وفنلندا وكندا والمملكة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا ونيوزيلندا 
وهولندا عن أسفها لعدم تضمن اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون أي 
نص بشأن التسوية االلزامية للمنازعات بواسطة طرف ثالث بطلب من أحد 

فإن هذه الوفود  وتمشيًا مع تأييدها التقليدي لمثل هذا اإلجراء.  األطراف. 
تناشد جميع األطراف في االتفاقية االستفادة من إمكانية إصدار بيان 

بموجب إحكام الفقرة ٣ من المادة ١١ من االتفاقية. 
ويكرر وفد مصر اإلعراب عن األهمية التي توليها حكومته للجهود الدولية   .٢

ولذلك فقد  والوطنية لحماية البيئة بما في ذلك حماية طبقة األوزون. 
شارك الوفد منذ البداية في األعمال التحضيرية لعقد مؤتمر المفوضين 

المعني بحماية طبقة األوزون، كما شارك في اعتماد االتفاقية والقرارات. 
وإن وفد مصر، إذ شارك في توافق اآلراء بشأن المادة ١ من االتفاقية، 

فإن تفسيره للفقرة السادسة من تلك المادة هو أنها تنطبق على كافة 
المنظمات اإلقليمية بما في ذلك منظمة الوحدة اإلفريقية، وجامعة الدول 

العربية، إذا ما وفت تلك المنظمات بالشروط المنصوص عليها في هذه 
المادة وهي االختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها االتفاقية 

وحصلت على التفويض الالزم من الدول األعضاء فيها وفقًا لنظمها 
وأن وفد مصر إذ شارك في إقرار المادة ٢ من االتفاقية بتوافق  الداخلية. 

اآلراء، يعلن إن العبارة األولى من الفقرة ٢ من تلك المادة ينبغي أن تفسر 
في ضوء الفقرة الثالثة من الديباجة وأن وفد مصر إذ شارك في توافق 
الرأي بصدد القرار رقم ١ الخاص بالترتيبات المؤسسية والمالية يعلن أن 

موافقته على الفقرة الثالثة من الديباجة تخل بموقفها إزاء طريق توزيع 
الحصص المقررة على الدول األعضاء، مع اإلشارة بوجه خاص إلى البديل 

رقم ٢ الذي سبق للوفد أن أيده خالل المناقشات التي أجريت بشأن 
الوثيقة التحضيرية UNEP/WG.94/13 التي تنص على أن تتحمل الدول الصناعية 

٨٠ في المائة من التكاليف وأن توزع الـ ٢٠ في المائة الباقية على باقي 
الدول األعضاء وفقًا لنظام تقرير الحصص المتبع في األمم المتحدة.
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وفيما يتعلق بالقرار رقم ٢ بشأن الكلوروفلوروكربونات يرى وفد اليابان   .٣
أنه ينبغي التريث في إتخاذ أي قرار بصدد االستمرار أو عدم االستمرار في 

العمل من أجل إعداد بروتوكول، انتظارًا لنتائج أعمال لجنة التنسيق المعنية 
ثانيًا فيما يتعلق بالفقرة ٦ من القرار المذكور أعاله، يرى  بطبقة األوزون. 

وفد اليابان أنه ينبغي أن يكون لكل بلد أن يقرر بنفسه طريقة ضبط 
انبعاثات الكلوروفلوروكربونات.

يعلن وفد أسبانيا أنه يفهم أن الفقرة ٦ من القرار الخاص ببروتوكول   .٤
متعلق بالكلوروفلوروكربونات، وفقًا للتفسير الذي أعطاه رئيس المؤتمر 

في بيانه المدلى به في ٢١ آذار/مارس ١٩٨٥، موجهة، على أساس الحصر، 
إلى البلدان كل على حدة لحثها على مراقبة الحدود على انتاجها أو 

استخدامها للكلوروفلوروكربونات، وليست موجهة إلى بلدان أخرى أو إلى 
منظمات إقليمية بخصوص تلك البلدان.

يعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه يفهم أن المادة ١٥ من االتفاقية   .٥
تعني أن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية التي ليست أيًا من الدول 
األطراف فيها طرفًا في االتفاقية أو في بروتوكول ذي صلة بها، لديها 

كما يفهم الوفد ان المادة ١٥ ال تسمح بالتصويت  تصويت واحد لكل منها.  
مرتين من قبل منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية و الدول األطراف 

فيها، وهذا يعني، ان منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية قد ال صوت 
ابدا باالضافة الى الدول األطراف التي هي طرفا في االتفاقية او في 

بروتوكول ذي صلة بها،  والعكس بالعكس.
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بشأن المواد

 المستنفدة لطبقة
 األوزون

بصيغته المعدلة والمنقحة بواسطة االجتماع 
الثاني لألطراف

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠ لندن ،٢٧¬- 
وكذلك بواسطة

 االجتماع الرابع لألطراف
كوبنهاجن ،٢٣-٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢

والمعدلة كذلك بواسطة
االجتماع السابع لألطراف

فيينا ،٥-٧ كانون األول/ديسمبر ١٩٩٥
والمعدلة كذلك بواسطة

االجتماع التاسع لألطراف
مونتريال ،١٥-١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧

وبواسطة
االجتماع الحادي عشر لألطراف 

٣ كانون  بيجين ،٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر - 
األول/ديسمبر ١٩٩٩

والتعديالت األخرى
لالجتماع التاسع عشر لألطراف 

مونتريال ،١٧-٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧
والتنقيحات األخرى 

لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف 
كيغالي ،١٠-١٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٦

والتعديالت األخرى
لالجتماع الثالثين لألطراف 

كيتو ،٥-٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨
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الديباجة 
إن األطراف في هذا البروتوكول، 

لكونها أطرافًا في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، 
وإْذ تستشعر التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تأخذ التدابير المالئمة لحماية 
الصحة البشرية والبيئية من األضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن األنشطة 

البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة األوزون،
وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون على النطاق العالمي يمكن أن 

تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة األوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر ، األمر الذي 
يحتمل أن ينتج عنه آثار ضارة على الصحة البشرية والبيئة،

وإذ تدرك أيضًا اآلثار المناخية المحتملة النبعاثات هذه المواد،
وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة األوزون من االستنفاد ينبغي أن 

تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة ، آخذًا في الحسبان االعتبارات الفنية 
واالقتصادية، 

وتصميمًا منها على حماية طبقة األوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على 
نحو عادل من الحجم الكلي النبعاثات المواد المستنفدة لألوزون على النطاق 

العالمي ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة 
العلمية ، وآخذة في الحسبان االعتبارات الفنية االقتصادية ، وواضعة في االعتبار 

االحتياجات اإلنمائية للبلدان النامية، 
وإذ تسلم بالحاجة إلى ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، 

بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات 
المناسبة ، مع األخذ في االعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم األموال الالزمة ، وتوقع ما 
يمكن أن تقوم به األموال من فرق هائل في قدرة العالم على مواجهة المشكلة 

الثابتة علمًا ، الخاصة باستنفاد األوزون وما لها من آثار ضارة. 
وإذ تحيط علمًا بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني 

واإلقليمي للحد من انبعاثات مواد كلورية فلورية كربونية معينة، 
وإذ تنظر بعين االعتبار ألهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث ، وتطوير 
ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على انبعاثات المواد المستنفدة 

لألوزون والتقليل منها ، مع إيالء االعتبار بصفة خاصة الحتياجات البلدان النامية،
قد اتفقت على ما يلي:
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التعاريف  المادة ١: 
ألغراض هذا البروتوكول: 

اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون التي أبرمت في فيينا  تعني “االتفاقية”   .١
بتاريخ ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥.

األطراف في هذا البروتوكول ، ما لم يدل النص على  تعني “األطراف”   .٢
خالف ذلك. 

أمانة االتفاقية.  تعني “األمانة”   .٣
أية مادة مدرجة في المرفق ألف أو  تعني “المادة الخاضعة للرقابة”   .٤
المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء أو المرفق واو من هذا 

وتشمل  البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط . 
األيسومرات من أي من هذه المواد ، فيما عدا ما حدد بالمرفق ذي الصلة ، 
غير أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة للرقابة أو مخلوط يكون موجودًا في 

منتج مصنع بخالف أي حاوية تستخدم في نقل المادة أو في خزنها. 
حجم ما ينتج من المواد الخاضعة للرقابة مطروحًا منه الكمية  يعني “اإلنتاج”   .٥
المبادة بواسطة التكنولوجيات المتعين أن توافق عليها األطراف ومطروحًا 
منها الكمية المستخدمة بالكامل كمواد أساسية في إنتاج مواد كيميائية 

وال تعتبر الكميات المعاد تدويرها واستخدامها على أنها “إنتاج”.  أخرى . 
اإلنتاج مضافًا إليه الواردات مطروحًا منه الصادرات من  يعني “االستهالك”   .٦

المواد الخاضعة للرقابة. 
لإلنتاج والواردات والصادرات واالستهالك تلك  تعني “المستويات المحسوبة”   .٧

المستويات المحددة وفقًا ألحكام المادة ٣.
نقل كل المستوى المحسوب لإلنتاج لواحد  يعني “الترشيد الصناعي”   .٨

من األطراف ، أو جزء من هذا المستوى، إلى طرف آخر ألغراض تحقيق 
الكفاءات االقتصادية أو االستجابة للنقص المتوقع في المعروض كنتيجة 

لغلق المصانع.

تدابير الرقابة  المادة ٢: 
أدمجت في المادة ٢ ألف.  .١

أستعيض عنها بالمادة ٢ باء.  .٢

١-٢
ة 

ماد
ال



37

أستعيض عنها بالمادة ٢ ألف.   .٣
أستعيض عنها بالمادة ٢ ألف.   .٤

يجوز ألي طرف أن ينقل إلى أي طرف آخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات   .٥
الرقابة أي جزء من مستوى إنتاجه المحسوب المبين في المواد من ٢ ألف 
إلى ٢ واو ، والمادتين ٢ حاء و٢ ياء شريطة أال يتجاوز إجمالي المستويات 

المحسوبة المجمعة إلنتاج األطراف المعنية من أي من مجموعة مواد 
وعلى كل  خاضعة للرقابة حدود اإلنتاج المنصوص عليها في تلك المواد . 

طرف من األطراف المعنية أن يخطر األمانة بشروط هذا النقل والفترة 
التي ينفذ فيها. 

يجوز ألي طرف غير عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لفترة أو ألكثر  ٥م- 
من فترات الرقابة ، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب 
الستهالكه المحدد في المادة ٢ واو ، على أال يتجاوز المستوى المحسوب 

الستهالك الطرف المحول جزءًا من مستوى استهالكه المحسوب من 
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة األولى من المرفق ألف ، 

٢٥ر٠ كيلو غرام للفرد في عام ١٩٨٩ ، وأال تتجاوز المستويات المجمعة 
المحسوبة الستهالك األطراف المعنية حدود االستهالك المنصوص عليها 

وعلى كل طرف من األطراف المعنية إخطار األمانة  في المادة ٢ واو. 
بشروط هذا النقل والفترة التي يسري خاللها. 

للطرف الذي ال يعمل بموجب أحكام المادة ٥ ، ويملك مرافق تحت التشييد   .٦
أو متعاقد عليها قبل ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ، ومنصوص عليها في التشريع 

الوطني قبل ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ، إلنتاج المواد الخاضعة للرقابة 
الواردة في المرفق ألف أو المرفق باء أن يضيف إنتاجه من تلك المرافق 

إلى إنتاجه سنة ١٩٨٦ ألغراض تحديد المستوى المحسوب إلنتاجه في سنة 
١٩٨٦ ، بشرط أن ينتهي إنشاء هذه المرافق بحلول ٣١ كانون األول/ديسمبر 

١٩٩٠ وبشرط أال يؤدي هذا اإلنتاج إلى رفع المستوى السنوي المحسوب 
الستهالك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن ٥ر٠ كيلو غرام للفرد. 

يجب إخطار األمانة بأي نقل لإلنتاج بموجب أحكام الفقرة ٥ أو أي إضافة   .٧
لإلنتاج بموجب أحكام الفقرة ٦ ، وذلك في موعد غايته وقت النقل أو 

اإلضافة. 
)أ(  ألية أطراف تكون دواًل أعضاء في منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 
من االتفاقية أن تتفق على الوفاء  كما يرد تعريفها فـي المادة ١ )٦( 
بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق باالستهالك بمقتضى هذه 

المادة والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء ، شريطة أال يزيد المستوى 
اإلجمالي المحسوب الستهالكها المجمع عن المستويات التي تقضي 
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ويجوز تمديد مثل هذا  بها هذه المادة والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء. 
االتفاق ليشمل التزامات تتعلق باالستهالك أو اإلنتاج بموجب المادة 

٢ ياء شريطة أال يتجاوز إجمالي المستويات المحسوبة المجمعة 
الستهالك أو إنتاج األطراف المعنية المستويات التي تتطلبها المادة 

٢ ياء.
على األطراف في أي اتفاق كهذا إبالغ األمانة بشروط االتفاق قبل  )ب( 

تاريخ إجراء التخفيض في االستهالك الذي يشمله هذا االتفاق؛ 
ال يصبح هذا االتفاق نافذًا إال إذا كانت كل الدول األعضاء في المنظمة  )ج( 

اإلقليمية للتكامل االقتصادي والمنظمة المعنية أطرافًا في البروتوكول 
وتكون قد أبلغت األمانة بطريقة تنفيذها لذلك االتفاق. 

استنادًا إلى التقديرات المعدة وفقًا ألحكام المادة ٦ ، لألطراف أن تقرر:  )أ(       .٩
ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت على الحدود المحتملة الستنفاد   )١(

األوزون المبينة في المرفق ألف والمرفق باء ، والمرفق جيم و/
أو المرفق هاء وإذا كان الحال كذلك ما هي هذه التعديالت ؛ و

إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على القدرة على إحداث االحترار   )٢(

العالمي المحددة في المجموعة األولى من المرفق ألف، 
والمرفق جيم، والمرفق واو، وإن كان األمر كذلك، تحديد تلك 

التعديالت؛ و
ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت وتخفيضات أخرى إلنتاج أو   )٣(

استهالك المواد الخاضعة للرقابة وإذا كان الحال كذلك أن تقرر 
نطاق هذه التعديالت والتخفيضات وحجمها وتوقيتها؛

على األمانة أن ُتبِلغ األطراف باالقتراحات الرامية إلى إحداث هذه  )ب( 

التعديالت قبل ستة أشهر على األقل من اجتماع األطراف الذي تعرض 
عليه التعديالت إلقرارها؛

تبذل األطراف عند اتخاذ هذه القرارات قصارى جهدها للتوصل إلى  )ج( 

فإذا استنفدت جميع الجهود الرامية للتوصل إلى  اتفاق بتوافق اآلراء . 
توافق اآلراء دون التوصل إلى اتفاق ، فتعتمد هذه المقررات ، كحل 

أخير ، بأغلبية ثلثي أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة ، وتمثل أغلبية 
األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ الحاضرة والمصوتة 

وأغلبية األطراف غير العاملة بتلك الفقرة الحاضرة والمصوتة؛ 
تقوم الجهة الوديعة فورًا بإخطار األطراف بهذه القرارات التي تكون  )د( 

وتصبح هذه القرارات سارية عند انقضاء ستة  ملزمة لجميع األطراف . 
أشهر من تاريخ تعميم اإلخطار من جانب الجهة الوديعة ، إال إذ نص 

على خالف ذلك في القرارات نفسها. 
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استنادًا إلى التقديرات المعدة وفقًا ألحكام المادة ٦ من هذا البروتوكول   .١٠
وطبقًا لإلجراء المبين في المادة ٩ من االتفاقية، لألطراف أن تقرر: 

ما إذا كان ينبغي إضافة أية مواد إلى أي مرفق لهذا البروتوكول أو  )أ( 
حذفها منه ، وتحديد تلك المواد إذا كان األمر كذلك؛ 

اآللية لتدابير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد ونطاق تلك  )ب( 

التدابير وتوقيتها. 
دون التقيد باألحكام الواردة في هذه المادة ، والمواد من ٢ ألف إلى ٢   .١١

ياء لألطراف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من اإلجراءات التي تقضي بها هذه 
المادة والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء. 

مركبات الكربون الكلورية فلورية  المادة ٢ ألف : 
على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ   .١

في اليوم األول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، 
وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال يزيد المستوى المحسوب 

الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة األولى في المرفق 
وفي نهاية نفس  ألف عن المستوى المحسوب الستهالكه في سنة ١٩٨٦ . 

الفترة ، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد 
من أن المستوى المحسوب إلنتاجه منها ال يزيد عن المستوى المحسوب 

أال بنسبة ال تتعدى عشرة في المائة استنادًا  إلنتاجه في عام ١٩٨٦ . 
وال يسمح بهذه الزيادة إال بقدر ما يلزم لسد  إلى مستوى سنة ١٩٨٦ . 

االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب المادة ٥ وألغراض 
تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين األطراف. 

على كل طرف أن يضمن للفترة من ١تموز/يوليه ١٩٩١ إلى ٣١ كانون األول/       .٢
ديسمبر ١٩٩٢ ، أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه وإنتاجه من 

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى في المرفق ألف ١٥٠ 
في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه واستهالكه من تلك المواد في 
عام ١٩٨٦ واعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ، تسري فترة الرقابة لإلثني 
عشر شهرًا على هذه المواد الخاضعة للرقابة من ١ كانون الثاني/يناير إلى 

٣١ كانون األول/ديسمبر من كل عام.
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٣
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المجموعة األولى في المرفق ألف، خمسة وعشرين في المائة سنويًا 

ف
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وعلى كل طرف ينتج  من المستوى المحسوب الستهالكه في عام ١٩٨٦ . 
مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خالل الفترة نفسها أال يتجاوز 

المستوى المحسوب إلنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة 
غير أنه يجوز أن  سنويًا من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٦ . 

يتعدى المستوى المحسوب إلنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من 
المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٦ ، وذلك لسد االحتياجات المحلية 

األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.  
على كل طرف أن يضمن لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون   .٤
الثاني/يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال يتجاوز 

المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة 
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر  األولى في المرفق ألف الصفر . 

من هذه المواد أن يضمن، خالل الفترات نفسها، أال يتعدى المستوى 
غير أنه يجوز للمستوى المحسوب إلنتاجه  المحسوب إلنتاجه منها الصفر. 
أن يتعدى هذا الحد بكمية تساوى المتوسط السنوي إلنتاجه من المواد 

الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى من المرفق ألف لسد 
االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة 

وال تطبق هذه الفقرة إال بالقدر  ٥ للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها. 
الذي تقرره األطراف ، للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية 

االستخدامات التي يتفق األطراف على أنها ضرورية . 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٥

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أن 
المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المجموعة األولى من المرفق ألف لسد االحتياجات المحلية األساسية 

لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، أال يتجاوز نسبة ثمانية 
في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من هذه المواد لسد االحتياجات 

المحلية األساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها. 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٦

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أن 
المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 

المجموعة األولى من المرفق ألف ، لسد االحتياجات المحلية األساسية 
لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتجاوز نسبة خمسين 

في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من هذه المواد لسد االحتياجات 
المحلية األساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ   .٧
في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ في كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، 
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أن المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المجموعة األولى من المرفق ألف ، لسد االحتياجات المحلية األساسية 
لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتجاوز نسبة خمسة 

عشر في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من هذه المواد لسد 
االحتياجات المحلية األساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٨
١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أن 
المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 

المجموعة األولى من المرفق ألف، لسد االحتياجات المحلية األساسية 
لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتعدى الصفر . 

وألغراض حساب االحتياجات المحلية األساسية بموجب الفقرات من ٤ إلى ٨   .٩
من هذه المادة ، فإن حساب المتوسط السنوي لإلنتاج من جانب أي طرف 

يتضمن أي تخصيصات إنتاجية قام بنقلها إلى طرف آخر ، وفقًا للفقرة ٥ 
من المادة ٢ ، ويستثنى أي تخصيصات إنتاجية اكتسبها وفقًا للفقرة ٥ من 

المادة ٢. 

الهالونات  المادة ٢ باء : 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ من   .١
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة 
المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف المستوى المحسوب 

على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من  الستهالكه في عام ١٩٨٦ . 
هذه المواد أن يضمن خالل الفترات نفسها أن المستوى المحسوب إلنتاجه 

غير  السنوي منها ال يتعدى المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٦ . 
أنه يجوز للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى 

وذلك  عشرة في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٦ . 
لسد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من 

المادة ٥.
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٢
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 
يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة في 

وعلى كل طرف ينتج مادة  المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر . 
واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خالل الفترات نفسها ، أال يتعدى 
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غير أنه يجوز للمستوى  المستوى المحسوب إلنتاجه من هذه المواد الصفر . 
المحسوب إلنتاجه حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ أن يتعدى هذا الحد بنسبة 
تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام 

١٩٨٦ لسد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة 
١ من المادة ٥ وبعد ذلك، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط 

السنوي إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية 
من المرفق ألف وذلك لسد االحتياجات المحلية األساسية للفترة من 

وال تنطبق هذه الفقرة أال بالقدر الذي تقرره  ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها . 
األطراف ، للسماح بمستوى اإلنتاج واالستهالك الالزم لتلبية االستخدامات 

التي يتفق األطراف على أنها ضرورية. 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ   .٣

في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، 
أن المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 

في المجموعة األولى من المرفق ألف ، وذلك لسد االحتياجات المحلية 
األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتجاوز نسبة 

خمسين في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من تلك المواد لسد 
االحتياجات المحلية األساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها. 

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٤
١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أن 
المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد االحيتاجات المحلية األساسية 

لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتجاوز الصفر.

مركبات الكربون الكلورية فلورية  المادة ٢ جيم : 
األخرى كاملة الهلجنة 

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ من   .١
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، 

أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة 
المدرجة في المجموعة األولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنويًا 
وعلى كل طرف ينتج  من المستوى المحسوب الستهالكه في عام ١٩٨٩ . 

مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خالل الفترات نفسها 
أن المستوى المحسوب إلنتاجه سنويًا منها ال يتعدى ثمانين في المائة 

غير أنه يجوز للمستوى  سنويًا المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ . 
المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة 
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من المستوى المحسوب إلنتاجه عام ١٩٨٩ وذلك لسد االحتياجات المحلية 
األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. 

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٢
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المجموعة األولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنويًا 
وعلى كل طرف ينتج  من المستوى المحسوب الستهالكه في عام ١٩٨٩ . 

مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خالل الفترات نفسها أال 
يتعدى المستوى المحسوب إلنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في 

غير أنه يجوز  المائة سنويًا من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ . 
للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما ال يزيد على عشرة 

في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ لسد االحتياجات 
المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة من المادة ٥. 

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٣
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، 

أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة 
المدرجة في المجموعة األولى في المرفق باء ، الصفر وعلى كل طرف 

ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خالل الفترات نفسها ، 
غير أنه  أال يتعدى المستوى المحسوب إلنتاجه من هذه المواد الصفر . 

يجوز للمستوى المحسوب إلنتاجه حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ أن يتعدى 
هذا الحد بما ال يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب 
إلنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف 

التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وبعد ذلك ، قد يتجاوز ذلك 
الحد بكمية تساوي ثمانين في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من 

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى من المرفق باء 
وال  لسد االحتياجات المحلية األساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها . 

تنطبق هذه الفقرة أال بالقدر الذي تقرره األطراف ، للسماح بمستوى 
اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية االستخدامات التي يتفق األطراف على 

أنها ضرورية. 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٤

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أن 
المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المجموعة األولى من المرفق باء لسد االحتياجات المحلية األساسية 

لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتجاوز نسبة خمسة 
عشرة في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من تلك المواد لسد 

االحتياجات المحلية األساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها. 
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على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٥
١ كانون  الثاني/يناير ٢٠١٠ وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أن 

المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المجموعة األولى من المرفق باء لسد االحتياجات المحلية األساسية 

لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال يتجاوز الصفر. 

رابع كلوريد الكربون  المادة ٢ دال : 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ من   .١

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه 
من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق 

باء خمسة عشرة في المائة سنويًا من المستوى المحسوب الستهالكه 
وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى  في عام ١٩٨٩ . 

المحسوب إلنتاجه منها خالل نفس الفترة ال يتجاوز خمسة عشرة في 
غير أنه يجوز  المائة سنويًا من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ . 

للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة 
في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ لسد االحتياجات 

المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٢

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال 
يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة في 

وعلى كل طرف ينتج هذه المادة  المجموعة الثانية في الملحق باء الصفر. 
أن يتأكد من أن المستوى المحسوب إلنتاجه منها في نفس الفترة ال 

غير أنه يجوز للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد  يتجاوز الصفر. 
بما ال يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في 

١٩٨٩، وذلك لسد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب 
وال تنطبق هذه الفقرة أال بالقدر الذي تقرره  الفقرة ١ من المادة ٥ . 

األطراف، للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية االستخدامات 
التي يتفق األطراف على أنها ضرورية.

ايثان ثالثي الكلور ١ ، ١ ، ١ ، (ميثيل  المادة ٢ هاء : 
الكلوروفورم) 

على كل طرف أن يضمن فـيما يتعلق بفترة االثني عشر شهرًا التي تـبدأ   .١
من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ، أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه 
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من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق 
وعلى كل طرف  باء ، سنويًا المستوى المحسوب الستهالكه في ١٩٨٩ . 

ينتج هذه المادة أن يضمن أال يتجاوز إنتاجه من هذه المادة ، خالل نفس 
غير أنه يجوز أن يتجاوز  الفترة ، المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ . 

المستوى المحسوب إلنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة 
من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد االحتياجات 

المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ من   .٢

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، 
أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة 

المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، خمسين في المائة سنويًا 
وعلى كل طرف ينتج  من المستوى المحسوب الستهالكه في ١٩٨٩ . 

هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن أال يتجاوز المستوى المحسوب 
إلنتاج هذه المادة ، في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى 

غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى  المحسوب الستهالكه في عام ١٩٨٩ . 
المحسوب إلنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من 

المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد االحتياجات المحلية 
األساسية لألطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٣
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز استهالكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 
وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن  الثالثة في الملحق باء ، صفرًا . 

خالل الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب إلنتاجه من المادة ، ال 
غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب إلنتاجه ذلك الحد  يتجاوز صفرًا . 

بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من إنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك 
لسد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف التي تعمل بموجب الفقرة 

وال تنطبق هذه الفقرة أال بالقدر الذي تقرره األطراف ،  ١ من المادة ٥ . 
للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية االستخدامات التي 

يتفق األطراف على أنها ضرورية.

مرّكبات الكربون الهيدروكلوروفلورية  المادة ٢ واو: 
يكفل كل طرف، لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/  .١

يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز المستوى 
المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم، ما مجموعه:
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اثنين وثمانية أعشار الواحد في المائة من المستوى المحسوب  )أ( 
الستهالكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة 

األولى من المرفق ألف؛
زائدًا المستوى المحسوب الستهالكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة  )ب( 

للرقابة في المجموعة األولى من المرفق جيم.
يكفل كل طرف ُينتج واحدة أو أكثر من هذه المواد، بالنسبة إلى فترة   .٢

اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، وفي كل فترة 
اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز المستوى المحسوب إلنتاجه السنوي 

من  المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من المرفق جيم، 
المتوسط لما يلي:

مجموع المستوى المحسوب الستهالكه في عام ١٩٨٩ من المواد  )أ( 
الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من المرفق جيم مع اثنين 

وثمانية أعشار الواحد في المائة من المستوى المحسوب الستهالكه 
في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من 

المرفق ألف؛
زائدًا مجموع المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٨٩ من المواد  )ب( 

الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من المرفق جيم مع اثنين وثمانية 
أعشار الواحد في المائة من مستوى إنتاجه المحسوب في عام ١٩٨٩ 

من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من المرفق ألف.
على أنه بغية الوفاء بالحاجات األساسية المحلية لألطراف العاملة بموجب   
الفقرة ١ من المادة ٥، يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب إلنتاجها ذلك 

الحد بما يصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجها 
من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من المرفق جيم وفق 

المحّدد أعاله.
يكفل كل طرف، بالنسبة إلى فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١   .٣

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز 
المستوى المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في 

المجموعة األولى من المرفق جيم، خمسة وستين في المائة من المجموع 
المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة.

يكفل كل طرف، بالنسبة إلى فترة االثني شهرًا التي تبدأ في ١ كانون   .٤
الثاني/يناير ٢٠١٠ وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز 

المستوى المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في 
المجموعة األولى من المرفق جيم، خمسة وستين في المائة من المجموع 

ويكفل كل طرف ينتج واحدة  المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة. 
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أو أكثر من هذه المواد، بالنسبة إلى الفترات ذاتها، أال يتجاوز المستوى 
المحسوب إلنتاجه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم، خمسة وعشرين في المائة من المستوى 
على أنه بغية الوفاء بالحاجات  المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة. 

األساسية المحلية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، فإن 
المستوى المحسوب إلنتاجها يجوز أن يتجاوز ذلك الحد بما يصل إلى عشرة 

في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجها من المواد الخاضعة للرقابة 
في المجموعة األولى من المرفق جيم، وفق المشار إليه في الفقرة ٢.
يكفل كل طرف، بالنسبة إلى فترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١   .٥

كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز 
المستوى المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في 
المجموعة األولى من المرفق جيم، عشرة في المائة من المجموع المشار 
ويكفل كل طرف ينتج واحدة  أو أكثر  إليه في الفقرة ١ من هذه المادة. 

من هذه المواد، بالنسبة إلى الفترات ذاتها، أال يتجاوز المستوى المحسوب 
إلنتاجه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من 

المرفق جيم عشرة في المائة من المستوى المحسوب المشار إليه في 
على أنه بغية الوفاء بالحاجات األساسية المحلية  الفقرة ٢ من هذه المادة. 

لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، فإن المستوى المحسوب 
إلنتاجها يجوز أن يتجاوز ذلك الحد بما يصل إلى عشرة في المائة من 

المستوى المحسوب إلنتاجها من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة 
األولى من المرفق جيم، وفق المشار إليه في الفقرة ٢.

يكفل كل طرف،  بالنسبة إلى فترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١   .٦
كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز 

المستوى المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في 
ويكفل كل طرف ينتج واحدة  المجموعة األولى من المرفق جيم، صفرًا. 

أو أكثر من هذه المواد، بالنسبة إلى الفترات ذاتها، أال يتجاوز المستوى 
المحسوب إلنتاجه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة 
وال تنطبق هذه الفقرة إال بالقدر الذي  األولى من المرفق جيم صفرًا. 

تقرره األطراف، للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية 
غير أنه: االستخدامات التي تتفق األطراف على أنها ضرورية. 

يجوز لكل طرف أن يتجاوز ذلك الحد من االستهالك بما يصل إلى  )أ( 
نسبة نصف الواحد في المائة من المجموع المشار إليه في الفقرة 

١ من هذه المادة في أي فترة اثني عشر شهرًا قبل ١ كانون الثاني/
يناير ٢٠٣٠، بشرط أن يكون هذا االستهالك مقصورًا على:

خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء الموجودة في ١ كانون   )١(
الثاني/يناير ٢٠٢٠؛
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خدمة معدات إطفاء الحرائق والحماية منها الموجودة في ١   )٢(

كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠؛
تطبيقات المواد المذيبة في تصنيع المحركات الصاروخية؛ و  )٣(

تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية المستخدمة للعالج   )٤(

المتخصص للحروق.‘‘
يجوز لكل طرف أن يتجاوز ذلك الحد من اإلنتاج بما يصل إلى نسبة  )ب( 

نصف الواحد في المائة من المتوسط المشار إليه في الفقرة ٢ من 
هذه المادة في أي فترة اثني عشر شهرًا قبل ١ كانون الثاني/يناير 

٢٠٣٠، بشرط أن يكون ذلك اإلنتاج مقتصرًا على:
خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في ١ كانون   )١(

الثاني/يناير ٢٠٢٠؛
خدمة معدات إطفاء الحرائق والحماية منها الموجودة في ١   )٢(

كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠؛
تطبيقات المواد المذيبة في تصنيع المحركات الصاروخية؛ و  )٣(

تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية المستخدمة للعالج   )٤(

المتخصص للحروق.
اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، يسعى كل طرف إلى أن يكفل ما   .٧

يلي:
أن يكون استخدام المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى  )أ( 

من المرفق جيم مقتصرًا على التطبيقات التي ال تتوافر لها مواد أو 
تكنولوجيات بديلة أكثر مالءمة بيئيًا؛

أال يكون استخدام المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من  )ب( 

المرفق جيم خارج مجاالت التطبيق التي تفي بها حاليًا المواد الخاضعة 
للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم، باستثناء حاالت نادرة بغية 

حماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية؛
وأن يتم انتقاء المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من  )ج( 

المرفق جيم لالستخدام على نحو يقلل إلى أدنى حد من استنفاد 
األوزون، باإلضافة إلى الوفاء باعتبارات السالمة واالعتبارات البيئية 

واالقتصادية.

مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية  المادة ٢ زاي: 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون 
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الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال يتجاوز المستوى 
المحسوب الستهالكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن  الثانية في المرفق جيم الصفر . 
وال  خالل الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب إلنتاجه منها ال يتعدى الصفر . 
تنطبق هذه الفقرة إال بالقدر الذي تقرره األطراف ، للسماح بمستوى اإلنتاج أو 

االستهالك الالزم لتلبية االستخدامات التي يتفق األطراف على أنها ضرورية.

بروميد الميثيل  المادة ٢ حاء: 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .١
اليوم األول من كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا 
بعد ذلك ، أال يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة 

للرقابة في المرفق هاء المستوى المحسوب الستهالكه السنوي في عام 
١٩٩١ ، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خالل نفس الفترة ، أن 

المستوى المحسوب إلنتاجه منها في نهاية عام ١٩٩١ ، إال أنه يجوز للطرف، 
بغية سد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ 

من المادة ٥ ، أن يتجاوز المستوى المحسوب إلنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل 
إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٩١. 

على كل طرف أن يضمن أنه خالل فترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٢
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المرفق هاء ٧٥ في المائة من المستوى المحسوب الستهالكه 

وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن  السنوي منها في عام ١٩٩١ . 
خالل الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب إلنتاجه منها ال يتجاوز ٧٥ في 

غير أنه يجوز  المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه منها سنويًا في ١٩٩١ . 
للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتجاوز هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة 

في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٩١ لسد االحتياجات 
المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

على كل طرف أن يضمن أنه خالل فترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٣
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المرفق هاء ٥٠ في المائة من المستوى المحسوب الستهالكه 

وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خالل  السنوي منها في ١٩٩١ . 
الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب إلنتاجه منها ال يتجاوز ٥٠ في 

غير أنه يجوز  المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه منها سنويًا في ١٩٩١ . 
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للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة 
في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٩١ لسد االحتياجات 

المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.
على كل طرف أن يضمن أنه خالل فترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٤
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المرفق هاء ٣٠ في المائة من المستوى المحسوب الستهالكه 

وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خالل  السنوي منها في ١٩٩١ . 
الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب إلنتاجه منها ال يتجاوز ٣٠ في 

غير أنه يجوز  المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه منها سنويًا في ١٩٩١ . 
للمستوى المحسوب إلنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة 

في المائة من المستوى المحسوب إلنتاجه في عام ١٩٩١ لسد االحتياجات 
المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .٥
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك ، أال 

يتجاوز المستوى المحسوب الستهالكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة 
وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ، أن يضمن  في المرفق هاء الصفر . 

خالل نفس الفترات ، أن المستوى المحسوب إلنتاجه من هذه المادة ال 
بيد أنه من أجل سد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف  يتجاوز الصفر . 

العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز ، حتى ١ كانون الثاني/يناير 
٢٠٠٠ ، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من 

المستوى المحسوب إلنتاجه عام ١٩٩١ ؛ وبعد ذلك ، يـجوز له أن يتـجاوز ذلك 
الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي إلنتاجه من المادة الخاضعة للرقابة 
المدرجة في المرفق هاء لسد االحتياجات المحلية األساسية للفترة ١٩٩٥ 
وال تنطبق هذه الفقرة إال بالقدر الذي تقرره األطراف للسماح  إلى ١٩٩٨ . 

بمستوى اإلنتاج أو االستهالك لتلبية االستخدامات التي تتفق األطراف 
على أنها ضرورية.

على كل طرف أن يضمن ، لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون  ٥مكرر- 
الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعدها ، أن المستوى 
المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 

لسد االحتياجات المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من 
المادة ٥ ، ال يتجاوز ثمانين في المائة من المتوسط السنوي إلنتاجه من 

المادة لسد االحتياجات المحلية األساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨ بأكملها . 
على كل طـرف أن يـضمن لفترة االثني عشر شهرًا التي تـبدأ في ١ كانون  ٥ ثالثًا- 

الثاني/يناير ٢٠١٥، ولكل فترة إثني عشر شهرًا بعدها ، أن المستوى 
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المحسوب إلنتاجه من المواد المدرجة في المرفق هاء لسد االحتياجات 
المحلية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ال 

يتجاوز الصفر. 
ال تشمل المستويات المحسوبة من االستهالك واإلنتاج بموجب هذه   .٦

المادة المقادير التي يستخدمها الطرف ألغراض الحجر الصحي ومعالجات ما 
قبل الشحن. 

برومو كلورو الميثان  المادة ٢ طاء: 
على كل طرف أن يضمن لفترة االثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/

يناير ٢٠٠٢ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعدها ، أن المستوى المحسوب 
الستهالكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

وال تنطبق هذه الفقرة إال بالقدر الذي  الثالثة من المرفق جيم ال يتجاوز الصفر. 
تقرره األطراف للسماح بمستوى االستهالك أو اإلنتاج الالزم لتلبية االستخدامات 

التي توافق األطراف على أنها استخدامات أساسية.

مركبات الكربون الهيدروفلورية  المادة ٢ ياء: 
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في   .١

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أن 
المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق 
واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، ال يتجاوز النسبة المئوية 

المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في الفقرات الفرعية من )أ( 
أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة الستهالكه من  إلى )ه( 
المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو لألعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، 
مضافًا إليها ١٥ في المائة من المستوى المحسوب الستهالكه من المواد 

الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة األولى، على النحو المبين 
في الفقرة ١ من المادة ٢ واو، معبرًا عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

)أ(    ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣: ٩٠ في المائة
)ب(  ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ٦٠ في المائة

)ج(   ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

)د(    ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

)ه(   ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة
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وبصرف النظر عن أحكام الفقرة ١ من هذه المادة، قد تقرر األطراف أن   .٢
أحد األطراف سيضمن بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك، أن 

المستوى المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق 
واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، ال يتجاوز النسبة المئوية 

المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في الفقرات الفرعية من )أ( 
أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة الستهالكه من  إلى )ه( 
المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو لألعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، 

مضافًا إليها ٢٥ في المائة من المستوى المحسوب الستهالكه من المواد 
الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة األولى، على النحو المبين 

في الفقرة ١ من المادة ٢ واو، معبرًا عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون: 
)أ(     ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤: ٩٥ في المائة

)ب(  ٢٠٢٥  إلى ٢٠٢٨: ٦٥ في المائة

)ج(   ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

)د(    ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

)ه(   ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

على كل طرف ينتج المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، أن يضمن   .٣
بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، 
وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أن المستوى المحسوب إلنتاجه 

من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني 
أكسيد الكربون، ال يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات 

أدناه، من المتوسط السنوي  إلى )ه(  المحددة في الفقرات الفرعية من )أ( 
للمستويات المحسوبة إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 

المرفق واو لألعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافًا إليها ١٥ في المائة من 
المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، 
المجموعة األولى، على النحو المبين في الفقرة ٢ من المادة ٢ واو، معبرًا 

عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:
)أ(    ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣: ٩٠ في المائة
)ب(  ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ٦٠ في المائة

)ج(   ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

)د(    ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

)ه(   ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة، قد تقرر األطراف أن   .٤
أحد األطراف المنتجة لمواد خاضعة للرقابة في المرفق واو سيضمن 

بالنسبة لفترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، 
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وفي كل فترة اثني عشر شهرًا بعد ذلك، أن المستوى المحسوب إلنتاجه 
من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني 

أكسيد الكربون، ال يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات 
أدناه، من المتوسط السنوي  إلى )ه(  المحددة في الفقرات الفرعية من )أ( 

للمستويات المحسوبة إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المرفق واو لألعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافًا إليها ٢٥ في المائة من 

المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، 
المجموعة األولى، على النحو المبين في الفقرة ٢ من المادة ٢ واو، معبرًا 

عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:
٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤: ٩٥ في المائة )أ( 
٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٨: ٦٥ في المائة )ب( 

٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة )ج( 

٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة )د( 

٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة )ه( 

تنطبق الفقرات من ١ إلى ٤ من هذه المادة فيما عدا ما تقرره األطراف   .٥
للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك لتلبية االستخدامات التي تتفق 

األطراف على أنها استخدامات معفاة.
على كل طرف يقوم بتصنيع المواد المدرجة في المجموعة األولى من   .٦
المرفق جيم أو في المرفق واو، أن يضمن، بالنسبة لفترة االثني عشر 

شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة اثني عشر 
شهرًا بعد ذلك، أن انبعاثاته من المواد المدرجة في المجموعة الثانية من 

المرفق واو المولدة في كل منشأة إنتاج تقوم بتصنيع المواد المدرجة في 
المجموعة األولى من المرفق جيم أو في المرفق واو، يتم تدميرها بالقدر 
الممكن عمليًا باستخدام تكنولوجيا توافق عليها األطراف في نفس فترة 

اإلثني عشر شهرًا المعنية.
على كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمير لمواد المجموعة الثانية المدرجة   .٧
في المرفق واو المتولدة من المرافق التي ُتنتج مواد المجموعة األولى 

المدرجة في المرفق جيم أو المرفق واو إال باستخدام التكنولوجيات التي 
توافق عليها األطراف.

حساب مستويات الرقابة  المادة ٣ : 
ألغراض المادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء والمادة ٥، يقوم كل طرف   .١

بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق 
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باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء أو المرفق واو، بتحديد المستويات 
المحسوبة الخاصة به لكل من:

اإلنتاج عن طريق :  )أ(  
ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة   )١(

للرقابة في معامل استنفاد األوزون المحتمل المحدد بالنسبة 
لتلك المادة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو 

المرفق هاء، إال حسب المحدد خالف ذلك في الفقرة ٢؛
وجمع ناتج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات ؛   )٢(

الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس اإلجراء المحدد في الفقرة  )ب( 

الفرعية بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية )أ(؛ و
واالستهالك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة إلنتاجه ووارداته  )ج( 

مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقًا للفقرتين 
غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لغير   . و)ب(  الفرعيتين )أ( 
األطراف ال تطرح عند حساب مستوى االستهالك للطرف المصدر 

اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣؛ و
انبعاثات مواد المجموعة الثانية من المرفق واو التي تنتج في كل   )د( 

منشأة إنتاج تولد المواد المدرجة في المجموعة األولى من المرفق 
جيم أو المرفق واو بما في ذلك، من جملة أمور، الكميات التي تنبعث 

نتيجة التسرب من المعدات ومنافذ العمليات وأجهزة التدمير، ولكن 
باستثناء الكميات المحتجزة من أجل االستخدام أو التخزين.

عند حساب مستويات اإلنتاج واالستهالك والواردات والصادرات واالنبعاثات،   .٢
معبرًا عنها بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، من المواد المدرجة في المرفق 
واو وفي المجموعة األولى في المرفق جيم ألغراض المادة ٢ ياء والفقرة 
من المادة ٣، على كل طرف أن يستخدم داالت  ٥ من المادة ٢ والفقرة ١ )د( 

القدرة على إحداث االحترار العالمي لتلك المواد المحددة في المجموعة 
األولى من المرفق ألف، وفي المرفق جيم والمرفق واو.

مراقبة المبادالت التجارية مع غير األطراف  المادة ٤ : 
ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ، يقوم كل طرف بحظر استيراد المواد   .١
الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ، من أي دولة ليست طرفًا في 

هذا البروتوكول. 
على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في  ١مكرر.  
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المرفق باء، من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول ، في غضون عام 
واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة. 

خالل سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر  ١ثالثًا. 
استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من 

المرفق جيم من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 
على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ،  ١رابعًا. 
استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء ألي دولة 

ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 
على كل طرف أن يحظر اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، استيراد المواد  ١خامساً. 

الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى من المرفق جيم من أي 
دولة ليست طرفًا في البروتوكول. 

على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه  ١سادساً. 
الفقرة استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من 

المرفق جيم من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 
١سابعا. على كل طرف أن يحظر، عند بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة 

للرقابة المدرجة في المرفق واو من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول.
على كل طرف أن يحظر اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ تصدير أي مادة   .٢
من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ألي دولة ليست طرفًا 

في هذا البروتوكول. 
على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه  ٢مكرر. 
الفقرة ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق 

باء ألي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول، 
خالل سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر تصدير أي  ٢ثالثًا. 
من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى 

أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 
على كل طرف أن يحظر اعتبارًا من مرور عام واحد من بدء نفاذ هذه  ٢رابعًا. 

الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ألي دولة 
ليست طرفًا في هذا البروتوكول، 

٢خامسًا. على كل طرف أن يحظر اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، تصدير أي مادة من 
المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى من المرفق جيم ألي 

دولة ليست طرفًا في البروتوكول. 
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على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ،  ٢سادساً. 
تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق 

جيم ألي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 
٢ سابعا. على كل طرف أن يحظر عند بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير المواد الخاضعة 

للرقابة المدرجة في المرفق واو إلى أي دولة ليست طرفًا في هذا 
البروتوكول.

عـلى األطراف أن تقوم ، ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ وتبعًا   .٣
لإلجراءات الواردة في المادة ١٠ من االتفاقية، بوضع قائمة ترد في مرفق 

وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في 
وعلى األطراف التي لم تعترض على المرفق وفقًا لتلك  المرفق ألف. 
اإلجراءات، أن تحظر، في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، 
استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 

على األطراف أن تقوم ، في غضون ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه  ٣ مكرر. 
الفقرة ، وتبعًا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من االتفاقية بوضع 

قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة 
وعلى األطراف التي لم تعترض على المرفق وفقًا  للرقابة في المرفق باء. 

لتلك اإلجراءات أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق 
استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفًا في البروتوكول . 

خالل ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم األطراف ، متبعة  ٣ ثالثًا. 
في ذلك اإلجراءات الواردة في المادة ١٠ من االتفاقية ، بوضع مرفق يضم 

قائمة بالمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في 
وعلى األطراف التي لم تعترض على  المجموعة الثانية من المرفق جيم. 

ذلك المرفق وفقًا لتلك اإلجراءات حظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة 
ليست طرفًا في هذا البروتوكول ، خالل سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق. 
على األطراف أن تحدد، في موعد ال يتجاوز ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ مدى   .٤
إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة في المرفق 

ألف التي ال تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفًا 
وعلى األطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم تبعًا  في هذا البروتوكول . 
لإلجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من االتفاقية، بوضع قائمة لتلك 

وعلى األطراف التي لم تعترض على المرفق  المنتجات وإيرادها في مرفق. 
أن تقوم وفقًا لتلك اإلجراءات، وفي غضون سنة واحدة من بدء سريان 

المرفق ، بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفًا في هذا 
البروتوكول. 
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على األطراف أن تحدد ، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه  ٤ مكرر- 
الفقرة ، مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة 

للرقابة الواردة في المرفق باء التي ال تحتوي على مواد خاضعة للرقابة 
وعلى األطراف إذا قررت  من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 

إمكانية ذلك ، أن تقوم وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من 
وعلى األطراف  بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق.  االتفاقية . 

التي لم تعترض على المرفق طبقًا لإلجراءات سالفة الذكر، أن تحظر أو 
تقيد في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المواد 

من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 
خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقرر األطراف إمكانية  ٤ ثالثًا- 

حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة 
الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن كانت ال تحتوي عليها، 
فإذا تقرر إمكانية ذلك ، تقوم  من أي دولة ليست طرفًا في البروتوكول. 
األطراف، متبعة في ذلك اإلجراءات الواردة في المادة ١٠ من االتفاقية ، 

وتقوم األطراف التي لم تعترض  بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات. 
على إنشاء ذلك المرفق وفقًا لتلك اإلجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك 
المنتجات من أي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول خالل سنة واحدة 

من نفاذ هذا المرفق.
يلتزم كل طرف إلى أبعد مدى ممكن عمليًا ، بعدم تشجيع تصدير أي   .٥

تكنولوجيا إلنتاج أو استعمال المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات 
ألف وباء وجيم وهاء وواو إلى أي دولة ليست طرفًا في البروتوكول.

على كل طرف االمتناع عن إعطاء الدول غير األطراف في هذا البروتوكول   .٦
إعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير 

المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن 
تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم 

وهاء وواو.
ال تسرى أحكام الفقرتين ٥ و٦ على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو   .٧
التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير 
أو أن تشجع تطوير مواد بديلة ، أو أن  أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة . 

الواردة في  تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة . 
المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو.

بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات والصادرات   .٨
المشار إليها في الفقرات ١ إلى ٤ ثالثًا من هذه المادة من أي دولة غير 
طرف في هذا البروتوكول أو إليها إذا قررت األطراف في اجتماع لها أن 
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هذه الدولة تمتثل امتثااًل كاماًل ألحكام المادة ٢ والمواد ٢ ألف إلى ٢ 
ياء من هذه المادة ، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في 

المادة ٧.
ألغراض هذه المادة ، يشمل مصطلح “دولة غير طرف في هذا   .٩

، فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة ، دولة أو منظمة  البروتوكول” 
للتكامل االقتصادي اإلقليمي لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة 

السارية على تلك المادة.
تنظر األطراف ، بحلول ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ، فيما إذا كانت ستعدل   .١٠
هذا البروتوكول من أجل توسيع نطاق تطبيق التدابير الواردة في هذه 
المادة ليشمل التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

األولى من المر فق جيم والمرفق هاء مع الدول غير األطراف في 
البروتوكول.

مراقبة التجارة مع األطراف  المادة ٤ ألف: 
إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادة خاضعة للرقابة ، بعد   .١

تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادة وبعد اتخاذه جميع الخطوات 
العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول ، وكذلك لالستهالك المحلي 

والستخدامات خالف ما اتفقت األطراف على أنها أساسية ، فعلى ذلك 
الطرف أن يحظر تصدير الكميات المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة 

من تلك المادة إال إذا كان ذلك لغرض التدمير.
وتسرى الفقرة ١ من هذه المادة دون المساس بعمل المادة ١١ من   .٢

االتفاقية وبإجراء عدم االمتثال الموضوع تحت المادة ٨ من البروتوكول .

التراخيص  المادة ٤ باء: 
على كل طرف أن يقوم ، في موعد ال يتجاوز ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ أو   .١

في غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه المادة عليه ، أيهما أبعد 
بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة 

والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف 
وباء وجيم هاء.

بالرغم مما تقضي به الفقرة ١ من هذه المادة ، يجوز ألي طرف عامل   .٢
بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء 
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وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة 

المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ تلك اإلجراءات وحتى ١ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ بالنسبة لمواد المرفق جيم و١ كانون الثاني/يناير 

٢٠٠٢ بالنسبة لمواد المرفق هاء.
٢ مكرر- على كل طرف أن يقوم، بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ أو في غضون 

ثالثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بوضع 
وتطبيق نظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، الجديدة 

أو المستعملة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة المدرجة في المرفق واو. 
ويجوز ألي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ يقرر أنه ال يستطيع 

إنشاء وتطبيق ذلك النظام بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ أن يؤجل اتخاذ 
تلك اإلجراءات حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١.

على كل طرف أن يقدم لألمانة في غضون ثالثة أشهر من تاريخ إدخال   .٣
نظامه للتراخيص ، تقريرًا عن إنشاء النظام وتشغيله.

تعد األمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع األطراف قائمة باألطراف التي   .٤
قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة 

التنفيذ التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات 
إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة لألطراف.

الوضع الخاص للبلدان النامية  المادة ٥:  
يحق ألي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب الستهالكه   .١
سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن ٣ر٠ كيلو 

غرام للفرد في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، أو في أي وقت بعد 
ذلك ، حتى أول كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ، أن يؤخر امتثاله لتدابير الرقابة 

المحددة في المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء لمدة عشر سنوات لتلبية احتياجاته 
بشرط عدم سريان أي تعديالت أخرى إلى التغييرات  المحلية األساسية . 

والتعديالت المعتمدة في االجتماع الثاني لألطراف في لندن في ٢٩ 
حزيران/يونيه ١٩٩٠، على األطراف العاملة بموجب هذه الفقرة من هذه 

المادة إال بعد تنفيذ االستعراض المنصوص عليه في الفقرة ٨ من هذه 
المادة ، وأن تستند إلى نتائج ذلك االستعراض.

تقرر األطراف في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ من خالل اإلجراء الوارد في  ١ مكرر. 
الفقرة ٩ من المادة ٢ ما يلي ، مع أخذ االستعراض المشار إليه في الفقرة 

٨ من هذه المادة والتقييمات التي أجريت عماًل بالمادة ٦ وأي معلومات 
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أخرى ذات عالقة بعين االعتبار:
فيما يتعلق بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة ٢ واو ، سنة األساس،  )أ( 

والمستويات األولية، وجداول الرقابة، ومواعيد القضاء التدريجي فيما 
يتعلق باستهالك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم، التي سوف تنطبق على األطراف العاملة 
بموجب الفقرة ١ من هذه المادة؛

فيما يتعلق بالمادة ٢ زاي ، تحديد تاريخ القضاء التدريجي بالنسبة إلنتاج  )ب( 

واستهالك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من 
المرفق جيم الذي سوف ينطبق على األطراف العاملة بموجب الفقرة 

١ من هذه المادة ؛ و
فيما يتعلق بالمادة ٢ حاء ، سنة، سنة األساس، والمستويات األولية ،  )ج( 

وجداول الرقابة، فيما يتعلق باستهالك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المرفق هاء التي سوف تنطبق على األطراف العاملة بموجب 

الفقرة ١ من هذه المادة؛
بيد أنه، على أي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، أال يتجاوز   .٢

المستوى السنوي المحسوب الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة 
الواردة في المرفق ألف ٣ر٠ كيلو غرام وال أن يتجاوز المستوى السنوي 

المحسوب الستهالك الفرد من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق 
باء ٢ر٠ كيلو غرام.

عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء ،   .٣
يحق ألي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يستخدم:

بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف ، إما متوسط  )أ( 
المستوى المحسوب الستهالكه سنويًا عن الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ 

بأكملها ، أو مستوى محسوبًا من االستهالك قدره ٣ر٠ كيلو غرام 
للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة؛

بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق باء ، إما متوسط  )ب( 

المستوى المحسوب الستهالكه سنويًا عن الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ 
بأكملها ، أو مستوى محسوبًا من االستهالك قدره ٢ر٠ كيلو غرام 
للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة؛

بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف يعتمد إما  )ج( 

متوسط المستوى المحسوب لإلنتاج سنويًا للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ 
بأكملها ، أو مستوى إنتاج محسوب قدره ٣ر٠ كيلو غرام للفرد ، أيهما 
أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة باإلنتاج؛
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بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، المدرجة في المرفق باء ، يعتمد  )د( 

 ٢٠٠٠ إما متوسط المستوى المحسوب إلنتاجه سنويًا للفترة من ١٩٩٨ - 
بأكملها ، أو مستوى إلنتاجه قدره ٢ر٠ كيلو غرام للفرد، أيهما أقل ، 

كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة باإلنتاج؛
وإذا وجد أي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في أي وقت   .٤
قبل أن تصبح التزامات تدابير الرقابة الواردة في المواد ٢ ألف إلى ٢ ياء 

سارية عليه، أنه غير قادر على الحصول على اإلمدادات الكافية من المواد 
وتحيل األمانة هذا اإلخطار  الخاضعة للرقابة، فيجوز له إخطار األمانة بذلك. 
فورًا إلى األطراف، التي تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها التالي 

وتبت في اإلجراء المالئم الذي يمكن اتخاذه.
إن تطوير القدرة للوفاء بالتزامات األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من   .٥
هذه المادة لالمتثال لتدابير الرقابة الواردة في المواد من ٢ ألف إلى 
٢ هاء والمادتين ٢ طاء و٢ ياء وألي من تدابير الرقابة المنصوص عليها 

في المواد من ٢ واو إلى ٢ حاء التي تقررت عماًل بالفقرة ١ مكرر من هذه 
المادة وتنفيذها من قبل نفس األطراف ، يعتمد على التنفيذ الفعال 

للتعاون المالي كما نصت عليه المادة ١٠ ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه 
المادة ١٠ ألف.

يجوز ألي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في أي وقت من   .٦
األوقات إخطار األمانة كتابة أنه بالرغم من اتخاذه لجميع الخطوات العملية 

فهو غير قادر على تنفيذ أي من أو جميع االلتزامات الواردة في المواد من 
٢ ألف إلى ٢ هاء والمادتين ٢ طاء و٢ ياء، أو أي أو جميع االلتزامات الواردة 

في المواد من ٢ واو إلى ٢ حاء التي تقررت عماًل بالفقرة ١ مكرر من هذه 
وعلى األمانة  المادة ، نظرًا لعدم التنفيذ الكافي للمادتين ١٠ و١٠ ألف . 

أن تحيل فورًا نسخة من اإلخطار إلى األطراف ، التي ستنظر في المسألة 
في اجتماعها التالي وأن تولي الفقرة ٥ من هذه المادة ما تستحقه من 

اعتراف وأن تبت في اإلجراء المالئم الذي يمكن اتخاذه. 
ال تنطبق تدابير عدم االمتثال المشار إليها في المادة ٨ على الطرف   .٧

المقدم لإلخطار ، خالل الفترة الواقعة بين تقديم اإلخطار واجتماع األطراف 
الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير اإلجراء المناسب المشار إليه في الفقرة ٦ 

أعاله، أو خالل فترة أخرى إذا قرر اجتماع األطراف ذلك. 
يعقد اجتماع لألطراف ، في موعد ال يتعدى عام ١٩٩٥ ، يتم فيه استعراض   .٨

حالة األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، بما في ذلك 
التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا إليها ، واعتماد ما قد 

يراه االجتماع ضروريًا من تنقيحات لجداول تدابير الرقابة السارية على تلك 
األطراف. 
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استنادًا إلى االستنتاجات التي أسفر عنها االستعراض المشار إليه في الفقرة  ٨ مكرر. 
٨ أعاله: 

فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف ، فإنه  )أ( 
يحق ألي طرف عامل بموجب الفقرة من هذه المادة من أجل سد 
احتياجاته المحلية األساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله 

لتدابير الرقابة التي اعتمدها االجتماع الثاني لألطراف في لندن ، في 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠ وأن تقرأ اإلشارة الواردة في هذا البروتوكول 

إلى المادتين ٢ ألف و٢ باء وفقًا لذلك؛ 
فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء ، فإنه يحق  )ب( 

ألي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة من أجل سد احتياجاته 
المحلية األساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة 

التي اعتمدها االجتماع الثاني لألطراف في لندن ، في ٢٩ حزيران/
يونيه ١٩٩٠ وأن تقرأ اإلشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى 

المادتين ٢ جيم و٢ هاء وفقًا لذلك. 
عماًل بالفقرة ١ مكرر أعاله: ٨ ثالثًا-  

عل كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في  )أ( 
فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ ، وفي 

كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز المستوى المحسوب 
الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم ، سنويًا المستويات المحسوبة الستهالكه 
عل كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه  في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ . 
المادة أن يضمن أنه في فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ 

كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك، 
أال يتجاوز المستوى المحسوب إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة 

المدرجة في المجموعة األولى من المرفق جيم ، سنويًا المستويات 
المحسوبة إلنتاجه في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ .

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في  )ب( 

فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، وفي 
كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ؛ أال تتجاوز المستويات المحسوبة 
الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم تسعين في المائة من المتوسط السنوي 
وعلى كل طرف  المحسوب الستهالكه للفترة في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ . 
ينتج واحد او اكثر من هذه المواد أال يتجاوز المستويات المحسوبة 

الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 
األولى من المرفق جيم تسعين في المائة من المتوسط السنوي 

المحسوب الستهالكه للفترة في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠.
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على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في  )ج( 

فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ ، وفي 
كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ؛ أال تتجاوز المستويات المحسوبة 
الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم خمسة وستين في المائة من المتوسط 
وعلى  السنوي المحسوب الستهالكه للفترة في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ . 
كل طرف ينتج واحد او اكثر من هذه المواد أال يتجاوز المستويات 
المحسوبة الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 

في المجموعة األولى من المرفق جيم خمسة وستين في المائة من 
المتوسط السنوي المحسوب الستهالكه للفترة في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠؛ 
على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في  )د( 

فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥ ، وفي 
كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ؛ أال تتجاوز المستويات المحسوبة 
الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

من المتوسط السنوي المحسوب  األولى من المرفق جيم ٣٢.٥% 
وعلى كل طرف ينتج واحد او اكثر  الستهالكه للفترة في عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ . 
من هذه المواد أال يتجاوز المستويات المحسوبة الستهالكه سنويًا من 

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى من المرفق 
من المتوسط السنوي المحسوب الستهالكه للفترة في  جيم ٣٢.٥% 

عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠؛
على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في  )ھ( 

فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠ ، وفي 
كل فترة إثني عشر شهرًا بعد ذلك ؛ أال تتجاوز المستويات المحسوبة 
الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة 

األولى من المرفق جيم صفرا من المتوسط السنوي المحسوب 
وعلى كل طرف ينتج واحد او اكثر من هذه المواد أال  الستهالكه. 

تتجاوز المستويات المحسوبة الستهالكه سنويًا من المواد الخاضعة 
للرقابة المدرجة في المجموعة األولى من المرفق جيم صفرا من 

المتوسط السنوي المحسوب الستهالكه وال تنطبق هذه الفقرة إال 
بالقدر الذي تقرره األطراف، للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك 

ومع  الالزم لتلبية االستخدامات التي تتفق األطراف على أنها ضرورية. 
ذلك:

يجوز ألي طرف، في أي فترة اثني عشر شهرًا، أن يتجاوز حّد   )١(
االستهالك ذاك ما دام مجموع مستويات استهالكه المحسوبة 

خالل فترة السنوات العشر من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠ إلى ١ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٤٠، مقسوما على عشرة، ال يتجاوز ٢.٥ في 
المائة من متوسط مستوياته المحسوبة لالستهالك في عامي 
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٢٠٠٩ و٢٠١٠، وشريطة أن يقتصر مثل هذا االستهالك على:
خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في ١ كانون  أ. 

الثاني/يناير ٢٠٣٠؛
خدمة معدات إطفاء الحرائق والحماية منها الموجودة في ١  ب. 

كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠؛
تطبيقات المواد المذيبة في تصنيع المحركات الصاروخية؛ و ج. 

تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية المستخدمة للعالج  د. 
المتخصص للحروق.

يجوز ألي طرف، في أي فترة اثني عشر شهرًا، أن يتجاوز حّد   )٢(

االستهالك ذاك ما دام مجموع مستويات استهالكه المحسوبة 
خالل فترة السنوات العشر من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠ إلى ١ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٤٠، مقسوما على عشرة، ال يتجاوز ٢.٥ في 
المائة من متوسط مستوياته المحسوبة لالستهالك في عامي 

٢٠٠٩ و٢٠١٠، وشريطة أن يقتصر مثل هذا االستهالك على:
خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في ١ كانون  أ. 

الثاني/يناير ٢٠٣٠؛
خدمة معدات إطفاء الحرائق والحماية منها الموجودة في ١  ب. 

كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠؛
تطبيقات المواد المذيبة في تصنيع المحركات الصاروخية؛ و ج. 

تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية المستخدمة للعالج  د. 
المتخصص للحروق.

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يمتثل للمادة  )و(  

٢زاي.
وفيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء:  )ز(  

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يمتثل   )١(
اعتبارًا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ لتدابير الرقابة المحددة في 
الفقرة ١ من المادة ٢ حاء، وكأساس المتثاله لهذه التدابير ، 

عليه أن يستخدم متوسط المستوى السنوي المحسوب 
الستهالكه وإنتاجه ، على التوالي للفترة الممتدة من ١٩٩٥ 

شاملة عام ١٩٩٨؛ 
على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن   )٢(

يضمن أنه في فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ 
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كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد 
ذلك ، أال تتجاوز المستويات المحسوبة الستهالكه وإنتاجه 

سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق 
هاء ثمانين في المائة من المتوسط السنوي المحسوب 

الستهالكه وإنتاجه للفترة ١٩٩٥ شاملة عام ١٩٩٨ ؛ 
على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن   )٣(

يضمن أنه في فترة اإلثني عشر شهرًا التي تبدأ في ١ 
كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرًا بعد 

ذلك ، أال تتجاوز المستويات المحسوبة الستهالكه وإنتاجه 
سنويًا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق 

هاء صفرًا ، وال تنطبق هذه الفقرة إال بالقدر الذي تقرره 
األطراف للسماح بمستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية 

االستخدامات التي تتفق األطراف على أنها ضرورية ؛ 
ال تشمل المستويات المحسوبة لالستهالك واإلنتاج بموجب   )٤(

هذه الفقرة الفرعية المقادير التي يستخدمها الطرف في 
تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن. 

٨ رابعا.
)أ(  كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، رهنًا بأية تعديالت تدخل 

على تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء وفقا للفقرة ٩ من المادة ٢، يحق 
له تأجيل امتثاله لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( 

من  إلى )ه(  من الفقرة ١ من المادة ٢ ياء، وفي الفقرات الفرعية )أ(  إلى )ه( 
الفقرة ٣ من المادة ٢ ياء، وتعديل تلك التدابير على النحو التالي:

٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ١٠٠ في المائة  )١(
٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٤: ٩٠ في المائة  )٢(

٢٠٣٥ إلى ٢٠٣٩: ٧٠ في المائة  )٣(

٢٠٤٠ إلى ٢٠٤٤: ٥٠ في المائة  )vi(

٢٠٤٥ وما بعده: ٢٠ في المائة  )٥(

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية )أ( أعاله، قد تقرر األطراف أن أحد  )ب(  

األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، ورهنا بأية تعديالت تدخل 
على تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء وفقا للفقرة ٩ من المادة ٢، 

يحق له تأجيل امتثاله لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 
)أ( إلى )ه( من الفقرة ١ من المادة ٢ ياء، وفي الفقرات الفرعية )أ( إلى )ه( 

من الفقرة ٣ من المادة ٢ ياء، وتعديل تلك التدابير على النحو التالي:
٢٠٢٨ إلى ٢٠٣١: ١٠٠ في المائة  )١(
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٢٠٣٢ إلى ٢٠٣٦: ٩٠ في المائة  )٢(

٢٠٣٧ إلى ٢٠٤١: ٨٠ في المائة  )٣(

٢٠٤٢ إلى ٢٠٤٦: ٧٠ في المائة  )vi(

٢٠٤٧ وما بعده: ١٥ في المائة  )٥(

كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، ألغراض حساب خط  )ج(  

أساس استهالكه بموجب المادة ٢ ياء، يحق له استخدام متوسط 
المستويات المحسوبة الستهالكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 

في المرفق واو لألعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، زائدًا خمسة وستين في 
المائة من خط أساس استهالكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المجموعة األولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ 

ثالثًا من هذه المادة.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية )ج( أعاله، قد تقرر األطراف  )د(  

أن أحد األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، يحق له أن 
يستخدم، ألغراض حساب خط أساس استهالكه بموجب المادة ٢ 

ياء، متوسط المستويات المحسوبة الستهالكه من المواد الخاضعة 
للرقابة المدرجة في المرفق واو عن السنوات ٢٠٢٤، و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، 

زائدا خمسة وستين في المائة من خط أساس استهالكه من المواد 
الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى، المرفق جيم، على 

النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثًا من هذه المادة.
كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وينتج المواد الخاضعة  )ه(  

للرقابة المدرجة في المرفق واو، يحق له أن يستخدم، ألغراض حساب 
خط أساس إنتاجه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة 
إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو لألعوام 

٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، زائدًا خمسة وستين في المائة من خط أساس 
إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة األولى، 
المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثًا من هذه المادة.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية )ه( أعاله، قد تقرر األطراف أن  )و(  

طرفًا من األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وينتج المواد 
الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو، يحق له أن يستخدم، 
ألغراض حساب خط أساس إنتاجه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط 

المستويات المحسوبة إلنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة 
في المرفق واو لألعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، زائدًا خمسة وستين في 

المائة من خط أساس إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في 
المجموعة األولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثًا 

من هذه المادة.
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تنطبق الفقرات الفرعية )أ( إلى )و( من هذه الفقرة على المستويات  )ز(  
المحسوبة لإلنتاج واالستهالك إال في الحدود التي ينطبق ضمنها إعفاء 

درجات الحرارة المحيطة العالية استنادًا إلى معايير تقررها األطراف.
تتخذ األطراف المقررات المشار إليها في الفقرات ٤ و٦ و٧ من هذه المادة   .٩

طبقًا لنفس اإلجراء المعمول به في اتخاذ القرارات بموجب المادة ١٠.

تقييم واستعراض تدابير الرقابة  المادة ٦ : 
على األطراف ، ابتداء من عام ١٩٩٠ ثم كل أربع سنوات بعد ذلك على األقل ، إجراء 
تقييم لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء 

وعلى  على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية المتاحة . 
األطراف قبل سنة على األقل من إجراء هذا التقييم ، عقد العدد المالئم من 
أفرقة الخبراء المؤهلين في المجاالت المذكورة وتقرير تكوين وصالحيات تلك 

وتقوم األمانة في غضون سنة من عقدها بإبالغ األطراف بالنتائج التي  األفرقة . 
توصلت إليها ، وذلك من خالل األمانة.

إبالغ البيانات  المادة ٧ : 
على كل طرف القيام ، في غضون ثالثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه   .١
طرفًا ، تزويد األمانة بالبيانات اإلحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من 

كل من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن سنة ١٩٨٦ ، أو 
أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات إذا لم تتوافر بيانات فعلية. 

على كل طرف أن يزود األمانة بالبيانات اإلحصائية عن إنتاجه لكل مادة من   .٢
المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها: 

في المرفق باء والمرفقين األول والثاني من المجموعة جيم ، عن   —
سنة ١٩٨٩؛ 

في المرفق هاء ، عن سنة ١٩٩١؛  —
في المرفق واو، عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، باستثناء أن   —

األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ تقدم هذه البيانات 
عن السنوات من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، أما بالنسبة لألطراف العاملة بموجب 

الفقرة ١ من المادة ٥ والتي تنطبق عليها الفقرات الفرعية )د( 
من الفقرة ٨ رابعًا من المادة ٥ فتقدم هذه البيانات عن  إلى )واو( 

السنوات ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦؛
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أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة عدم توافر البيانات   
الفعلية ، في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة 

في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء 
وواو على التوالي على ذلك الطرف.

على كل طرف أن يقدم إلى األمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي )كما   .٣
من كل من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة  حدد في الفقرة ٥ من المادة ١( 

في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو وبيانات منفصلة عن كل مادة 
فيما يتعلق: 

بالكميات المستخدمة كمواد أساسية؛   —
بالكميات المبادة بواسطة تكنولوجيات معتمدة من األطراف؛ و  —

بالواردات من األطراف وغير األطراف والصادرات إليها على التوالي.  —
عن السنة التي يبدأ فيها سريان األحكام المتعلقة بالمواد الواردة في   

المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو على التوالي على ذلك الطرف ، 
وعلى كل طرف تزويد األمانة ببيانات إحصائية  وعن كل سنة بعد ذلك . 

عن الكمية السنوية من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 
يتعين  المستخدمة في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن . 
تقديم هذه البيانات في موعد غايته تسعة أشهر من انتهاء السنة التي 

تتعلق بها تلك البيانات. 
يقدم كل طرف إلى األمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته  ٣ مكرر. 
السنوية من كل من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية 

في المرفق ألف والمجموعة األولي في المرفق جيم والتي ُأعيد تدويرها.
٣ ثالثا. على كل طرف أن يقدم إلى األمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية 

لكل منشأة من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من 
من المادة ٣ من البروتوكول. المرفق واو، وذلك وفقًا للفقرة ١ )د( 

من المادة ٢ ،  تستوفي األطراف العاملة بموجب أحكام الفقرة ٨ )أ(    .٤
الشروط الواردة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٣ مكرر من هذه المادة ، فيما 
يتعلق بالبيانات اإلحصائية عن اإلنتاج والواردات والصادرات ، إذا قدمت 

منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي معنية ، بيانات عن اإلنتاج والواردات 
والصادرات بينها وبين الدول غير األعضاء في تلك المنظمة.
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عدم االمتثال  المادة ٨ : 
على األطراف القيام ، في اجتماعها العادي األول ، ببحث واعتماد اإلجراءات 

واآلليات المؤسسية لتحديد حاالت عدم االمتثال ألحكام هذا البروتوكول وكيفية 
معاملة األطراف التي يثبت عدم امتثالها ألحكامه.

البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل  المادة ٩ : 
المعلومات 

على األطراف أن تتعاون ، بما يتمشى وقوانينها ونظمها وممارستها   .١
الوطنية ، سواء مباشرة أو من خالل الهيئات الدولية المختصة ، آخذة في 
االعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص ، على تشجيع البحث والتطوير 

وتبادل المعلومات بشأن ما يلي: 
أفضل التكنولوجيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو تدمير  )أ( 

المواد الخاضعة للرقابة أو خفض انبعاثاتها؛ 
البدائل الممكنة للمواد الخاضعة للرقابة وبدائل المنتجات التي تحتوي  )ب( 

على تلك المواد وبدائل المنتجات المصنعة بها ؛ و
تكاليف وفوائد استراتيجيات الرقابة ذات الصلة.  )ج( 

على األطراف أن تتعاون ، بشكل منفرد أو جماعي أو عن طريق الهيئات   .٢
الدولية المختصة ، على تعزيز الوعي الجماهيري بشأن اآلثار البيئية 

النبعاثات المواد الخاضعة للرقابة أو المواد األخرى التي تستنفد طبقة 
األوزون . 

على كل طرف أن يقدم إلى األمانة ملخصًا لألنشطة التي بذلها عماًل   .٣
بهذه المادة ، وذلك في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز 

النفاذ ومرة كل سنتين بعد ذلك.

اآللية المالية  المادة ١٠: 
تنشئ األطراف آلية مالية ألغراض توفير التعاون المالي والتقني ، بما في   .١

ذلك نقل التكنولوجيات إلى األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة 
٥ من البروتوكول لتمكينها من االمتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها 

في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادتين ٢ طاء و٢ ياء وأي تدابير رقابة 
واردة في المواد من ٢ واو إلى ٢ حاء يتم تحديدها تبعًا للفقرة ١ مكرر من 

وتتحمل اآللية التي تكون المساهمات فيها  المادة ٥ في البروتوكول . 
إضافية لعمليات التحويالت المالية األخرى لألطراف العاملة بموجب تلك 
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الفقرة ، جميع التكاليف اإلضافية المتفق عليها لتلك األطراف لكي تمتثل 
ويبت اجتماع األطراف في قائمة إشارية لفئات  لتدابير الرقابة للبروتوكول . 

إذا اختار أحد األطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من  التكاليف اإلضافية.  
المادة ٥ أن يستفيد من تمويل من أي آلية مالية أخرى يمكن أن ينتج عنه 

الوفاء بأي جزء من التكاليف اإلضافية المتفق عليها، فإن ذلك الجزء ال 
ُيسّدد من اآللية المالية المنشأة بموجب المادة ١٠ من هذا البروتوكول.

ويمكن  تتضمن اآللية المنشأة بمقتضى الفقرة ١ صندوقًا متعدد األطراف .   .٢
أن تتضمن أيضًا مسائل أخرى للتعاون متعدد األطراف للتعاون اإلقليمي 

والثنائي. 
يقوم الصندوق متعدد األطراف:   .٣

بتحمل جميع التكاليف اإلضافية المتفق عليها ، على أساس منحة أو  )أ( 
على أساس ميسر ، حسبما هو مناسب وطبقًا لمعايير تقررها األطراف؛ 

بتمويل وظائف غرفة المقاصة: )ب( 

لمساعدة األطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ على   )١(
تحديد احتياجاتها إلى التعاون ، من خالل دراسات محددة حسب 

القطر وغير ذلك من أوجه التعاون التقني؛ 
لتسهيل التعاون التقني لتلبية هذه االحتياجات التي تم   )٢(

تحديدها؛
بتوزيع المعلومات والمواد ذات الصلة وعقد حلقات عمل ودورات   )٣(

تدريبية وغير ذلك من األنشطة ذات الصلة لفائدة األطراف التي 
هي بلدان نامية ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٩ 

من البروتوكول؛ و
لتسهيل ورصـد التعاون المتعدد األطـراف واإلقليمي والثنائي   )٤(

المتاح لألطراف التي هـي بلـدان نامية؛
تمويل خدمات أمانة الصندوق متعدد األطراف وتكاليف الدعم ذات  )ج( 

الصلة. 
يعمل الصندوق متعدد األطراف تحت سلطة األطراف التي تتولى تحديد   .٤

السياسات العامة للصندوق. 
تنشئ األطراف لجنة تنفيذية من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات   .٥

تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية ، وترتيبات إدارية بما في ذلك إنفاق 
وتضطلع اللجنة  الموارد بغرض تحقيق أهداف الصندوق متعدد األطراف . 

التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها وفق صالحياتها المحددة كما تتفق 
عليها األطراف ، وبالتعاون مع البنك الدولي إلعادة االعمار والتنمية )البنك 

١٠ 
دة

ما
ال
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وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الدولي( 
أو الوكاالت المالئمة األخرى كل منها في مجال اختصاصه وبمساعدتها . 

وتؤيد األطراف أعضاء اللجنة التنفيذية التي تختار على أساس التمثيل 
المتوازن لألطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ واألطراف غير العاملة 

بذلك.
يمول الصندوق متعدد األطراف من مساهمات األطراف غير العاملة   .٦

بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ بالعمالت القابلة للتحويل أو عينيًا في 
حاالت معينة و/أو بالعملة الوطنية على أساس جدول األنصبة المقررة 

وتشجع األطراف األخرى على تقديم مساهمات فيمكن  لألمم المتحدة. 
أن يعتبر التعاون الثنائي وفي حاالت معينة توافق عليها األطراف بمقرر، 

التعاون اإلقليمي أيضًا ، وحتى نسبة مئوية معينة ، ووفقًا ألي معايير 
تحددها األطراف وذلك بناءًا على مقرر تصدره، بمثابة مساهمة فـي 
الصندوق متعدد األطـراف، ويشترط كحـد أدنى في هذا التعاون أن:

يكون مرتبطًا بشكل صارم باالمتثال ألحكام البروتوكول؛ )أ( 
يقدم موارد إضافية؛ و )ب( 

يغطي التكاليف اإلضافية المتفق عليها.  )ج( 

تقرر األطراف ميزانية البرنامج للصندوق متعدد األطراف لكل فترة مالية ،   .٧
وتحدد النسبة المئوية لمساهمات فرادى األطراف فيه.

تنفق موارد الصندوق متعدد األطراف باالتفاق مع الطرف المستفيد.   .٨
تتخذ األطراف المقررات بموجب هذه المادة بتوافق اآلراء كلما كان ذلك   .٩

ممكنًا وإذا استنفذت جميع الجهود للتوصل إلى اتفاق في اآلراء ولم 
يتم الوصول إلى اتفاق ، فتعتمد المقررات بأغلبية ثلثي األطراف الحاضرة 
والمصوتة ، التي تمثل األغلبية الحاضرة والمصوتة العاملة بموجب الفقرة 
١ من المادة ٥ ، وأغلبية األطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ 

الحاضرة والمصوتة. 
ال تتعارض اآللية المالية المنصوص عليها في هذه المادة مع أي ترتيبات   .١٠

مقبلة يمكن التوصل إليها فيما يتعلق بالقضايا البيئية األخرى. 

نقل التكنولوجيا  المادة ١٠ ألف: 
يتخذ كل طرف جميع الخطوات العملية ، بما يتفق مع البرامج التي تدعمها اآللية 

المالية من أجل ضمان: 

١-١١
ة ٠

ماد
ال
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نقل أفضل المواد البديلة المتاحة المأمونة بيئيًا والتكنولوجيات ذات  )أ( 
الصلة إلى األطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ على وجه 

السرعة ؛ و
أن يتم النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( في إطار أفضل الشروط  )ب( 

المالئمة.

اجتماعات األطراف  المادة ١١ : 
وعلى األمانة أن  على األطراف التي تعقد اجتماعات على فترات منتظمة .   .١
تدعو إلى عقد االجتماع األول لألطراف في غضون سنة واحدة على األكثر 
من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ويكون ذلك االجتماع مقترنًا باجتماع مؤتمر 
األطراف في االتفاقية ، إذا كان من المقرر عقد اجتماع لهذا المؤتمر في 

تلك الفترة. 
تعقد االجتماعات العادية الالحقة لألطراف مقترنة باجتماعات األطراف   .٢

وتعقد  في االتفاقية ، ما لم يقرر األطراف في البروتوكول خالف ذلك . 
االجتماعات غير العادية لألطراف في أي أوقات أخرى يعتبر اجتماع لألطراف 

أنها ضرورية ، أو بناًء على طلب خطي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد 
هذا الطلب ثلث عدد األطراف على األقل في غضون ستة أشهر من إحالة 

األمانة ذلك الطلب إلى األطراف. 
تقوم األطراف ، في اجتماعها األول:   .٣

باعتماد النظام الداخلي الجتماعاتها بتوافق اآلراء؛ )أ( 
باعتماد القواعد المالية المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ١٣ بتوافق  )ب( 

اآلراء؛ 
بإنشاء أفرقة الخبراء وتحديد الصالحيات المشار إليها في المادة ٦؛  )ج( 

ببحث واعتماد اإلجراءات واآلليات المؤسسية المحددة في المادة ٨؛ و )د( 

ببدء إعداد خطط العمل وفقًا ألحكام الفقرة ٣ من المادة ١٠.  )ه( 

]المادة ١٠ المشار إليها هنا هي من مواد البروتوكول األصلي الذي تم اعتماده في 
عام ١٩٨٧.[

تكون مهام اجتماعات األطراف على النحو التالي:   .٤
استعراض تنفيذ هذا البروتوكول؛  )أ( 

١١ 
دة

ما
ال
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البت في التعديالت أو التخفيضات المشار إليها في الفقرة ٩ من  )ب( 

المادة ٢ ؛ 
البت في إضافة مواد وتدابير رقابة ذات صلة إلى أي مرفق أو إدماجها أو  )ج( 

حذفها وفقًا ألحكام الفقرة ١٠ من المادة ٢؛
القيام حسب االقتضاء ، بوضع المبادئ التوجيهية أو اإلجراءات إلبالغ  )د( 

المعلومات ، كما هو منصوص عليه في المادة ٧ والفقرة ٣ من المادة ٩؛
استعراض طلبات المساعدة التقنية المقدمة وفقًا ألحكام الفقرة ٢ من  )ه( 

المادة ١٠؛ 
استعراض التقارير التي تعدها األمانة بموجب أحكام الفقرة الفرعية )ج(  )و( 

من المادة ١٢؛
تقييم تدابير الرقابة وفقًا للمادة ٦؛ )ز( 

النظر في اقتراحات تعديل هذا البروتوكول أو تعديل أي مرفق أو إضافة  )ح( 

ملحق جديد واعتمادها حسب مقتضى األحوال.
النظر في ميزانية تنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها؛ و )ط( 

بحث واتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن يتطلبها تحقيق أغراض هذا  )ي( 

البروتوكول. 
لألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ،   .٥

وكذلك ألي دولة ليست طرفًا في هذا البروتوكول ، أن تمثل في اجتماعات 
األطراف بصفة مراقب ويجوز أن يقبل حضور أي هيئة أو وكالة وطنية 

أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، لها األهلية في الميادين المتصلة 
بحماية طبقة األوزون ، وتبدي لألمانة رغبتها في أن تمثل في اجتماعًا ما 
لألطراف بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد األطراف الحاضرة 
ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين ألحكام النظام  على األقل . 

الداخلي الذي تعتمده األطراف.

األمانة  المادة ١٢: 
تقوم األمانة ، ألغراض هذا البروتوكول ، بما يلي: 

وضع الترتيبات الجتماعات األطراف حسبما تقضي به المادة ١١ ، وتتولى  )أ( 
خدمة هذه االجتماعات؛

تسلم البيانات المقدمة وفقًا ألحكام المادة ٧ وإتاحتها ألي طرف عند  )ب( 

الطلب؛

١٢-
١١ 

دة
ما

ال
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القيام على نحو منتظم بإعداد التقارير بناًء على المعلومات التي تتلقاها  )ج( 

بموجب المادتين ٧ و٩ وتوزيعها على األطراف؛
إبالغ األطراف عن أي طلب للمساعدة التقنية تتلقاه وفقًا ألحكام المادة  )د( 

١٠ لتيسير تقديم هذه المساعدة؛
تشجيع غير األطراف على حضور اجتماعات األطراف بصفة مراقب وعلى  )ه( 

العمل بموجب أحكام البروتوكول؛
القيام حسبما يتالءم ، بتقديم المعلومات والطلبات المشار إليها في  )و( 

الفقرتين الفرعيتين )ج( و)د( إلى مثل هؤالء المراقبين من غير األطراف؛ و
أداء ما تكلفها بها األطراف من مهام أخرى تحقيقًا ألغراض هذا  )ز( 

البروتوكول. 

األحكام المالية  المادة ١٣ : 
تحمل األموال الالزمة لتشغيل هذا البروتوكول ، بما في ذلك األموال   .١

الالزمة لسير عمل األمانة المتصلة بهذا البروتوكول ، حصريًا على 
مساهمات األطراف. 

تقر األطراف في اجتماعها األول النظام المالي الخاص بتنفيذ هذا   .٢
البروتوكول وذلك بتوافق اآلراء.

العالقة بين هذا البروتوكول واالتفاقية المادة ١٤ : 

يسري على هذا البروتوكول ما في االتفاقية من أحكام تتصل ببروتوكوالتها ما 
لم ينص على خالف ذلك في هذا البروتوكول.

التوقيع  المادة ١٥ : 
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل االقتصادي 
اإلقليمية في مونتريال في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ، وفي أوتاوا من ١٧ أيلول/

سبتمبر ١٩٨٧ إلى ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ وفي مقر األمم المتحدة في 
نيويورك من ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ إلى ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨.

١٦-
١٣ 

دة
ما

ال
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بدء النفاذ  المادة ١٦ : 
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ ، شريطة   .١

إيداع أحد عشر صكًا على األقل من صكوك التصديق على البروتوكول 
أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه من جانب دول أو منظمات 

إقليمية للتكامل االقتصادي تمثل على األقل ثلثي االستهالك التقديري 
العالمي للمواد الخاضعة للرقابة في عام ١٩٨٦ ، وشريطة الوفاء بأحكام 

وفي حالة عدم الوفاء بهذه الشروط  الفقرة ١ من المادة ١٧ من االتفاقية. 
بحلول ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين الذي يلي 

تاريخ الوفاء بتلك الشروط. 
ألغراض الفقرة ١ ، ال يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل   .٢

االقتصادي صكًا مضافًا إلى الصكوك التي أودعتها الدول األعضاء في تلك 
المنظمة. 

بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ، تصبح أي دولة أو أي منظمة   .٣
إقليمية للتكامل االقتصادي طرفًا في هذا البروتوكول في اليوم التسعين 

التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام 
الخاص بها. 

األطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ  المادة ١٧: 
مع مراعاة أحكام المادة ٥ ، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 
تصبح طرفًا في هذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه أن تقوم على الفور بمجمل 

االلتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة ٢ ، وكذلك بموجب المواد من ٢ 
ألف إلى ٢ ياء والمادة ٤ ، تلك االلتزامات التي تكون سارية في ذلك التاريخ على 

الدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي التي أصبحت أطرافًا بتاريخ بدء 
نفاذ البروتوكول.

التحفظات  المادة ١٨ : 
ال يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول. 

٢٠-
١٦ 

دة
ما

ال
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وإثباتًا لذلك قام الموقعون أدناه ، المخولون بذلك حسب األصول،
بالتوقيع على هذا البروتوكول

حرر بمونتريال في هذا اليوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر
عام سبع وثمانين وتسعمائة وألف

٢٠ 
دة

ما
ال

االنسحاب  المادة ١٩ : 
يجوز ألي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع 

في أي وقت بعد مرور أربع سنوات من االضطالع بااللتزامات المحددة في الفقرة 
ويصبح هذا االنسحاب ساريًا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ  ١ من المادة ٢ ألف . 

تسلم الوديع إلخطار االنسحاب أو في أي تاريخ آخر الحق حسبما ينص عليه في 
إخطار االنسحاب. 

حجية النصوص  المادة ٢٠ : 
يودع أصل البروتوكول ، الذي تعتبر نصوصه األسبانية ، اإلنكليزية ، الروسية ، 

الصينية والعربية متساوية الحجية ، لدى األمين العام لألمم المتحدة. 
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المواد الخاضعة للرقابة فالمرفق ألف : 
 أل

فق
مر

ال

 

المجموعة المادة
قدرات استنفاد 

األوزون*

القدرة على إحداث 
االحترار العالمي في 

100 عام

المجموعة األولى
4,750 1.0 (CFC‑11) CFCl3

        10,900 1.0 (CFC‑12) CF2Cl2

          6,130 0.8 (CFC‑113) C2F3Cl3

        10,000 1.0 (CFC‑114) C2F4Cl2

          7,370 0.6 (CFC‑115) C2F5Cl

المجموعة الثانية
3.0 (halon‑1211) CF2BrCl

10.0 (halon‑1301) CF3Br

6.0 (halon‑2402) C2F4Br2

داالت قدرات استنفاد األوزون هي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم   *
استعراض هذه القدرات وتنقيحها بشكل منتظم .
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المواد الخاضعة للرقابة المرفق باء :  باء
ق 

رف
لم

ا

المجموعة المادة الكيميائية قدرات استنفاد األوزون
المجموعة األولى

1.0 (CFC‑13) CF3Cl

1.0 (CFC‑111) C2FCl5

1.0 (CFC‑112) C2F2Cl4 

1.0 (CFC‑211) C3FCl7 

1.0 (CFC‑212) C3F2Cl6 

1.0 (CFC‑213) C3F3Cl5

1.0 (CFC‑214) C3F4Cl4

1.0 (CFC‑215) C3F5Cl3

1.0 (CFC‑216) C3F6Cl2

1.0 (CFC‑217) C3F7Cl

المجموعة الثانية
1.1 مركبات الكربون رباعية الكلور CCl4

المجموعة الثالثة
0.1 ثالثي كلور االيثان*

)ميثيل كلوروفورم(

C2H3Cl3*

ال تشير هذه التركيبة إلى ثالثي كلور االيثان ١,١,٢  *
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 ج

فق
مر
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القدرة على 
إحداث االحترار 
العالمي في 

100عام ***

القدرة على 
استنفاد 
األوزون*

عدد 
اآليسومرات المادة المجموعة

المجموعة األولى
0.04 1 (HCFC‑21)** CHFCl2

0.055 1 (HCFC‑22)** CHF2Cl

0.02 1 (HCFC‑31) CH2FCl

0.01–0.04 2 (HCFC‑121) C2HFCl4

0.02–0.08 3 (HCFC‑122) C2HF2Cl3

0.02–0.06 3 (HCFC‑123) C2HF3Cl2

0.02 – (HCFC‑123)** CHCl2CF3

0.02–0.04 2 (HCFC‑124) C2HF4Cl

0.022 – (HCFC‑124)** CHFClCF3

0.007–0.05 3 (HCFC‑131) C2H2FCl3

0.008–0.05 4 (HCFC‑132) C2H2F2Cl2

0.02–0.06 3 (HCFC‑133) C2H2F3Cl

0.005–0.07 3 (HCFC‑141) C2H3FCl2

0.11 – (HCFC‑141b)** CH3CFCl2

0.008–0.07 3 (HCFC‑142) C2H3F2Cl

0.065 – (HCFC‑142b)** CH3CF2Cl

0.003–0.005 2 (HCFC‑151) C2H4FCl

0.015–0.07 5 (HCFC‑221) C3HFCl6

0.01–0.09 9 (HCFC‑222) C3HF2Cl5

0.01–0.08 12 (HCFC‑223) C3HF3Cl4

0.01–0.09 12 (HCFC‑224) C3HF4Cl3

0.02–0.07 9 (HCFC‑225) C3HF5Cl2

0.025 – (HCFC‑225ca)** CF3CF2CHCl2

0.033 – (HCFC‑225cb)** CF2ClCF2CHClF

0.02–0.10 5 (HCFC‑226) C3HF6Cl
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يم
 ج

فق
مر

ال

0.05–0.09 9 (HCFC‑231) C3H2FCl5

0.008–0.10 16 (HCFC‑232) C3H2F2Cl4

0.007–0.23 18 (HCFC‑233) C3H2F3Cl3

0.01–0.28 16 (HCFC‑234) C3H2F4Cl2

0.03–0.52 9 (HCFC‑235) C3H2F5Cl

0.004–0.09 12 (HCFC‑241) C3H3FCl4

0.005–0.13 18 (HCFC‑242) C3H3F2Cl3

0.007–0.12 18 (HCFC‑243) C3H3F3Cl2

0.009–0.14 12 (HCFC‑244) C3H3F4Cl

0.001–0.01 12 (HCFC‑251) C3H4FCl3

0.005–0.04 16 (HCFC‑252) C3H4F2Cl2

0.003–0.03 12 (HCFC‑253) C3H4F3Cl

0.002–0.02 9 (HCFC‑261) C3H5FCl2

0.002–0.02 9 (HCFC‑262) C3H5F2Cl

0.001–0.03 5 (HCFC‑271) C3H6FCl

المجموعة الثانية
1.00 1 CHFBr2

0.74 1 (HBFC‑22B1) CHF2Br

0.73 1 CH2FBr

0.3–0.8 2 C2HFBr4

0.5–1.8 3 C2HF2Br3

0.4–1.6 3 C2HF3Br2

0.7–1.2 2 C2HF4Br

0.1–1.1 3 C2H2FBr3

0.2–1.5 4 C2H2F2Br2

0.7–1.6 3 C2H2F3Br

0.1–1.7 3 C2H3FBr2

0.2–1.1 3 C2H3F2Br

0.07–0.1 2 C2H4FBr

0.3–1.5 5 C3HFBr6

0.2–1.9 9 C3HF2Br5
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عند اإلشارة إلى مدى قدرات استنفاد األوزون تستخدم أعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق   *
أغراض هذا البروتوكول، ترد قدرات استنفاد األوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على 

الحسابات القائمة على قياسات المختبرات، أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة 
على تقديرات، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية، 
والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد األوزون لاليسومور ذي القدرة المنخفضة 

على استنفاد األوزون.
تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريًا على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد األوزون كيما   **

تستخدم ألغراض هذا البروتوكول.
في حالة المواد التي لم تحدد قدرتها على إحداث االحترار العالمي ُتطبق قيمة افتراضية قدرها   ***

صفر، وذلك إلى حين إدراج قيمة للقدرة على إحداث االحترار العالمي عن طريق اإلجراء المتوخى 
من المادة ٢.  ‘٢’ في الفقرة ٩ )أ( 

يم
 ج

فق
مر

ال

0.3–1.8 12 C3HF3Br4

0.5–2.2 12 C3HF4Br3

0.9–2.0 9 C3HF5Br2

0.7–3.3 5 C3HF6Br

0.1–1.9 9 C3H2FBr5

0.2–2.1 16 C3H2F2Br4

0.2–5.6 18 C3H2F3Br3

0.3–7.5 16 C3H2F4Br2

0.9–1.4 8 C3H2F5Br

0.08–1.9 12 C3H3FBr4

0.1–3.1 18 C3H3F2Br3

0.1–2.5 18 C3H3F3Br2

0.3–4.4 12 C3H3F4Br

0.03–0.3 12 C3H4FBr3

0.1–1.0 16 C3H4F2Br2

0.07–0.8 12 C3H4F3Br

0.04–0.4 9 C3H5FBr2

0.07–0.8 9 C3H5F2Br

0.02–0.7 5 C3H6FBr

المجموعة الثالثة
0.12 1 بروموكلورو الميثان CH2BrCl
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المحتوية على مواد  قائمة بالمنتجات**   : المرفق دال* 
خاضعة للرقابة محددة في المرفق ألف

ال
ق د

رف
لم

ا

 الرقم الشفري
للجمارك المنتجات

...................

وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات )سواء 
كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات 

أم ال( ١

...................
معدات التبريد وتكييف الهواء/ضخ التدفئة المنزلية 

والتجارية*** ٢
................... الثالجات مثل:  
................... المجمدات
................... مزيالت الرطوبة
................... مبردات المياه
................... آالت صنع الثلج
................... وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة
................... منتجات األيروصول ، فيما عدا األيرووصوالت الطبية ٣
................... معدات إطفاء الحرائق المتنقلة ٤
................... ألواح ورقائق العزل وأغطية األنابيب ٥
................... المركبات سابقة على البلمرة ٦

اعتمد االجتماع الثالث لألطراف هذا المرفق في نيروبي في ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩١ حسبما   *
تقتضي الفقرة ٣ من المادة ٤ من البروتوكول .

ولو أن هذا ال يسري إذا ما كانت منقولة في شحنات من األمتعة الشخصية أو العائلية أو في   **
الحاالت غير التجارية المماثلة التي تعفى عادة من المعامالت الجمركية .

عندما تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق ألف تستخدم كمبرد و/أو في المادة   ***
العازلة لهذا المنتج 
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المواد الخاضعة للرقابة المرفق هاء : 

المواد الخاضعة للرقابة المرفق واو : 

هاء
و ,

 وا
فق

مر
ال

 القدرة على استنفاد
األوزون المادة المجموعة

المجموعة األولى
0.6 بروميد الميثيل CH3Br

 قدرات إحداث االحترار
العالمي في 100 عام المادة المجموعة

المجموعة األولى
1,100 HFC‑134 CHF2CHF2

1,430 HFC‑134a CH2FCF3

353 HFC‑143 CH2FCHF2

1,030 HFC‑245fa CHF2CH2CF3

794 HFC‑365mfc CF3CH2CF2CH3

3,220 HFC‑227ea CF3CHFCF3 

1,340 HFC‑236cb CH2FCF2CF3

1,370 HFC‑236ea CHF2CHFCF3

9,810 HFC‑236fa CF3CH2CF3

693 HFC‑245ca CH2FCF2CHF2 

1,640 HFC‑43‑10mee CF3CHFCHFCF2CF3

675 HFC‑32 CH2F2

3,500 HFC‑125 CHF2CF3

4,470 HFC‑143a CH3CF3

92 HFC‑41 CH3F

53 HFC‑152 CH2FCH2F

124 HFC‑152a CH3CHF2

المجموعة الثانية
14,800 HFC‑23 CHF3 
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