الهيئة العامة للبيئة
التشريعات الخاصة بالجانب البيئي

التشريعات الخاصة باتفاقية تنظيم
االتجار بأنواع النباتات والحيوانات
المهددة باالنقراض

اهليئة العامة للبيئة
قرار رقم (  )39لسنة 3009
بشأن تنظيم عمليات البيع والتجارة
في األنواع الفطرية المهددة باالنقراض
رئيس مجلس اإلدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد االطالع على -:
 القانون رقم  49لسنة  3491بإنشاا الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة السامعية المعادو بالمرساومبالقانون رقم  4لسنة . 3499
 وعلى القانون رقم  13لسنة  3449بإنشا الهيئة العامة للبيئاة المعادو بعاح امعامال بالقاانون رقام 31لسنة  3441والئمة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة العاماة للبيئاة
رقم  132لسنة . 1223
 وعلى القانون رقم  31لسنة  1221بالموافقة على انضمام دولة العويت إلى اتفاقياة االتجاار الادولى فاانواع الميوانات والنباتات المهددة باالنقراح ( . ( CITES
 وعلى توصيات اللجنة الفنية – لجنة تنظيم االتجار باألنواع الفطرية – المشاعلة مان الهيئاة العاماة للبيئاةوالجهات المعنية ذات الصلة باتفاقية ( ( CITESبموجب قرار رئيس مجلس اإلدارة المادير العاام للهيئاة
العامة للبيئة رقم  132لسنة . 1222
 وعلى مذعرة التفاامم المبرماة باين الهيئاة العاماة للبيئاة والهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة السامعيةبشأن اإليفا بالتةامات اتفاقية االتجار الدول بأنواع النباتات والميوانات المهددة بااالنقراح ( (CITES
المةمع تنفيذما ف . 1221/1/3
 وعلى موافقة مجلس اإلدارة ف اجتماعل رقم  1221 / 9المنعقد بتاريخ  1221 / 9 / 11على تنظايمعمليات البيع والتجارة باألنواع الفطرية المهددة باالنقراح .

قــــــــــــرر
المادة األولى
 بالمصطلمات التالية ف تطبيق امعام مذا القرار المعان الموضمة قرين عو منها* الجهة المختصة  :الهيئة العامة للبيئة .
* المدير العام  :المدير العام للهيئة العامة للبيئة .
* اتفاقيةةةة سةةةايت  :مااا اتفاقياااة االتجاااار الااادول فااا اناااواع الميواناااات والنباتاااات المهاااددة بااااالنقراح
( (CITESوالصادر بشأنها القانون رقم  31لسنة  1221بالموافقة على انضمام دولة العويت إليها .
* التجارة  :التصدير  ،إعادة التصدير  ،واالستيراد من البمر .
* تراخيص سايت  :م تراخيص التجارة الت تصدرما الهيئة العامة لشائون الةراعاة والااروة السامعية
وفق اشتراطات اتفاقية سايتس وتعون اما إذن تصدير او إذن إعادة تصدير او إذن استيراد .
* إعادة تصدير  :تصدير اي عينة سبق استيرادما .
* اإليراد من البحر  :النقو إلى داخو دولة لعينات من اية انواع اخذت من بيئة بمرية غير خاضعة لسالطة
اية دولة .
* عينة  :اي ميوان او نبات سوا عان ميا ام اي جة او اس مشتق من اي منهما .
* األنواع الفطرية  :تشمو جميع انواع النباتات او الميوانات الت تعيش ف بيئاتها الطبيعية .
* األنواع المهددة باالنقراض  :م األنواع الميوانية او النباتية الت يقو معدو تعاارماا عان معادو نفوقهاا
مما يؤدى إلى قلة اعدادما عن المعدو الطبيع .
* الجهةةات المعنيةةة  :وةارة التجااارة والصااناعة والهيئااة العامااة لشاائون الةراعااة والاااروة الساامعية وبلديااة
العويات واإلدارة العاماة للجماارم ومؤسساة الماوانو العويتياة ومؤسساة الخطاوط العويتياة واإلدارة العامااة
للطيران المدن .
المادة الثانية
تسري امعام مذا القرار على عافة األنواع الفطرية المهددة بااالنقراح الاواردة فا المالماق المرفقاة بهاذا
القرار ويستانى من ذلم انواع الميوانات األليفة والطيور الدجناة وميواناات المةرعاة والخياوو واألسامام
والروبيان باإلضافة انواع النباتات ومشتقاتها الخاضاعة لالئماة نظاام المجار الةراعا ماا لام تعان اياا مان
األنواع السابقة واردا ضمن المالمق المرفقة .

المادة الثالثة
 -3يمنع التجارة ف األنواع الفطرية المهددة باالنقراح الواردة فا المالماق الاالااة المرفقاة لهاذا القارار
سوا عانت مية ام غير مية او اي جة منها او مشتقاتها إال وفقا ً لالشتراطات التالية :
ا  -المصوو مسبقا ً على ترخيص سايتس .
ب – استخراج الشهادات البيطرية او الةراعية الالةمة من الهيئة العامة لشئون الةراعة والاروة السمعية
ج – االلتةام بتجهية وشمن العينات المية علاى نماو يقلاو إلاى ادنا ماد مان خطار اإلصاابة او األضارار
بالصاامة او قسااوة المعاملااة ووفق اا ً لالشااتراطات والمواصاافات الخاصااة بالشاامن والمعمااوو بهااا ماان قبااو
مؤسسة الخطوط الجوية العويتية واإلدارة العامة للطيران ومؤسسة الموان العويتية .
د – تقدم اصو المستندات المذعورة عالية إلى منافذ العبور للتخليص الجمرع .
 -1يستان من معم الفقرة األول ف مذه المادة وبعد إتباع االشتراطات الواردة فيها الماالت التالية :
ا – لألغراح الشخصية او المنةلية .
ب – ألغراح البمث العلم او التبادو بين العلما او المؤسسات العلمية او العالجية .
ج – ألنواع الميوانات الت تم إعاارما تمت األسر وانواع النباتات الت تم إعاارما صناعيا ً .
د – لمدائق الميوان .
ما  -انااواع الميوانااات المسااتخدمة ل دخاااو المؤقاات ألغااراح الساايرم والمعااارح المتنقلااة مااع ضاارورة
التقيد باإلجرا ات والمتطلبات المعموو بها ف مذا الشأن .
و – لشمنات العبور ( الترانةيت ) الجوى والبري والبمري .
المادة الرابعة
تنظيم التجارة ف األنواع الفطرية المهددة بااالنقراح الاواردة فا المالماق الاالااة المرفقاة بهاذا القارار ،
سوا عانت مية او غير مية او عيناتها او مشتقاتها  ،وذلم وفقا ً لالشتراطات الواردة فا الجادوو المرفاق
بهذا القرار .
المادة الخامسة
 -3يمظر بيع او عارح او تباادو العائناات واألناواع الفطرياة المهاددة بااالنقراح والاواردة فا المالماق
الاالاة المرفقة بهذا القرار سوا عانت مية او غير مية او ف اي جة منها او منتجاتها إال بعاد المصاوو
على ترخيص مسبق بذلم من وةارة التجارة والصناعة بعد موافقة عو مان الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة
والاروة السمعية والهيئة العامة للبيئة .

 -1يلةم عند نقو ملعية الترخيص او تغيير العنوان او تغير النشاط إلى نشاط التجارة ف اناواع الميواناات
والنباتات المهاددة بااالنقراح اخاذ موافقاة الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة السامعية والهيئاة العاماة
للبيئة .
 -1على وةارة التجارة والصناعة والهيئة العاماة لشائون الااروة السامعية التنسايق ماع الهيئاة العاماة للبيئاة
وتةويدما بعافة البيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة وفقا ً لمعم الفقرة األولى من مذه المادة .
المادة السادسة
تخضع المالمق الاالاة المرفقة بهذا القرار للتمديث من قبو الجهة المختصة وفقا ً للتوصيات الصاادرة مان
الدوو األعضا ف اتفاقية سايتس .
المادة السابعة
يقوم على تطبيق امعام مذا القرار الموظفين الممناومين صافة الضابطية القضاائية مان المادير العاام للهيئاة
العامة للبيئة والمناط بهام تطبياق امعاام القاانون رقام  13لسانة  3449بإنشاا الهيئاة العاماة للبيئاة المعادو
بالقانون رقم  31لسنة  3441واللوائح والقرارات المنفذة لل  ،ولهم ف سبيو ذلم دخوو األماعن الت تقع
بها مخالفات ألمعام مذا القرار ولهم تمرير المماضر وفمص العينات وضبط المخالف منها وإياداعها فا
اقرب مرعة إغااة عما لهم االستعانة برجاو الشرطة إذا اقتض األمر ذلم .
المادة الثامنة
تطبق على عو من يخالف امعام مذا القرار العقوبات المنصوص عليها ف القاانون رقام  13لسانة 3449
بإنشا الهيئة العامة للبيئة المعدو بالقانون رقم  31لسنة . 3441
المادة التاسعة
على جميع جهات االختصاص تنفيذ مذا القرار ويعمو بل من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
د  .مممد عبد الرممن الصرعاوي

جدول رقم ()1
االشتراطات الخاصة بتنظيم االتجار باألنواع الفطرية المدرجة على مالحق اتفاقية CITES
المالمق

الملحق األول

الملحق الثاني

الملحق الثالث

 -3المصاااااوو مسااااابقا ً علاااااى
ترخيص استيراد .
شروط  :يمنح الترخيص فقاط
إذا توفرت الشروط التالية :
 -3للماالت االستانائية .
 -1االستيراد غير ضار ببقا
النوع

 -1المصاااااوو مسااااابقا ً علاااااى
ترخيص من دولة االستيراد
شروط  :يسمح باالساتيراد إذا
توافرت الشروط التالية
تقديم مسبق لترخيص
تصدير من دولة التصدير .
او تقاااااديم مسااااابق لتااااارخيص
إعادة تصدير مان دولاة إعاادة
التصدير .
 -3المصاااااوو مسااااابقا ً علاااااى
تااارخيص تصااادير مااان دولاااة
التصدير .
شروط :يمانح التارخيص فقاط
إذا توفرت الشروط التالية :
 -3المصاااااوو علاااااى العيناااااة
بطريقة قانونية .

 -3المصاااااوو مسااااابقا ً علاااااى
شهادة إعادة تصدير مان دولاة
إعادة التصدير .
شروط  :تمنح الترخيص فقاط
إذا توفرت الشروط التالية :
إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة  -3تاام اسااتيراد العينااة مسااب
اشتراطات االتفاقية .
التصدير
 -1المصااوو علااى تااارخيص
اساتيراد مسابق لألناواع المياة
من دولة االستيراد .

 -3المصاااااوو علاااااى شاااااهادة
إعادة تصدير مان دولاة إعاادة
التصدير .
شروط  :تمنح الترخيص فقاط
إذا توفرت الشروط التالية :
 -3تاام اسااتيراد العينااة مسااب
اشتراطات االتفاقية .

 -3المصاااااوو مسااااابقا ً علاااااى
تاااارخيص اسااااتيراد وشاااااهادة
منشااااأ إذا تاااام االسااااتيراد ماااان
دولة ادخلت النوع ف المملق
الاالث
ً
او المصااااااوو مساااااابقا علااااااى
شااهادة منشااأ إذا تاام االسااتيراد
من دولة اخرى لم تخو الناوع
ف الملمق الاالث
 -3المصاااااوو مسااااابقا ً علاااااى
تاارخيص ماان دولااة التصاادير
إذا عانااات ادخلااات الناااوع فااا
الملمق الاالث .
شروط  :يمنح الترخيص فقاط
إذا توفرت الشروط التالية :
 -3المصاااااوو علاااااى شاااااهادة
منشااأ علااى شااهادة منشااأ ماان
دولاااااة التصااااادير (اى دولاااااة
اخااارى لااام تااادخو الناااوع فااا
المملق الاالث )
 -3المصاااااوو علاااااى شاااااهادة
إعادة تصدير مان دولاة إعاادة
التصدير .
شروط  :شهادة إعادة تصادير
باإلضااااافة إلااااى شااااهادة ماااان
الجهة المعينة فا دولاة إعاادة
التصاادير تفيااد بااأن العينااة تاام
تصديرما على مالها او قد تام
تهيئتهااا او تصاانيعها فا دولااة
إعادة التصدير .

عملياااااااااااااااااات
االتجار

االستيراد

التصدير

 -3المصاااااوو مسااااابقا علاااااى
تااارخيص تصااادير مااان دولاااة
التصدير
شروط :تمانح التارخيص فقاط
إذا توفرت الشروط التالية :
 -3المصاااااوو علاااااى العيناااااة
بطريقة قانونية
 -1المصااوو علااى تااارخيص
اسااااتيراد مساااابق ماااان دولااااة
االستيراد .

مالحظات عامة :
 -3تطبق االشتراطات المذعورة اعاله على جميع األنواع الفطرية المدرجة على مالماق اتفاقياة CITES
ومنجاتها واجةائها .
 -1الجهة المعنية بإصدار تراخيص سايتس فا دولاة العويات ما الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة
السمعية .
 -1يمنح ترخيص سايتس بعد اسبوعين من تاريخ تقادم الطلاب وبعاد اساتيفا البياناات والرساوم المطلوباة
للترخيص .
 -9جميع اإلرساليات الصادرة والواردة الى الدولة لألنواع الفطرية المدرجة على مالمق اتفاقياة CITES

ومنتجاتها واجةائها يجب ان ترفق بتراخيص سايتس األصلية والشهادات الصمية والبيطرية المطلوبة  ،ويتم
االلتةام باشتراطات الشمن لألنواع المية .
 -9سوف تقبو واائق االتجار المشابهة لواائق سايتس من الدوو بتغير اطراف فا
االستانائية .

االتفاقياة فقاط للمااالت

ONVENTION INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED
OF WILD FAUNA AND FLORA SPECES
APPENDICED I,II AND I,II and III
Valid from 16 october 2003
Interpreation
1- species included in these Appendices are referred to :
a) by the name of the species , or
b) as being all of the species included in a higher taxon or designated
part thereof .
2- the abbreviation “ spp” is used to denote all species of ahigher taxon .
3- other references to taxa higher than species are for the purposes of
information or classification only . the common names included after the
scientific names of families are for reference only . they are intended to
indicate the species with in the family concerned that are included in the
the Appendices . In most cases this is not all of the species with in the
family .
4- The following abbreviation are used for palnt taxa below the level of
species:
a) “ ssp” is used to denote subspecies , and
b) “ var(s) . “ is used to denote variety (varieties ).
5- As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I
is annotated to the effect that its hybrids shall be treated in accordance
with the provisions of article III of the convention , this means that
artificially propagated hybrids produced from one or more of these
species or taxa may be traded with acertificate of articial propagation ,
and that seeds and pollen (including pollinia) , cut flowers , seedling or

tissue cultures obtained in vitro , in solid or liquid media , transported in
sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of the
convention .
6- the names of the countries in parentheses placed against the names of
species in appendix III are those of the parties submitting theses species
for inclusion in this appendix .
7- In accordance with article I , paragraph (b) , sub-paragraph (iii) of the
convention , the symbol (#) followed by a number placed against the
name of aspecified in relation thereto for the purposes of the convention
as follows :
#1 designates all parts and derivatives , except :
a) seeds, spores and pollen (including pollinia):
b) seeding or tissue cultures obtained in vitro , in solid or liquid media,
transported in sterile containers, and

التشريعات الخاصة واإلجراءات التي تنظم عملية
اإلفراج عن المواد الكيميائية
طبقا ً التفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم
بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات الخطرة
واتفاقية استوكهولم للملوثات الثابته (( POPS

وزارة النفط
قرار وزاري رقم  4لسنة 1393
وزير النفط :
بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم  1لسنة  3492بإنشا مؤسسة البتروو العويتية .
وعلى المرسوم األميري الصادر ف  9صفر 3144م الموافق  1يناير  3414ل شأن وةارة النفط .
اصدرنا القرار الوةاري األت لتنظيم عمليات االستيراد والتصدير للانفط الخاام وعافاة المنتجاات البترولياة
والبتر وعيمائية .
مادة ()3
اوالً  :ال يجوة استيراد او تصدير النفط الخام او اي منتج من المنتجات البترولية او البتروعيماوية إال بعاد
موافقة مسبقة من مؤسسة البتروو العويتية .
مادة ()1
تقدم طلبات االساتيراد او التصادير ألي مان الماواد المبيناة فا الماادة األولاى مان ماذا القارار إلاى مؤسساة
البتروو العويتية  ،وترفق بل المستندات اآلتية -:
 -3صورة السجو التجاري وشهادة غرفة تجارة وصناعة العويت.
 -1صورة من عقد الشرعة والنظام األساس بالنسبة للشرعات .
 -1شهادة المنشأ والمصدر للمواد المراد استيرادما او تصديرما .
 -9صورة من الرخصة الصناعية .
 -9اي مستندات إضافية اخرى تمددما مؤسسة البتروو العويتية .
مادة ()1
يفعو مذا القرار من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية .
وزير النفط

وةارة التجارة والصناعة
الوةير
التاريخ  13 :مايو 1222
قرار وزاري رقم( )98لعام 3000
بشأن المنظفات ومعطرات الجو
المخصصة لالستعمال المنزلى
 وةير التجارة والصناعة . بعد االطالع على القانون رقم ( )91لسنة  3419بشأن االستيراد . وعلى القانون رقم ( )12لسنة  3411ف شأن قمع الغش ف المعامالت التجارية وتعديالتل . وعلى القانون رقم ( )91لسنة  3441بشأن إصدار قانون الصناعة . وعلااى ممضاار االجتماااع الاالااث بتاااريخ  3444/33/9للجنااة الفنيااة المشااعلة بالهيئااة العامااة للصااناعةلمناقشة منتجات ملطفات الجو .
 وبنا على ما عرضل وعيو الوةارة . وعلى ما تقتضيل المصلمة العامة .قـــــــرر
( مادة أولي )
يمظر إنتاج واستيراد وتداوو المنتجات المخصصة لالستعماو المنةل عالمنظفاات والملمعاات ومعطارات
الجو وما ف معمها الت يدخو ف ترعيبها مادة علوريد الميالين .
( مادة ثانية )
يجب على منتج ومستوردي المنتجات المنصوص عليها بالمادة الساابقة إرفااق شاهادة مصادقا ً عليهاا مان
مختبر معوم معتمد تفيد خلو منتجاتهم من مادة علوريد الميايلين .

(مادة ثالثة )
تتخذ عافة اإلجرا ات القانونية ضد عو من يخالف مذا القرار .
(مادة رابعة )
على المسئولين تنفيذ مذا القرار عو ف ما يخصل ويعمو بل من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية .
وةير التجارة والصناعة
ووةير الشئون االجتماعية والعمو
عبد الوماب مممد الوةان

بسم هللا الرممن الرميم
دولة الكويت
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم  39لسنة 1339
وزير الصحة :
 بعااد االطااالع علااى القاارار الااوةاري رقاام  3491 / 139بتشااعيو لجنااة دائمااة مشااترعة لتنظاايم تصاانيعواستيراد وتداوو المبيدات المشرية ومراقبة استخدامها .
 وبنااا علااى قاارار اللجنااة الدائمااة المشااترعة للمبياادات باعتماااد توصاايات اللجنااة الفنيااة المشااعلة لمصاارودراسة المبيدات المعروفة والمستخدمة ف مجاالت العماو المختلفاة والتا لهاا تاأاير علاى الصامة العاماة
ل نسان والميوان والبيئة .
 -وبنا على مقتضيات مصلمة العمو والمصلمة العامة .

 قــــــــــــــرر -مادة أولي  :تعتمد قائمة مستمضرات المبيدات الخطرة على الصمة العامة والبيئة المراقبة لهذا القرار
ويمنع تسجيلها وتداولها ف دولة العويت .
مادة ثانية  :تعتمد قائمة مستمضرات المبيدات المرافقة لهذا القرار والت
الجهات الرسمية بالدولة وتمت إشرافها فقط .

يسمح باستخدامها بمعرفة

مادة ثالثة :تعون إدارة التراخيص الصمية بوةارة الصمة مى الجهة الوميدة المختصة بالتسجيو
واإلفراج الجمرع لجميع مستمضرات المبيدات المستخدمة ف معافمة المشرات
الطبية والقوارح وعذلم المبيدات المستخدمة ف معافمة اآلفات الةراعية والبيطرية .
مادة رابعة  :يبلغ مذا القارار مان يلاةم لتنفياذه ويعماو بال اعتباارا مان تااريخ صادوره وينشار فا الجريادة
الرسمية .
وةير الصمة
الدعتور /على يوسف سيف
وعيو وةارة الصمة المساعد
لشئون الصمة العامة

مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها
مبيدات الحشرات
COMMON
NAME

INSECTICIDES

مجموعااااااااااااااة الجهات الت منعت اسباب المنع
االسم التجاري
CAUSES OF
التداوو
 MANUFACTURERالمبيدات
CREVENTION COUNTRIES GROUP
NAME

Aglutox,

agrodrin,
Aldrin
aldrex
BHC
Bencide, CAMPHECH
hexachlor, benzex
LOR
Toxphen CARBOFUR
,alltox,anatox
AN
Furdan, CARBOFEN
yaltox,curaterr
OTHION
Nephocarp,lethox,
Chlordane
dagdip
DDT
Chlordox
Demeton
Diditan, dicophane,
Dichlorvos
didi-cal
Dieldrin
Dimethoate
Solverex,Disytox,s
Endosulfan
ystemox Ethylinedibro
Nuvan,Vapona
,
mic
benfos….
Heptachlor
Alvit
,
Antex,
Lindane
Eldrional…..
Mirex
Dimeto,vitex, Monocrotoph
dimethogen
os
Endosan,Beosit,
Parathion
Cyclodan
phorate
EDB,Edabroam,Ce
lmide
Drinox,Heptagran,
Velsical

علورونياااااااااااااة
عضوية oc
علورونياااااااااااااة
عضوية oc
علورونياااااااااااااة
عضوية oc
عارباميت c
فوسااااااااااافوري
op
علوري oc
علوري oc
فوسااااااااااافوري
op
فوسااااااااااافوري
op
علوري oc
فوسااااااااااافوري
op
علوري oc
علوري oc
غير عضوي
علوري oc
علوري oc
علوري oc
فوسااااااااااافوري
op
فوسااااااااااافوري
op

PREVENTE
D
المجموعاااااااااااااااااااااااة
األوروبيااااااااااااااااااااااااة
14+دولة
مولنااادا  ،المعسااايم
 ،الصين
المجموعة األوربية
و 12دولة
الصين
الصااااين المانيااااا ،
الهند
مولنااادا  ،الصاااين ،
المعسيم  ،عينيا
المجموعاااااااااااااااااااااااة
األوروبيااااااااااة و14
دولة اخرى
المانيااا – روساايا –
الصين
امريعاااااااا (وعالاااااااة
مماية البيئة )
المجموعة األوربية
 ،امريعاااااااااااا 11 ،
دولة اخرى
امريعاااااااا (، )epa
قبااااااارص منظماااااااة
الصمة العالمية
مولندا  ،النارويج ،
قبرص  ،عينيا
 12دولااة ( امريعااا

لهاااااا تاااااأاير تراعماااااى
وامتماو مدوث سره
ماااادوث ساااارطانات ،
ميوانات الت
شاااااااديد الخطاااااااورة ،
ضار بالصمة
تاااااااااااأاير تراعماااااااااااى
وامتماااااااو ساااااارطان
ل نسان
شديد الخطورة ،ضاار
بالصمة
عااااااااالي الساااااااامية –
تغيرت ف الجينات
ميااااااار سااااااارطان –
مدوث مسمية  ،سمية
للجنااااات تااااأاير علااااى
األجناااااااة – امتمااااااااو
مااادوث سااار خطاااورة
على الصمة العامة –
ال يتملو ف التربية
لة تأاير تراعمى ضار
بالجسم والصمة
تاااااااااااأاير تراعماااااااااااى
وامتماااااااو ساااااارطان
لألنسجة
عااااالى الساااامية شااااديد
الخطورة
شديد السمية

 Lindex,lintox,Lindatفوسااااااااااافوري ،دانمااااااااااااااااااارم –
سويسرا  ،المانيا –
op
ox
مولندا ،
Decane
,
لمانيااااا بريطانيااااا ،
Dechlorane
بلجسعا المعسيم
Nuvacron,MONOF
OS
امريعااااااااااا عناااااااااادا
Parathene,paradox
المعسيم
,paraspray
الصين
Granutox,timet,Ra
 31دولااة ( امريعااا
mpart
 ،بريطانيا  ،اليابان
 ،المانيا سويد –
الصين – ماليةيا

مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها
 -3مبيدات األكاروسات
الدارج
COMMON
NAMED

االسم التجارة
MANUFAC
TURER

Azinos, Azinophos – methy I
contion
,Guthion

ACARICIDES
مجموعااااااااااااة الجهاات التا اسباب المنع
منعااااااااااااااااااات Ses of frevention
المبيدات
 GROUPالتداوو
COUNT
RIES
PREVE
NTED
فوسفوري op

الهند

عالي السمية – خطر على البيئة

فوسفوري op

الصين  ،ألمانيا
الهند

عالي السمية – خطر على البيئة

Carbophenothion

Acarithion
nephocarp

Chlordimeform

 Acron , bermatفورما ميدن

كولومبيةةةةةةةةةةةةةةةا – احتمال حدوث تغيرات سرطانية
قبرص  ،المانيا
الدنمارك

Demeton

Solvirex
Systox
Demetox

فوسفوري op

المانيا
روسيا
الصين

على السمية  ،شديد الخطورة

Endosulfan

Beosit
Hildan
Cyclodan

كلوري oc

Methamidophos

Cheron,
Hamidop
Tamaror

فوسفوري op

هولندا
النمارك
النرويج
االرجنتين
الصين

خطةةةر علةةةةى الصةةةةحة وال يتفاعةةةةل
بسرعة
عالي السمية

Omethoate

Lemak
Folimat

فوسفوري op

الصين
ماليزيا

عالى السمية

Phosphamidon

Dimecron
Aphidon
Dicron

فوسفوري op

الصين

عالي السمية

Sulfotep

Tinoteep
Dithione
Sulfatep

فوسفوري op

روسيا
الصين

عالي السمية

Chlorobenzilate

Acaraben
Akar
Benzilan

كلوري oc

امريكا  ،السويد
المانيا
اكوادور فنلندا
نيوزيالندا

سةةرطاني فةةي الحيوانةةات واحتمةةال
لال على الخصية

مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها
 -9مبيدات الحشائش
الدارج
COMMON
NAMED

Alachlor

HERBICIDES

مجموعاااااااااة الجهات التا منعات سباب المنع
االسم التجارة
Ses
of
التداوو
 MANUFACTUREالمبيدات
freventio COUNTRIES GROU
R
n PREVENTE
P
D
 Alanex,lasso,lazd,علوري ocمولندا  -ةيمباوي سرطان

Dinoseb

Deturon, Dibutox
Subitox

فينول

Diquat

Aquacid
Reglone
Dextrone,
Ded-weed
Weedone
Kurosol

بريديو

Fenoprop

بريدو

Nitrofen

Gramoxone
Katalon
Fiquat

بريديو

Paraquat

Gramoxone
Katalon
Fiquat

بيريديو

pentachlorophe
n

Dowicide7
pentacide

فينول

يااااااؤار علااااااى
مولندا – السويد
دانماااااااااااااااااااااااارم و الخصااااااوبة –
اعوادورو ،منغارية تااااااأاير علااااااى
المسخي
عاااالى السااامية
مولندا
ويااااااؤار فاااااا
البيئة
تخاااااةين فاااااى
مولندا
الترباااااااااااااااااااااة
المانيا
سرطان
ماليةيا
سرطان
مولندا – امريعا
،تغيااارات فااا
السويد
النرويج  ،بريطانيا األجنااااااااااااااااااااة
وامااااااااااااااااداث
اضاااارار فاااا
الميوانات
مولنااااادا  ،الساااااويد ،تخاااااةين فاااااى
البرتغاااااو  ،فنلناااادا ،الترباااااااااااااااااااااة
سرطان
البراةيو
مولندا
المانيا
نيوةيالندا
السويد

عاااال السااامية
ل نسان

مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها
 -4مبيدات الفطريات
الدارج
COMMON NAME

FUNGICIDES

مجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجهةةةةات التةةةةي منعةةةةت سباب المنع
االسم التجارة
Ses of frevention
التداول
 MANUFACTURERالمبيدات
COUNTRIES
GROUP
PREVENTED

Captafol

Difolatan
Sulfinimide

----

هولندا ،
المانيا،
النرويج

احتمةةةةال حةةةةدوث سةةةةرطانات ،
فى المحاصيل الزراعية

Captan

Ortho5885,
Vanicide89

----

فنلدا
النرويج
الفاو

احتمةةال حةةدوث سةةرطانات فةةي
المحاصيل الزراعية

Hexachlorobenzr

Hcb
Xexa cb
5Anocide

كلوريOC

بريطانيةةةةةا  ،اليابةةةةةان  ،تخزين في األنسجة  ،سرطاني
لحيوانات البيئة
السويد
هولندا

Pheny
lmercuryace

Agrosan
Dyanacide
Mersolite

غير عضوي

بريطانيا
نيوزيالندا
الدانمارك
األرجنين

البقاء فى التربة
تأثير سيء على البيئة

 مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها - -9مبيدات الديدان األسطوانية

NEMATICIDES

الدارج
COMMON
NAME

مجموعاااااااااة الجهاات التا منعاات سباب المنع
االسم التجارة
Ses
of
التداوو
 MANUFACTURERالمبيدات
frevention COUNTRIES GROUP
PREVENTED
عاربامياااااات امريعاااااااااااا ( )EPAعال السمية
Temizid
خطاااورة علاااى
النمسا بلجيعا
c
Temex
الصمة
المانيا  ،النرويج

Aldoxicarb

عاربامياااااات امريعاااااااااااا ( )EPAعال السمية
خطاااورة علاااى
النمسا بلجيعا
c
الصمة
المانيا  ،النرويج

Aldicarb

Standate
Uc 21865

DBCP dibromochloropr

Ethoprofos

Jolt
Mocap
Prophos

علاااوري
OC

مولنااادا  ،المعسااايم ،عقااااااااام فااااااااا
عينياااااااا ،الصاااااااين  ،الرجاو
تغيرات جينية
الدانمارم

فوساااااافوري المانيااااا  ،ماليةيااااا  ،شااااااااااااااااااااااااديد
الخطورة على
الفلبين
op
الصمة

مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها
 -6مبيدات القوارض

RODENTICIDES

الدارج
COMMON NAME

االسم التجارة
MANUFACTURER

مجموعةةةةةةةةةةةة الجهات التي منعت التداول
COUNTRIES
المبيدات
PREVENTED GROUP

Alpha
Naphtylthic

Antu
Anturat
Rat-tu

غيااااااااااااااار المانيااااااااا ،نيوةيلناااااااادا  " " ،امتماااااااو
سرطان
عضوي الفلبين

Crimidine

Castrix.w491

1081,fluorkil Fluoracetamide

سباب المنع
Ses
of
frevention

غيااااااااااااااار المانياwho ،
عضوي

عالى السمية

غيااااااااااااااار امريعا  ،المانيا ،الفلبين
عضوي اسرائيو المعسيم

شديد السمية

غيااااااااااااااار المانيا  ،الصين
عضوي

شديد السمية

Cyanide

Cymag

Sodium
fluoroacte

غيااااااااااااااار عولومبيااااااااا  ،المانيااااااااا ،شديد السمية
1080,fratal
عضوي نيوةسااااااالندا ،امريعاااااااا ،تاااااأاير علاااااى
جينات
الفلبين  ،المعسيم
 Certax,mouse,toxغيااااااااااااااار امريعااااااا – المعساااااايم -شاااااااااااااااااااااديدة
الخطورة
عضوي سويسرا
Kwik-kill
نيوةيالندا  ،النمسا

Strychnine

Rattos, zelio Thallium sulfate

غيااااااااااااااار امريعااااااااا  ،سويساااااااارا ،شاااااااااااااااااااااديدة
عضوي المانيااااااااا  ،دانمااااااااارم ،الخطورة
السويد

ثانيا  :مبيدات لقاح يسمح فقط باستخدامها
بمعرفة الجهات الرسمية
لدارج
COMMON
NAME

االسم التجارة
MANUFACTURER

استخداماتل
Uses

المجموعة
العيمائية
Chemical

خطورتل
Effect

chloropropylate

Acaralate
Denimite
Chlormite

مبيااااااااااااااااااااااد علوري
اعاروس Ac

لاااال تااااأاير تراعماااا فاااا الجساااام
والتربة

dicofol

Kelthane
Acatox
Acarin
Tedane

مبيااااااااااااااااااااااد فينول
اعاروسAc

خطر على الصمة ومصادر المياة
والبيئة

Brodifacoum

Talon
Klerat
Acarin
Tedane

مبيد قوارح مدروعسااااااااى عال السمية ld50/3mg/kgm
عومارين
R

bromadiolone

Lanirat
Super kait
maki
Racumin
Ratabate

مبيد قوارح ميدروعسااااااى عال السمية
ld50/72mg/kgm
عومارين
R

coumatetraly

Ramucide chlorophacinone
Muriol
partox

مبيد قوارح ميدروعسااااااى عال السمية
ld50/6.0mg/kgm
عومارين
R
مبيد قوارح اندانديون
R

عال السمية
ld50/.1mg/kgm

Aluminimum
phos

Phos-tox
Gastoxin
Celphos

تبخياااااااااااااااااار غير عضوي شديد الخطورة
fumigant

chloropicrin

Aquimite
Nemax
Larvacide

تبخياااااااااااااااااار غير عضوي شديد الخطورة
fumigant

Methyl bromide

Brozone
Dow fume mc
Tribrane

تبخياااااااااااااااااار غير عضوي شديد الخطورة
fumigant

وةارة التجارة والصناعة
الوةير

قرار وزاري رقم()36لسنة  3009م
وزير التجارة والصناعة
 بعد االطالع على القانون رقم  39لسنة  3412بإصدار قانون الشرعات التجارية والقوانين المعدلة وعلى القانون رقم ( )91لسنة  3419ف شأن االستيراد . وعلى القانون رقم()11لسنة  3414ف شأن تنظيم تراخيص الممالت التجارية والقوانين المعدلة لل وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام( ) 32لساانة  3414فا شااأن اإلشااراف علااى االتجااار فا الساالع وتمديااداسعار بعضها والقوانين المعدلة لل
 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ  31اغسطس لعام  3414ف شأن وةارة التجارة والصناعة . وعلى القرار الوةاري رقم  99لسنة  3499المعدو بالقرار الوةاري رقم  13لسنة . 3449 وعلى عتاب وةارة الداخلية رقم ( 341 /1بتاريخ  1229/3/39م .وبنا على ما عرضل وعيو الوةارة .
 وبنا على ما تقتضيل المصلمة العامة .قـــــــــــــــــــــــرر

مادة أولي  :يمظر على جميع الشرعات والمؤسسات الت يدخو ف نشاطها بيع وشارا الماواد العيمياوياة
بيااع مااادت مياادروجين – بروعسااايد ومشااتقاتل إال بعااد المصااوو علااى موافقااة عتابياال مساابقة ماان وةارة
الداخلية وفقا ً للنموذج المعد لهذا الغرح .
مادة ثانية  :تتخذ اإلجرا ات القانونية ضد عو من يخالف امعام مذا القرار .
مادة ثالثة  :على المسئولين عو فيما يخصل تنفيذ مذا القرار ويعمو بل من تاريخ صدوره وينشار بالجريادة
الرسمية .
وةير التجارة والصناعة
عبد هللا عبد الرممن الطويو

المواد الكيميائية الواجب تحويلها إلى األدلة الجنائية
 -3نترات ونيترات الصوديوم
 -1نترات ونيترات البوتاسيوم
 -1نترات األمونيوم
 -9علورات وعلورايت
 -9نترات البنةين
 -1الةئبق
 -1اسيتون
 -9خراطة مغنسيوم
 -4عاربيد العالسيوم
 -32معدن الصوديوم
 – 33معدن البوتاسيوم
 -31الرصاص
 -31ديعرومات البوتاسيوم

Sodium nitrate
Potassium nitrate nitrite
Ammonium nitrate
)Sodium (chlorate
Benzene nitrate
Mercury
Acetone
Magnesium alloys powder
Calcium carbide
Sodium metal
Potassium metal
Lead
Potassium Dichromate

وةارة التجارة والصناعة
معتب الوةير
العويت فى  39فبراير 3449
قرار وزاري رقم  / 36لسنة 1339

وزير التجارة والصناعة
 بعد االطالع على قانون الصناعة رقم( )1لعام . 3419 وعلى قانون االستيراد رقم(  ) 91لسنة . 3419 وعلى القرار الوةاري رقم( ) 39لسنة  3419بشأن منع استيراد عافة انابيب األسبيتوالقرار الوةاري رقم ( ) 11لسنة . 3441
 وعلى قرار لجنة تنمية المساعدة المتخذ ف جلستة ( )49/3المنعقدة ف . 3449/3/31 وبنا على ما عرضل وعيو الوةارة المساعد لشئون الصناعة وعلى مقتضيات المصلمة العامة .قـــــــــــرر
مةةادة أولةةى  :يلغا العمااو بااالقرار الااوةاري رقاام ( ) 11لساانة  3441والخاااص بالسااماس باسااتيراد عافااة انااواع انابيااب
األسبيت .
مادة ثانية  :منع استيراد المواد التالية -:
ا – مادة االسبست.
ب – انابيب االسبست
ج  -الواس االسبست .
د – جميع المواد األخري الت تدخو بانتاجها مادة االسبست المدرجة ف الجدوو المرفق .
مادة ثالثة  :الغا التراخيص الخاصة بشرعة الصناعات الوطنية بإنتاج المنتجات الت تدخو فيها مادة االسبست
مادة رابعة  -:يعمو بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة خامسة  -:على المسئولين عو فيما يخصل تنفيذ مذا القرار .
وةير التجارة والصناعة

ارقام النظام المنشق لمادة األسبست ومصنوعاتها
22

19/19

22

19

19

33/19

مرير صخري (اسبستوس او اميانت )
مصنوعات من خليط صخري بأسفلت او من خليط الياف
سبلوة باسمنت واصناف مماالة (األسبستوس)

22

33

32

19

 -صفائح مموجة .

22

12

33

19

 -صفائح والواس ومربعات وقوميد سقوف واصناف مماالة

22

12

33

19

 -انابيب ومواسير ولواةمها .

32

12

19 33

12

12

33

19

 -انابيب اسالم .

12

12

33

19

 -وصالت انابيب وملقات الشد .

42

12

33

 - 19غيرما .

22

42

33

19

32

42

33

 - 19خةانات .

 -انابيب للتهوية وما يماالها .

 -اصناف اخرى .

12

42

33

19

 -امواح واجهةة صمية اابتة .

12

42

33

19

 -مةمريات .

42

42

33

19

 -غيرما .

31/19

الياف من مرير صخرى مشغوو  ،مخاليط اساساها مريار
صخرى او بقاعدة من مرير صخري وعربيناات مغنسايوم
 ،مصااانوعات ماااان تلااام المخاااااليط او مااان اساااابتوس(ماو
الخياااوط والنسااايج والمالباااس واغطياااة الاااراس واألمذياااة
والفواصو )  ،وان عانت مسلمة عدا اآلصناف الداخلة ف
البلد  33/19او 312/19
يتبع 22222 1 /

وةارة التجارة والصناعة

معتب الوةير
العويت فى  39فبراير 3449
قرار وةاري رقم  / 11لسنة 3449
وةير التجارة والصناعة
 بعد االطالع على قانون الصناعة رقم ( )1لعام . 3419 وعلى قانون االستيراد رقم(  ) 91لسنة . 3419 وعلى القرار الوةاري رقم( ) 39لسنة  3419بشأن منع استيراد عافة انابيب األسبيتوالقرار الوةاري رقم ( ) 11لسنة . 3441
 وعلى قرار لجنة تنمية المساعدة المتخذ ف جلستة ( )49/3المنعقدة ف . 3449/3/31 وبنا على ما عرضل وعيو الوةارة المساعد لشئون الصناعة وعلى مقتضيات المصلمة العامة .ق

رر

مةةادة أولةةى  :يلغا العمااو بااالقرار الااوةاري رقاام ( ) 11لساانة  3441والخاااص بالسااماس باسااتيراد عافااة
انواع انابيب األسبيت .
مادة ثانية  :منع استيراد المواد التالية -:
ا – مادة االسبست.
ب – انابيب االسبست
ج  -الواس االسبست .
د – جميع المواد األخري الت تدخو بانتاجها مادة االسبست المدرجة ف الجدوو المرفق .
مادة ثالثة  :الغا التراخيص الخاصاة بشارعة الصاناعات الوطنياة بإنتااج المنتجاات التا تادخو فيهاا ماادة
االسبست
مادة رابعة  -:يعمو بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة خامسة  -:على المسئولين عو فيما يخصل تنفيذ مذا القرار .
وةير التجارة والصناعة

ارقام النظام المنشق لمادة األسبست ومصنوعاتها
22

19/19

22

19

33/19

19

مرير صخري (اسبستوس او اميانت )

مصنوعات من خليط صخري بأسفلت او من خليط الياف
سبلوة باسمنت واصناف مماالة (األسبستوس)
22

31/19

33

32

19

 -صفائح مموجة .

22

12

33

19

 -صفائح والواس ومربعات وقوميد سقوف واصناف مماالة

22

12

33

19

 -انابيب ومواسير ولواةمها .

32

12

19 33

12

12

33

19

 -انابيب اسالم .

12

12

33

19

 -وصالت انابيب وملقات الشد .

42

12

33

 - 19غيرما .

22

42

33

19

32

42

33

 - 19خةانات .

 -انابيب للتهوية وما يماالها .

 -اصناف اخرى .

12

42

33

19

 -امواح واجهةة صمية اابتة .

12

42

33

19

 -مةمريات .

42

42

33

19

 غيرما .الياف من مرير صخرى مشغوو  ،مخاليط اساساها مريار
صخرى او بقاعدة من مرير صخري وعربيناات مغنسايوم
 ،مصااانوعات ماااان تلااام المخاااااليط او مااان اساااابتوس(ماو
الخياااوط والنسااايج والمالباااس واغطياااة الاااراس واألمذياااة
والفواصو )  ،وان عانت مسلمة عدا اآلصناف الداخلة ف
البلد  33/19او 312/19
يتبع 22222 1 /

مجلاااااااس الاااااااوةرا
الفتوى والتشريع

STATE OD KUWAIT

أحقية اهليئة العامة للبيئة
ف عدم السماس لبعح الشرعات باستيراد المواد المقيدة ف بروتوعوو مونتلاير
تنفيذا التفاقية فيينا وبروتوعوو مونتلاير التابع لل اصدر مجلس الوةرا ف اجتماعل رقم  49/91المنعقد بتاريخ
 3449/31/33القرار رقم  492والذي قرر فيل المجلس ما يل :
 )3يمظر إعادة تصدير اي من مرعبات المواد العربون العلورية الفلورية اآلتية:
CFC -11- , CFC12, CFC113 , CFC114 , CFC 115
وان يقوم عو من سبق لل استيراد اى من مذه المواد ف غضون عام  3449مراجعة مجلس مماية البيئة لتسجيو
البيانات الخاصة المواد الت تم استيرادما خالو العام باإلضافة إلى العميات المتوقع ف استيرادما لعام . 3449
 )1عدم السماس ألي جهة باستيراد اي من الماواد المشاار إليهاا فا البناد ( )3إال بعاد المصاوو علاى موافقاة مان
مجلس مماية البيئة ويشمو مذا المظر استيراد بدائو المواد المذعورة او مواد معااد تادويرما وان يقادم المساتورد
ف مذه المالة شهادة تؤعد صالمية مذه المواد لالساتعماو مصادق عليهاا مان جهاة معتارف بهاا دولياا ً واال تفارج
عن اي شمنة ترد الجمارم إال بعد المصوو على شهادة بالموافقة صادرة من مجلس مماية البيئة .
ومن ميث انال يساتفاد مان ماذا الانص مان المشاروع قاد مظار علاى اى شاخص طبيعياا ً ان او معنوياا اساتيراد او
تصدير او إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة او بدائلها او بعد تدويرما إال بعاد المصاوو علاى إذن او موافقاة
عتابية مسبقة من مجلس مماية البيئة والذي ناط بال المشاروع اختصااص وضاع االشاتراطات والمعاايير الخاصاة
باستيراد او استهالم وتداوو مذه المواد الخاضعة للرقابة ولل ومده سلطة اإلفراج عن اى شمنة من الماواد التا
ترد للجمارم .
ومن ميث انل بصدور القانون رقم  13لسنة  49بأنشا الهيئة العامة للبيئاة فقاد تلات إلاى الهيئاة الماذعورة جمياع
اختصاصات مجلس مماية البيئة ومان اام فقاد اضات تلام الهيئاة ما الجهاة المختصاة بتنفياذ امعاام اتفاقياة فيييناا
والبروتوعوالت التابعاة لهاا ووضاع اللاوائح والقارارات العفيلاة بخفاح معادالت االساتهالم مان الماواد المساتنفذه
لطبقة اآلورون والرقابة لها ،
من ميث ان دولة العويت قد انضمت التفاقية فييناا لمماياة طبقاة األوةون وبروتوعاوو مونترويااو بشاأن الماواد
المستنفذة لطبقة األوةون بموجب المرسوم بقانون رقم  319 / 3441 /ومن ام تصبح امعام مذه االتفاقية قانونا ً
واجبة التطبيق على الوقائع الت تدخو ف نطاقها .

ومن ميث ان الماادة الاانياة مان بروتوعاوو ماونتلاير تانص علاى انال( علاى عاو طارف ان يضامن بالنسابة لفتارة
االان عشرة شهراً الت تبدا من اليوم األوو من الشهر السابع التال لتاريخ نفاذ ماذا البروتوعاوو وفا عاو فتارة
اان عشرة شهراً بعد ذلام اال يةياد المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد الخاضاعة للرقاباة مان المجموعاة
األولى ف الملمق (ا) على المستوى الممسوب الستهالم ف سنة )... 3491
و تنص المادة الخامسة مان نفاس البروتوعاوو علاى (آلي طارف يعاون بلادا نامياا ً ويقاو المساتوى المموساب مان
استهالعل من المواد الخاضعة للرقابة عن  2.1عجم للفرد سنويا ً فى تاريخ نفااذ البرتوعاوو بالنسابة لال او فا اى
وقت بعد ذلم ف غضون  32سنوات من تاريخ نفاذ البروتوعوو بالنسبة لل او ف اى وقت بعد ذلم ف غضاون
 32سنوات من تاريخ نفاذ البروتوعوو المق ف ان يؤخر تطبيقل لتدابير الرقابة الممددة ف الفقارات مان  3إلاى
 9من المادة  )21لمدة عشر سنوات بعد التاريخ الممدد ف تلم الفقرات من  3إلى  9من الماادة ( )1لمادة عشار
سنوات بعد التاريخ الممدد ف تلم الفقرات وذلم المتياجاتل األساسية الملية غير انل على مذا الطرف اال يتعدي
مستوى ممسوب لالستهالم مقداره  2.1عجم .
للفرد سنويا ويمق لماو مذا الطرف ان يستعمو اما متوسط السنوي مقداره الممساوب الساتهالعل عان الفتارة مان
 3449إلى نهاية  3441او مستوى الستهالعل بمقدار  2.1عجام للفارد ايهماا اقاو وذلام عأسااس لتطبياق تادابير
الرقابة )
ويسااتفاد ماان مااذه النصااوص ان االتفاقيااة الةماات اطرافهااا باتخاااذ التاادابير الرقابيااة المناساابة عاان طريااق ساان
التشريعات الت تنجم عن األنشاطة البشارية التا فاد تمادث ضارراً فا طبقاة األوةون  ،وقاد اشاترطت االتفاقياة
على الدوو النامية بصفة خاصة لتأجيو سريان تطبيق مذه التدابير علاى ماذه الماواد الخاضاعة للرقاباة والمدرجاة
ف المجموعة األولى من الملمق رقم (ا)من البرتوعوو بأال يتجاوة معدو استهالم مذه الدوو لهذه الماواد عان
السنوي المقدر ب  2.1عجم للفرد سنويا ً .
وماان ميااث اناال متااى عااان الااباات ماان األوراق ان المااواد الت ا اسااتوردتها بعااح الشاارعات دون إذن ماان الهيئااة
المذعورة والمراد اإلفاراج عنهاا ماى مان الماواد المدرجاة فا المجموعاة األولا عام الملماق رقام ( )3مان قارار
مجلس الوةرا رقم  49/49والخاضعة للرقابة ومن ام ال يجوة اإلفاراج عنهاا طالماا لام تمصاو علاى اذن مان
الهيئاة بااذلم  ،وال ينااو ماان ذلاام الهيئاة عااان سابق ان اصاادرت موافقتهااا لابعح الشاارعات الساتيراد نفااس المااواد
ال ممظورة ذلم وعما اسلفنا ان الهيئة م الجهة المناوط بهاا اإلشاراف والرقاباة علاى توةياع مصاص االساتهالم
للمواد الخاضعة للرقابة مسب الجدوو السنوي المعد لذلم للمفاظ على المعدو السنوى العل للدولة .
وبنا عل ما تقدم نرى امقية الهيئة العامة فا عادم الساماس لابعح الشارعات باساتيراد الماواد الممظاورة وذلام
على النمو المبين ف األسباب .
رئيس الفتوى والتشريع
نائب رئيس الفتوى والتشريع

أرقام النظام املنشق ملادة األسبست ومصنوعاتها
19/19

22

22

19

33/19

مرير صخري (اسبستوس او اميانت )

19

مصنوعات من خليط صخري بأسفلت او من خليط الياف
سبلوة باسمنت واصناف مماالة (األسبستوس)
33

19

 -صفائح مموجة .

22
22

12

33

19

 -صفائح والواس ومربعات وقوميد سقوف واصناف مماالة

22

12

33

19

 -انابيب ومواسير ولواةمها .

32

12

19 33

12

12

33

19

 -انابيب اسالم .

12

12

33

19

 -وصالت انابيب وملقات الشد .

42

12

33

 - 19غيرما .

22

42

33

19

32

42

33

 - 19خةانات .

 -انابيب للتهوية وما يماالها .

 -اصناف اخرى .

12

42

33

19

 -امواح واجهةة صمية اابتة .

12

42

33

19

 -مةمريات .

42

42

33

19

 -غيرما .

31/19

الم رف

32

ق ات

الياف من مرير صخرى مشغوو  ،مخاليط اساساها مريار
صخرى او بقاعدة من مرير صخري وعربيناات مغنسايوم
 ،مصااانوعات ماااان تلااام المخاااااليط او مااان اساااابتوس(ماو
الخياااوط والنسااايج والمالباااس واغطياااة الاااراس واألمذياااة
والفواصو )  ،وان عانت مسلمة عدا اآلصناف الداخلة ف
البلد  33/19او 312/19
يتبع 22222 1 /

قانون رقم  19لسنة 1334
باملوافقة على تعديالت لندن سنة 1330
وتعديالت كوبنهاجن سنة  1333على
بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفذة
لطبقة األوزون لعام 1398

بعد االطالع على الدستور :
وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام  319لساانة  3441فا شااان الموافقااة علااى اتفاقيااة فينااا لممايااة
طبقة األوةون وبروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون
وافق مجلس األمة على القانون اآلت نصل وقد صدقنا عليل واصدرناه .
مادة أويل
ووفق علاى انضامام دولاة العويات إلاى تعاديالت لنادن سانة  3442وتعاديالت عوبنهااجن سانة
 3442على بروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوةون لعام  ، 3491الموافقة
نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية :
علااى الااوةرا عااو فيمااا يخصاال تنفيااذ مااذا القااانون ويعمااو باال ماان تاااريخ نشااره ف ا الجرياادة
الرسمية .
امير دولة العويت
جابر األممد الصباس

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون
بالموافقة على تعديالت لندن سنة  1330وتعديالت
كوبنهاجن سنة 1333على بروتوكول مونتلاير بشأن
المواد المستنفذة لطبقة األوزون لعام 1398
رغبة من الدوو فا مماياة الصامة البشارية والبيئاة مان اآلااار الضاارة الناجماة عان مادوث تغييارات فا
طبقاة األوةون فقااد تاام اعتماااد اتفاقيااة فيناا لممايااة طبقااة األوةون بتاااريخ  3499/1/11واصاابمت سااارية
المفعوو بتاريخ . 3499/4/11
ورغبة من الدوو ف مماية طبقاة األوةون باتخااذ التادابير الوقائياة للماد عام المجام العلاى النبعااث الماواد
المستنفذة ل األوةون علاى النطااق العاالم ماع إةالتهاا عهادف نهاائ علاى اسااس التطاورات فا المعرفاة
العلمية علاى ان يؤخاذ فا المسابان االعتباارات الفنياة واالقتصاادية ماع إعطاا اعتباار خااص المتياجاات
البلادان النامياة مان ماذه الماواد فقاد تام اعتمااد بروتوعاوو ماونتلاير بشاأن الماواد المساتنفذة لطبقاة األوةون
بتاريخ  3491/4/31ودخو مية النفاذ اعتبارا من . 3494/3/3
ونظراً المتمام دولة العويت بموضوعات مماية البيئة بصفل عامة ومنها موضوع مماياة طبقاة األوةون ،
فقد انضمت دولة العويت إلى اتفاقية فينا لعام  3491المذعورين .
ميث صدر المرسوم بقانون رقم  319لسنة  3441بتاريخ  1اعتوبر  3441بشأن الموافقة على االتفاقياة
والبروتوعوو المشار إليهما اعاله  ،واصبما نافذين بالنسبة لدولة العويت اعتبار من . 3441/1/33
ونظراً ألن بروتوعوو مونتلاير قد تم إجارا تعاديالت عليال فا لنادن عاام  3442وإجارا تعاديالت عليال
وإدخاو تغيرات على بعح مواده ف عوبنهاجن عام .3441
وميث ان الهدف من تعديالت لندن  3442تعةية إجرا ات الرقابة ف بروتوعوو مونتلاير للمواد الجديدة
وإنشا تليات ماليل لل .
وميث ان الهدف من تعاديالت عوبنهااجن عاام  3441اعتمااد تغييارات وتخفيضاات فا إنتااج واساتهالم
المواد الخاضعة للرقابة الواردة ف مرفقات بروتوعوو مونتلاير .
ونظرا ألنل من األممية البالغة ضرورة انضامام دولاة العويات إلاى تعاديالت لنادن لعاام  3442وتعاديالت
عوبنهاجن  3441متى يتسنى لنا االستفادة من مةايا مذه التعديالت والت ستعود عليها بالنفع العام .
وميث ان المادة  1من تعديالت لندن وإفادة  1من تعديالت عوبنهاجن قد اخضعتهما لالنضمام إليها

ولما عان انضمام دولة العويت لبروتوعوو مونتلاير المشار إليل قد تم بقانون ومن اام فاإن فاإن انضامامهما
للتعديلين المذعورين يتعين ان يتم ايضا بقانون .
لذلم فقد اعد مشروع القانون المرافق للتغيرات الت ادخلت على المادتين  1الف و  1باا مان بروتوعاوو
مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون  ،ان يعتمد تغييرات وتخفيضات ف انتاج واستهالم الماواد
الخاضعة للرقابة الواردة ف المرفق الف للبروتوعوو على النمو التال :
الف – المادة  1الف مرعبات العربون العالورياة الفلوياة يساتعاح عان الفقارات  1-1الماادة  1الاف مان
البروتوعوو والفقرتين التاليتين ويترقمان باعتبارمما المادة 1و 9من المادة  1الف . 1
 على عو طرف ان يضمها فيماا يتعلاق بفتارة األاناى عشار شاهريا التا تبادا مان  3عاانون الااان  /ينااير ، 3449وف عو  -على عو طرف ان يضمها فيما يتعلق بفترة ألانى عشر شهريا الت تبدا من  3عاانون
الاان  /يناير  ، 3449وف عو اان عشر شهراً بعد ذلم واال يتجاوة المستوى الممسوب الساتهالعل فاى
عام  3491وعلى عو طرف ينتج مادة وامدة او اعار من مذه الماواد او يضامن خاالو الفتارات نفساها اي
المسااتوى الممسااوب إلنتاجهمااا واال يتجاااوة خمسااة وعش ارين ف ا المائااة ساانويا ً ف ا المسااتوى الممسااوب
إلنتاجل ف عام  3491ميث انل يجوة ان يتعدى المستوى الممسوب إلنتاجل مذا المد بنسبة تصو عشارة
ف ا المائااة ماان المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال ف ا عااام  3491بغيااة تلبيااة االمتياجااات الممليااة األساسااية
لألطراف العاملة بموجب الفقرة من المادة . 9
 - 9عو عو طرف ان يضمن فيما يتعلق بفتارة األاناى عشار شاهراً التا تبادا مان  3عاانون الااان  /ينااير
 3443وفا عااو فتاارة اانااى عشاار شااهرا بعااد ذلاام اال يتجاااوة المسااتوى الممسااوب السااتهالعل ماان المااواد
الخاضعة للرقابة المدرجة ف المجموعة األولى ف المرفق الف وعلى عو طرف ينتج ماادة وامادة وامادة
او اعار من مذه المواد ممن يماااو الفتارات نفساها اال يتعادى المساتوى الممساوب إلنتاجال مان ماذه الماواد
الصفر غير انل يجاوة ان يتعادى المساتوى الممساوب إلنتاجال ماذا اخاذ نسابة تصاو إلاى خمساة عشار فا
المائة من المستوى الممسوب إلنتاجل عام  3491وال تتعلق عن الفقرة إال بالتقدير الاذي األطاراف للمهاام
بمستوى اإلنتاج ام االستهالم الت تنتج لتلبية االستخدامات الت يتفق األطراف عن الضرورة .
يستعاح عن الفقرات  1الى  9من نفس المدة الةمنية والت سترقم على انها الفقرة  3من المادة
 -3على عو طرف ان يضمن فيما يتعلق بفترة االانى عشار شاهراً والتا تبادا عام  3عاانون الااان  /ينااير
 3449وف عو فترة اانى عشار شاهراً  ،بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضاعة للرقاباة المدرجاة فا المجموعااة الاانياة فا المرفاق الاف الصاافر  ،وعلاى عاو طارف يناتج مااادة
وامدة او اعار من مذه المواد ان يضمن معادلة الفترات نفسها  ،ان المستوى الممساوب إلنتاجال ال يتعادى
الصفر غير انل يجة ان يتعدى المستوى الممسوب إلنتاجل مذا المد نسبة تصو إلاى اقاو مان خمساة عشار
ف ا المائااة ماان المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال ف ا عااام  3493بغيااة تلبياال االمتياجااات الممليااة األساسااية
لألطااراف العاملااة بموجااب الفقاار  3ماان المااادة  9وال تنطبااق مااذه الفقاارة إال بالقادر الااذي تقاارره األطااراف

للسااماس بمسااتوى اإلنتاااج واالسااتهالم الضااروري لتلبيااة االسااتخدامات التاا يتفااق األطااراف علااى انهااا
ضرورية .
التغيرات التي أدخلت على المواد  3جيم و 3دال
و 3هاء من بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
(كوبنهاجن ) 1333
بنا على التقيمات الت اجريات بموجاب الماادة  1مان بروتوعاوو ماونتلاير بشاأن الماواد المساتنفذة لطبقاة
األوةون  ،يقاارر االجتماااع الرابااع لألطياااف ف ا البروتوعااوو اعتماااد التغيياارات والتخفيضااات ف ا إنتاااج
واستهالم المواد الخاضعة للرقابة الواردة ف المرفق با من البروتوعوو على النمو التال :
ألف  -المادة  3جيم مركبات الكربون الكلوية القلوية األخرى كاملة الهلجنة .
 -3على عو طرف ان يضمن  ،فيما يتعلق بفترة األان عشر شهراً التا تبادا مان  3عاانون الااان  /ينااير
 3441اال يتجاااوة المسااتوى الممسااوب السااتهالعل ماان المااواد الخاضااعة للرقابااة المدرجااة فا المجموعااة
األول فا المرفاق باا اماانين فا المائاة سانويا ً مان المساتوى الممساوب النتاجال منهاا ال يتعادى فا عاام
 3494غير انل يجوة ان يتعدى المستوى الممسوب النتاجل عن الماد بنسابة تصاو إلاى عشارة فاى المائاة
من المستوى الممسوب النتاجل ف عام  3494بغية تلبية االمتياجاات المملياة األساساية الالةماة للمعادلاة
بموجب الفقرة  3من المادة . 9
 -1علااى عااو طاارف ان يضاامن فيمااا يتعلااق بفتاارة االانا عشاار شااهراً التا تباادا فااى عااانون الاااان  /يناااير
 ، 3443وف عو فترة اان عشار شاهراً بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضاعة للرقاباة المدرجااة فا المجموعااة األولاى فا المرفاق بااا خمساة وعشاارين فا المائااة سانويا ً ماان
المساتوى الممسااوب الساتهالعل فا عاام  3494وعلااى عاو طاارف يناتج مااادة او اعاار ماان ماذه المااواد ان
يعمو خالو الفترات نفسها باأال يتعادى المساتوى الممساوب النتاجال مان ماذه الماواد خمساة وعشارين فا
المائااة ساانويا ً مااان المسااتوى الممساااوب النتاجاال عااام  3494بغياااة تلبيااة االمتياجاااات الممليااة األساساااية
لألطراف العاملة بموجب الفقرة  3من المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن فيما يتعلاق بفتارة االانا عشار شاهراً التا تبادا فا  3عاانون الااان  /ينااير
 ، 3441وف عو فترة اانى عشار شاهراً بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضعة للرقابة المدرجة ف المجموعة األولى ف المرفق با صفر وعلى عو طارف يناتج ماادة او اعاار
من مذه المواد ان يعفو بالنسبة للفترات نفسها اال تتعدى المستوى الممسوب النتاجل مذا المد بنسابة تصاو
إلى خمسة عشار فاى المائاة مان المساتوى الممساوب النتاجال عاام  3494بغياة تلبياة االمتياجاات المملياة
األساسااية لألطااراف العاملااة بموجااب الفقاارة  3ماان المااادة  9وال تنطبااق مااذه الفقاار إال بالقاادر الااذى تقاارره
األطراف للسماس بمستوى االنتاج او االستهالم الالةم لتلبية االستخدامات التا يتفاق األطاراف علاى انهاا
ضرورية .

المادة  3دال رابع كلوريد الكربون
يستعاض عن المادة  3دال من البروتوكول بالمادة التالية :
المادة  3دال رابع كلوريد الكربون
 -3علااى عااو طاارف ان يضاامن فيمااا يتعلااق بفتاارة االانا عشاار شااهراً التا تباادا فااى عااانون الاااان  /يناااير
 ، 3449وف عو فترة اان عشار شاهراً بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضعة للرقابة المدرجة ف المجموعة الاانية ف المرفق با خمسة عشر ف المائة سنويا ً من المساتوى
الممسوب الستهالعل ف عام  3494وعلى عو طارف يناتج ماذه الماادة او اعاار مان ماذه الماواد ان يعماو
خالو الفترات نفسها بأال يتعدى المستوى الممسوب إلنتاجل من مذه المواد خمسة عشار فا المائاة سانويا ً
مان المساتوى الممساوب إلنتاجال عاام  3494بغياة تلبياة االمتياجاات المملياة األساساية لألطاراف العاملااة
بموجب المادة . 9
 -1علااى عااو طاارف ان يضاامن فيمااا يتعلااق بفتاارة االانا عشاار شااهراً التا تباادا فا عااانون الاااان  /يناااير
 ، 3441وف عو فترة اان عشار شاهراً بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضعة للرقابة من المجموعة الاانية ف المرفق صفر وعلى عو طرف ينتج مذه الماادة ان يتأعاد مان ان
المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال مااذا المااد نساابة تصااو إلااى خمسااة عشاار فا المائااة ماان المسااتوى الممسااوب
إلنتاجال فا  ، 3494رغبااة تلبيااة االمتياجااات األساسااية الممليااة لألطااراف العاملااة بموجااب الفقاارة  3ماان
الماادة  9وال تنطبااق مااذه الفقاارة إال بالقاادر الااذي تقاارره األطااراف للسااماس بمسااتوى اإلنتاااج او االسااتهالم
الالةم لتلبية االستخدامات الت يتفق األطراف على انها ضرورية .
جيم – المادة 3ماء االيثان ثالثي الداروين 111
(ميثيل الكلوروفورم )
يستعاح عن المادة  3با من البروتوعوو بالمادة التالية
المادة  3هاء اإليثان ثالثي الكلورين ( 111ميثيل الكلوروفووم )
 -3على عو طرف ان يضمن فيما يتعلاق بفتارة االاناى عشار شاهراً التا تبادا فا  3عاانون الااان  /ينااير
 ، 3441اال يتجاااوة اسااتهالعل الساانوي ماان المااواد الخاضاعة للرقابااة المدرجااة فا المجموعااة الاالاااة فا
المرفق با والمستوى الممسوب الساتهالعل فا  3494وعلاى عاو طارف يناتج ماذه الماادة ان يضامن اال
يتجااوة انتاجاال ماان ماذه المااادة فا نفاس الفتاارة المسااوى الممساوب إلنتاجاال الساانوى فا  3494غياار اناال
يجااوة ان يتجاااوة المسااتوى الساانوى النتاجاال ذلام المااد بنساابة تصااو إلااى عشاارة فااى المائااة ماان المسااتوى
الممسوب النتاجل ف  3494بغية تلبية االمتياجات المملية األساسية لألطراف العاملاة بموجاب الفقارة 3
من المادة . 9

 -1على عو طرف ان يضمن  ،فيما يتعلق بفترة األان عشر شهراً التا تبادا فا  3عاانون الااان  /ينااير
 3443وفى عو فترة اان عشار شاهراً بعاد ذلام  ،اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضاعة للرقاباة المدرجاة فا المجموعاة الاالااة فا المرفاق باا خمساين فا المائاة سانويا مان المسااتوى
الممسوب الستهالعل ف  3494وعلى عو طرف ينتج ماذه الماادة الخاضاعة للرقاباة يضامن اال يتجااوة
المسااتوى الممسااوب النتاااج مااذه المااادة ف ا نفااس الفتاارات خمسااين ف ا المائااة ماان المسااتوى الممسااوب
السااتهالعل ف ا  3494غياار اناال يجااوة ان يتجاااوة المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال ف ا  3494بغيااة تلبيااة
االمتياجات المملية األساسية لألطراف العاملة بموجب الفقرة  3من المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن  ،فيما يتعلق بفترة األان عشر شهراً التا تبادا فا  3عاانون الااان  /ينااير
 3441وف عو فتارة ااناى عشار شاهراً بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد
الخاضعة للرقابة المدرجة ف المجموعة الاالاة ف المرفق با صفرا وعلى عو طرف ينتج ماذه الماادة ان
يضمن خالو الفترات نفسها ان المستوى الممسوب إلنتاجل من مذه المادة ال يتجاوة صفرا غير انل يجوة
ان يتجاوة المستوى الممسوب إلنتاجل ذلم ذلم المد بنسبة تصو إلى خمسة عشر بالمائاة مان إنتاجال عاام
 3494بغية تلبية امتياجاتل المملية األساسية لألطراف العاملاة بموجاب الفقارة  3مان الماادة  9والينطباق
مذه الفقرة إال بالقدر الذي تقرره األطراف للسماس بمستوى اإلنتاج ذو االستهالم الالم لتلبية االساتخدامات
الت يتفق األطراف على انها ضرورية
تعديالت على بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون
(كوبنهاجن )1338
المادة  1تعديل
ألف بالمادة  1للفقرة 4
فى الفقرة  9من المادة  3من البروتوعوو يستعاح عن عبارة او ف المرفق با
بالنص التال :
المرفق با او المرفق جيم او المرفق ما –
باء بالمادة  1الفقرة 3
تمذف الفقرة  4من المادة  3من البروتوعوو
جيم بالمدة  ، 1الفقرة 9
فى الفقرة  9من الملمق  1تضاف بموجب المواد من  1الف إلى  1ما والمادة 19
بدو – المادة  : 1الفقرة  9معرر

تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  9من المادة  9ألى فتارة او اعاار مان فتارات الرقاباة واال يتجااوة المساتوى
الممسوب الستهالم الطرف المموو جة ا من مستوى اساتهالعل الممساوب مان الماواد الخاضاعة للرقاباة
الواردة ف المجموعة األولى من المرفق الف  2.19عجم للفارد فاى عاام  3494واال يتجااوة المساتويات
العلية الممسوبة الستهالم األطراف المعينة مجتمعة مدود االستهالم الواردة فى تلام الماادة وتقاوم جمياع
األطااراف المعنيااة باخطااار األماناال بهااذا النقااو لالسااتهالم مااع ذعاار شااروط مااذا النقااو والفتاارة التا يساارى
خاللها .
هاء – المادة  3الفقرتان ( 9أ) و11
يستخلص من العبارة التالية ف الفقرتين (9ا) و 33من المادة  3من البروتوعوو
المواد من  1الف إلى  1ما
بعبارة المواد من  1الف إلى  3ما
واو – المادة  3الفقرة 1)1(3
فقرة (4ا)  3من المادة  1من البروتوعوو يتسخلص عن عبارة و او المرفق بما يل :
المرفق باء والمرفق جيم أ ,المرفق هاء
ةاى – المادة  3ولو – مرعبات العروبن الهيدرومعاروية فلورية تضااف الماادة التالياة بعاد الماادة  3ماا
من با بروتوعوو
المادة  1واو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
 -3على عو طرف يضمن لفترة األان عشر شهرا الت تبدا من  3عانون الااان  /ينااير  3441وفا عاو
من اان عشر شهرا بأال يتجاوة المستوى المستوى الممسوب الستهالعل من تلم المواد الخاضاعة للرقاباة
والمدرجة فى المجموعة األولى من المرفق جيم سنويا ً .
(ا)  1 ، 3ف المادة من المستوى الممسوب الستهالعل فى عام  3494من الماواد الخاضاعة للرقاباة فا
المجموعة األولى من المرفق الف .
(ب) المستوى الممسوب الستهالعل ف عام  3494من الماواد الخاضاعة للرقاباة المدرجاة فاى المجموعاة
األولى من المرفق جيم .
 -3على عو طرف ان يضمن لفترة األان عشر شهراً الت تبدا من عانون الاان  /يناير  1229وفا عاو
فتاارة اانااى عشاار شااهراك بعااد ذلاام اال يتعاادى المسااتوي الممسااوب السااتهالعل ماان المااواد الخاضااعة للرقابااة
المدرجة ف المجموعة األولى من المرفق جيم سنويا  19ف المائة من العمية المشاار إليهاا فا الفقارة 3
من مذه المادة .

 – 1على عو طرف ان يضمن لفترة اآلان عشر شهرا الت تبدا من  3عانون الاان  /يناير  1232وفاى
عااو فتاارة اان ا عشاار شااهراً بعااد ذلاام  ،اال يتجاااوة المسااتوى الممسااوب السااتهالعل ماان المااواد الخاضااعة
للرقابة المدرجة ف المجموعة األول من المرفق جيم سنويا خمسة وامانين فا المائاة مان العمياة المشاار
إليها إليها ف الفقرة  3من مذه المادة
 -9على عو طرف ان يضمن لفترة األانى عشر شهراً ابتدا مان  3عاانون الااان  /ينااير  1239وفاى عاو
فترة اانى عشر شهرا بعد ذلم يتعدى المستوى الممسوب الستهالعل من المواد الخاضعة للرقاباة المدرجاة
فى المجموعة األولى من المرفق جيم سنويا ً  2.9ف المائة من المقدار المشاار إليال فا الفقارة  3مان ماذه
المادة .
 -1على عو طرف ان يضمن لفترة االانى عشر شهرا الت تبدا من  3عانون الاان  /يناير 1212
وفى عو فترة اانى عشر شهرا بعد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد الخاضاعة
للرقابة المدرجة ف المجموعة األول من المرفق جيم صفرا .
 -1واعتبارا من  3عانون الاان  /يناير  ، 3441على عو طرف ان يماوو ان :
(ا) اسااتخدام المااواد الخاضااعة للرقابااة المدرجااة فااى المجموعااة األولااى ماان المرفااق جاايم مماادودة بتلاام
االستخدامات عدم االنتاج مواد او تعنولوجيات طبية مناسبة مبنيا .
(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة ف المجموعة األول من المرفق جيم ليس خاارج مجااالت
االستخدام المال للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة ف الفقرات الف وبا وجيم فيماا عادا فا مااالت ناادرة
لمماية البشرية او الصفة البشرية .
(ج) المواد الخاضعة للرقاباة المدرجاة فا المجموعاة األولاى مان المرفاق جايم مختلفاة االساتخدام بطريقاة
تقلااو اسااتنفاذ األوةون إلااى إلااى ادنااى مااد باالضااافة الااى تلبيااة االعتبااارات البيئيااة واالقتصااادية والسااالمة
اآلخرى .
ماسب المادة  1راى مرعبات العربون الهيدروبرومية فلوري ممددة بالمادة  1واو من البروتوعوو
المادة  1راى مرعباات العرباون الهياديرو برامياة فلورياة علاى عاو طارف ان يضامن لفتارة االانا عشار
شهرا الت تبادا مان  3عاانون الااان  /ينااير 3441وفاى عاو فتارة ااناى عشار شاهرا بعاد ذلام إال يتجااوة
المسااتوى الممسااوب السااتهالعل الساانوى ماان المااواد الخاضااعة للرقابااة المدرجااة فا المجموعااة الاانيااة فااى
الملمق جيم الصفر  ،وعلى عو طرف ينتج المادة ان يضمن خالو الفترات نفساها ان المساتوى الممساوب
النتاجل منهاا ال يتعادى الصافر  ،وال تطباق ماذه الفقارة إال بالقادر الاذى تقارره اآلطاراف للساماس بمساتوى
االنتاج او االستهالم الذي يتفق األطراف على انل ضروري .

طاء -المادة  – 3حاء – بروميد الميثيل
تدرج المادة التالية بعد المادة  1ةاى من البروتوعوو
المادة  3حاء – بروميد الميثيل
على عو طرف ان يضمن انل خالو فترة األان عشر شهرا الت تبادا فا  3عاانون الااان  /ينااير 3449
 ،وف فتارة ااناى عشار شاهرا بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماادة الخاضاعة
للرقابااة المدرجااة فا المرفااق مااا المسااتوى الممسااوب السااتهالعل الساانوى منهااا فا  ، 3443وعلااى عااو
طاارف ينااتج مااذه المااادة ان يضاامن خااالو الفتاارات نفسااها ان المسااتوى الممسااوب النتاجاال منهااا ساانويا فا
 3443غير انل يجوة للمستوى الممسوب النتاجل ان يتعدى مذا الماد بنسابة تصاو إلاى عشارة فا المائاة
ماان المسااتوى الممسااوب النتاجاال فااى عااام  3443لسااد االمتياجااات الممليااة األساسااية لألطااراف العاملااة
بموجب الفقرة  3من المادة  9وال تشمو مساتويات االساتهالم واالنتااج المماددة بموجاب ماذه الماادة علاى
المقادير الت يستخدمها الطرف ألغراح المجر الصمى واستخدامات ما ف الشمن .
ياء – المادة 9
ف المادة  1من البروتوعوو  ،يستعاح عن العلمات :
 1الف إلى  1ما بما يل .
 3الف إلى  3حاء
ويستعاح عن العبارة :
او المرفق با بما يل ف عو مرة يرد ذعرما المرفق با او المرفق جيم ا ,المرفق ما .
كاف –المادة  ، 4الفقرة  1ثالثا
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  3معرر من المادة  9من البروتوعوو :
 -3االاا ً  :خالو سنة وامدة من تاريخ نفاذ مذه الفقرة  ،علاى عاو طارف ان يمظار اساتيراد اى مان الماواد
الخاضعة للرقابة الواردة ف المرفق جيم من اى دولة ليست طرفا ك ف مذا البروتوعوو .
الم – المادة  ، 4الفقرة  3ثالثا
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  1معرر من المادة  9من البروتوعوو :
 1االاا ً – خالو سنة وامدة من تاريخ نفااذ خاذا الفقارة علاى عاو طارف ان يمظار تصادير اى مان الماواد
الخاضااعة للرقابااة الااواردة فا تاانفس ساارعة الاانيااة ماان المرفااق جاايم علااى اى دولااة ليساات طرفاا ً فا مااذا
البروتةعوو .

ميم – الفقرة  ، 4الفقرة  9ثالثا ً
تدرج الفقرة التالية وبعد الفقرة  1معرر من المادة ومن البروتوعوو :
 -1االاا – خالو االث سنوات من تاريخ نفاذ مذه الفقرة تقوم األطراف متبعة فى ذلم اإلجارا ات الاواردة
ف المادة  32من االتفاقياة بإنشاا مرفاق يضام قائماة بالمنتجاات التا تمتاوى علاى ماواد خاضاعة للرقاباة
وارده ف المرفق جيم من المجموعة الاانية  ،وتقوم األطاراف التا لام تعتارح علاى إنشاا ذلام المرفاق
وفقا ً لتلم اإلجرا ات واساتيراد تلام المنتجاات مان اى دولاة ليسات طرفاا فا ماذا البروتوعاوو خاالو سانة
وامدة عم نفاذ مذا المرفق .
نون – المادة  ، 4الفقرة  4ثالثا ً
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة  9معرر من المادة  3من البروتوعوو .
 9االاا – خالو خمس سنوات من تاريخ معاد مذه الفقرة وتقارر االطاراف امعانياة مظار او تقيياد اساتيراد
المنتجااات باسااتخدام المااواد الخاضااعة للرقابااة الااواردة ف ا المرفااق جاايم ماان المجموعااة الاانيااة وقااد عاناات
التمتوى عليها  ،من اى دولة ليست طرفا ف البروتوعاوو فاإذا تقارر امعانياة ذلام  ،تقاوم األطاراف منعال
فى ذلم اإلجرا ات الواردة فى المادة  32من االتفاقية  ،بإنشا مرفق يضم قائماة بتلام المنتجاات وتقاوم
األطااراف التا لاام تعتاارح علااى إنشااا ذلاام المرفااق ونفااا لتلاام اإلجاارا ات بمظاار او تقييااد اسااتيراد لتلاام
المنتجات من اى دولة ليست طرفا ً ف مذا البروتوعوو خالو سنة وامدة من نفاذ مذا المرفق .
سين – المادة  ، 9الفقرات 9،1،1
فى الفقرات  9،1،1من المادة  9من البروتوعوو  ،يستخلص من العبارة المواد الخاضعة للرقابة بما يلا
المواد الخاضعة للرقابة لرقابة الماوارد فا المارفقين اف وباا والماواد فا المجموعاة الاانياة مان المرفاق
جيم .
عين – المادة  ، 4الفقرة 9
فى الفقرة  9من المادة  9من البروتوعوو :
يستعاح عان العباارة المشاار إليهاا فا الفقارات  3و 3معارر و1و 1معارر و9و 9معارر  ،والصاادرات
المشار إليها ف الفقرات من  3إلى  9االاا ً من مذه المادة :
وبعد عبارة  :المواد  1الف إلى ما تضاف عبارة  1راى فا – المادة  ، 9الفقرة 32
تدرج الفقرة التالية بمد الفقاره  4مان الماادة  9مان البروتوعاوو عيماا يمعان توسايع نطااق التادابير الاواردة
ف المادة بميث تشمو التجارة ف المواد الخاضعة للرقابة الواردة ف المجموعة األولى من جيم وف ماا
مع الدوو غير األطياف ف البروتوعوو .

صاد المادة  9الفقرة 1 :
فى الفقرة  3من المادة  9من البروتوعوو يضاف ما يل ف نهاية الفقرة
شرط عدم سريان اى تعديالت اخرى إلى التغييرات والمعادالت المعتمادة فا االجتمااع الااان لألطاراف
والت تبدا فى  3مظياران  /ينااير  3442علاى األطاراف العاملاة بموجاب الفقار  3مان ماذه الفقارةإال بعاد
تعين االستهالم المنصوص عليها بموجب القرار
قاف – المادة  ،3الفقرة  1مكرر
تمذف الفقرة التالية بعد الفقارة  3مان الماادة  9مان البروتوعاوو  3معارر-والتا تبادا فاى  3عاانون الااان
/يناير  3443ومن خالو االساليب الواردة فى الفقرة  4من المادة والقيمات الت عليل بالمادة  32موضاح
امد األرا المشار إليها فى الفقرة  9من مذه المادة ولقيمات الت امست عليل بالمادة .
(ا) فيما يتعلق بالفقرات األوائو من الفقرة الت االساساية والمساتويات األولياة وجاداوو الرقاباة ومواعياد
القضا التدريج فيما يتعلق باستهالم المواد الخاصة بالرقابة الواردة فى المجموعاة األولاى مان المرفاق
جيم الت سوف تعلق على األطياف العاملة بموجب الفقرة  3من مذه المادة .
راء – المادة  9الفرة 4
فى الفقرة  9من المادة  9من البروتوعوو يستعاد عن العبارة
الواردة  1الف إلى  123بالعبارة الواردة من  1الف إلى  1با
شين المادة  9الفقرة 9
فى الفقرة  9من المادة  9يضاف ما يلى بعد العبارة الواردة فا الماادة 1الاف إلاى  1ماا واى مان تادابير
الرقابة المنصوص عليها المواد من  1واو إلى 1ما الت تقررت عمال بالفقرة  3معرر من مذه المادة
تاء – المادة  - 9الفقرة 6
فى الفقرة  1من المادة  9يضاف يضاف ما يلى بعد عبارة االلتةامات الواردة فا الماواد مان  1الاف إلاى
 3بااا اى او جميااع االلتةامااات الااواردة فااى المااواد ماان  1واو إلااى  1مااا التا تقااررت عمااال بااالفقرة 3
معرر من مذه المادة .
تاء – المادة 6
تمذف العبارة التالية من المادة مسب البروتوعوو المواد المواد من 1الف إلى  1ماا وال وضاع بماا يتايح
واردات وصادرات المواد االنتقالية ف المجموعل األولى من الفقرة جايم ويساتعاح  3 ، 1بالتاال الماواد
من  1الف إلى  3ما .

خا المادة  1الفقرتان 1 ، 1
ومما من الفقرتين  1 ، 1من المادة  1بالتال :
على عو طرف يورد األمالة بالبيانات األمصائية عن انتاجل لعو مادة من المواد الخاصة للرقابة ووارداتل
وصادراتل منها
 -فى الفقرتين با وجيم عن سنة 3494 فى الفقرة ما عن سنة 3412او افضو تيسرات معذا لهذة البيانات ف مالة توفر البيانات المملية ف مواعيد ال تتجاوة االاة اشاهر مان
تاريخ سريان البنود الاواردة فا البروتوعاوو فيماا يتعلاق باالمواد المندرجاة فا المرفقاات باا وجايم وماا
على ذلم
 -1على عو طرف ان يقدم إلى األماناة بياناات امصاائية عان انتاجال السانوى ( )9مادده فاى الفقارة  9مان
المادة  3من عو من المواد المدرجة ف الفقرات الف وبا وجيم وما وبيانات منفصلة عان عاو ماادة فيهاا
يتعلق .
 العميات المستخدمة عمادة اساسية العميات المبادة بواسطة التقنيات التا وافقات عليهاا األطاراف وواوطنال مان األطاراف وغيار األطارافوصادراتل إليها .
عن النسبة الت يبدا فيها سريان األمعام المتعلقة بالمواد الواردة ف المرفقات الاف وباا وجايم وماا علاى
ذلم الطرف  ،وعن عو سنة تالية
ويتعااين تقااديم مااذه البيانااات فااى موعااد ال يتجاااوة فتاارة تسااعة اشااهر ماان انتهااا الساانة التا تتعلااق بهااا تلاام
البيانات .
ذال – المادة  ، 8الفقرة  9مكرر
تاريخ الفقرة التالية بعد الفقر  1من المادة  1من البروتوعوو  1معرر -يتقدم عو طرف إلى األمانة بياناات
إمصائية عن إنتاجل السنوي من عو المواضع الخاضعة للرقابة الواردة فا المجموعاة الاانياة فا المرفاق
الف والمجموعة األولى ف المرفق جم والت اعيد تدويرما .
ضاد – المادة  ، 8الفقرة 4
فى الفقرة  3من المادة  ، 4الفقرة ( 3ا)
فى الفقرة  3من المادة  1من البروتوعوو  ،ويستعاح عن عبارة الفقرات  3،1،1معرر .

الف الف  -المادة  ، 4الفقرة ( 3ا)
تمذف العبارة التالية من الفقرة ( 3ا) من المادة  4من البروتوعوو واالنتقالية
باء باء  -المادة  ، 10الفقرة 1
فى الفقرة  3من المادة  32من البروتوعوو بعد عبارة المراد من  1إلى  1ما تضاف عبارة
واى تدابير وقائية واردة فى المواد  1والمواد  1ما يتم تمديدما تبعا للفقرة  3معرر من المادة 9
جيم جيم – المادة  1الفقرة زاى
تمذف العبارة التالية من الفقرة  9ةاى من المادة  33من البروتوعوو

المادة  : 3العالقة بتعديل 1330
ال يجااوة ألي دولااة او منظمااة إقليميااة للتعامااو االقتصااادي ان تقااوم بإتباااع صاام التصااديق او القبااوو او
الموافقة او االنضمام إلى مذا التعديو ما لم يعن قد قامت ف وقت سابق او ف نفاس الوقات بماا يادع صالل
من مذا القبيو للتعليو المعتمد فى االجتمااع الااان لألطاراف المجتمعاة فا لنادن فا  14مةياران  /يونيال
.3442
المادة  9بدء النفاذ
 -3بد نفاذ مذا التعديو ف  3عانون الاان  /يناير  ، 3449على ان ياتم إياداع عشارين صاعا علاى األقاو
ماان صااعوم التصااديق او القااوو او موافقااة علااى مملااة التعااديو ماان جانااب الدولااة او مساابقات التعامااو
االقتصادي اإلقليمية الت ما اطاراف فا بروتوعاوو ماونتلاير بشاأن الماواد المساتنفذة لطبقاة األوةون ،
وإنما يستوف مذا الشرط متى ذلم التاريخ  ،يبدا نفاذ التعديالت ف اليوم التسعين من تاريخ تمقيقل .
 -1وتمقيقا ً ألغاراح الفقارة  3فاأن اي صام مان الصاعوم تودعال منظماة إقليمياة للتعاماو االقتصاادي ال
يعتبر صعا إضافيا للصعوم الت قامت بإيداعها الدوو األعضا ف تلم المنظمة .
 -1وبعد بد نفاذ مذا التعديو عما نص على ذلم بموجاب الفقارة  ، 3يبادا نفااذ اى طارف فاى البروتوعاوو
فى اليوم التسعين من تاريخ إيداعل صم التصديق او القبوو او الموافقة .

تعديالت بروتوكول مونتلاير بشأن
المواد المستنفذة لطبقة األوزون
(لندن )1330
المادة  : 1التعديالت
ألف – فقرات الديباجة
 -3يستعاح عن الفقرة  1من ديباجة البروتوعوو بما يل :
وتصميما منها على مماية طبقة األوةون باتخااذ التادابير الوقائياة للماد علاى نماو عاادو مان المجام العلا
النبعاااث المااواد المسااتنفذة لااألوةون علااى النطاااق العااالم  ،مااع القضااا عليهااا عهاادف نهااائ علااى اساااس
التطاورات المعرفاة العلمياة واخااذه فا المسابان االعتبااارات الفنياة االقتصاادية وواضااعة فا االعتباار اناال
يمعن التنبؤ بمجم األمواو الالةمة وتوقع مايمعن ان تقوم بل األمواو من فرق مائو باساتنفاد األوةون وماا
لها من ااار ضارة .
 -1ويستعاح عن الفقرة  4من الديباجة بما يل :
وإذا تنظاار بعااين االعتبااار ألمميااة تعةيااة التعاااون الاادول فا مجاااو البمااث وتطااوير ونقااو التعنولوجيااات
البديلة المتعلقاة بالرقاباة علاى انبعااث الماواد المساتنفذة لاألوةون والتقلياو منهاا ماع إياال االعتباار بصايغة
خاصة المتياجات البلدان النامية .
باء – المادة  1تعاريف
 -3يستعاح عن الفترة من المادة  3من البروتوعوالت بالفقرة التالية :
 -9تعنى المادة الخاضعة للرقابة اية مادة ممنومة ف الملمق الاف او الملماق باا مان ماذا البروتوعاوو ،
وإذا عانت قائمة بذاتها او موجودة فى مخلاوط وتشامو األيسارات مان اى مان ماذه الماواد فيماا عادا ماا ماو
مبين بالمرفق ذى الصلة غير ان ذلم يستبعد لل مادة خاضاعة للرقاباة او مخلاوط يعاون موجاوداً فاى مناتج
مصنوع بخالف اى وعا مستخدم فى عو المادة المدرجة او فى خةنها .
 -1يستعاح عن الفقرة  9من المادة  3من البروتوعوو بالفقرة التالية :
 -9يعناااى اإلنتااااج مجااام ماااا يناااتج مااان الماااواد الخاضاااعة للرقاباااة مطروماااا منااال العمياااة الماااادة بواساااطة
التعنولوجيات المتعين ان توافق عليها األطراف ومطرومة منها العمية المستخدمة بالعامو عماواد اساساية
فى انتاج مواد عيميائية اخرى وال تعتبر العميات المعاد تدويلها واستخدامها على انها انتاج
 – 1تضاف الفقرة التالية إلى المادة  3من البروتوعوو

 -4يقصااد بااالمواد االنتقاليااة المااواد المبينااة بااالمرفق جاايم ف ا البروتوعااوو  ،سااوا عاناات قائمااة بااذاتها او
مستخدمة ف مةيج وتشمو ايسومرات  :تلم المواد فيما عدا ما تقدم تمادد فاى المرفاق جايم باد انال يساتبعد
منها اى مادة انتقالية او مةيج يوجد فى اى منتجات مصنعة غير الوعا المستخدم فاى نقاو او تخاةين تلام
المادة .
جيم – المادة  ، 9الفقرة 9
يستعاح عن الفقرة  9من المادة  1من البروتوعوو  ،الفقرة التالية :
 -9يجاوة ألى طارف ان يقاو إلاى اى طاارف اخار لفتارة وامادة او اعاار ماان فتارات الرقاباة اى جاة ماان
مستوى إنتاجة الممسوب المبين ف الفقرتين  1الف  ،إلى  1ما  ،شريطة اال يتجاوة إجمالى المساتويات
الممسوبة المجمعة النتاج األطراف المعنية من اى تلم المواد وعلى عو طرف من األطراف المعنياة ان
يخطر األمانة بشروط مذا النقو والفترة الت ينفذ فيها .
دال  -المادة  ، 3الفقرة 6
تدرج العبارة التالية فى الفقرة  1من المادة  1قباو عباارة الماواد الخاضاعة للرقاباة " عنادما ياأتى ذعرماا
للمرة األولى " الملمق الف او الملمق با
هاء  -المادة  ، 3الفقرة ( 9أ)
تضاف العبارة التالية بعد علمتى مذه الماادة ننماا وردتاا فاى الفقارة ( 9ا) مان الماادة  1مان البروتوعاوو :
والمراد من  1الف إلى  1ما
واو  -المادة  ، 3الفقرة ( 3أ) ()1
تضاف الجملة التالية بعد الملمق الف فى الفقرة ( 4ا) من المادة  1من البروتوعوو :
و /او الملمق با .

زاى – المادة  1الفقرة ( 3أ)""3
تمذف العبارة التالية من الفقرة ( 4ا) " "1من المادة  1من البروتوعوو
عن مستويات سنة 3494
حاء – المادة  ، 3الفقرة ( 3ج)
تمذف العبارات التالية من الفقرة ( 4ج) من المادة  1من البروتوعوو
الت تماو ماال يقو عن  %92من إجمالى استهالم األطراف من المواد الخاضعة للرقابة .
ويستعاح عنها ما بما يلى :
تماو اغلبية األطراف العاملة بموجب الفقرة ()3من المادة  9الماضرة والمصونة واغلبية األطراف غيار
العاملة بتلم الفقرة الماضرة والصورة .
طاء – المادة  ، 3الفقرة (1ب)
تمذف الفقرة ( 32ب) من المادة  1من البروتوعوو وتصبح الفقرة  3 :من المادة  1من البروتوعوو .
والواو من  1الف إلى  1ما
كاف – المادة  3جم المركبات الكلورية الفلورية
العربونية األخرى عاملة الملجنة .
 -3على عو طرف ان يضمن لفترة االانى عشر شهرا الت تبدا مان  3عاانون الااان  /ينااير  3443وفاى
عو فترة االانى عشر شهر بعد ذلم ال يتجاوة المستوى الممسوب الستهالعل من الماواد الخاضاعة للرقاباة
الممنومة ف المجموعة األولى ف الممتويات امانية ف المائاة سانويا ً مان المساتوى الممساوب الساتهالعل
ف عام  3494وعلى عو طرف ينتج مادة وامدة او اعار من مذه المواد ان يضامن خاالو الفتارات نفساها
ان المستوى الممسوب إلنتاجل منها ال يتعدى امانية ف المائة سانويا مان المساتوى الممساوب إلنتاجال فا
عام  3494غير انل يجاوة للمساتوى الممساوب إلنتاجال ان يتعادى ماذا الماد بنسابة عشارة فا المائاة مان
المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال ف ا عااام  3494لسااد االمتياجااات الممليااة األساسااية لألطااراف الت ا تعمااو
بموجب الفقرة  3من المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن لفترة االانى عشر شهرا الت تبدا فا  3عاانون الااان  /ينااير  3441وفاى
عو فترة اانى عشر شهرا بعد ذلم اال يتجاوة مساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد الخاضاعة للرقاباة
الدرجااة فااى المجموعااة األولااى ف ا الملمااق بااا خمسااة عشاار ف ا المائااة ساانويا ً ماان المسااتوى الممسااوب
الستهالعل فاى عاام  3494وعلاى عاو طارف يناتج ماادة او اعاار مان ماذه الماواد ان يعفاو خاالو الفتارات
نفسها اال يتعدى المساتوى الممساوب إلنتاجال مان ماذه الماواد خمساة عشار فا المائاة سانويا ً عام المساتوى

الممسوب إلنتاجل عام  3494غير انل يجوة المستوى الممسوب إلنتاجل ان يتعدى ماذا الماد بماا ال يةياد
عاان عشاارة ف ا المائااة ماان المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال عااام  3494لسااد االمتياجااات الممليااة األساسااية
لألطراف الت تعمو بموجب الفترة  3من المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن لفترة األانى عشر شهرا تبدا فا  3عاانون الااان  /ينااير  1222وفاى عاو
فترة ااناى عشار شاهرا بعاد ذلام اال يتجااوة المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد الخاضاعة للرقاباة
المدرجة ف المجموعة األولى ف الملمق با الصفر وعلى عو طرف يناتج ماادة او اعاار مان ماذه الماواد
ان يعفو بالنسبة لنفس الفترات اال تتعدى المستوى الممسوب إلنتاجل من تلم المواد صافرا غيار ان يجاوة
للمستوى الممسوب إلنتاجل عام  3494لسد االمتياجات المملياة األساساية لألطاراف التا تعماو بموجاب
الفقرة  3من المادة . 9
الم – المادة  3دال – رابع كلوريد الكربون
تضاف الفقرتان التاليتان إلى البروتوعوو باعتبارمما المادة  1داو
المادة  1داو ماو – رابع علوريد العربون
 -3على عو طرف ان يضمن لفترة األانى عشر شهرا الت تبدا ف عانون الاان  /ينااير  3449وفاى عاو
فترة اانى عشر شهرا بعد ذلم اال يتجاوة المستوى الممسوب الستهالعل مان الماادة الخاضاعة للرقاباة مان
المجموعة الاانياة فا الملماق باا خمساة عشار فا المائاة سانويا مان المساتوى الممساوب الساتهالعل عاام
 3494وعلااى عااو طاارف ينااتج مااذه المااادة ان يعفااو ان المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال منهااا خااالو الفتاارات
نفسها ال يتعدى خمسة عشرة ف المائة من مستوى الممسوب إلنتاجل ف  3494غير انل يجوة للمساتوى
الممسوب إلنتاجل ف  3494لسد االمتياجات المملية األساسية لألطراف الت تعمو بموجب المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن لفترة االانى عشر شهرا بعد ذلم اال يتجاوة المستوى الممساوب الساتهالعل
من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الاانية ف الملمق با صفر وعلى عو طرف ينتج مذه المادة ان
يتأعد من ان المستوى الممسوب إلنتاجل منها فا نفاس الفتارة ال يتجااوة صافرا غيار انال يجاوة للمساتوى
الممسوب إلنتاجل ف  3494لساد االمتياجاات األساساية المملياة لألطاراف التا تعماو بموجاب الفقارة 3
من المادة . 9
ميم – المادة  3هاء ثالث كلور االثيان 1،1،1
(ميايو العوروفوم )
تضاف الفقرات التالية إلى البروتوعوو باعتبارما المادة  1ما
المادة 1ما االث علور االايان ( 3،3،3ميايو العوروفورم )

 -3على عو طرف ان يضمن  ،خالو فترة األانى عشار شاهراً التا تبادا فا عاانون الااان /ينااير 3441
فاى عاو فتاارة ااناى عشاار شاهرا بعااد ذلام اال يتجااوة اسااتهالعل السانوي الممسااوب الساتهالعل فا 3494
وعلى عو طرف ينتج مذه المادة ان يضمن اال يتجااوة إنتاجال مان ماذه الماادة فا نفاس الفتارات المساتوى
الممسااوب إلنتاجاال الساانوي فا  ، 3494غياار اناال يتجاااوة المسااتوى الممسااوب إلنتاجاال ذلاام المااد بنساابة
تصو إلى عشرة ف المائة مان المساتوى الممساوب إلنتاجال فا  3494وذلام لساد االمتياجاات األساساية
لألطراف الت تعمو بموجب الفقرة  3من المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن لفترة األناى عشر شهرا الت تبدا ف  3عانون الاان  /يناير  ، 3449وفاى
عو فترة اانى عشر شهرا بعد ذلم اال يتجاوة المستوى الممسوب الستهالعل مان الماواد الخاضاعة للرقاباة
المدرجة ف المجموعة الاالاة ف الملمق با سبعين فا المائاة سانويا مان المساتوى الممساوب الساتهالعل
ف ا عااام  3494وعلااى عااو طاارف ينااتج مااذه المااادة الخاضااعة للرقابااة ان يضاامن اال يتجاااوة المسااتوى
الممسوب إلنتاج ماذه الماادة فا نفاس الفتارات سابعين فا المائاة مان المساتوى الممساوب الساتهالعل فا
 ، 3494غير انل يجوة ان يتجاوة المستوى الممسوب إلنتاجل ف  3494وذلم لسد االمتياجات المملية
األساسية لألطراف الت تعمو بموجب الفقرة  3م المادة . 9
 -1على عو طرف ان يضمن لفترة االانى عشر شهرا الت تبدا ف  3عانون  /ينار  1222وفى عاو فتارة
اان عشر شهراً بعد ذلم اال يتجاوة استهالعل من المادة الخاضعة للرقاباة المدرجاة فا المجموعاة الاالااة
ف الملمق با االاة ف المائة سنويا ً من المستوى الممسوب الستهالعل ف  3494وعلى عو طرف يناتج
مذه المادة ال يتجاوة االاين ف المائة سانويا ً مان المساتوى الممساوب إلنتاجال ذلام الماد بنسابة تصاو إلاى
عشرة ف المائة من إنتاجل ف عام  3494وذلم لسد االمتياجات المملية األساساية لألطاراف التا تعماو
بموجب الفقرة  3من المادة . 9
 -9على عو طرف ان يضمن خالو فترة االان عشر شهرا التا تبادا فا العاانون الااان  ، 1229/وفاى
عو فترة اانى عشر شهراً بعد ذلم اال يتجاوة المستوى الممسوب الستهالعل مان الماواد الخاضاعة للرقاباة
المدرجة ف المجموعة الاالاة ف الملمق با صفرا وعلى عو طرف ينتج تلام الماادة ان يضامن فا نفاس
الفتاارات  ،اال يتجاااوة المسااتوى الممسااوب إلنتاااج مااذا المااد إلااى  39فا المائااة ماان المسااتوى الممسااوب
ل نتاج ف عام  3494وذلم لساد االمتياجاات المملياة األساساية لألطاراف العاملاة بموجاب الفقارة  3مان
المادة 9
 -9تستعرح األطراف ف عام  3441إمعانية وضع برنامج اسرع للتخفيضات مان البرناامج المباين فا
مذه المادة :

نون – المادة  : 9حساب مستويات الرقابة
 -3يضاف ما يل بعد بعبارة  :المادة  1ف المادة  1من البروتوعوو
ومن 1الف إلى  1ما
 -1تضاف العبارة التالية بعد الملمق الف علما وردت ف المادة  1من البروتوعوو
او الملمق با
سين – المادة  : 4مراقبة المبادالت التجارية مع غير األطراف .
 -3يستعاح من الفقرات من  3إلى  9من المادة  9بالفقرات التالية :
 -3يمظر على عو طرف استيراد المواد الخاضعة للمراقبة الواردة ف الملماق الاف مان اي دولاة ليسات
طرفا ف مذا البروتوعوو ابتدا من  3عانون الاان  /يناير .3442
 -3معرر – على عو طرف ان يقوم بمنع استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة ف الملماق باا مان اي
دولة ليست طرفا ف مذا البروتوعوو  ،ف غضون عام من تاريخ بد مذه الفقرة .
 -1على عو طرف ان يمظر ابتدا من مرور عام وامد مان تااريخ باد نفااذ ماذه الفقارة تصادير اي ماادة
من المواد الخاضعة للرقابة الواردة ف الملمق با ألي دولة ليست طرفا ً ف مذا البروتوعوو .
 -1على عو األطاراف ان تقاوم ابتادا مان  3عاانون الااان  /ينااير  3443وتبعاا ً ل جارا ات الاواردة فا
المادة  32من االتفاقية بوضع قائمة ترد ف مرفق وتتضمن المنتجات الممتوية على مواد خاضعة للرقاباة
ف الملمق الف وعلى األطراف الت لم تعترح على المرفق وفقا لتلم اإلجرا ات ان تمظر ف غضاون
سنة وامدة من بد سريان المرفق  ،استيراد تلم المنتجات من اي دولة ليست طرفا ً ف مذا البروتوعوو .
 -1معاارر علااى عااو األطااراف ان تقااوم فا غضااون اااالث ساانوات ماان بااد نفاااذا مااذا البروتوعااوو وتبعاا ً
ل جرا ات المنصوص عليها
ف المادة  32من االتفاقية بوضع قائماة تارد فا مرفاق وتتضامن المنتجاات الممتوياة علاى ماواد خاضاعة
للرقابة ف الملمق با وعلى األطراف الت لم تعترح على المرفق وفقا لتلام اإلجارا ات ان تمظار فا
غضون سانة وامادة مان باد ساريان المرفاق  ،اساتيراد تلام المنتجاات مان اي دولاة ليسات طرفاا ً فا ماذا
البروتوعوو .
 -9على األطراف ان تمادد فا موعاد اال يتجااوة  3عاانون الااان  /ينااير  3449مادى إمعانياة مظار او
تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة ف الملمق الف التا ال تمتاوى علاى ماواد خاضاعة للرقاباة
ماان اي دولااة ليساات طرف اا ً ف ا مااذا البروتوعااوو وعلااى األطااراف إذا قااررت إمعانيااة ذلاام ان تقااوم تبع اا ً
ل جرا ات المنصوص عليها ف المادة  32من االتفاقية بوضع قائمة بتلم المنتجات وإيرادما فا المرفاق
وعلى األطراف الت لم تعترح على ذلم ان تقوم وفقا ل جرا ات المذعور وفى غضون سانة وامادة مان

بااد سااريان المرفااق يمظاار او يقااد او تقييااد اسااتيراد تلاام المنتجااات ماان اي دولااة ليساات طرف اا ً ف ا مااذا
البروتوعوو .
 -9معرر على األطراف ان تمدد ف غضون خمس سنوات من تاريخ بد مذه الفقرة مادى امعانياة مظار
او تقييااد السااتيراد منتجااات المااواد الخاضااعة للرقابااة فا الملمااق بااا الت ا ال تمتااوى علااى مااواد خاضااعة
للرقابة من اي دولة ليست طرفا ً ف مذا البروتوعوو
وعلى األطاراف إذا قاررت إمعانياة ذلام ان تقاوم وفقاا ً ل جارا ات المنصاوص عليهاا فا الماادة  32مان
االتفاقيااة بوضااع قائمااة لتلاام المنتجااات وإيرادمااا عليهااا ف ا المااادة  32ماان االتفاقيااة بوضااع قائمااة لتلاام
المنتجات وإيرادما
ف مرفق وعلى األطراف الت لم تعترح على ذلم ان تقوم وفقا ل جرا ات الماذعور وفاى غضاون سانة
وامدة من بد سريان المرفق يمظر او يقد او تقيياد اساتيراد تلام المنتجاات مان اي دولاة ليسات طرفاا ً فا
مذا البروتوعوو .
 -9يلتةم عو طرف ما امعنة عمليا بعدم تشجيع تصدير تعنولوجيا إلنتاج المواد الخاضعة المواد الخاضاعة
للرقابة او استعمالها لألي دولة ليست طرفا ف البروتوعوو .
 -1يستعاح عن الفقرة  9من المادة  3من البروتوعوو بالفقرة التالية :
 -9بغح النظر عن امعام مذه المادة يجوة السماس بالواردات المشار إليها ف المقرر  3و  3معرر و 1
و  1معرر من اي  9و  9معرر والصادرات البروتوعوو او إليها إذا قررت األطراف فا اجتمااع لهاا او
مذه الدولة تطبق تطبيقا ً عاامالً إمعاام الماادة 1والماواد الاف إلاى ماا وماذه الماادة وانهاا قادمت بياناات مان
المعنى عما مو ممدد ف المادة 1
ا – تضاف الفقرة التالية إلى المادة  9من البروتوعوو باعتبارما الفقرة . 4
 -4ألغااراح مااذه المااادة يشاامو مصااطلح دولااة غياار طاارف ف ا مااذا البروتوعااوو فيمااا يتعلااق بااأي مااادة
خاضعة للرقابة او دولة او منظمة للتعامو االقتصادي اإلقليم لم توافق على ان يتم الرقاباة الساارية علاى
تلم المادة .
عين – المادة  9الوضع الخاص للبلدان النامية
يستعاح من المادة  9من البروتوعوو بالفقرات التالية :
 -3يمق ألي طرف مان البلادان النامياة يقاو المساتوى الممساوب الساتهالعل مان الماواد الخاضاعة للرقاباة
الواردة ف المرفق الف عن  2.1عيلو غرامات للفرد سنويا فا تااريخ ماداه ماذا البروتوعاوو او اي وقات
بعد ذلم متى  3عانون الاان  /يناير  3444و ان يؤخر امتاالل لتداوو الرقابة الممددة ف المواد  1الاف
و  1ما مدة عشر سنوات لتلبية امتياجاتل المملية األساسية .

 -1بيد انل على عو طرف يعمو بموجب الفقرة  3من ماذه الماادة اال يتجااوة المساتوى السانوي الساتهالم
الفرد فيها من المواد الخاضعة للرقابة الواردة ف المرفق با  2.3عيلو غرامات .
 -1عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصاوص عليهاا فا الماواد مان  1الاف إلاى  1ماا يماق ألي طارف عاماو
بموجب الفقرة  3من مذه الماجة ان يستخدم .
(ا) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقاباة الاواردة فا المرفاق الاف اماا متوساط المساتوى الممساوب الساتهالعل
سنويا ً عان الفتارة مان  3449إلاى  3441بأعملهاا وان اي مان االساتهالم عاان  2.1عيلاو غراماات للفارد
ايهما اقو عأساس لتمديد امتاالل لتدابير الرقابة .
(ب) بالنسبة للماواد الخاضاعة للرقاباة الاواردة فا المرفاق اي ان متوساط المساتوى الممساوب الساتهالعل
ساانويا عاان الفتاارة ماان  3449اي  3222بأعملهااا وان مسااتوى ممسااوبا ماان االسااتهالم قاادره  2.1عيلااو
غرامات للفرد ايهما اقو عأساس لتمديد امتاالل لتدابير الرقابة .
 -9وإذا وجد اي طرف عامو بموجب الفقرة  3من مذه المادة وفى اي وقات قباو تطبياق التةاماتال بتادابير
الرقابة الواردة ف المادة من  1اف إلى  1ما وانل غير قادر علاى المصاوو علاى اإلمادادات العافياة مان
المواد الخاضعة للرقابة  ،يجوة لل إخطار األمانة بذلم وتماوو األماناة ماذا اإلجماال إلاى األطاراف التا
تنظر بدورما ف المسألة ف اجتماعها العادي الماال ونفس ما يمعن ان تتخذه من إجرا مناساب فا ماذا
الشأن .
 -9لتطوير القدرة ل يما بالتةاماات األطاراف العاملاة بموجاب الفقارة  3مان ماذه الماادة لالمتاااو بتادابير
الرقابة الواردة ف المادة  1الف إلى  1ما وتنفيذما من قبو نفس األطراف يعتمد على التنفيذ الفعاو الاذي
نصت عليل المادة  32ونقو التعنولوجيا عما نصت عليل المادة 32الف
 -1يمق ألي طرف يعمو بموجب الفقرة  3من مذه المادة ف اي وقت مان األوقاات اخطاار األماناة عتاباة
انل بالرغم من اتخاذه لجميع المتطلبات العملية فهو غيار قاادر علاى تنفياذ اي او جمياع االلتةاماات الاواردة
ف المواد من  3الف إلى  1ما نظراً لعدم التنفيذ العاف للماادتين 32و 32الاف وعلاى األماناة ان تمياو
نسخة من األخطار إلى األطراف الت ستظهر ف المسألة ف اجتماعها التال وان تولى الفقرة  9مان ماذه
المادة ما يلةم من االعتراف وان تقرر بشأن اإلجرا المالئم الذي يمعن اتخاذه .
 -1ال تنطبق تدابير عدم االمتاااو المشاار إليهاا فا الماادة 9علاى الصارف المقادم لألخطاار واتخااذ الفتارة
الواقعة بين تقديم األخطار وامتماو األطراف الذي ينبغ ان يتم فيال تقريار اإلجارا المناساب المشاار إليال
ف الفقرة  1اعاله او خالو فترة اخرى  ،إذا قرر اجتماع األطراف ذلم .
 -9يعقااد اجتماااع لألطااراف فا موعااد ال يتعاادى عااام  3449يااتم فياال اسااتعراح مالااة األطااراف بموجااب
الفقاارة  3ماان مااذه المااادة بمااا ف ا ذلاام التنفيااذ الفعاااو – المااال ونقااو التعنولوجيااا إليهااا واعتماااد مااا يااراه
االجتماع ضروريا ً من تنقيح لجداوو تدابير الرقابة السارية على مذه األطراف .

 -4تتخذ األطراف المقررات المشار إليهاا فا الفقارات  1 ، 1، 9مان ماذه الماادة طبقاا ً لانفس اإلجارا ات
المعموو بها ف اتخاذ القرارات بموجب المادة . 32
تاء – المادة  6تقييم واستعراض تدابير الرقابة
تضاف العبارة التالية بعد المادة  1ف الماد  1من البروتوعوو :
المواد من  1الف إلى  1ما الوضع المتعلاق بإنتااج وواردات وصاادرات الماواد االنتقالياة فا المجموعاة
األولى من المرفق جيم .
صاد – المادة  8إبالغ البيانات
 -3يستعاح عن المادة  1من البروتوعوو بالتال :
 -3على عو طرف ان يرد األمانة  ،ف خاالو االااة اشاهر مان بعاد ان يصابح طرفاا بالبياناات اإلمصاائية
عن إنتاج وواردات وصادرات عو من المواد الخاضعة للرقابة ف الملمق الف عن عام  3491او افضاو
تقديرات ممعنة لتلم البيانات ف مالة عدم توفر بيانات فعليل .
 -1يقدم عو طرف إلى األمانة بيانات إمصاائية عان إنتاجال ووارداتال وصاادراتل مان عاو ماادة مان الماواد
الخاضعة للرقابة ف المرفق با فضال عن عو مادة من المواد الخاضعة للرقابة ف المرفق با فضال عان
عو مادة من الماواد االنتقالياة المماددة فا المجموعاة األولاى مان المرفاق جايم عان عاام  3494او افضاو
تقديرات ممعنة لماو مذه البيانات ف مالة عادم تاوفر البياناات الفعلياة  ،فا موعاد ال يتجااوة االااة اشاهر
من تاريخ سريان البنود الواردة ف البروتوعوو فيما يتعلق بالمواد ف المرفق با على مذا الطرف .
 -1على عو طرف ان يقدم إلى األمانة بيانات إمصائية عن إنتاجل السنوي (عما مدد ف الفقرة  9من
المادة  ) 3وبيانات منفصلة عن :
 العميات المستخدمة عمادة اساسية . العميات المبادة بواسطة التقنيات الت وافقت عليها األطراف . وارداتل وصادراتل إلى عو من األطراف وغير األطراف .من عو من المواد الخاضعة للرقابة الممددة ف المرفقين الاف وباا وعاذا عام الماواد االنتقالياة الاواردة فا
المجموعة األولى من المرفق جيم عن السنة الت يبدا فيها سريان األمعام المتعاقبة بالمواد ف المرفق باا
على ذلم الطرف وعن عو سنة تالية ويتعين تقديم مذه البيانات ف موعد ال يتجاوة فتارة تساعة اشاهر مان
انتها السنة الت تتعلق بها تلم البيانات .
 -9تسااتوفى األطااراف العاملااة بموجااب معاام الفقاارة ( 9ا) ماان المااادة  1الشااروط الااواردة فاا الفقاارات
3و1و1من مذه المادة  ،فيما يتعلق بالبيانات اإلمصائية عن الواردات والصادرات بينها وبين الدوو غيار
األعضا ف تلم المنظمة .

قاف – المادة : 3
البمث والتطوير والوع الجماميري وتبادو المعلومات يستعاح عن الفقرة ( 3ا) من المادة  4بما يل :
(ا) افضو التقنيات لتمسين امتوا او استرجاع او إعادة تدوير او إبادة المواد الخاضعة للرقابة والمواد
االنتقالية الخاضعة للرقابة والمواد االنتقالية او خفح انبعااها ،
راء – المادة  : 10اآللية المالية
يستعاض عن المادة  10من البروتوكول بما يلي
المادة  : 10اآللية المالية
 -3تنشااو األطااراف تليااة ألغااراح تااوفير التعاااون المااال والتقنا  ،بمااا فا ذلاام نقااو التعنولوجيااات إلااى
األطراف العاملة بموجب الفقرة  3من المادة  9من مذا البروتوعاوو لتمعينهاا مان االمتاااو لتادابير الرقاباة
الااواردة فا المااواد ماان  1الااف إلااى  1مااا ماان البروتوعااوو  ،تقااوم اآلليااة التا سااتعون المساااممات فيهااا
إضافية للموارد المالية األخرى الممولة إلى األطراف العاملة بموجب تلم الفقرة  ،بتغطية جمياع التعااليف
اإلضافية المتفق عليها لتلم األطراف لع تمتااو لتادابير الرقاباة للبروتوعاوو  ،ويمادد اجتمااع األطاراف
قائمة إرشادية بفئات التعاليف اإلضافية .
 -1تشمو اآللية المنشأة بموجب الفقرة  3صندوقا ً متعدد األطراف ويمعن ان تشمو اآللية ايضا على
وسائو اخرى للتعاون متعدد األطراف واإلقليم والانائ .
 -1يقوم الصندوق المتعدد األطراف :
(ا) بتغطية جميع التعاليف اإلضافية المتفق عليها  ،على اساس منمة او على اساس ميسر علما اقتضى
األمر  ،طبقا ً للمعايير تقررما األطراف .
(ب) بتمويو وظائف غرفة مقاطعة من اجو :
 -3مساعد البلدان العاملة بمقتضى الفقرة  3من المادة  9على تمديد امتياجاتها من اجو التعاون عن
طريق القيام بدراسات نظرية ممددة والتعاون التقن اآلخر .
 -1تسهيو التعاون التقن لتلبية تلم االمتياجات الممددة .
 -1توة ع المعلومات والمواد ذات الصلة وعقد ملقات عمو ودورات تدريبية والقيام بأنشطة اخرى ذات
صلة لصالح األطراف من البلدان النامية وذلم وفقا لما نصت عليل المادة . 4
 -9تسهيو ورصد التعاون اآلخر المتعدد األطراف واإلقليم والعالم المتاس لهذه األطراف من البلدان
النامية .
(س) تمويو خدمات امانل الصندوق المتعدد األطراف وتعاليف الدعم ذي الصلة .

 -9يعمو الصندوق المتعدد األطراف تمت سلطة األطراف الت ستقوم بتمديد السياسات الشاملة
للصندوق .
 -9تنشاو األطاراف لجناة تنفيذياة لتقااوم موضاوع ورصاد وتنفياذ سياسااات عملياة مماددة ومبااد توجيهيااة
وترتيبات إدارية مما ف ذلم توةيع الموارد من اجو تمقيق الهدف من الصندوق المتعدد األطاراف وتقاوم
اللجنة التنفيذياة بمهامهاا ومسائولياتها علاى النماو الممادد فا اختصاصااتها بالتعااون ماع البنام الادول او
برنامج األمم المتمدة للبيئة او برنامج األمم المتمدة اإلنمائ او اي وعاالت اخرى مالئماة وبمسااعدة منهاا
عو ف مجاو اختصاصل  ،تقوم األطراف بالموافقة على اعضا اللجنة التنفيذياة الاذين ياتم اختياارمم علاى
اساااس التماياااو المتاااواةن لألطااراف العاملاااة بمقتضاااى الفقاارة  3مااان الماااادة  9واألطااراف غيااار العاملاااة
بمقتضاما .
 -1يموو الصندوق متعدد األطراف من مساممات األطراف غير العاملاة بموجاب الفقارة  3مان الماادة 9
بالعمالت القابلة للتمويو وفى الماالت االستانائية عينا ً و/او بالعملة المملية علاى اسااس جادوو اشاتراعات
األماام المتماادة  .وتشااجيع األطااراف األخاارى علااى تقااديم مساااممات  ،ويمعاان ان يعتباار التعاااون الانااائ
والتعاون اإلقليم متى نسبة مئوية معينة ف ماالت خاصاة توافاق عليهاا األطاراف بواساطة مقارر ووفقاا ً
ألي معايير تمددما األطراف بمقرر  ،مساممة ف الصندوق المتعدد األطاراف ن ويشاترط عماد ادناى فا
مذا التعاون ان :
(ا) يعون متصالً بشعو ممدد باالمتااو لمعام مذا البروتوعوو .
(ب) يوفر موارد إضافية .
(ج ) يغطى التعاليف اإلضافية المتفق عليها .
 -1تعتمد األطراف الميةانية البرنامجية للصندوق متعدد األطراف لعو فترة مالية وتمدد النسبة المئوية
لمساممات عو طرف على مدة فيل .
 -9وتوةع الموارد الموجودة ف مياةة الصندوق المتعدد األطراف بموافقة الطرف المستفيد>
 -4تعتمد المقررات بموجب مذه المادة الت تتخذما األطراف توافق اآلرا علماا ذلام ممعناا وإذا اساتنفذت
جميع الجهود للتوصو إلى اتفاق ف اآلرا ولم يتمقق اي اتفاق على اإلطاالق  ،تعتماد المقاررات بأغلبياة
الاا اصااوات األطااراف الماضاارة والمصااوتة التا تماااو غالبيااة األطااراف العاملااة بموجااب الفقاارة  3ماان
المادة  9الماضرة والمصونة .
 – 32ال تتعااارح اآلليااة الماليااة المنصااوص عليهااا فا مااذه المااادة مااع اي ترتيبااات يمعاان التوصااو إليهااا
مستقبال فيما يتعلق بالقضايا البيئية األخرى .
شين – المادة  32الف نقو التعنولوجيا
تضاف المادة التالية إلى البروتوعوو باعتبارما المادة  32الف

المادة 10ألف نقل التكنولوجيا
يتخذ عو طرف جميع الخطوات العملية مما يتفق مع البرامج الت تدعهما اآللية المالية من اجو ضمانل.
(ا) نقااو افضااو المااواد البديلااة المتامااة المأمونااة بيئي اا ً والتعنولوجيااات ذات الصاالة إلااى األطااراف العاملااة
بمقتضى الفقرة  3من المادة  9على وجل السرعة .
(ب) ان يتم النقو المشار إليل ف الفقرة الفرعية  3ف إطار افضو
الشروط العاملة المالئمة .
تاء – المادة  : 11اجتماعيات األطراف
يستعاح عن الفقرة (9ة) من المادة  33من البروتوعوو ما يل (و) تقسم تدابير الرقاباة والمالاة المتعلقاة
بالمواد االنتقالية بموجب امعام المادة . 1
الم – المادة  : 31األطراف الت تنضم بعد بد النفاذ تضاف العبارة التالية بعد علمت " فضالً عن "
ف المادة . 31
المواد من  9ألف إلى  9هاء .
خا – المادة  34من البروتوعوو الفقرة التالية :
يجوة ألي طرف ان ينسمب مان ماذا البروتوعاوو بواساطة تقاديم اخطاار عتااب إلاى جهاة اإلياداع فا اي
وقت بعد مرور اربع سنوات من االضطالع بااللتةامات الممددة ف الفقارة  3مان الماادة  1الاف ويصابح
مذا االنسماب ساريا ً بعد انقضا سنة وامدة من تاريخ اساتالم جهاة اإلياداع األخطاار باالنساماب  ،او فا
تاريخ استالم جهة اإليداع باالنسماب او ف تاريخ المق مسبما ينص عليل ف اخطار االنسماب .

ظاء – المرفقات
يضاف المرفق التالي إلى البروتوكول
المرفق ياء
المواد الخاضعة للرقابة

المادة  - 3بدء النفاذ
 -3بدا نفاذ مذا التعديو ف  3عانون الاان  /يناير  3441شريطة ان يتم إياداع عشارين صاعا ً علاى األقاو
ماان صااعوم التصااديق او القبااوو او الموافقااة علااى مااذه التعااديالت ماان جانااب الاادوو او منظمااات التعامااو
االقتصادي اإلقليمية الت م اطراف ف بروتوعوو مونتلاير بشأن الماواد المساتنفذة لطبقاة األوةون وإذا
لم يستوف مذا الشرط متى ذالم التاريخ يبدا نفاذ التعديالت ف اليوم التسعين من تاريخ تمقيقل .
 -1تمقيقا ً ألغراح الفقرة  3فإن اي صم من مذه الصعوم تودعل منظماة إقليمياة للتعاماو االقتصاادي ال
يعتبر صعا إضافيًا للصعوم الت قامت بإيداعها الدوو األعضا ف تلم المنظمة .
 -1بعااد بااد نفاااذ مااذا التعااديو عمااا نااص علااى ذلاام بموجااب الفقاارة  ، 3باادا نفاااذه علااى اي طاارف ف ا
البروتوعوو ف اليوم التسعين من تاريخ إيداعل صم التصديق او القبوو او الموافقة .

وةارة التجارة والصناعة
الوةير
قرار وزاري رقم(  ) 396لعام 3000
بشأن تقنيين استيراد المواد المستنفذة لطبقة األوزون
وحظر استيراد المنتجات واألجهزة والمعدات التي تحتوى عليها

وةير التجارة والصناعة
 بعد االطالع على القانون رقم (  ) 91لسنة  3419بشأن االستيراد . وعلااى مرسااوم بالقااانون رقاام (  ) 319لساانة  3441ف ا شااأن الموافقااة علااى اتفاقيااة فيينااا لممايااة طبقااة األوةون وبروتوعااوومونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون .
 وعلى قرار مجلس الوةرا رقم (  )392المؤرا . 3449/31/19 وعلى قرار المجلس األعلى للبيئة ف جلستل رقم . 44 / 1 وبنا على ما تقتضيل المصلمة العامة .قـــــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة أولى
يقنن استيراد المواد المستنفذة لطبة األوةون التالية :
 -3المواد العلورية الفلورية العربونية .
( فريون  ، 33فريون  ، 31فريون  ، 331فريون  ، 339فريون ) 339
 -1المواد العربونية الفلورية البرومية .
(مالون  ، 3133مالون  ، 3123مالون ) 1921
 -1رابع علوريد العربون cc 39
 -9ميايو علوروفورم .
 -9مرعبات العربون العلورية الفلورية األخرى عاملة الهلجنة ومى :
Cfc – 214 , cfc213 , cfc211 , cfc 112 , cfc – 13 ,cfc – 217 ,cfc- 216 ,cfc 215

مادة ثانية

يمظر اساتيراد المنتجاات والمعادات واألجهاةة التا تمتاوي وتعماو باالمواد المساتنفذة لطبقاة األوةون الماذعورة فا الماادة األولاى
التال بيانها :
 -3ومدة التعييف الهوائ للسيارات والشامنات ( سوا مابتة ف وسائو النقو او غير مابتل ) .
 -1معاادات التبريااد المنةلااى والتجاااري ومعاادات التعييااف الهااوائ  /الضااخ المااراري والت ا تمتااوى علااى مااواد خاضااعة للرقابااة
ومدرجة عمواد مبردة  /عاةلة للمنتج ( الاالجات – معدات التجمياد العمياق  -ماةيالت الرطوباة – مباردات الميااة – تالت ضانع
الالج – ومدات تعييف الهوا والمضخات المرارية ) .
 -1مرعبات النقو المةود ببرادات .
 -9منتجات األيروصوالت باستانا االيروصوالت الطبية .
 -9اجهةة إطفا المريق النقالة .
 -1الواس ولومات العةو واغطية األنابيب .
 -1البوليمرات األولية او الوسطية .
 -9المواد العاةلة الت تمتوى او يدخو ف ترعيبها المواد المفيدة ف بروتوعوو مونتلاير .
ويستانى من ذلم قطع الغيار الالةمة لصيانة األجهةة المستخدمة ماليا ً .
مادة ثالثة
يجااب علااى مسااتوردى المنتجااات والمعاادات واألجهااةة فا مجاااالت التعييااف والتبريااد واإلطفااا وصااناعة الساافنج والمااواد العاةلااة
وااليروسااوالت والمااذبيات العضااوية والمااواد الالصااقة ارفاااق شااهادة تبااين خلااو المنتجااات المسااتوردة ماان المااواد المسااتنفذة لطبقااة
األوةون والمذعورة ف المادة األولى وذلم من جهة معتمدة رسميا ً .
مادة رابعة
يتعين على الشرعات والمؤسسات لديها موافقة مسبقة من الهيئة العامة للبيئة  -اللجناة الوطنياة لمماياة طبقاة األوةون باساتيراد اياا
من المواد المنصوص عليها ف المادة األولى من مذا القرار مراجعة الهيئة قبو الشروع باالستيراد .
مادة خامسة
تتخذ عافة اإلجرا ات القانونية ضد عو من يخالف مذا القرار .
مادة سادسة
على المسئولين عو فيما يخصل تنفيذ مذا القرار ويعمو بل بعد شهرين من تاريخ نشره .
وةير التجارة والصناعة
ووةير الشئون االجتماعية والعمو
عبد الوماب مممد الوةان

ملجق رقم ( ) 3 – 10
بطاقات المناولة
بطاقةةات المناولةةة  :مااى بطاقااات سااالمة متعااارف عليهااا دولي اا ً تمتااوى علااى عالمااات توضاايمية تخااتص
بمناولة المواد العيميائية عما مى موضمة ف مذمة الالئمة .

بطاقة المناولة للنقو الجوي فقط
اقو ابعاد  312 × 332ملم
بالنسبة للعبوات الصغيرة من المواد المعدية .
( الفئة  1الصنف  ) 1يمعن تصنيف األبعاد .

بطاقة مناولة العبوات
اللون األممر او اسود على خلفية متباينل
اقو ابعاد  329 × 42ملم .

بطاقة مناولة الفئة (  )4المواد الممغنطة
اقو ابعاد  332 × 42ملم .

ملحق رقم ( ) 9 – 10
بطاقات الخطر
بطاقات الخطر  :مى معلوماات مطلوباة ألغلاب البضاائع للماواد الخطارة بجمياع فئاتهاا وتعاون علاى شاعو
مربع موضوع على ةاوية  99درجة عما مى موضمة ف مذه الالئمة .
الخواص المميةة للمادة

التصنيف

ماااادة خاااالف فاااوق األعاسااايد العضاااوية التاااى قاااد التعاااون مادة مؤعسدة
بالضرورة قابلة لالمتراق  ،ولعان يمعان ان يتولاد عنهاا او
اوعسجين يتسبب او يسامم ف امتراق مادة اخرى
فوق األعاسيد العضوية
مى المادة الت تعون
ا – إمدى مواد فوق األعاسيد العضوية .
ب – مااااادة غياااار مسااااتقرة التاااا يمعاااان ان تتملااااو تلقائيااااا ً
مصموبا ً باطالق مرارة .
مادة معروفاة باان لهاا تاأايرات ساامة علاى اإلنساان بدرجاة مادة ضارة
تشعو خطراً على الصمة خالو نقلها .
مااادة معااروف بااأن لهااا تااأاير سااام علااى اإلنسااان ولعاان ال مادة متلفة
يمتمااو ان تتساابب فا تااأايرات خطااره علااى الصاامة خااالو
عمالت النقو
مادة متلفة
مادة ذات فاعلية عيمياوية لها تأاير :
ا – تسبب ف اتالفات شديدة عند اتصالها باألنسجة المية .
ب – تتساابب تسااريبات المااادة ف ا إمااداث تلفيااات بااالمواد
األخرى المنقولة معها .
ماااادة تمتاااوى علاااى اماااراح يصااادر عنهاااا عائناااات مياااة مادة معدية
مجهرية
لهااا خاصااية اإلصاادار التلقااائ لنشاااط إشااعاع ذات نوعيااة مادة مشعة
تتجاوة
(  )2.221.ميعروعوري للجرام
بااالرغم انهااا ليساات لهااا اى ماان طبيعيااة الخااواص ذعرمااا  ،مواد اخرى خطرة
ولعنهااا يمعاان ان تشااعو خطاارا علااى وسااالمة األرواس ف ا
الماالت الغير متوقعة وعمليات النقو بسبب :
خواصها العيمياوية .
مواد خطرة متعددة
 عونها تنقو ف درجة مرارة تةيد عن (  322م )خطرة يتم نقلها على ميئة ممولة وامدة تمتاوى علاى فئاات
متعددة األنواع

العالمااااااااااااااااااة
التمذيريااااااااااااة
للخطر

مادة خالف الغاة السام او القاتو ل لتهاب الت :
ا – لها درجاة مارارة مرجاة اقاو مان (  92م ) او تعطا
ضغطا ً بخاريا ً يةياد عان ( )1جاوي فا درجاة مارارة اقاو
من (  92م ) 
ب – تمتاج عند نقلها ان تعون تمت ضاغط يةياد بمقادار (
 ) 922ملليبااار عاان الضااغط الجااوى او تعااون علااى ميئااة
مسالة .

غاة مضغوط غير قاباو
لاللتهاب

مادة لها درجة مرارة مرجاة افاو مان (   92م ) او التا
لها ضغط بخاري يةيد عن (  ) 1جوي عند درجاة مارارة
(   92م ) ويعون لها تأاير سام .

غاة سام

مادة لها درجة مرارة مرجاة اقاو مان (   92م ) او التا
لها ضغط بخاري يةيد عن (  ) 1جوي عند درجة مرارة
(  92م ) وتعون قابلة لاللتهاب

غاة قابو لاللتهاب

سائو لل نقطة وميح عند (   99م ) او اقو

سائو قابو لاللتهاب

مادة صلبة معدة لالمتراق تمت ظروف غير متوقعاة ااناا ماااااااادة صااااااالبة قابلاااااااة
التقو البرى  ،او الت يمعن ا ،تسابب او تساامم فا مادوث لاللتهاب
مريق بسبب االمتعام .
مااادة تتعاارح للتسااخين الااذات تماات ظااروف غياار متوقعااة مااااادة قابلااااة لالمتااااراق
اانااا النقااو البااري او التا تتعاارح للتسااخين عنااد اتصااالها الذات
بالهوا ويعون من المتمو امتراقها .
ماااادة عناااد اتصاااالها بالميااااة تتعااارح لالمتاااراق الاااذات او مااااااادة عنااااااد اتصااااااالها
بالمياة يصدر عنها غااة
يصدر عنها غاة قابو لاللتهاب
قابو لاللتهاب

مرفق ()1

التشريعات الخاصة بتنفيذ بروتوكول مونتلاير
بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون

بتاريخ  1من يوليو  3491م
وبنا على عرح نائب رئيس مجلس الوةرا ووةير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوةرا .
اصدرنا القانون اآلت نصل
مادة أولى
ووفق على انضمام دولة العويت إلى اتفاقية فيينا لمماية طبقة األوةون الممررة ف فيينا الاان والعشرين
من مارس  ، 3499وبروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون الممررة ف مونتلاير فا
السادس عشر من سبتمبر  3491المرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوةرا – عو فيما يخصل تنفيذ مذا القانون ويعمو بل من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية
امير العويت
جابر األممد الصباس
رئيس مجلس الوةرا
سعد العبد هللا السالم الصباس
نائب رئيس مجلس الوةرا
ووةير الخارجية

بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفذة
لطبقة األوزون لعام 1398
بعد اإلطالع على الدستور :
وعلى المرسوم بالقانون رقم  319لسنة  3441ف شأن الموافقة على اتفاقية فيينا لمماية
طبقة األوةون وبروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون .
وافق مجلس األمة على القانون األت نصل  ،وقد صدقنا عليل واصدرناه .
مادة أولي
ووفق على انضمام دولة العويت إلى تعديالت لندن 3442وتعديالت عوبنهاجن سنة 3441
على بروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون لعام  ، 3491المرافقة
نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوةرا  -عو فيما يخصل – تنفيذ مذا القانون  ،ويعمو بل من تاريخ نشرة ف الجريدة
الرسمية .
امير دولة العويت
جابر األممد الصباس

هيئة حماية البيئة
تحية طيبة وبعد،،،،
الموضوع الخطوات واإلجراءات المقترحة من مجل

حماية البيئة

لخفض معدالت االستهالك من المواد المستنفذة لألوزون
فقاااد اطلاااع مجلاااس الاااوةرا فااا اجتماعااال ( ) 49/91المنعقاااد بتااااريخ  3449/31/33علاااى
توصاايات لجنااة الشاائون القانونيااة ف ا اجتماعهااا ( ) 49 /3-39واصاادر المجلااس قااراره رقاام
( ) 492التال :
تنفيذا اللتةامات دولة العويت ووفقا ً للمرسوم بالقانون رقم 3441/ 319بالموافقة على اتفاقياة
فييناااا لمماياااة طبقاااة األوةون وبروتوعاااوو ماااونتلاير بشاااأن الماااواد المساااتنفذة لطبقاااة األوةون
والقانون رقم  31لسنة  3449بالموافقة على تعديالت لندن سانة 3442وتعاديالت عوبنهااجن
سنة  3441على بروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون لعام  ، 3491فقد
قرر المجلس ما يل :
 -3يمظر إعادة تصدير اى من مرعبات المواد العربون العلورية الفلورية اآلتية
Cfc –H,CFC ,12CFC , H3,CFC,H4CFC,H4CFC,H5
وان يقوم عو من سبق لل استيراد اى من مذه المواد ف غضاون عاام  3449مراجعاة مجلاس
ممايااة البيئااة لتسااجيو البيانااات الخاصااة بااالمواد التا تاام اسااتيرادما خااالو العاام باإلضااافة إلااى
المواد المتوقع استيرادما لعام . 3449
 -1عدم السماس ألي جهة باستيراد مادة من المواد المشار إليها ف البند ( )3إال بعد المصاوو
على موافقة من مجلس مماية البيئة ويشمو مذا المظر استيراد بدائو للمواد المذعورة او ماواد
معاد تدويرما وان يقدم المستورد ف مذه المالاة شاهادة تؤعاد صاالمية ماذه الماواد لالساتعماو
مصدق عليها من جهة معترف بهاا دولياا ً واال يفارج عان اي شامنة تارد إلاى الجماارم إال بعاد
المصوو على شهادة بالموافقة صادرة من مجلس مماية البيئة .
 -1ان يتم التنسيق بين عو من وةارة التجارة والصاناعة واإلدارة العاماة ل طفاا إلنشاا بنام
للهالونات وتخر للفريوناات ياتم مان خاللال إعاادة اساترجاع الماواد الفائضاة عان االساتعماو او

المسترجعة من األجهةة المستهلعة وذلم بهدف إستعمالها بادالً مان اساتيراد ماواد جديادة وذلام
عمرملة انتقالية لمين التموو العامو إلى استخدام المواد البديلة .
.....باإلشارة إلى عتااب وةيار الصامة الماؤرا  3449/4/39والمارقم  ، 1114وإلاى عتااب
إدارة عتاب الفتوى والتشريع المؤرا  3449/33/11والمرقم . 1949
للتفصيو باالطالع وتعميم ذلم على الجهات المعنية .

مع وافر التقدير واالمترام .....
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التحكم في المواد المستنفذة لطبقة األوزون
مشروع قرار التحكم

 -3اتفاقية فيينا للممافظة على طبقة األوةون تشمو اتفاقية فيينا على ديباجة وإمدى وعشرين
مادة ومرفقين ووضعت األسس العامة للممافظة على طبقة األوةون .
 واألسباب الت دعات إلاى إبارام ماذه االتفاقياة  ،واممياة التعااون الادول فا مجااو األبمااثوعمليات الرصد المنتظمة وتبادو المعلومات – وتم إصدارما ف  11مارس . 3499
 -1بروتوعوو مونتلاير  ،اشاتمو بروتوعاوو ماونتلاير علاى ديباجاة وعشارين ماادة والماق بال
مرفق تضامن الماواد الخاضاعة للرقاباة  ،وتعتبار بمااباة الوايقاة القانونياة لتعملاة وتنفياذ امعاام
اتفاقية فيينا – واصدرت ف مونتلاير – بعندا ف سبتمبر . 3491
* وانضاامت دولااة العوياات إلااى العوياات إلااى اتفاقيااة فيينااا لممايااة طبقااة األوةون وبروتوعااوو
مونتلاير ف  11نوفمبر . 3441
 -1اللجنااة الوطنيااة لممايااة طبقااة األوةون  :تخااتص بمتابعااة وتنفيااذ اتفاقيااة فيينااا لممايااة طبقااة
األوةون وبروتوعوو مونتلاير وتعديالت بشأن الماواد المساتنفذة لطبقاة األوةون  ،وماى اجلاة
منباقة عن الهيئة العامة للبيئة ف عضويتها عد جهات معومية وغير معومية .
 -9المواد المستنفذة لطبقة األوةون ( المواد الخاضعة للرقابة ) مى الماواد التا تتمياة باباتهاا
العيميائ ف طبقة الغالف الجوى القريب من سطح األرح وتمتاوى علاى ذرة او اعاار نات
العلور .
 -9بروتوعوو مونتلاير وتعديالت  ،سوا عانت قائمة بذاتها او موجودة ف مةائج (خالئط)
 -1األيروساااوالت  :مااا الغااااةات التااا تساااتخدم عماااواد دافعاااة فااا عباااوات وقنيناااات بعاااح
الصاااناعات والمستمضااارات مااااو معجاااون المالقاااة  ،مابتاااات الشاااعر  ،العطاااور  ،المبيااادات
المشرية  ،وغيرما .
 -1المااواد البديلااة  :مااى المااواد التا تسااتخدم عبااديو للمااواد الخاضااعة للرقابااة وتتميااة بقلااة او
انعدام تأايرما الضار على طبقة األوةون .

 -9المااواد فاا المراماااو االنتقاليااة  :ماا الماااواد المدرجااة فاا بروتوعاااوو مااونتلاير ويمعااان
استخدامها مسب الجدوو الةمن المعد للتخلص منها .
 -4المواد المعاد تدويرما  :مى المواد الت سبق استخدامها واعيد تنقيتها من الشوائب والمواد
غير المرغوب فيها .
 -32مرعبات المةائج ( الخالئط)  :م المواد الت تتعون من مرعبات عيميائية مختلفاة تادخو
فيها المواد الخاضعة للرقابة بأي نسبة .
 -33األجهااةة والمعاادات الضااارة بطبقااة األوةون  :مااى األجهااةة والمعاادات الت ا تمتااوي او
تعمو بواسطة الماواد المساتنفذة لطبقاة األوةون مااو الاالجاات  ،المباردات  ،اجهاةة او ادوات
إطفا المريق  ،الواس ورقائق العةو  ،الماسوبات  ،اجهةة التعييف بأنواعها بما فيها معيفاات
السيارات .
 -31الاادوو األطااراف  :ماا الاادوو التاا قاماات بالتصااديق علااى إتفاقيااة فيينااا لممايااة طبقااة
األوةون لعام  3499وبروتوعوو ماونتلاير وتعديالتال بشاأن الماواد المساتنفذة لطبقاة األوةون
لعام  3491ومضى على تصديقها  42يوما.
 -31الهالونات  :المواد العربونية الفلوية البرومية تامة الهلجنة ومى
ا -ومدة معلومات  :تختص ومدة المعلومات ف تجميع معلومات عن الهالونات المتاوفرة فا
الدولة وبيانات تفصيلية عنها ويتضمن مصر عمية الهالونات المتوفرة عن عو مستخدم وعمياة
الهالوناااات الضااارورية لالساااتهالم وفااا تشاااغيو وصااايانة المعااادات والمرافاااق المساااتخدمة
واغراح استخدامها .
ب – وماادة معالجااة تخااتص وماادة المعالجااة بأعماااو معالجااة الهالونااات وذلاام لغاارح إعااادة
االستخدام .
مادة ()3
التمعم ف استيراد المواد المدرجة ف المرفق ا – المجموعة األولى بروتوعوو مونتلاير
 -3يمظر استيراد او تصدير او إعادة تصدير مجموعة مرعبات العربون العلورية الفلورية
المدرجة ف المرفق ( )3من بروتوعوو مونتلاير وم :

) )CFC-H, CFC12,CFC-H4- CFCH5او خالئطها او بدائلها او مواد معاد
تدويرما منها .
 -1يمظر تصنيع او استيراد عافة األجهةة او المعدات والمنتجات والمواد الخاضعة للرقابة
 -1يمظر تصنيع او استخدام المواد الخاضعة للرقابة فا اياة صاناعات او نشااطات جديادة او
فااا توساااعة منشااا ت قائماااة او فااا عملياااات تنظياااف الااادوائر اإللعترونياااة وتنظياااف المعااادات
الصناعية وتجفيف المالبس وتنظيف الدوائر اإللعترونية وتنظيف المعدات الصناعية وتجفياف
المالبس وتنظيف انظمة التعييف والتبريد وف التعقيم .
 -9الهيئة العامة للبيئة ( اللجنة الوطنية الدائمة لمماية طبقة األوةون )م صامبة المق ف
إعطا الموافقة المسبقة لالستانا من اي بند من البنود  3،1من المادة ()1
المادة ()9
التمعم ف استيراد الهالونات المدرجة ف المرفق ا – المجموعة الاانية لبروتوعوو مونتلاير .
 -3يمظاار اسااتيراد او تصاانيع الهالونااات والت ا تسااتخدم ف ا مجاااو اإلطفااا وانظمتاال بعافااة
انواعها وبدائلها او مواد معاد تدويرما إلى دولة العويت ومى على سبيو المااو .
)(halon-12h,halon1301, halon2402
 -1يمااذر اسااتيراد او تصاانيع عافااة معاادات اإلطفااا والتا تمتااوي او تعمااو بااالمواد الخاضااعة
للرقابة الواردة ف البند السابق بما ف ذلم انظمة اإلطفا واإلسطوانات اليدوية .
 -1الهيئة العامة للبيئة ( اللجنة الوطنية الدائمة لمماية طبقة األوةون ) ما صاامبة الماق فا
إعطا الموافقة المسبقة ل ستفتا من اي بند من البنود  3،1من او
 -3 – 9ب تسهيو االتصاالت بين المرافق المملية المستخدمة للهالونات بالبنوم المشابهة فا
الدوو األخرى الخليجياة واإلقليمياة والعالمياة وذلام للتاداوو فيماا بيمهماا لشارا وبياع العمياات
المطلوبااة وتبااادو المعلومااات المتعلقااة بقااوائم المخةونااات الت ا تعاارح فيهااا الهالونااات للبيااع
والشرا .
-3-9ج يجااب ان تتبااع وماادة المعلومااات فاا بناام الهالونااات لجهااة معوميااة لتضاامن ساارية
المعلومات وان تعون لها السلطة ف اللوائح التنظيمية والتشريعية والتنفيذية .

 -3-9د -مصاار عميااات الهالونااات الموجااودة باألنظماااة المسااتخدمة لهااا واماااعن اساااتعمالها
والتعرف على العميات للمواد إعادة تدويرما .
 -1-9تنشأ ومدة معالجة لبنم الهالونات وتتولى جهة معومية معينة باإلشراف عليها وتختص
بما بل :
 -1-9ا – القيام بأعماو معالجة الهالونات وإعادة تدويرما وإسترجاعها وإعادة استخدامها بعاد
مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة من قبو الهيئة العامة للبيئة .
 -1-9ب -تمتفظ ومدة المعالجة بسجالت منتظمة عن عو عملية وتم تنفيذما .
مادة ()4
التمعم ف استيراد المواد المدرجة ف المرفق (ب) والمرفق(م ) لبروتوعوو مونتلاير .
 -3يمظر تصنيع او استيراد المذيبات التالية :
(مجموعة رابع علوريد العربون )ccl4 .
( مجموعة االا علور اإلياين ميايو العلورو فورم ()chbccl3
 -1يمظاار تصاانيع او إسااتيراد مجموعااة مرعبااات العربااون العلوريااة الفلوريااة األخااري عاملااة
وما ( cfc- 13 , cfch4 , cfc112 , cfc211 , cfc – 216 cfc 214, cfc-:
)215,cfc216,cfc-217
 -1يمظر تصنيع او تصدير بروميد الميايو ومرعبات العربون الهيدرومية فلورية )(hbfcs
 -9يمظر استيراد او تصدير األجهةة والمعدات والت تمتوى على المواد المدرجة فا البناود
السابقة ف المادة ()9
 -9الهيئة العامة للبيئة ( اللجنة الوطنية الدائمة لمماية طبقة األوةون ) ماى صاامبة الماق فا
إعطا الموافقة المسبقة لالستانا من اي بند من البنود  3،1،1من المادة ()9
مادة ()9
التمعم ف صيانة األجهةة والمعدات الممتوية على المواد الخاضعة للرقابة .

 -3يجب على اجهةة الدولة المعنية بالصيانة وجميع الشرعات والورش وممالت تبديو وتعبئة
غاة تعييف السيارات والت تقوم بإصالس وصيانة األجهةة والمعدات الت تمتوى على المواد
الخاضعة للرقابة التقييد باآلت .
 -1يمنااع إطااالق المااواد الخاضااعة للرقابااة فا الجااو إانااا عمليااات الصاايانة لألجهااةة المختلفااة
الممتوية على مذه المواد والت منها على سبيو المااو وليس المصر
 -9ان يقااوم صااامب العمااو بتنظاايم دورات تدريبيااة للعاااملين فاا مرافااق الصاايانة إلعسااابهم
المهارات والقدرات الستخدام اجهةة االسترجاع والتدوير ومنمهم شهادات ف مذا الصدد .
 -1ان يتم إدراج بنود المادة المذعورة اعاله ضمن الشروط والمواصفات الفنية لعقود التشاغيو
والصيانة والعمو على االلتةام بها .
مادة ()6
ا – إجرا ات التراخيص الخاصة باالستيراد والتصدير واإلفراج :
علااى عااو جهااة مسااتوردة للمااواد المنصااوص عليهااا ف ا المااادة الاانيااة ماان مااذا القاارار ولااديها
ترخيص استيراد بشأنها القيام بتسجيو اسمل والعمية المقترمة لالستيراد من الماواد المساتنفذة
لطبقااة األوةون والمدرجااة ف ا بروتوعااوو مااونتلاير لاادى الهيئااة العامااة للبيئااة خااالو شااهري
نوفمبر وديسمبر من عو عام وذلم بموجب نماذج التسجيو المعدة من قباو الهيئاة العاماة للبيئاة
لهذا الغرح – موقع عليهاا مان صاامب الشاأن او مان يمالال قانونياا ً ماع تقاديم عافاة التعهادات
المطلوبة .
وتقااوم الهيئااة العامااة للبيئااة بتاارخيص وتأميااو األفااراد والشاارعات والمؤسسااات ذات العالقااة
ومسااب عقااد يباارم بااين الهيئااة والجهااة المطالبااة للتاارخيص علااى ان تقااوم الهيئااة العامااة للبيئااة
بوضع االشتراطات الخاصة بما فيها شهادات التسجيو الصاادرة مان الهيئاة العاامى للبيئاة عناد
التجديد السنوي .
ب – متطلبات الترخيص :
 -3شااهادة مطابقااة ومصاادق عليهااا ماان جهااة معتماادة ماان مختباارات متخصصااة وتعااون مااذه
الشهادة معتمدة من إمدى القنصليات او السفارات العويتية بالخارج او وةارة الخارجياة بدولاة
العويت متضمنا ً بيان االسم العلم والتجاري والرمة الجمرع ( )harmonized code

للمادة موضوع االستيراد او التصدير وعمية المادة ومعوناتها ودرجة نقاؤما  ،وإذا عانت على
شعو مةائج او معاد تدويرما او ادخلت عليها تعديالت او إضافات عيميائية وبيان ماا ما ماذه
التعديالت او اإلضافات ونسب عو مادة من المواد المستنفذة لطبقاة األوةون فيهاا واسام الجهاة
المصدرة والجهة المستوردة لهاا ساوا عانات الماادة مان بلاد المنشاأ او مان خاالو مصادر تخار
باإلضافة إلى تقديم (  ) material safety data sheet msdsلعو مرعب .
 -1تقديم شهادة التسجيو سارية المفعوو لدى الهيئة العاماة للبيئاة وال يسامح بااإلفراج عان اى
شمنة من الشمنات المستوردة من اإلدارة العامة للجمارم إال بعد المصوو على موافقة عتابية
من الهيئة العامة للبيئة بعد فمص مستندات استيراداما شاملة المستندات سالفة الذعر .
ويجوة للهيئة العامة للبيئة ف جميع األمواو ان تطابق مذه المستندات علاى الطبيعاة ولهاا فا
سبيو ذلم إجرا التماليو الالةمة على عينات من الشمنة .
 -1وضع ملصقات ف اماعن واضمة على المنتجات واألجهاةة وعباوات الغااةات المساتوردة
واي بيانات يراما صامب الشأن ضرورية .
 -1تقوم الهيئة العامة للبيئة بإخطار بإخطار الشارعات والجهاات المعنياة بهاذا الجادوو الةمنا
ف شهر اعتوبر من عو عام بموجب خطابات مسجلة وذلام للعماو بال اعتبااراً مان بداياة العاام
الذي يليل ومعذا بالنسبة لجميع سنوات التخلص التدريج من المواد الخاضعة للرقابة .
 -1تقااوم الهيئااة العامااة للبيئااة بتمديااد وتقساايم العميااة الساانوية المسااموس باسااتيرادما ماان المااواد
الخاضااعة للرقابااة مااع بدايااة عااو ساانة وفق اا ً لبروتوعااوو مااونتلاير وتعديالتاال السااابقة والالمقااة
وجاادوو الااتخلص الةمنا التاادريج لهااا إلااى مصااص غياار تراعميااة تااوةع علااى المسااتوردين
المؤملين والمساجلين لاديها طبقاا لنشااط عاو مانهم علاى ضاو بيانااتهم لادى الهيئاة وذلام طبقاا
للمعايير الت تمددما الهيئة العامة للبيئة تمشيا مع روس البروتوعوو وممققا للصالح العام .
 -9تقوم الهيئة العامة للبيئة بإخطاار المساتوردين للماواد موضاوع الرقاباة وبادائلها لمصصاهم
المسموس باستيرادما وذلم بخطابات رسمية خالو  12يوما ً من بداية التسجيو .
 -9تقوم الهيئة العامة للبيئة بمراجعة وتمديث بيانات التساجيو ومصاص التوةياع السانوية فا
بداية عو عام على ضو ما يستجد من تعديالت على بروتوعوو مونتلاير .

د – بنود عامة :
 -3تراع اجهةة الدولة المختلفاة مان وةارات وميئاات ومؤسساات اخاذ الموافقاة المسابقة مان
الهيئة العامة للبيئة عند إبرام عقود ومشاريع تتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة والمساتنفذة لطبقاة
األوةون ف مجاالت التعييف والتبريد واإلطفا والصناعات واالستخدامات القائمة عليها .
 -1على الجهاات التا لهاا ماق االساتيراد واساتهالم الماواد المقيادة والمدرجاة فا بروتوعاوو
مونتلاير مفظ سجالت خاصة لتداوو مذه المواد وتقديم نسخ منها للهيئة العامة للبيئة .
 -1على الجهاات التا لهاا ماق االساتيراد واساتهالم الماواد المقيادة والمدرجاة فا بروتوعاوو
مونتلاير التخلص من الماويات والسلندرات التا انتهاى اساتخدامها ومخلفاتهاا باالطرق البيئياة
السليمة ومسب إرشادات الهيئة العامة للبيئة .
 -9تقوم الهيئة العاماة للبيئاة بالتعااون ماع الجهاات والشارعات ذات العالقاة بتاوفير المعلوماات
االسترشاااادية مااان الماااواد والتقنياااات البديلاااة لجمياااع القطاعاااات والمجااااالت ذات العالقاااة فااا
بروتوعوو مونتلاير .
مادة ()8
التسهيالت الخاصة باستيراد المواد البديلة :
 -3اإليعاة لمؤسسة الموانو العويتية بإعطا التسهيالت للشرعات المستوردة للمواد البديلة من
بداية تنفيذ مذا القرار والت تعون على صورة إعفا ات وتخفيضات مما يل :
 -1رسوم ممولة .
 -1رسوم السمن والتفريغ .
 -9رسوم المناولة .
 اإليعاة للجهات ذات العالقة والمعنية بتخفيح الضريبة على الشمنات المستوردة من الموادالسابقة او وضع مماية جمرعية .

المادة ()9
يعون للهيئة العامة للبيئة المق ف إلغا الترخيص الممنوس للمستورد او التصرف فا الشامنة
الت تم استيرادما – إذا خالف المرخص اشتراطات التراخيص المتفق عليهاا باساتيراد عمياات
تفوق المتفق عليها ف العقد او التالعب بأسما المواد المقيدة والمتداولة او التالعاب باألساعار
او استهالم المواد المرخص لها بغير الغرح المتفاق عليال فا العقاد او اساتيراد ماواد اخارى
مخالفة للعقد .
وسوف يتممو عافة التعاليف الت قد تتعبدما الهيئة العامة للبيئة او اي جهاة اخارى جارا ماذا
العمو .
وسوف يتعفو المستورد بإعادة تصدير اى من مذه الشمنات المخالفة على مسابل الخاص .

وةارة التجارة والصناعة
الوةير

قرار وزاري رقم ( ) 396لعام 3000
بشأن تقنين استيراد المواد المستنفذة لطبقة األوزون
وحظر استيراد المنتجات واألجهزة والمعدات التي تحتوى عليها
وةير التجارة والصناعة
 بعد اإلطالع على القانون رقم ( )91لسنة  3419بشأن االستيراد . وعلى مرسوم بالقانون رقم (  )319لسنة  3441ف شأن الموافقة على اتفاقية فييناا لمماياةطبقة األوةون وبروتوعوو مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون .
 وعلى قرار مجلس الوةرا رقم ( ) 492المؤرا . 3449 / 31 / 19 وعلى قرار المجلس األعلى للبيئة ف جلستل رقم 44 /1 -وبنا على ما تقتضيل المصلمة العامة .

قرر
مادة أولى
يقنن استيراد المواد المستنفذة لطبقة األوةون التالية -:
 -3المواد العلورية الفلورية العربونية .
(فريون  ، 33فريون  ، 31فريون  ، 331فريون  ، 339فريون ) 339
 -1المواد العربونية الفلورية البرومية .
(مالون ، 3133مالون  ، 3123مالون ) 1921
 -1رابع علوريد العربون > cc14
 -9ميايو علوروفورم .methyl chloroform

 -9مرعبات العربون العلورية الفلورية األخرى عاملة الهلجنة ومى :
Cfc215 , cfc216 , cfc217 , cfc- 13 , cfc111 , cfc 112 , cfc211 ,
cfc212 ,cfc-215 , cfc216 , cfc217

مادة ثانية
يمظاار اسااتيراد المنتجااات والمعاادات واألجهااةة الت ا تمتااوى وتعمااو بااالمواد المسااتنفذة لطبقااة
األوةون المذعورة ف المادة األولى التال بياناتها :
 -3ومدات التعييف الهوائ للسيارات والشامنات (سوا مابتة ف وسائو النقو او غير مابتة
 -1معاادات التبريااد المنةل ا والتجاااري ومعاادات التعييااف الهااوائ  /الضااخ المااراري والت ا
تمتوي على مواد خاضعة للرقابة ومدرجة عمواد مبردة  /عاةلة للمنتج ( الاالجاات – معادات
التجميد – المرياق – ماةيالت الرطوباة  /مباردات الميااه تالت صانع الاالج – ومادات تعيياف
الهوا والمضخات المرارية .
 مرعبات المياان المةودة اجهةة إطفا المريق النقالة . الواس ولومات العةو واغطية األنابيب . البوليميرات األولية او الوسيط . المواد العاةلة الت تمتوى او يدخو ف ترعيبل المواد المقيدة ف بروتوعوو مونتلاير .ويستانى من ذلم قطع الغيار الالةمة لصيانة األجهةة المستخدمة ماليا ً .

مادة ثالثة
يجب على مستوردي المنتجاات والمعادات واألجهاةة فا مجااالت التعيياف والتبرياد واإلطفاا
وصناعة اإلسفنج والمواد العاةلة واأليروسوالت والمذيبات العضوية والماواد الالصاقة ارفااق
شهادة تبين خلو المنتجات المستوردة من المواد المستنفذة لطبقة األوةون والمذعورة ف الماادة
األول وذلم من جهة معتمدة رسميا ً .

مادة رابعة
يتعين على الشرعات والمؤسساات التا لاديها موافقاة مسابقة مان الهيئاة العاماة للبيئاة – اللجناة
الوطنية لمماية طبقة األوةون باستيراد ايا من المواد المنصوص عليهاا فا الماادة األولاى مان
مذا القرار مراجعة الهيئة قبو الشروع باالستيراد .

مادة خامسة
تتخذ عافة اإلجرا ات القانونية ضد عو من يخالف مذا القرار .

مادة سادسة
علااى المساائولين عااو فيمااا يخصاال تنفيااذ مااذا القاارار ويعمااو باال بعااد شااهرين ماان تاااريخ نشااره
بالجريدة الرسمية .
وةير النجارة والصناعة
ووةير الشئون االجتماعية والعمو
عبد الوماب مممد الوةان
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 الياف مرير مشغولة  ،مخاليط اساسها مرير صاخري او بقاعادةمن مرير صخري وعربونات مغنسيوم
 خيوط مباو وامواس  ،وان عانت مضفورةاقمشة منسوجة او مصدرة
 مالبس وتوابع البسة واعطية راس ورق وعرتون ولباد صفائح الباف مرير صخري مضاغوط لصاناعة الفواصاو بشاعوصفائح او لفات
 غيرما ---قوالب تصفية وترشيح واقراص المائدة لألطباق الساخنة --العرات والمخاريط المديدية الملبساة بمريار صاخري لمعافماةالمريق ف انابيب الغاة
---غيرماادوات امتعام ومصنوعاتها الواس ولفات واشارطة وقطاع واقاواس
وملقات وصفائح ماال ) غير مرعبة  ،للفواصاو او فا مجموعاات
التعشاايق او مااا يماالهااا  ،اساسااها مرياار صااخري او مااواد معلنيااة
اخرا او سليلور وان تضمنت لسجا او مواد اخرى.
 ادوات إمتعام للفرامو .... -غيرما

الفصل الثالث
إدارة المواد الكيميائية
المعايير البيئية إلنتاج المواد الكيميائية
وسالمتها ونقلها وتخزينها واستيرادها وتصديرها
من وإلى دولة الكويت والمرور الجمركي عبر أراضيها
مادة ()14
تلتةم جميع الجهات الت تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة ونقو واستيراد وتصدير ومارور جمرعا
للمااواد العيميائيااة بالشااروط والمعااايير البيئيااة المنصااوص عليهااا ف ا مااذه الالئمااة مااع التقيااد
بالتصنيف الوارد للمواد العيميائية الخطرة الوارد بالملمق رقم ( ) 3 – 32من ماذه الالئماة .
ويستانى من ذلم وةارة الصمة والداخلياة والادفاع او مان ياأذن لال مجلاس إدارة الهيئاة العاماة
للبيئة .

مادة ()19
يلةم إلنتاج واستيراد وتصدير المواد العيميائية المصوو على تارخيص مان الجهاات بعاد اخاذ
موافقة الهيئة العامة للبيئة .
ويجوة للجهة المانمة للترخيص إلغا او إيقاف النشاط إذا ابت خطورة المناتج بيئياا ً او صاميا ك
او إمعانية إنتاجل بتعديالت متطورة يعون من شأنها تمسين البيئة والممافظة عليها وف جميع
األمواو يجب مصوو اعتماد الهيئة على المنتج قبو تسويقل او استيراده .

مادة ()16
يجااب علااى الجهااات المنتجااة والمصاادرة والمسااتوردة للمااواد العيميائيااة االمتفاااظ بسااجو ماارقم
ومختوم من الهيئة العامة للبيئة يدون فيل ما يل :
 -3نوعية وعمية المواد األولية ف اإلنتاج .
 -1نوعية وعمية المنتجات العيميائية .

 -1اية بيانات اخرى تمددما الهيئة العامة للبيئة .

مادة ()18
تلتةم الجهات المنتجة او المصدرة او المستوردة للمواد العيميائية باالشتراطات التالية :
اوالً  :االشتراطات الخاصة بالعبوات :
 -3يجب ان تعون العبوة من الداخو ذات نوعية جيادة تتوافاق ماع الماواد التا توضاع باداخلها
وال تتأار باألمماح والقلوياات والماذيبات وان تطلاى مان الاداخو بماادة مانعاة للصادا والت عاو
والتفاعو  ،وان تعون مممعة اإلغالق غير قابلة للعسر او الشرا وقابلاة لتمماو عافاة ظاروف
النقو والتداوو وتأايرات االمتةاةات والتغييرات المرارية .
 -1يجب ان تعون العبوة بمجم يسمح لوضع عافة العالمات والمعلومات والصور والرسومات
والرمااوة المقااررة دوليااا لدرجااة خطااورة المااواد وسااميتها وعيفيااة الفااتح والتفريااغ واإلسااتخدام
والتخلص من العبوة على معان ظامر ف العبوة وبشعو ال يسهو إةالتهاا او طمساها او تعاديو
ممتواما وذلم وفقا لما ماو موضاح باالملمقين رقماى ( ) 1-1،32-32المارفقين بهاذة الالئماة
وان تعااون جميااع تلاام البيانااات باللغااة العربيااة ويجااب ان تشااتمو بصاافة خاصااة علااى البيانااات
التالية :
ا – اسم الشرعة المنتجة وتاريخ اإلنتاج وانتها الصالمية ورقم التشغيو والتسجيو .
ب – ممتااوى العبااوة واالساام العيميااائ والتجاااري والمااادة الفاعلااة والااوةن القااائم والصاااف
ودرجة الترعية ونوع الخطورة والسمية .
ج – اإلجرا ات الواجب اتخاذماا فا مالاة مادوث اي طارئاة بال ضارر علاى البيئاة والصامة
العامة .
مدربين علاى التعاماو ماع نوعياة تلام الماواد وضارورة ارتادائهم للمالباس والمعادات الخاصاة
بالمماية والوقاية اانا اعماو المناولة .
 -1يجب عند مناولة المواد العيميائية استخدام وسائو ومعدات المناولة الميعانيعية والعهربائياة
والتقيااد باسااتخدام عااو معاادة ف ا الغاارح المصصاامة خصيص اا ً ألجلاال مااع ضاامان صااالميتها
وصيانتها ومراعاة األمماو المقررة لعو منها  .ويجب إخال مسارات منطقاة المناولاة مان اي
عائق يعيق سير تلم الوسائو والمعدات او يمد من قدرتها على المناولة اانا العمليات المتعلقة
بالدخوو والخروج اآلمن من وإلى المستودعات .

 -1يتعااين ف ا مالااة مناولااة المااواد العيميائي اة ياادويا ً اال يساامح للعامااو بنقااو اعااار ماان مقدرتاال
الجسمانية مع ضرورة إخال مسارات منطقاة المناولاة مان اي عوائاق تعياق ساير العماو ااناا
قياماال بأعماااو المناولااة  ،وبفضااو اسااتخدام اوعيااة النقااو المناساابة الخفيفااة الااوةن  ،عمااا يفضااو
استخدام ةالقات او ساللم مائلة اانا عمليات التمميو والتفريغ .
ثالثا ً  :االشتراطات الخاصة بالنقل :
يجب عند نقو المواد العيميائية بوسائو النقو البرية والبمرية والجوية ان يعون الناقو على علم
تااام بخطااورة تلاام المااواد  ،وعلياال اتخاااذ عافااة االمتياطااات األماان والسااالمة وعاادم تعااريح
اآلخرين للخطار  ،علاى ان تمماو اإلشاارات والعالماات والرماوة المقاررة دولياا ً  ،وان تعاون
معبااأة بعبااوات مسااتوفاه للشااروط المنصااوص عليهااا فا مااذه المااادة عمااا يلتااةم الناقااو وممالااوه
االمتفاظ بواائق الشمنة .
رابعا  :االشتراطات الخاصة باستيراد وتصدير المواد الكيميائية :
ً
 -1تلتةم الجهات المصدرة والمستوردة للماواد العيميائياة بامعاام اتفاقياة الموافقاة المسابقة عان
علم( )picواالتفاقيات الدولية األخرى السارية المفعوو بدولة العويت .
مادة ()39
يلةم إلنشا مخةن للمواد العيميائية الخطرة االشتراطات التالية :
اوالً  :المصوو على ترخيص بإنشا مخةن وفقا ً ل جرا ات التالية :
 -3المصوو على موافقة الجهات المعنية ف الدولية بما فيها الهيئة العامة للبيئة .
 -1تقديم طلب للهيئة العامة للبيئة للمصوو على ترخيص بالبد فا األعمااو اإلنشاائية مرفاق
بل رسم مندس للموقع مع توصيف عامو للمواد الماراد تخةينهاا وامجاام عبواتهاا ومخاطرماا
والقواعد المقررة لتخةينها .
وال يمنح الترخيص إال بعد إجرا معاينة نهاية من قبو الجهات المعنية .
اانيا ً  :االشتراطات الخاصة بموقع المخةن ومواصفاتل :
 -3ان يعااون المبن ا ماان طااابق وامااد فقااط (ارض ا ومسااتقو او معااةوو عاان بقيااة األنشااطة
بموائط مقاومة للمريق ) ويمنع التخةين ف السرداب .
 -1ان يتوفر بالموقع موارد للمياة مناسبة ألغراح معافمة المرائق .

 -1ان يتوفر تدابير اقتراب لسيارات اإلطفا ومعدات الطوار وتعون بصفة دائمة خالية مان
العوائق او تجمع المياه .
 -9ان يعون المخةن مبنى مستقال ويعاون مصامما بشاعو يماد مان خطار المرياق واالنساعاب
واإلصابات وان تعون اإلنشا ات تتال م مع طبيعة الماواد الماراد تخةينهاا وتعاون لهاا مقاوماة
للمريق لفترة ال تقو عن ساعتين .
 -9ان تعون ارضيات المخاةن ناعماة غيار ةلقاة خالياة مان التشاققات ذات قناوات خاصاة لهاا
قدره على تجميع تسرب مياه اإلطفا الملواة .
 -1ان تعون التشطيبات والوصالت بين الجدران واألسقف واألرضيات ممعمة اإلغالق .
 -1توفير التهوية بإتباع إمدى الوسيلتين التاليتين :
ا – تةويااد امااد مااوائط المخااةن بفتمااات لاادخوو الهااوا وعلااى الجاادار المقابااو فتمااات اخاارى
لسمب الهوا  ،ويجب ان تعون مذه الفتمات ال تتجاوة ( )122ملليمتر من مستوى األرضية
 ،ويراعى ا ،تعون مواقع عو من فتمات دخوو وسمب الهوا بعيدة عن بعضها بقدر اإلمعان
ب – تجهية المخةن بنظام تهوية ميعانيعية يعط تجديد الهوا بمعادو ال يقاو عان متار واماد
مععب ف الدقيقة لعو االاة امتار مربعة من مسامة األرضاية بمياث ال يقاو عان اربعاة امتاار
مععب .
 -9منااع تسااريب المااواد المتسااربة المنسااعبة ف ا شاابعة مياااة الصاارف العموميااة إال بعااد اتخاااذ
الترتيبات المناسبة عاستخدام مصايد او فراةات او امواح إلبطااو مفعاوو الماادة او اساتخدام
وماادات المعالجااة الفعالااة وعنااد تخااةين عميااات عبياارة ماان المااواد الخطاارة يجااب إعااداد نظااام
صرف للطوار يضمن استيعاب المواد المتسربة وايضا ً المياه الملواة .
 -4توفير مخارج متعددة للطوار سهلة الفتح ف الظالم وف ماالت الدخان العاياف علاى ان
تفتح للخارج مع ضرورة عد شغلها بعبوات المواد المطلوب نقلها .
 -32توصاايو عااو المعاادات العهربائيااة ارضاايا ً داخااو المخااةن مااع تةويااد الاادوائر العهربائيااة
بقواطااع دائاارة التساارب األرض ا واجهااةة الممايااة ماان الممااو الةائااد مااع وجااوب ان تعااون
التمديدات العهربائية من النوع المقاوم للشرر مسب نوعية المواد المخةنة .
 -33عمو اعتاب بارتفاع  32سم على المدخو لمجة تسرب المواد .

 – 31ان يجهة المخاةن بمخطاط يوضاح طبيعاة الخطاورة للماواد المخةناة فا عاو جاة مان
منطقة التخةين متضمنا ً قائمة بأمااعن وعمياات الماواد المخةناة ماع خصائصاها الخطارة  ،عماا
يجب تمديد مواقع معدات الطاوار ومقاوماة المرياق وطارق الطاوار المتاوفرة ماع وجاوب
تمدياها اسبوعيا ً ومفظل ف معان بعيد عن موقع التخةين .
 -31ان يبتعااد عاان األبنيااة المجاااورة بمسااافات تماادد مسااب نوعيااة ودرجااة خطااورة المااواد
العيميائية المخةنة وفقا ً للجدوو التال .

جدول يوضح مدى فصل المواد الخطرة
حسب نظام التصنيف لألمم المتحدة
والمتطلبات الواجب مراعاتها
الفئة
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** مالمظااة  :يااتم تمديااد الفصااو بااين فئتااين مختلفتااين ماان المااواد الخطاارة باسااتخدام الرمااة
الموضاوع عناد نقااط الخاط العماودى الاذي يمااو الفئاة األولاى والخاط األفقاى الاذي يمااو الفئاة
األخرى :
ا -يجب ان يعون الفصو على بعد  1متر على األقو .
ب -يجب ان يعون الفصو على بعد  9متر على األقو .
ج – يمنع تخةينها ف نفس الغرفة او المسامة اقو مسامة فصو بين مناطق التخةين  32متر
االاا ً  :اشتراطات التخةين :
 -3يجب ترتيب الرصات على نمو يسمح بتاواةن واساتقرار العباوات فا جمياع األوقاات ماع
ضرورة عدم تجاوة ارتفاع صفوف العبوات المرصوصة عن االاة امتار إال إذا استخدم نظام
األرفف لها .
 -1يجااب ان تاارص المااواد بطريقااة ال تعيااق مرعااة الرافعااات الشااوعية ومعاادات المناولااة او
معدات الطوار .
 -1يجااب فصااو المااواد الخطاارة مسااب نظااام التصاانيف الاادول وفق اا ً للمتطلبااات الااواردة ف ا
الجدوو المذعور ف بند رقم ( )31من اانيا ً من مذه المادة .
 -9يجااب الااتخلص السااليم ماان عااو العبااوات التالفااة مااع الممافظااة علااى نظافااة المنطقااة بشااعو
مسااتمر بإةالااة الااورق المقااوي واألخشاااب ومااواد التغليااف ومنااع ترسااب الغبااار علااى عبااوات
التخةين .
 -9يجب ف المنش ت الصاناعية عناد تخاةين الماواد العيميائياة الخطارة ان تخاةن فا مخااةن
تااةج دبهااا مسااافة فصااو بواقااع االاااة امتااار عاان اي مرفااق إنتاااج للمااواد القابلااة لالشااتعاو وتي
مصدر امتراق .
 -1يجب اإلشراف بدقة على العمليات ف المخةن بواسطة مشرف يتمتع بالتدريب والخبرة .
 -1عدم تخاةين رصاات الماواد القابلاة لألمتاراق باالقرب مان األعمادة الرئيساية للمبناى والتا
تعون غير مممية بعناصر مقاومة للمريق .
 -9يجب منع التدخين وتناوو المشروبات والطعمة ف اماعن تخةين وتداوو المواد الخطرة .

 -4يجب عدم دخوو العاملين اماعن التخةين إال بعاد ارتادائهم المالباس الواقياة والتا تتناساب
مع مخاطر العيماويات المتواجدة بما فيها اجهةة التنفس المناسبة ف مالة الضرورة .
 -32يجاااب صااايانة المعااادات للتعاماااو ماااع اإلنساااعابات وتاااوفير عمياااات مناسااابة مااان الماااواد
المستخدمة ف تطهير وإةالة التلوث .
 -33يجب اإلمتفاظ بسجالت تدون فيها ما يل :
األغراض التي استخدمت فيها

نوعية المواد المخزنة

أسلوب التخلص من النفايات .

تارخ توريدها .
عمية المنصرف منها .

 -31يجب فصو المواد الخطرة عن اية منطقة يرتادما الجمهور مسب المتطلبات الاواردة فا
الجدوو التال :
جدول يوضح مدى فصل المواد الخطرة عن أية
من منطقة يرتادها الجمهور

الفئة
1
3-1
3-3
3-9
9-1
 4-1إلى 9-4
 9-1إلى 3-9
 6-1إلى 9-6
8
9

أقل فصل (باألمتار )
90
9
9
19
10
9
9
9
يعتمد على مستوى النشاط
9

ملحق () 1 – 10
تصنيف المواد الكيميائية الخطرة
يقصد بالمصطلمات الواردة ف مذا الملمق المعان المبينة قرين عو منها :
المةةواد الكيميائيةةة الخطةةرة  :مااى المااواد العيميائيااة بماالتهااا الغاةيااة – الصاالبة – السااائلة –
المشار إليها بقوائم الفئات التالية :

الفئة ( )1المتفجرات :
31

 -3تضم الفئة (  ) 1ما يل :
ا – المواد المتفجرة  -عدا تلم الت من الخطر الشديد نقلها او تلم التا يعاون خطرماا الباارة
مالئما لفئة اخرى .
** مالحظة  :المادة الت ال تعون بمد ذاتها متفجرة لعنهاا تساتطيع تعاوين مميطاا متفجاراً مان
الغاة او البخار او الغبار ال تعون مدرجة ف الفئة (. )3
ب – المااواد المتفجاارة عاادا األجهااةة التاا تمااوي مااواد متفجاارة بعميااة او نوعيااة ال يتساابب
اشااتعالها المقصااود او العفااوي خااالو النقااو ف ا ااااار خارجيااة علااى الجهاااة ماااو االنبعاااج او
المريق او الدخان او المرارة او الضجيج العال .
ج – المواد واألصناف غير المذعورة تمت (ا) او (ب) اعاله والت تصنع بغرح إنتاج تأاير
متفجر او شبيل باأللعاب النارية .
 -1تقسيم الفئة ( )1كما يلي :
** الفئااة ( : )3-3المااواد واألصااناف التا فيهااا خطاار انفجااار علا  ،اي االنفجااار الااذي يااؤار
عمليا ً على مو الممو بصورة فورية .

** الفئة ( : )3-1الماواد واألصاناف التا يعاون لهاا خطار انبعااج ساطح العباوة ولايس خطار
االنفجار العل .
** الفئة ( : )9-1المواد واألصناف الت فيهاا خطار المرياق وخطار انفجاار صاغير ايضاا او
خطر االنبعاج او عالمما وليس خطر انفجار عل  .وتضم مذه الفئة المواد واألصناف الت :
ا – تطلق مرارة إشعاعية عبيرة .
ب – تمترق وامدة بعد اخري مسببة انجار بسيطا ً او تأايرات االنبعاج او عليهما .
** الفئةةة ( : )4 -1المااواد واألصااناف التا ال تساابب اخطاااراً عبياارة  ،تضاام مااذه الفئااة المااواد
واألصناف الت تسبب اخطاراً بسيطة فقط ف مالة االشتعاو او االنطالق خالو النقو .
تقتصر اآلااار الناتجاة بشاعو اساسا علاى العباوة وال يتوقاع ظهاور اياة شاظايا بمجام او مادى
عبير  .ال يجب ان يسبب المريق الخارج عمليا ً اي انفجار فوري لعو ممتويات العبوة .
** الفئة ( ) 9 – 1المواد غير المساسة تماما ً والت ليس لها خطر انفجار رئيس  .تضم مذه
الفئة المواد الت لها خطر انفجار رئيس لعنها غير مساسة لدرجة تجعاو امتمااو انطالقهاا او
انتقالها من مرملة االمتراق إلى االنفجار تمت ظروف النقو العادية ضعيفا ً .
** الفئة ( : ) 6 – 1المواد غير المساسة تماماا والتا لايس لهاا خطار انفجاار علاى  ،تقتصار
مااذه الفئااة علااى األصااناف غياار المساسااة تمامااا لالنفجااار والتا يمعاان ان تنفجاار والتا تظهاار
امتماالً ال يذعر لالنطالق او التمدد العفوي .
 -1الفئةةة ( )1فرياادة ماان ميااث ان نااوع التعبئااة غالي اا ً مااا يعااون لاال تااأاير ماساام علااى الخطاار
وبالتال على إدراج المادة ف مجموعة ممددة ضمن الفئة (. )3
***الفئة ( )3الغاةات المضغوطة او المسالة او المممولة تمت ضغط :
 -3تشاامو مااذه الفئااة الغاااةات المضااغوطة  ،الغاااةات المسااالة  ،الغاااةات المذابااة  ،الغاااةات
المبااردة المسااالة  ،مخاااليط ماان نااوع او اعااار ماان الغاااةات مااع وامااد او اعااار ماان ابخاارة مااواد
الفئات األخارى  ،الماواد المشامونة بغااة التيلورياوم سداسا الفلورياد والبخاخاات بقادرة تةياد
على لتر وامد .

 -1تضم مذه الفئة المواد الغاةية الت :
ا – يعون ضغط بخارما على درجة   92م اعبر من  122عيلو باسعاو .
ب – تصبح غاةية بالعامو على درجة مرارة   12م وعند ضغط ( ) 3231عيلو باسعاو
 -1يوصف الغاة خالو النقو مسب مالتل الفيةيائية عما يل :
ا – غةةاز مضةةغوط  :الغاااة غياار المااذاب  ،والااذي عناادما يعبااأ تماات ضااغط للنقااو يعااون غاةياا ً
بالعامو على درجة مرارة  12م .
ب – غاز مسال  :الغاة الذي عندما يعبأ للنقو يعون مساالً جةئيا ً على درجة . 12
ج – غةةاز مبةةرد مسةةال  :الغاااة الااذي عناادما يعبااأ يعااون مساااالً جةئي اا ً بساابب درجااة مرارتاال
المنخفضة .
د – غاز مذاب  :غاة مضغوط الذي عندما يعبأ للنقو يذاب ف مملوو .
 -9تنقسم الفئة ( )1إلى ما يل :
** الفئة ( ) 3 - 1الغاةات القابلة لالشتعاو .
** الفئة ( )1 – 1الغاةات غير القابلة لالشتعاو وغير سامة .
** الفئة (  ) 1 – 1الغاةات السامة .
الفئة (  ) 1 – 3الغاةات القابلة لالشتعاو  :الغاةات الت عناد مارارة  12م وضاغط قياسا
 3231عيلو باسعاو فإنها تعون قابلة لالشتعاو عندما تعاون ماةيج  % 31او اقاو باالمجم ماع
الهوا يعون مادى قابليتهاا لالشاتعاو ماع الهاوا بواقاع  %31نقطاة بغاح النظار عان المادود
الدنيا لالنفجار  .يجب ان تمدد القابلية لالشتعاو باالختبارات او بالمسااب مساب الطارق التا
تعتماادما منظمااة المواصاافات الدوليااة ( ( )isoانظاار مواصاافات ) 3442 – 32391 ISO
وعندما تعون البيانات المتوافرة غير عافية الستخدام مذه الطرق فإنل يمعن استخدام اختباارات
بواسطة طرق مقارنة تعتمدما الجهات المختصة .
مالحظةةةة  :تعتبااار البخاخاااات بقااادرة تةياااد علاااى  3لتااار ( األمااام المتمااادة  ) 3492واألوعياااة
الصغيرة الت تمتوى غاة ( األمم المتمدة  ) 1211ضمن الفئة ( . ) 3 – 1

الفئة ( ) 3- 3الغازات غير القابلة لالشتعال وغير السةامة  :الغااةات التا تنقاو علاى ضاغط
يقااو عاان  192عيلااو باسااعاو وعلااى درجااة  12درجااة مئويااة او عسااوائو مبااردة خاصااة وامااا
الغاااةات الخانقااة والت ا تخفااف او تمااو بوجااود األعسااجين يمعاان ان تساابب ف ا او تسااامم ف ا
امتراق المواد األخرى اعار مما يفعلل الهوا ال تندرج ضمن الفئة ( ) 3 – 1
وال فئة (. ) 1 – 1
الفئةةة (  ) 9 – 3الغةةازات السةةامة  :مااى الغاااةات التا تعاارف عنهااا انهااا سااامة جااداً او اعالااة
وتشعو خطراً على الصمة  .يفترح ان تعون سامة او اعالة وتشعو خطاراً علاى الصامة ألن
مقدار  ( 12 =LDالمقدار الذي عنده او اقو منال يعاون قاادراً علاى قتاو  % 92مان األمياا
ضمن المية الموجود فيل ) يساوى او يقو عن (  ) 9222جة من المليون .
الفئةةة ( )9السةةوائل القابلةةة لالشةةتعال  :تضاام الفئااة ( )1السااوائو القابلااة لالمتااراق واالشااتعاو
والت تلتةم باآلت :

** تادرج السااوائو تماات الفئاة ( )1إذا عاناات نقطااة الااوميح الخاصاة بهااا ال تةيااد عاان ()13
درجة مئوية  ،عدا االستانا ات التالية :
ا -السوائو الت لهاا نقطاة ومايح ال تقاو عان ( 11درجاة مئوياة ) وال تةياد عان ( 13درجاة
مئويااة )  ،لعاان الت ا نقطااة اشااتعالها الااذات تةيااد علااى  329درجااة مئويااة او الت ا تغل ا قبااو
الوصااوو إلااى نقطااة االمتااراق  ،يسااتانى مااذا المعيااار العياار ماان السااوائو القابلااة لالشااتعاو
وخلطات المنتجات البترولية وذلم آلن نقاط وميضها ال شعو خطر اشتعاو مقيق .
ب – المماليو المائية الت ال تمتوي اعار من  % 19اياانوو بالمجم .
ج – المشااروبات العموليااة والمنتجااات األخاارى لالسااتهالم البشااري عناادما تعبااأ ف ا عبااوات
داخلية ال تةيد سعتها على  9لتر .
د – المواد الت تصنف ف فئات اخرى بسبب خصائصها األخرى األعار خطورة .

الفئة ( )4المواد الصلبة القابلة لالشتعال والمواد المعرضة لالحتةراق التلقةائي والمةواد التةي
تالم الماء تطلق غازات قابلة لالشتعال :

تنقسم الفئة ( )9إلى ما يل :
ا – المواد الصلبة القابلة لالشتعاو :
ب – المواد الت تتفاعو ذاتيا ً والمواد المرتبطة بها .
ج  -المتفجرات المنةوعة المساسية .
المةةواد الصةةلبة القابلةةة لالشةةتعال  :المااواد الصاالبة القابلااة لالشااتعاو ما تلاام القابلااة لالمتااراق
بساهولة وعااذلم التا يمعاان ان تساابب فا مريااق ماان خااالو االمتعااام  ،المااواد الصاالبة القابلااة
لالمتراق بسهولة م الماواد المساموقة او المبيبياة او العجينياة والتا تعاون خطارة إذا امعان
إمراقها بسهولة باالتصاو بمدث الخطر ليس من النار فقط باو مان منتجاات االمتاراق الساامة
ايضا ً المساميق المعدنية خطرة على وجل الخصوص بسبب صعوبة إطفا مرائقها ألن ماواد
اإلطفا العادية ماو اان اعسيد العربون او الما يمعن ان تةيد الخطر .
المواد التي تتفاعل ذاتيا ً والمواد المرتبطة بها  :المواد ذات التفاعو الذات يمعان ان تتعارح
لتمليااو قااوي باعااث للماارارة ( علااى درجااة ماارارة االعتياديااة او اعلااى ماان ذلاام )  .يجااب ان
تدرج المواد على انها مواد ذاتية التفاعو تمت الفئة ( ) 3 – 9إذا :
** عانت المتفجرات مسب معايير الفئة ()3
** عانت مواد مؤعسدة مسب إجرا ات التمديد ف الفئة ( ) 3 -9
** عانت فوق اعاسيد عضوية (بيروعسيدات ) مسب معايير الفئة ( ) 1 – 9
** عانت مرارة تمللها اقو من  122جوو  /مجم .
** التسارع الذات لدرجة مرارة تمللها اعبر من  91درجة مئوية .

ً  يمعن تمديد مرارة التملاو باساتخدام طارق المسااعر المرارياة المعتارف بهاا دولياا: مالحظة
. لقياس عمية المرارة
 المتفجارات المنةوعاة المساساية ما الماواد التا: خواص المتفجةرات المنزوعةة الحساسةية
 ومااى. ترطااب بالمااا او العمااوو او التا تخفااف بااالمواد األخاارى إلخماااد خواصااها المتفجاارة
: على سبيو المااو
3132 AMMONTUM PICRATE , WETTED . ETC.
1320 DINITROPHENOL , WETTED .ETC.
1321 DINITROPHENOLATES , WANTED , ETC .
1322 DINTROP CINOL , WANTED , ETC.
1337 NITROSTARCH , WANTED , ETC.
1344 TRINITROPHENOL , WANTED , ETC.
1347 SLL VER PICRATE , WANTED , ETC.
1348 SODIUM DINITRO -0- CREDOLATE , WANTED , ETC.
1349 SODIUM PICRAMATE, WANTED , ETC.
1354 TRINITORBENZENE , WANTED , ETC.
1355 TRINITORBENZOIC ACID , WANTED , ETC.
1356 TRINITOROTOLUENE, , WANTED , ETC.
1357 UREA NITRATE ,WANTED , ETC.
1571 ZRICONIUM AZID ,WANTED , ETC.
2555 NITROCELLULOSE WITH WATER,ETC..
2556 NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL,ETC.
2557 NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE ,
ETC.
2852 DIPICRYL SULFIDE, ,WANTED , ETC.
2907 ISOSORBLDE DINITRATE MIXTYRE,ETC.

 -3الفئة ( ) 3- 4المواد التي يمكن أن تتعرض لالحتراق التلقائي  :تضم الفئة :
** المواد تلقائية االشتعاو :

** المواد ذاتية التسخين :
المواد تلقائياة االشاتعاو  :يناتج التساخين الاذات للماواد الاذي يقاود االمتاراق التلقاائ مان تفاعاو الماادة ماع
األعسجين ( ف الهوا ) وعدم تشتت المرارة الناتجة بالسرعة العافية إلى المميط ميث االمتراق التلقاائ
عنادما يتجااوة معادو إنتااج الماارارة معادو فقادانها والوصاوو إلاى درجااة مارارة االمتاراق األلا  ،يمعاان
تميية نوعيين من المواد ذات خواص االمتراق التلقائ :
ا – المواد بما ف ذلم الخلطات والمماليو ( السائلة او الصلبة ) الت متى لو عانت بعميات صاغيرة فإنهاا
تشتعو خالو( )9دقائق من االتصااو باالهوا  .ماذه الماواد ماى األعاار تعرضاا ً لالمتاراق التلقاائ وتادع
المواد تلقائية االشتعاو .
ب  -المواد األخرى والت تعون عرضل للتساخين الاذات عناد االتصااو باالهوا بادون تةويادما بالطاقاة .
تمترق مذه العميات عندما تعون بعميات عبيرة فقط ( عيلو غرامات فقط ) وبعد فتارات طويلاة مان الوقات
( ساعات ا ,ايام ) وتدع المواد ذاتية التسخين .
 -1الفئة ( ) 1 – 9المواد الت تطلق غاةات قابلة لالشتعاو عندما تتصو بالما :
يمعن ان تطلق بعح المواد عند االتصااو بالماا غااةات قابلاة لالشاتعاو يمعنهاا ان تشاعو مةيجاا ً متفجاراً
مع ال هاوا  .يمعان إشاعاو ماذه الخلطاات بساهولة بعاو مصاادر االشاعاو العادياة مااو اإلناارة المعشاوفة او
العدة اليدوية الت تطلق شرارا او لمبات األضوا غير المممية  .ان موجة اإلنفجاار واللهاب النااتجين مان
االنفجار يمعن ان يعرضا مياة الناس والبيئة للخطر .

مااو على ذلم عربيد العالسيوم ( )calcium carbide
الفئة ( )9العوامو المؤعسدة ويير اوعسيدات العضوية :
 -3تقسم الفئة ( ) 9عما يل :

** الفئة ( ) 1-9المةواد المككسةدة  :إن ماذه الماواد ماع عونهاا قابلاة لالمتاراق بالضارورة  ،يمعان ان تطلاق األعساجين
بسهولة او تعون سبب عمليات األعسدة والت يمعن ان تبدا مريقا ً ف المواد األخرى وبهذا تةيد عنف النيران .

** الفئةةة ( ) 3 – 9بيراوكسةةيدات العضةةوية  :معظاام المااواد المدرجااة تماات مااذه الفئااة قابلااة لالمتااراق
وتمتوي علها ترعيب انائ التعافؤ األعسجين (  )bivalent 0-0تعمو مذه المواد عمواد مؤعسدة ويمعان
ان تعون عرضة للتملو االنفجاري  .ويمعن ان تتفاعو بطريقة خطرة سوا بشعلها السائو او الصلب مع
المواد األخري ويمترق معظمها بسرعة ومى مساسة لالصطدام او االمتعام .
 -1بساابب الخصااائص المختلفااة للمااواد المدرجااة تماات الفئااات (  ) 1 – 9 ( ، ) 3 -9فلاايس ماان العمل ا
وضع معياار واماد لتصانيف الماواد تمات اياة مان الفئتاين ويمعان المصاوو مان السالطات المختصاة علاى
االختبارات والمعايير المستخدمة لوضع المواد ضمن الفئتين ( . ) 1 – 9 ( ، ) 3 – 9
 -1تعاماااو الفئاااة (  ) 3 – 9والفئاااة ( ) 1 – 9عفئاااات منفصااالة ألغاااراح تعلااايم العباااوات وماوياااات
ومرعبات النقو وألغراح فصو العبوات والنقو .
الفئة ( )6المواد السامة والمعدية :

 -3تقسم الفئة (  ) 1إلى ما يل :
* الفئة ( ) 1 – 6المواد السامة  :المواد الت يمعن ان تعرح مياة البشر للموت او اإلصابات الشاديدة إذا تام إبتالعهاا
او استنشاقها او اتصالها بالجلد .
معايير السمومية ل دراج ضمن الفئة ( ) 3 – 1

 Ld50عن طريق Ld50عن طريق Ld 50عن طريق االستنشاق
المالة الفيةيائية
(ملجم  /عغم )
الفم (ملجم  /عغم ) الجلد (ملجم  /عغم )
32
3222
122
صلبة
32
3222
922
سائلة
مالمظة LD50 :مى الجرعة القادرة على قتو (  ) % 92من األميا ضمن المية الموجودة فيل .

** الفئة (  ) 3 – 6المواد المعديةة  :الماواد التا تماوي ماواد دقيقاة مياة تشامو البعترياا  ،الفيروساات ،
الرعتسيات ( عائنات مجمها بين البعتيريا والفيروسات )  ،الطفيلياات  ،الفطرياات  ،او العائناات المهندساة
جينياااا ً او الهجيناااة او المتماااورة  ،والتااا يعااارف او يعتقاااد بشاااعو معقاااوو انهاااا تسااابب امراضاااا للبشااار او
الميوانات .
الفئة (  ) 1المواد المشعة  :تضم الفئة (  ) 1المواد او اتماد المواد الت تطلق إشعاعا ً بصورة تلقائية .
الفئااة (  ) 9المااواد األعالااة  :تضاام الفئااة ( )9الت ا تساابب عاان طريااق النشاااط العيميااائ بتلااف شااديد عاان
االتصاو باألنسجة المية  ،او ف مالة التسرب  ،تتلف او متى تدمر البضائع األخرى او وسيلة النقو .
الفئة ( )4مواد خطرة اخرى  :تضام الفئاة (  ) 4ماواد تشاعو خطاراً خاالو النقاو التشاملل الفئاات األخارى
تشمو الفئة (  ) 4عددا من المواد واألصناف الت تماو خطراً بسيطا ً وماواد خطارة بيئياا ً ال تلتاةم بمعاايير
فنية اخرى .
نقو الشمنات من المواد الخطرة غير المعبأة :
ا  -المواد العيميائية من الفئة ( )1ف ماوية بسعة تتجاوة  922لتر او ان يعون مجماوع عمياة الماوياات
المنقولة بهذه الطريقة تتجاوة  3222لتر .
ب – المواد العيميائية الت تقع تمت فئات غير فية (  ) 1فا ماوياة بساعة تتجااوة  922لتار او ا ،يعاون
مجموع عمية الماويات المنقولة بهذه الطريقة تتجاوة  3222لتر .
ب – المواد العيميائية التا تقاع تمات فئاات غيار فئاة (  ) 1والتا تعاون ساائلة او علاى شاعو عجيناة فا
ماوية بسعة تتجاوة  192لتر او منقولة بماويات اصغر تتجاوة مجموع سعتها  3222لتر .
ج – مواد عيميائية صلبة ف ماوياة عميتهاا غيار قابلاة للتقسايم تتجااوة  922عجام او عميتهاا قابلاة للتقسايم
تتجاوة  922عجم .

أنظمة ( : )IATA

مى انظمة البضائع الخطرة الصادرة عن االتماد الدول للنقو الجوي .

) ( international air transport association

أنظمة ( : ) ICTO

مى التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدن الدولية

( cifitied air organization International
أنظمةةة (  : )IMDGمااى الوايقااة الصااادرة تماات عنااوان (دليااو النقااو البمااري الاادول للبضااائع الخطاارة ) عاان
المنظمة الدولية للنقو البمري .

رقم األمم المتحدة  :يعنى الرقم الذي تخصصل لجنة خبرا األمم المتمدة ألية مادة خطرة بشاأن نقلهاا عماا
مو منشور ف توصيات األمم المتمدة ودليو النقو البمري الادولى للبضاائع الخطارة وقواعاد منظماة النقاو
المدن الدولية ولوائح االتماد الدول للنقو الجوي .
االسم الصحيح للشحن  :يعنى ما يل :
ا – االساام المناسااب للشاامن المسااتخدم للمااادة المشاامونة بموجااب توصاايات األماام المتماادة او دليااو النقااو
البمري للبضائع الخطرة او قواعد منظمة النقو المدن الدولية او منظمة االتماد الدولى للنقو الجوي .
ب – فيما يتعلق بالمواد العيميائية المشعة مو االسم الذي تمدده الجهة المختصة بالوقاية من اإلشعاع .
ج – فيما يتعلق بالمواد العيميائية فئة المتفجرات يعون االسم الصميح مو الذي تمدده الجهات المختصة .
(  : )C.A.S.NOالرقم العيميائ المتسلسو الخاص للمادة العيميائية .
الاارقم اإلمصااائ الجمرعا  :مااو رمااة المااادة العيميائيااة مسااب االتفاقيااة الدوليااة للنظااام المنسااق لتصاانيف
وتبويب السلع المبرمة ف بروعسيو . 3491
اتفاقية الموافقة المسبقة على علم (  : )PICتنص على وجوب شروع اى دولة طرف ف االتفاقياة فا
الشمن الدول ألي ماادة عيميائياة ممظاورة او مقيادة بشادة ألغاراح مماياة صامة اإلنساان او البيئاة دون
اإلخطار او االتفاق مع السلطة الوطنية المعنية ف البلد المستوردة .

