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   الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از الیه اوزون

  
ضمیمه و نیز متن پروتکل  2ماده و  21کنوانسیون وین در مورد حفاظت از الیه اوزون مشتمل بر یک مقدمه و  -ماده واحده  

از ملحقات کنوانسیون وین در مورد  ) (شمسی 1366سال  ( 1987سپتامبر  16کاهنده الیه اوزون مصوب  مونرآل در مورد مواد
  . شود صویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میت به شرح پیوست) حفاظت از الیه اوزون

]z[  کنوانسیون وین براي حفاظت از الیه اوزون  
  مقدمه  
  طرفهاي این کنوانسیون  
هاي الیه اوزون بر زندگی انسان و محیط زیست، با تذکار مقررات مربوط در اعالمیه  آور دگرگونی با علم به اثر بالقوه زیان 

طبق منشور ملل متحد و اصول  "بینی کرده است  ، که پیش21محیط زیست انسان و به ویژه اصل  درباره کنفرانس سازمان ملل
برداري کنند، و نیز مسئولند  چهارچوب مقررات محیط زیستی خود از منابع خود بهره الملل، دولتها کامالً حق دارند تا در حقوق بین

آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از  حیت یا کنترلتضمین کنند که فعالیتهاي انجام شده در حیطه صال
  . "محدوده صالحیت ملی آنها نباشد

  با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص کشورهاي در حال توسعه،  
درباره الیه اوزون مربوط المللی و به ویژه طرح جهانی اقدام  هاي ملی و بین با توجه به کارها و مطالعات در حال انجام در سازمان 

المللی تاکنون  سازمان ملل، و نیز با توجه به تدابیر احتیاطی براي حفظ الیه اوزون که در سطوح ملی و بین به برنامه محیط زیست
 هاي انسان مستلزم هاي ناشی از فعالیت براي حفاظت الیه اوزون از گزند دگرگونی اتخاذ شده است، با علم به این که اقدامات

و فنی مربوط باشد، و نیز با علم به نیاز به پژوهش بیشتر و  المللی است و باید مبتنی بر مالحظات علمی همکاري و اقدامات بین
ناشی از تغییرات آن، با تصمیم براي  آور احتمالی مطالعات منظم به منظور توسعه دانش علمی مربوط به الیه اوزون و اثرات زیان

  : اند نموده یط زیست در مقابل اثرات سوء ناشی از تحوالت الیه اوزون ، به نحو ذیل توافقحفظ بهداشت انسان و مح
  تعاریف  - 1ماده  
  : از نظر اجراي این کنوانسیون 

  . به معنی الیه اوزون جوي واقع در سطح فوق از الیه مرزي سیاره زمین است "الیه اوزون " - 1
از جمله تغییرات اقلیمی است که بر سالمت انسان یا بر ترکیب،  "بیوتا "حیط فیزیکی یا به معنی تغییرات در م "اثرات سوء " - 2

  . آور جدي دارد هاي طبیعی یا مصنوعی و یا بر مواد مفید براي انسان اثرات زیان و حاصلخیزي اکوسیستم قابلیت کسب مجدد نیرو
اتی که استفاده از آنها کاهش یا از بین بردن کامل پخش اجسامی یعنی تکنولوژیها یا تجهیز "تکنولوژي یا تجهیزات جایگزین " - 3

  . سازد پذیر می بالقوه سوء بر الیه اوزون دارند امکان را که اثرات بالفعل و یا
برند و یا از بروز آنها جلوگیري  دهند، از بین می یعنی اجسامی که اثرات سوء بر الیه اوزون را کاهش می "اجسام جایگزین " - 4
  . نمایند می

این کنوانسیون به نحو  "کنندگان ها و اعضاء و امضاء طرف "اي دیگر تصریح شده باشد  غیر از مواردي که در متن به گونه - 5
  . اند مترادف به کار رفته

ت به یعنی سازمانی که به وسیله دولتهاي منطقه معینی تشکیل شده است و نسب "اي سازي اقتصادي منطقه سازمان یکپارچه " - 6
هاي داخلی  نامه باشد که طبق آیین هاي مربوط به آن واجد صالحیت بوده و قانوناً مجاز می کنوانسیون یا پروتکل امور موضوع این

  . قبول و تأیید نموده و یا به اسناد مربوطه ملحق گردد خود اسناد مربوطه را امضاء، تصویب،
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  . باشند ون میهاي این کنوانسی به معنی پروتکل "ها پروتکل " - 7
  تعهدات کلی  - 2ماده  

باشند، اقدامات الزم را به منظور حفظ  هاي معتبر که عضویت آنها را دارا می طرفها طبق مقررات این کنوانسیون و پروتکل - 1
رگون هاي انسان که الیه اوزون را دگ زیست در قبال اثرات بالفعل و یا بالقوه سوء ناشی از فعالیت سالمت انسان و محیط

  . خواهند داشت سازند یا ممکن است دگرگون سازند، معمول می
  : هاي خود اقدامات زیر را معمول خواهند نمود بدین منظور طرفها بر حسب امکانات در دسترس و توانایی - 2
انسان بر الیه اوزون همکاري از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطالعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهاي  -الف  

  . الیه اوزون بر سالمت انسان و محیط زیست و اثرات تغییرات
هاي شایسته جهت کنترل، تحدید، تقلیل یا  سازي خط مشی اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و اداري و همکاري در هماهنگ -ب 

ها یقیناً و یا احتماالً موجد  ود که این فعالیتانسانی تحت اختیار و کنترل آنان، هر گاه تشخیص داده ش هاي جلوگیري از فعالیت
  . گردد محتمل الیه اوزون ناشی می اثرات سویی هستند که از دگرگونی یا دگرگونی

ها و  ها و ضوابط مورد توافق جهت اجراي این کنوانسیون، به منظور تصویب پروتکل همکاري در تدوین اقدامات، رویه -پ 
  . ها الحاقیه

  . باشد هایی که عضو آنها می المللی جهت اجراي مؤثر این کنوانسیون و پروتکل هاي ذیصالح بین رگانهمکاري با ا -ت 
المللی، عالوه بر آنهایی که در  مقررات این کنوانسیون به هیچ وجه به حق اعضاء نسبت به اتخاذ تدابیر داخلی، طبق قوانین بین - 3

سازد و نیز تأثیري در اقداماتی که تا کنون یکی از اعضاء کنوانسیون  ارد نمیبدان اشاره شده است، لطمه و فوق 2و  1بندهاي 
  . این که این تدابیر و اقدامات با تعهداتشان به موجب این کنوانسیون مغایر نبوده باشد انجام داده است نخواهد داشت، مشروط به

  . اجراي این ماده مبتنی بر مالحظات علمی و فنی مربوطه خواهد بود - 4
  پژوهش و مشاهدات سیستماتیک  - 3ماده  

هاي علمی را در خصوص موارد ذیل مستقیماً و یا از طریق  نمایند که عنداالقتضاء انجام پژوهش و ارزیابی اعضاء تعهد می - 1
  : المللی آغاز کنند یا در مورد آنها همکاري نمایند بین ارگانهاي ذیصالح

  . ه ممکن است الیه اوزون را تحت تأثیر قرار دهندفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی ک -الف  
هاي الیه اوزون ، به ویژه اثرات معلول تغییرات در تشعشعات  شناسی ناشی از دگرگونی تندرستی انسان و اثرات دیگر زیست -ب 

  . باشد شناسی می خورشید که داراي اثرات زیست ماوراء بنفش
  . ه اوزونهاي الی اثرات اقلیمی ناشی از دگرگونی -پ 
اثرات حاصل از هر گونه دگرگونی الیه اوزون و از هر گونه تغییر تبعی در تشعشعات بر مواد طبیعی و صنعتی مفید براي  -ت 

  . انسان
  . هایی که ممکن است بر الیه اوزون اثر بگذارند، و اثرات جمعی آنها ها، فرآیندها و فعالیت اجسام، رویه -ث 
  . جایگزین هاي اجسام و تکنولوژي -ج 
  . امور اجتماعی، اقتصادي مربوط -چ 

  . تشریح شده است 2و  1هاي شماره  و آنچه که در الحاقیه 
المللی و با توجه کامل به قوانین داخلی خود  نمایند که عنداالقتضاء مستقیماً یا از طریق ارگانهاي ذیصالح بین اعضاء تعهد می - 20

هاي مشترك یا تکمیلی جهت بررسی سیستماتیک وضع الیه اوزون و سایر  المللی برنامه ندر سطوح ملی و بی هاي جاري و فعالیت
  . شرح داده شده است، برقرار نموده و یا گسترش دهند 1عوامل مربوط، که در الحاقیه شماره 

آوري، ارزیابی و انتقال  معالمللی در مراقبت نسبت به ج شوند که مستقیماً یا از طریق سازمانهاي ذیصالح بین اعضاء متعهد می - 3
  . مطالعاتی از طریق مراکز ذیربط اطالعاتی جهان به طور منظم و به موقع همکاري نمایند اطالعات پژوهشی و
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  هاي حقوقی، علمی و فنی  همکاري در زمینه - 4ماده  
به این کنوانسیون را که در الحاقیه  بایستی مبادله اطالعات علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادي، تجاري و حقوقی مربوط اعضاء می - 1

این گونه اطالعات در دسترس سازمانهاي مورد توافق اعضاء . بیشتر ذکر شده است تسهیل و ترغیب نمایند با تفصیل 2شماره 
طالعات باید کننده ا اطالعات آنها را محرمانه اعالم کرده باشد، هر یک از سازمانهاي دریافت کننده چنانچه تأمین. قرار خواهند گرفت

ضبط و ربط نماید که قبل از قرار دادن آنها در دسترس همه اعضاء جنبه  در عدم افشاي اطالعات مزبور مراقبت و آنها را به نحوي
  . محرمانه بودن آنها ملحوظ و مراعات گردیده باشد

زهاي کشورهاي در حال توسعه در اعضاء باید طبق قوانین و مقررات و عرف داخلی خود و به ویژه با در نظر گرفتن نیا - 2
این همکاري باید . المللی ذیصالح، همکاري نمایند تکنولوژي و دانش مستقیماً یا از طریق سازمانهاي بین پیشبرد توسعه و انتقال

  : بخصوص از طریق ذیل انجام گردد
  . هاي دیگر هاي جایگزین توسط طرف تسهیل در کسب تکنولوژي -الف  

  . هاي راهنماي خاص آنها ها و جزوه در خصوص تکنولوژیها و تجهیزات جایگزین و فراهم آوردن دستورالعمل تأمین اطالعات -ب 
  . تأمین تجهیزات و امکانات الزم براي پژوهش و مطالعات سیستماتیک -پ 
  . آموزش مناسب پرسنل علمی و فنی -ت 

  انتقال اطالعات  - 5ماده  
مقاطع زمانی تعیین شده در جلسات اعضاي اسناد خاص، اطالعات مربوط به تدابیر  بایستی در چهارچوب روش و اعضاء می 

هایی که عضویت آنها را دارند، از طریق دبیرخانه به کنفرانس  براي اجراي این کنوانسیون و پروتکل اتخاذ شده توسط خود را
  . الذکر منتقل نمایند آتی 6موضوع ماده ) مصوبه حاضر (کنندگان  امضاء

  کنندگان  کنفرانس امضاء - 6ه ماد 
اي که به طور موقت به موجب  شود که نخستین جلسه آن به وسیله دبیرخانه کنندگان تشکیل می بدینوسیله یک کنفرانس امضاء - 1

 بعد از آن جلسات عادي. گردد، منعقد خواهد گردید سال پس از به اجراء درآمدن این کنوانسیون، تعیین می ، حداکثر یک7ماده 
  . گردد که توسط خود کنفرانس و در نخستین جلسه آن تعیین خواهد شد، منعقد می کنندگان باید به فواصل مرتب، کنفرانس امضاء

کنندگان به تشخیص خود کنفرانس یا بر اساس درخواست کتبی هر یک از اعضاء  العاده کنفرانس امضاء تاریخ جلسات فوق - 2
خواست ظرف شش ماه بعد از ارسال توسط دبیرخانه مورد تأیید حداقل یک سوم اعضاء مشروط به آنکه در تعیین خواهد شد،

  . قرار گیرد
هاي اجرایی و مالی براي خود و ارگانهاي فرعی که ممکن است  نامه بایستی به اتفاق آراء و آیین کنندگان می کنفرانس امضاء - 3

  . یرخانه را مورد موافقت و تصویب قرار دهدمقررات مالی حاکم بر انجام وظیفه دب تشکیل دهد و همچنین
  : بایستی بایستی در اجراي این کنوانسیون مراقبت و نظارت مستمر اعمال نموده و عالوه بر آن می کنندگان می کنفرانس امضاء - 4
رشهاي تسلیمی از را تعیین نموده و اطالعات مزبور و همچنین گزا 5نحوه و فواصل زمانی انتقال اطالعات موضوع ماده  -الف  

  . خود را مورد بررسی قرار دهد هاي فرعی طرف ارگان
  . اطالعات علمی مربوط به الیه اوزون، دگرگونی احتمالی آن و اثرات بالقوه چنین دگرگونیهاي را مورد بررسی قرار دهد -ب 
و پخش و نشر موادي که موجد ها، سیاستها تدابیر مناسب اتخاذ شده جهت تقلیل  ، در هماهنگی خط مشی2طبق ماده  -پ 

  . گردند، مساعدت و توصیه هاي الزم را در مورد اقدامات مربوط به این کنوانسیون ارائه نمایند می دگرگونی الیه اوزون
هاي علمی و تکنولوژي، مبادله اطالعات و انتقال تکنولوژي  هایی براي پژوهش، مطالعات منظم، همکاري برنامه 4و  3طبق مواد  -ت 
  . نمایند دانش، تدوینو 
  . هاي آن مورد مطالعه و تصویب قرار دهند هایی بر این کنوانسیون و الحاقیه ، در صورت لزوم اصالحیه10و  9طبق مواد  -ث 
هاي خود را  اصالح هر پروتکل و هر الحاقیه آن را مورد بررسی قرار دهند و در صورت اتخاذ تصمیمی در این زمینه، توصیه -ج 
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  . پروتکل ارائه دهند ي ذیربطبه طرفها
  . هاي اضافی به این کنوانسیون را مورد بررسی و در صورت لزوم مورد تصویب قرار دهند ، الحاقیه10طبق ماده  -چ 
  . هایی را مورد بررسی و در صورت لزوم تصویب قرار دهند پروتکل 8طبق ماده  -ح 
  . نهاي فرعی تشکیل دهندبه منظور اجراي این کنوانسیون در صورت لزوم ارگا -خ 

هاي علمی به ویژه سازمان هواشناسی جهانی، سازمان بهداشت  المللی ذیصالح و کمیته عنداالقتضاء خدمات سازمانهاي بین -د  
هاي علمی، مطالعات سیستماتیک و فعالیتهاي دیگر  کننده مربوط به الیه اوزون را در پژوهش کمیته هماهنگ جهانی و همچنین

  . ها استفاده نمایند حسب مورد از اطالعات کسب شده از این سازمانها و کمیته اهداف کنوانسیون درخواست ومربوط به 
  . هر گونه اقدامی اضافی را که ممکن است براي نیل به اهداف این کنوانسیون الزم گردد مورد توجه قرار دهند -ذ  

لمللی انرژي اتمی و نیز هر کشوري که طرف این کنوانسیون نیست، ا سازمان ملل متحد، ارگانهاي تخصصی آن و سازمان بین - 5
کنندگان داشته باشند، هر سازمان یا ارگان، واجد شرایط در  به عنوان ناظر در جلسات کنفرانس امضاء توانند نمایندگانی را می

تمایل خود را به اعزام نماینده به عنوان ناظر  المللی، دولتی یا غیر دولتی، که بین هاي مربوط به حفظ الیه اوزون اعم از ملی و زمینه
جلسات کنفرانس شرکت نماید، مگر آنکه حداقل یک سوم  تواند در کنندگان به دبیرخانه اطالع داده است، می در کنفرانس امضاء

  . ان خواهد بودکنندگ کنفرانس امضاء نامه مصوب در پذیرش و شرکت ناظران تابع آیین. اعضاي حاضر با این امر مخالفت ورزند
  دبیرخانه  - 7ماده  

  : وظایف دبیرخانه به قرار ذیل خواهد بود - 1
  . و تأمین خدمات مربوط به آنها 10، 9، 8، 6بینی شده در موارد  ترتیب دادن جلسات پیش -الف  

حاصل از جلسات ارگانهاي  و نیز بر پایه اطالعات 5و  4تهیه و ارسال گزارشهایی بر اساس اطالعات دریافت شده طبق مواد  -ب 
  . اند تشکیل شده 6ماده  فرعی که به موجب

  . انجام وظایف محوله به آن به موجب هر پروتکل -پ 
هایی که در ایفاي وظایف خود به موجب این کنوانسیون انجام داده است و ارائه آن گزارشها به  تهیه گزارش درباره فعالیت -ت 

  . کنندگان کنفرانس امضاء
المللی مربوط و به ویژه تمهید ترتیبات قراردادي و اداري، حسب ضرورت،  قراري هماهنگیهاي الزم با سایر ارگانهاي بینبر -ث 

  . وظایف خود براي ایفاي مؤثر
  . کنندگان تعیین نماید ایفاء وظایف دیگري که کنفرانس امضاء -ج 
منعقد خواهد گردید، موقتاً توسط برنامه  6کنندگان که طبق ماده  وظایف دبیرخانه تا پایان اولین جلسه عادي کنفرانس امضاء - 2

  . ملل ایفاء خواهد گردید محیط زیست سازمان
المللی موجود و ذیصالحی تعیین خواهد  کنندگان در اولین جلسه عادي خود دبیرخانه را از میان سازمانهاي بین کنفرانس امضاء 

  . اند دبیرخانه به موجب این کنوانسیون اعالم داشتهنسبت به ایفاي وظایف  کرد که تمایل خود را
   - 8ماده  

  . تصویب کند 2تواند در جلسه خود پروتکلهایی را طبق ماده  کنندگان می کنفرانس امضاء - 1
  . کنندگان خواهد رسید اي به اطالع امضاء متن کلیه پروتکلهاي پیشنهادي توسط دبیرخانه الاقل شش ماه قبل از چنین جلسه - 2
  اصالح کنوانسیونها و پروتکلها  - 9ماده  

ها باید مالحظات  در این اصالحیه. تواند اصالح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلهاي آنرا پیشنهاد نماید هر یک از اعضاء می - 1
  . قرار گیرد علمی و فنی مد نظر

هاي مربوط به پروتکل  اصالحیه. رد قبول قرار خواهد گرفتکنندگان مو هاي این کنوانسیون در جلسه کنفرانس امضاء اصالحیه - 2
بینی شده باشد، متن  به جز مواردي که به نحو دیگري در پروتکل پیش. پروتکل خاص پذیرفته خواهد گردید در جلسه اعضاي آن
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براي تصویب آن در  اي که هر پروتکل توسط دبیرخانه حداقل شش ماه پیش از جلسه هر اصالحیه پیشنهادي کنوانسیون حاضر یا
  . نظر گرفته شده است، به اطالع اعضاء خواهد رسید

هاي  هاي پیشنهادي مربوط به این کنوانسیون، کوشش کنندگان به منظور نیل به اتفاق نظر در قبول هر یک از اصالحیه امضاء - 3
ل نگردد، به عنوان آخرین اقدام، اصالحیه چنانچه علیرغم کلیه کوششهاي به عمل آمده توافقی حاص. داشت الزم را مبذول خواهند

دار جهت تأیید، تصویب و  دارنده حق رأي مورد تأیید قرار گرفته و توسط مرجع امانت با رأي اکثریت سه چهارم اعضاي حاضر و
  . پذیرش به کلیه اعضاء تسلیم خواهد گردید

ولی فقط احراز دو سوم اکثریت . تکلها قابل اعمال استهاي وارده به کلیه پرو فوق در مورد اصالحیه 3روش مذکور در بند  - 4
  . نماید باشند، براي تصدیق و تصویب آن کفایت می پروتکل که در جلسه حاضر و صاحب رأي می کنندگان آن امضاء

 4و  3بندهاي هاي پذیرفته شده طبق  اصالحیه. دار خواهد رسید ها کتباً به اطالع مرجع امانت تصویب، تأیید و پذیرش اصالحیه - 5
کنندگان این  ها از جانب حداقل سه چهارم امضاء روز بعد از وصول اعالمیه تصویب، تأیید و پذیرش اصالحیه فوق، در نودمین

دار، نسبت به اعضاي پذیرنده آنها قابل اجراء خواهد بود، مگر  پروتکل مربوط به مرجع امانت کنوانسیون یا حداقل دو سوم اعضاي
هاي مزبور نسبت به هر یک از اعضاء دیگر در نودمین روز پس از  اصالحیه .بینی شده باشد گري در پروتکل پیشآنکه به نحو دی

  . االجرا خواهد گردید داشت، الزم ها را تقدیم آنکه آن عضو مدارك مربوط به تصویب، تأیید و پذیرش اصالحیه
باشد که رأي مثبت یا منفی  عنی طرفهاي حاضر در جلسه میبه م "اعضاي حاضر و صاحب راي "به منظور اجراي این ماده  - 6
  . دهند می

  ها  تصویب و اصالح الحاقیه - 10ماده  
هاي این کنوانسیون یا هر پروتکل، حسب مورد جزء الیتجزاي این کنوانسیون یا پروتکل خواهد بود و در صورتی که  الحاقیه - 1

. هاي آنها نیز خواهد بود کنوانسیون یا پروتکلهاي آن به منزله اشاره به الحاقیهنشده باشد، اشاره به این  به نحوي دیگر تصریح
  . محدود خواهد بود ها به امور و مسائل علمی، فنی و اداري این الحاقیه

بینی نموده باشد، رویه ذیل در خصوص پیشنهاد،  هاي خود به نحو دیگري پیش جز در مواردي که پروتکل در مورد الحاقیه - 2
  : هاي هر پروتکل قابل اجراء خواهد بود هاي منضم به این کنوانسیون یا به الحاقیه درآمدن الحاقیه ویب و به اجراءتص

پیشنهاد و تصویب خواهد شد، در حالی  9ماده  3و  2هاي منضم به کنوانسیون حاضر طبق رویه مذکور در بندهاي  الحاقیه -الف  
  . گردند پیشنهاد و پذیرش می 9ماده  4و  2درج در بندهاي پروتکلها طبق رویه من هاي که الحاقیه

هر طرفی که قادر نباشد یک الحاقیه اضافی به این کنوانسیون یا یک الحاقیه به هر پروتکلی که خود طرف آن است تصویب  -ب 
ز این امر مطلع سازد، مرجع دار، ا دار را ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعالم تصویب از طرف مرجع امانت امانت نماید، باید مرجع

تواند در هر زمان به جاي  هر یک از اعضا می. اعضاء را از دریافت این اعالم تصویب آگاه سازد بایستی بدون تأخیر همه مزبور می
  . االجرا خواهد گردید زمان براي آن طرف الزم ها از آن مخالفت قبلی خود، اعالم تصویب نماید و الحاقیه

دار، الحاقیه براي همه طرفهاي این کنوانسیون یا هر  اي شش ماه از تاریخ ارسال اطالعیه از طرف مرجع امانتبه محض انقض -پ 
  . اند قابل اجراء خواهد گردید فوق، تسلیم نکرده) ب(اي طبق مفاد بند  اطالعیه پروتکل مربوط، که

ین کنوانسیون یا هر یک از پروتکلهاي آن تابع روش مذکور هاي ا هاي الحاقیه االجرا گردیدن اصالحیه پیشنهاد، تصویب و الزم - 3
ها تا  ها و اصالحیه هاي پروتکلها خواهد بود و الحاقیه هاي کنوانسیون یا الحاقیه االجرا گردیدن الحاقیه تصویب و الزم براي پیشنهاد،

  . زم اجرا نخواهد شدیا پروتکل مربوط به مرحله اجرا درنیامده است، ال زمانی که اصالحیه این کنوانسیون
اي بر این کنوانسیون یا یک پروتکل گردد، الحاقیه اضافی  هر گاه یک الحاقیه اضافی یا یک اصالحیه الحاقی موکول به اصالحیه - 4

  . داالجرا نخواهد ش تا زمانی که اصالحیه این کنوانسیون یا پروتکل مربوط به مرحله اجرا در نیامده است، الزم یا اصالحیه الحاقی
  حل و فصل اختالفات  - 11ماده  

بایستی از طریق  کنندگان، در مورد تفسیر یا اجراي این کنوانسیون، طرفهاي ذیربط می در صورت بروز اختالف بین امضاء - 1
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  . مبادرت ورزند مذاکره به حل و فصل آن
توانند مشترکاً مساعی جمیله و یا وساطت  ند، میهر گاه طرفهاي ذیربط نتوانند از طریق مذاکره به حل و فصل اختالف نائل آی - 2

  . نمایند شخص ثالثی را تقاضا
سازي اقتصادي  هنگام تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق این کنوانسیون، یا هر زمان بعد از آن، یک دولت یا سازمان یکپارچه - 3

فوق حل نشده است، یک و یا  2و  1فی که هنوز طبق بندهاي دار اعالم دارد که در مورد اختال به مرجع امانت تواند کتباً اي می منطقه
  : مشروحه در ذیل را خواهد پذیرفت دو طریق اجباري حل و فصل اختالف

  . کنندگان داوري طبق روش مصوب در اولین جلسه عادي کنفرانس امضاء -الف  
  . المللی دادگستري تسلیم اختالف به دیوان بین -ب 
به سازش ارجاع  5فوق این روش و یا هر روش دیگري را نپذیرند، اختالف حسب بند  3سیون طبق بند هر گاه اعضاء کنوان - 4
  . اعضاء به نحو دیگري توافق نمایند شود، مگر آنکه می

شود، کمیسیون مرکب خواهد بود از تعداد مساوي اعضاء  کمیسیون سازش به درخواست یکی از طرفهاي اختالف تشکیل می - 5
. هر یک از طرفهاي ذیربط و رئیس کمیسیون مشترکاً به وسیله اعضاء منصوب هر طرف انتخاب خواهد گردید از جانبتعیین شده 

  . بایستی آنرا با حسن نیت مورد توجه قرار دهند باشد و طرفها می می آمیز رأي کمیسیون قطعی و توصیه
  . بینی شده باشد آنکه در پروتکل مربوط به نحو دیگري پیش مفاد این ماده در مورد هر پروتکل دیگري قابل اجراء بوده مگر - 6
  امضاء  - 12ماده  
سازي اقتصادي در وزارت امور خارجه فدرال جمهوري اتریش  اي یکپارچه این کنوانسیون براي امضاي دولتها یا سازمان منطقه 

 21تا  1985سپتامبر  22ل متحد در نیویورك از و در مقر اصلی سازمان مل 1985سپتامبر  21تا  1985مارس  22در وین از تاریخ 
  . مفتوح خواهد بود 1986مارس 

  تصویب، پذیرش یا موافقت  - 13ماده  
سازي  اي یکپارچه این کنوانسیون و کلیه پروتکلهاي آن تابع مقررات تصویب، پذیرش یا موافقت دولتها یا سازمانهاي منطقه - 1

  . دار تودیع خواهد گردید صویب ، پذیرش یا موافقت نزد مرجع امانتمدارك مربوط به ت .اقتصادي خواهد بود
آید،  فوق به آن اشاره شده است و به عضویت این کنوانسیون یا هر پروتکل منضم به آن درمی 1هر سازمانی که در بند  - 2

ضوع کنوانسیون یا پروتکل آن، کننده کنوانسیون باشند، مکلف به اجراي تعهدات مو سازمان امضاء بدون آنکه دولتهاي عضو آن
. باشند یا چند دولت عضو آنها عضو کنوانسیون یا پروتکل مربوطه می در مورد سازمانهایی که یک. حسب مورد خواهد بود

موجب کنوانسیون یا پروتکل، حسب مورد،  سازمان و دولتهاي عضو آن در مورد مسئولیتهاي مربوط به ایفاي تعهدات خود به
  . گرفتتصمیم خواهند 

  . در این گونه موارد، سازمان و دولتهاي عضو حق نخواهند داشت حقوق تحت کنوانسیون یا پروتکل مربوط را تواماً اعمال نمایند 
بایستی در اسناد مربوط به تصویب، پذیرش و موافقت خود حدود صالحیت خود را  فوق می 1سازمانهاي مذکور در بند  - 3

دار را از هر گونه  بایستی مرجع امانت همچنین این سازمانها می. ون یا پروتکل مربوطه اعالم نمایندکنوانسی نسبت به امور موضوع
  . تغییر در حدود صالحیتشان مطلع کنند

  الحاق  - 14ماده  
گردد و هر پروتکل مربوط به آن براي الحاق  از زمانی که مهلت امضاء کنوانسیون حاضر یا پروتکل مربوطه منقضی می - 1
  . سازي اقتصادي مفتوح خواهد بود اي یکپارچه منطقه وسط دولتها و سازمانهايت
  . دار ایداع گردد بایستی نزد مرجع امانت مدارك الحاق می 

بایستی در مدارك الحاق خود حدود صالحیت خود را نسبت به امور موضوع  فوق می 1سازمانهاي مورد اشاره در بند  - 2
بایستی مرجع امانتدار را از هر گونه تغییرات عمده در حدود  این سازمانها نیز می. اعالم نمایند هکنوانسیون یا پروتکل مربوط
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  . صالحیت خود مطلع سازند
سازي اقتصادي که به این کنوانسیون یا هر پروتکل مربوط به  اي یکپارچه ، نسبت به سازمانهاي منطقه13ماده  2مقررات بند  - 3

  . واهد گردیداعمال خ شوند، آن ملحق می
  حق راي  - 15ماده  

  . کنندگان این کنوانسیون یا پروتکل مربوط به آن حق یک رأي خواهد داشت هر یک از امضاء - 1
بایستی حق خود را در اموري که  سازي اقتصادي می اي یکپارچه فوق، سازمانهاي منطقه 1بینی شده در بند  جز در مورد پیش - 2

با دادن تعدادي رأي مساوي، تعداد دولتهاي عضو خود که اعضاي کنوانسیون یا پروتکل مربوط است ،  در حیطه صالحیتشان
بایستی از حق رأي خود  آنها حق رأي خود را اعمال کرده باشند، این سازمانها نمی هر گاه دولتهاي عضو. بدان هستند اعمال نمایند
  . استفاده نمایند و بالعکس

  هاي آن  یون و پروتکلارتباط بین کنوانس - 16ماده  
تواند به عضویت یک پروتکل درآید، مگر آنکه از قبل طرف  سازي اقتصادي نمی اي یکپارچه یک دولت یا یک سازمان منطقه - 1

  . همان زمان به عضویت آن داخل شود کنوانسیون بوده و یا در
  . کل اتخاذ گرددبایستی به وسیله طرفهاي آن پروت تصمیمات مربوط به هر پروتکل فقط می - 2
  االجرا گردیدن  الزم - 17ماده  

االجرا  کنوانسیون حاضر در نودمین روز پس از تاریخ ایداع بیستمین سند مربوط به تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق الزم - 1
  . خواهد شد

تاریخ ایداع یازدهمین سند  بینی شده باشد در نودمین روز پس از کلیه پروتکلها، جز در مواردي که به نحو دیگري پیش - 2
  . االجرا خواهد گردید پروتکل یا الحاق بدان الزم تصویب، پذیرش یا موافقت با

براي هر طرفی که این کنوانسیون را پس از ایداع بیستمین سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق، تصویب قبول و یا تأیید  - 3
مین روز بعد از تاریخ ایداع مدارك تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق آن طرف شود، کنوانسیون در نود می کند یا بدان ملحق می
  . االجرا خواهد گردید الزم

 2االجرا شدن آن طبق بند  جز در مواردي که به نحو دیگري در پروتکل قید شده باشد کلیه پروتکلها براي طرفی که بعد از الزم - 4
  . گردد بدان ملحق می کند یا قبول و یا تأیید می فوق آنرا تصویب،

در نودمین روز بعد از تاریخ ایداع مدارك تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط آن طرف یا در تاریخی که کنوانسیون براي آن  
  . گردد االجرا می شود، هر کدام دیرتر باشد، الزم می طرف قابل اجراء

سازي اقتصادي به عنوان  اي یکپارچه شده توسط یک سازمان منطقهفوق هر یک از مدارك ایداع  2و  1به منظور اجراي بند  - 5
  . اند، محسوب نخواهد شد که دولتهاي عضو آن سازمان ایداع کرده مدرك اضافی بر مدارکی

  شروط  - 18ماده  
  . بینی نشده است هیچ شرطی در این کنوانسیون پیش 
  رجوع  - 19ماده  

تواند با اعالم  االجرا گردیدن این کنوانسیون براي یکی از اعضاء عضو مزبور می خ الزمدر هر زمان پس از چهار سال از تاری - 1
  . الحاق خود به کنوانسیون رجوع نماید دار از کتبی به مرجع امانت

دن االجرا گردی بینی شده باشد، در هر زمان پس از چهار سال از تاریخ الزم جز در مواردي که به نحو دیگري در پروتکل پیش - 2
  . دار الحاق خود به پروتکل را مسترد دارد تواند با اعالم کتبی به مرجع امانت اعضاء عضو مزبور می پروتکل براي یکی از

دار، یا هر تاریخ بعدي که در اعالمیه رجوع  چنین رجوع بعد از انقضاي یک سال از تاریخ وصول آن توسط مرجع امانت - 3
  . خواهد بود مشخص شده باشد، مؤثر
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رجوع هر طرفی از الحاق خود به این کمیسیون، به منزله رجوع آن طرف از کلیه پروتکلهایی است که عضویت آن را داشته  - 4
  . است

  دار  مرجع امانت - 20ماده  
  . دار این کنوانسیون و هر پروتکل مربوط به آن را به عهده خواهد داشت دبیر کل سازمان ملل متحد وظایف امانت - 1
  : دار اعضاي کنوانسیون را به ویژه از موارد ذیل مطلع خواهد ساخت جع امانتمر - 2
  . 14و  13امضاي این کنوانسیون و هر پروتکل مربوط به آن و ایداع مدارك تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق طبق مواد  -الف  

  . خواهد گردید االجرا الزم 17تاریخی که کنوانسیون و هر پروتکل مربوط به آن طبق ماده  -ب 
  . 19هاي رجوع انجام شده طبق ماده  اعالمیه -پ 
االجرا  هاي مصوبه در خصوص کنوانسیون یا هر پروتکل مربوط به آن، پذیرش آنها توسط اعضاء و تاریخ الزم اصالحیه -ت 

  . 9گردیدن آنها طبق ماده 
  . 10ها طبق ماده  ه الحاقیهها و اصالحی کلیه مکاتبات مربوط به تصویب و موافقت با الحاقیه -ث 
سازي اقتصادي در مورد حدود صالحیت آنها نسبت به امور موضوع این کنوانسیون  اي یکپارچه هاي سازمان منطقه اطالعیه -ج 

  . به آن و همچنین تغییرات انجام شده در آنها و یا هر پروتکل مربوط
  . 11ماده  3هاي تسلیم شده طبق بند  اعالمیه -چ 

  متون معتبر  - 21ماده  
اصل این کنوانسیون که به زبانهاي عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه گردیده و کلیه آنها از اعتبار واحدي  

  . نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ایداع شود بایستی برخوردارند می
ي اختیار الزم در این مورد هستم، این کنوانسیون را امضاء کننده ذیل، که دارا در تصدیق و تسجیل مراتب فوق، اینجانب امضاء 

  . نمودم
   1985مارس  22منعقد در وین در تاریخ  
   1الحاقیه  
  پژوهش و مشاهدات علمی  

  : نمایند که مسائل عمده علمی به قرار ذیل است طرفهاي این کنوانسیون تصدیق می - 1
گردد  می UV - Bشناسی  ار تشعشعات ماوراء بنفش خورشیدي داراي اثرات زیستدگرگونی الیه اوزون منجر به تغییر مقد -الف  

ها و مواد مفید براي  ها، اکوسیستم اي براي سالمت انسان، ارگانیسم رسد عواقب بالقوه چون به سطح زمین می و این تشعشعات
  . انسان در بر دارد

اي در آب و هوا و اقلیم  ار دماي جو پدید آورده و عواقب بالقوهتواند تغییراتی در ساخت تغییرات توزیع عمودي اوزون می -ب 
  . داشته باشد

در انجام پژوهش و مشاهدات علمی و تنظیم و تدوین پیشنهادات خود جهت  3بایستی طبق ماده  کنندگان کنوانسیون می امضاء - 2
  : هاي ذیل همکاري نمایند مطالعات در زمینه تحقیقات و

  ) اتمسفر (یک و شیمی جو پژوهش در فیز -الف  
الگوهاي نظري جامع، توسعه بیشتر الگوهایی که تأثیرات متقابل بین فرآیندهاي تشعشعی، دینامیک و شیمیایی را مورد توجه  - 1

دهد بر اوزون اتمسفر، تفسیر  اثرات همزمان فعالیتهاي گوناگون انسان و آنچه به طور طبیعی روي می دهد، بررسی قرار می
اي، ارزیابی هر گونه تغییر در روندهاي جوي و ژئوفیزیکی، و توسعه  غیر ماهواره اي و گیري ماهواره هاي اطالعات اندازه مجموعه

  . ها در موارد خاص روشهایی براي مربوط ساختن تغییر این شاخص
هاي  توشیمیایی در الیهمطالعات آزمایشگاهی در مورد نرخ ضرائب، سطح مقطع جذب و مکانیسم فرآیندهاي شیمیایی یا ف - 2
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  . هاي صحرایی در تمام نواحی طیفی گیري نگاري براي اطمینان از اندازه استراتوسفر، اطالعات طیف تروپوسفر و
غلظت و جریان گازهاي منابع اصلی اعم از این که منشاء طبیعی داشته یا معلول فعالیتهاي انسان . گیریهاي صحرایی اندازه - 3

ترین سطح منتهی به الیه مرزي  گیریهاي همزمان ذرات ناشی از اعمال فتوشیمیایی تا پائین اتمسفر اندازه میکیباشد، مطالعات دینا
گیریهاي  گیري گوناگون با یکدیگر از جمله اندازه محلی، مقایسه دستگاههاي اندازه که زمین با استفاده از سیستمهاي سنجش از دور

گیري جوي، جریان طیف  اجزاء کلیدي غیر قابل اندازه ي، میدانهاي سه بعدي وا هماهنگ شده جمعی براي وسایل ماهواره
  . خورشیدي و شاخصهاي هواشناسی

گیري جوي شاخصهاي هواشناسی و جریان  کننده براي اجرا غیر قابل اندازه توسعه دستگاههاي ، از جمله دستگاههاي حس - 4
  . خورشیدي

  شناسی و تجزیه با انرژي نورانی  زیستپژوهش درباره اثرات بهداشتی، اثرات  -ب 
  رابطه بین قرار گرفتن انسان در معرض تشعشعات مریی و ماوراء بنفش خورشید و  - 1
  هاي پوستی مالنوما و غیر مالنوما و  شیوع سرطان -الف  

  . هاي ایمنی انسان اثرات بر سیستم -ب 
  بر حسب طول موج به  UV - Bاثرات تشعشعات  - 2
  هاي زمینی و  والت کشاورزي، جنگلها و سایر اکوسیستممحص -الف  

  . زنجیره غذایی آبی و آبزیان و نیز ممانعت احتمالی تولید اکسیژن توسط فیتوپالنکتونهاي دریایی -ب 
بین کند، از جمله ارتباط  ها عمل می ها و اکوسیستم شناسی گونه طبق آنها بر مواد زیست UV - Bهایی که تشعشعات  مکانیسم - 3

  . العمل، ترمیم نوري انطباق و حفاظت عکس دوراژ نرخ دوراژ
العملهاي طیفی با استفاده از تشعشعات چند رنگی به منظور در برگرفتن اثرات متقابل  مطالعات مربوط به اثرات طیفی و عکس - 4

  . نواحی مختلف طول موج ممکن در تمام
شناسی که براي تعادل بیوسفریک حائز اهمیت هستند و  هاي زیست اي گونهبر حساسیتها و فعالیته UV - Bتأثیر تشعشعات  - 5

  . مانند فتوسنتز و بیوسنتز اي فرآیندهاي پایه
  . کننده توسط انرژي نورانی مواد شیمیایی کشاورزي و سایر مواد بر تجزیه مواد آلوده UV - Bتأثیر تشعشعات  - 6

  پژوهش در مورد اثرات بر آب و هوا  -ج 
گیري و اثر بر شاخصهاي اقلیمی، مانند  اي اثرات تشعشعی اوزون و سایر انواع غیر قابل اندازه العات نظري و مشاهدهمط - 1

  . هاي آسمانی، تبادل بین تروپوسفر و استراتوسفر اقیانوس چگونگی ریزش دماي زمین و سطح
  . ت انسانهاي مختلف فعالی تحقیق درباره اثرات آن گونه عوامل اقلیمی بر جنبه - 2
  مشاهدات سیستماتیک درباره  -د  

با استفاده از سیستم مشاهده ) یعنی تغییرپذیري فضایی و زمانی محتوي ستونی کل و توزیع عمودي (وضعیت الیه اوزون  - 1
  . اي و زمینی هاي ماهواره یکپارچه کردن سیستم جهانی اوزون بر اساس

  . هاي کربن سفریک براي التین خانوادهغلظت گازهاي اصلی تروپرسفریک و استراتو - 2
  . اي هاي ماهواره هاي مستقر در زمین و نیز سیستم دما از زمین تا مزوسفر ، با استفاده از سیستم - 3
شود، با  رسد و تشعشع حرارتی که از زمین منعکس می جریان نور خورشید که بر حسب طول موج که به جو زمین می - 4

  . اي ماهواره هايگیری استفاده از اندازه
به سطح ) UV - B(جریان نور خورشیدي که بر حسب طول موج که محدوده طول موج ماوراء بنفش داراي اثرات بیولوژیکی  - 5

  . رسد زمین می
  . اي هاي مستقر در زمین، هوابرد و ماهواره خصوصیات و توزیع آئروسول از زمین تا مزوسفر، با استفاده از سیستم - 6
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  . گیري مدرن هواشناسی در سطح زمین هاي اندازه هاي حائز اهمیت اقلیمی از طریق حفظ برنامهمتغیر - 7
هاي پیشرفته براي تفسیر  ها، با استفاده از روش گیري، دماها، جریان نور خورشیدي و آئروسول انواع غیر قابل اندازه - 8

  . هاي جهانی داده
هاي آموزش  ر نظر گرفتن نیازهاي ویژه کشورهاي در حال رشد در پیشبرد برنامهبایستی با د کنندگان کنوانسیون می امضاء - 3

وار در این الحاقیه  لزوم همکاري نمایند تا از این طریق در تحقیقات و مشاهدات سیستماتیک که خالصه مناسب علمی و فنی مورد
ن ابزار کار و روشهاي مشاهده براي ایجاد این منظور یابد به هماهنگ نمود و براي. بدان اشاره شده است مشارکت نمایند

  . مبذول گردد هاي قابل مقایسه و استاندارد شده اطالعات علمی توجه خاصی مجموعه
تصور بر این است که اجسام شیمیایی طبیعی و انسان ساخته ذیل، که در ذکر آنها رعایت اولویت نگردیده است، تغییرات  - 4

  : آورند یکی الیه اوزون پدید میشیمیایی و فیز اي در خواص بالقوه
  اجسام کاربنی  -الف  

  ) CO(مونواکسید کربن  - 1
اي در فتوشیمی تروپوسفر  شود که نقش مستقیم عمده هاي مهم طبیعی و انسان ساخته دارد و تصور می مونواکسید کربن منشاء 

  . فتوشیمی استراتوسفر دارد و نقش غیر مستقیم در
  ) CO) (ز کربنیکگا (دي اکسید کربن  - 2
گاز کربنیک به طور عمده منشاء طبیعی و انسان ساخته دارد و با تأثیرگذاري بر ساختار دماي به اوزون استراتوسفر جو لطمه  

  . زند می
  ) CH(متان  - 3
  . دده متان هم منشاء طبیعی درد و هم منشاء انسانی و اوزون تروپوسفر و استراتوسفر هر دو را تحت تأثیر قرار می 

  انواع هیدروکربن غیر متانی  - 4
باشد هم منشاء طبیعی دارند و هم منشاء انسانی و نقش  انواع هیدروکربن غیر متانی که شامل تعداد بسیاري از مواد شیمیایی می 

  . تروپوسفر و نقش مستقیمی در فتوشیمی استراتوسفر دارند مستقیم در فتوشیمی
  اجسام نیتروژنی  -ب 
  ) NO(ازت منواکسید  - 1
کند منواکسید ازت منبع اصلی  منابع عمده اکسید ازت طبیعی است، ولی فعالیتهاي انسان در این زمینه اهمیت روزافزونی پیدا می 

  . نماید نقش حیاتی در کنترل کردن غلظت اوزون استراتوسفر ایفاء می استراتوسفر است که
  ) NOX(اکسیدهاي ازت  - 2
اي فقط در فرآیندهاي فتوشیمی تروپوسفر و نقش غیر مستقیمی در فتوشیمی استراتوسفر  قیم عمدهنقش مست NOXمنابع زمینی  

   NOXتزریق  دارند، در حالی که
ممکن است مستقیماً موجب تغییر در اوزون، تروپوسفر و استراتوسفر ) الیه بین تروپوسفر و استراتوسفر (در نزدیکی تروپوپوز  

  . فوقانی شود
  لردار ترکیبات ک -ج 
   CFCL 3, CCL 4هاي کامالً هالوژنی شده مثالً  آلکان - 1

  
CL 3(CFC - 0113 (  

,CF2 CL2(CFC - 12), (CFC -11) CF4 CL2 (CFC - 114) C2 F3   
کند که نقش حیاتی در فتوشیمی اوزون، به ویژه در  هاي کامالً هالوژنی شده ساخته انسان هستند و به عنوان منبع عمل می آلکان 
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  . کیلومتري دارد 50تا  30تفاع ار
   CHF 2 CF (CFC-22)CH 3 CLهاي نیمه هالوژنه مانند  آلکان - 2

CH3 CCL3 , CHFCL2 (DCFC - 21 (  
این . هاي نیمه هالوژنه مذکور در فوق در اصل ساخته دست انسان است طبیعی است در حالی که سایر آلکان CH3 CLمنابع  

  . نمایند راتوسفر عمل میاستCLOXگازها به عنوان منبع 
  اجسام برومین  -د  
   CFBRهاي کامالً هالوژنی شده، مثالً  آلکان 
  . نمایند رفتار می CLOXکنند که به طریق متشابه  عمل می BROXاین گازها انسان ساخته هستند و به عنوان منبع  

  ترکیبات هیدروژنی  -ه 
  ) H2(هیدروژن  - 1
  . کند یعی و انسانی خود در فتوشیمی استراتوسفر نقش اندکی ایفاء میهیدروژن، با هر دو منشاء طب 

  ) H2O(آب  - 2
منابع محلی بخار آب در استراتوسفر . آب که منشاء طبیعی دارد، نقش حیاتی در فتوشیمی تروپوسفر و نیز استراتوسفر دارد 

  . حد کمتري، اکسیداسیون هیدروژن است شامل اکسیداسیون متان و تا
   2یه الحاق 
  مبادله اطالعات  

نمایند که گردآوري و مبادله اطالعات عاملی مهم در نیل به اهداف کنوانسیون حاضر و  کنندگان کنوانسیون تأکید می امضاء - 1
ن کنندگا باشند بنا براین امضاء گیرد مناسب و الزم می است که کلیه اقداماتی که در این رابطه صورت می حصول اطمینان از این امر

  . اي، تجاري و حقوقی را مبادله نمایند اقتصادي، حرفه کنوانسیون باید اطالعات علمی، اجتماعی،
کنندگان کنوانسیون در اخذ تصمیم در مورد نوع اطالعات قابل گردآوري و مبادله باید سودمندي اطالعات و هزینه  امضاء - 2

نمایند که همکاري موضوع این الحاقیه باید در چهارچوب قوانین  تأیید میکنندگان همچنین  امضاء. باشند کسب آنها را در نظر داشته
  . اي، و حفظ اطالعات محرمانه و مربوط به مالکیت انجام پذیرد انحصاري، اسرار حرفه هاي مربوط به حقوق داخلی مقررات و رویه

  اطالعات علمی  - 3
  : این امر شامل اطالعاتی است راجع به 
گیري  هاي پژوهشی جهت بهره ریزي شده و جاري، اعم از دولتی و خصوصی، به منظور هماهنگی برنامه نامهپژوهشهاي بر -الف  

  . المللی امکانات و منابع ملی و بین هر چه بهتر از
  اطالعات مربوط به پخش مواد و گازهاي مورد نیاز براي پژوهش  -ب 
و قابلیت تحمل آن براي پذیرش تغییرات، به ویژه درباره وضع  در نشریات معتبر علمی راجع به فیزیک و شیمی جو زمین -پ 

بر سالمت انسان، محیط زیست و اقلیم ناشی از دگرگونیهاي حادث در طول زمان، خواه در کل محتوي  الیه اوزون و اثرات آن
  . ستونی اوزون و خواه توزیع عمودي آن

  . دههاي آین ها براي پژوهش ارزیابی نتایج پژوهش و توصیه -ت 
  اطالعات فنی  - 4
  : این بخش شامل اطالعاتی است درباره 
استفاده از مواد شیمیایی و تکنولوژي جایگزین به منظور تقلیل و پخش مواد تغییر دهنده اوزون و پژوهشهاي جاري و  -الف  

  . انجام مربوط به آن ریزي شده در حال طرح
  . شیمیایی یا مواد دیگر و یا تکنولوژیهاي جایگزین محدودیتها و خطرات محتمل در استفاده از مواد -ب 
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   1اقتصادي و بازرگانی درباره اجسام مذکور در الحاقیه شماره  -اطالعات اجتماعی  - 5
  : این بخش شامل اطالعاتی است درباره 
  . تولید و ظرفیت تولید -الف  

  . کاربرد و الگوهاي -ب 
  . واردات و صادرات -پ 
هاي انسان که ممکن است به طور غیر مستقیم الیه اوزون را دگرگون سازد و اثرات اقدامات  ات و فوائد فعالیتها، خطر هزینه -ت 

  . گیرد شود و یا مورد توجه قرار می کنترل درآوردن این فعالیتها انجام می منظم که جهت تحت
  اطالعات حقوقی  - 6
  : این بخش حاوي اطالعاتی است در خصوص 
  . ملی ، تدابیر اداري و پژوهشهاي حقوقی مربوط به حفاظت از الیه اوزونقوانین  -الف  

  . المللی، از جمله قراردادهاي دو جانبه، مربوط به حفاظت از الیه اوزون هاي بین موافقتنامه -ب 
  . روشها و شرایط صدور اجازه در دسترس قرار داشتن حق انحصاري مربوط به حفاظت از الیه اوزون -پ 

  محیط زیست سازمان ملل  برنامه 
   1987شوند مصوبه نهایی  پروتکل مونرآل درباره اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می 

االختیار درباره پروتکل مربوط به کلروفلوئور و کربنها مربوط به کنوانسیون وین براي حفاظت از الیه  کنفرانس نمایندگان تام - 1
توسط مدیر اجرایی برنامه UNEPتصویب شده توسط شوراي یونپ  1985ماه مه  23مورخ  13.18شماره  اوزون، طبق تصمیم

  . محیط زیست سازمان ملل تشکیل گردید
المللی هواپیمایی کشوري در  در مقر اصلی سازمان بین 1987سپتامبر  16تا  14کنفرانس، با مساعدت دولت کانادا از تاریخ  - 2

  . شهر مونرآل منعقد شد
  : دولتهاي ذیل دعوت را پذیرفتند و در کنفرانس شرکت جستند. براي شرکت در این کنفرانس دعوت شدند همه کشورها - 3
الجزیره، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بورکینافاسو، جمهوري سوسیالیستی سویتی بیلوروس، کانادا، شیلی، چین،  

دمکراتیک، مصر، فنالند، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، اندونزي، اسرائیل، ایتالیا، چکسلواکی، دانمارك، یمن  کلمبیا، کنگو، کاستاریکا،
مکزیک، مراکش ، هلند، زالند نو، نیجریه، نروژ، پاناما، پرو، فیلیپین، پرتغال، سنگال،  ژاپن، کنیا، کره، لوکزامبورگ، مالزي، موریس،

سوسیالیستی سویتی اوکرائین، اتحاد جماهیر شوروي، انگلستان،  ورياسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، توگو، تونس، اوگاندا، جمه
  . ایاالت متحده آمریکا، و ونزوئال

  . جامعه اقتصادي اروپا نیز شرکت نمود - 4
  : ناظرانی از دولتهاي زیر جلسات مذاکرات کنفرانس حضور یافتند - 5
  . جمهوري دومینیکن، اکوادور، مجارستان، هند، کویت، لهستان 

  . ناظرانی نیز از این ارگانهاي سازمان ملل، مؤسسات تخصصی و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی در کنفرانس شرکت کردند - 6
، )ICAO(المللی هواپیمایی  سازمان بین) GATT(ها و تجارت  ، موافقتنامه علمی درباره تعرفه)WMO(سازمان هواشناسی جهانی  

المللی، فدراسیون  اتاق تجارت بین) OECD(، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )CEC(روپاافریقا، شوراي جوامع ا سازمان اتحاد
فدراسیون اروپایی صنعت شیمیایی، جامعه سازندگان مواد شیمیایی، شوراي دفاع از منابع طبیعی ،  شرکتهاي اروپایی آئروسول،

، ) کانادا (، دوستداران زمین، بنیاد سیاتل)green peace(زیست، صلح سبز  انستیتوي جهانی منابع و صندوق دفاع از محیط
المللی سازندگان اتومبیل، اتحاد براي  ، مؤسسه بین)کانادا (همانی و همکاران .، دکتر اف اي)کانادا (المللی واتو  آزمایشگاههاي بین

ایاالت متحده  (یت از محیط زیست سازمان حما ،)ایاالت متحده آمریکا (، انستیتوي تهویه مطبوع و تبرید CFCSخط مشی مسؤوالنه 
، محصوالت شیمیایی )کانادا (، انستیتوي خط مشی زیست محیطی اروپا، انجمن ملی حفاظت آتش، دوپون کانادا، گربلوف)آمریکا
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  . متحد، اینک، نیروي هوایی ایاالت متحده آمریکا
  . طلبا، مدیر اجرایی یونپ افتتاح گردید. رسماً توسط دکتر مصطفی ك 
کنندگان در کنفرانس خیر  میالن، وزیر محیط زیست کانادا از طرف آن دولت به شرکت جریان مراسم افتتاح، جناب آقاي تام مکدر  

  . مقدم گفت
به عنوان دبیر اجرایی انجام وظیفه ) از یونپ (طلبا به عنوان دبیر کل کنفرانس و دکتر ایوونارم البوسکا . دکتر مصطفی ك - 8

  . کردند
  . النگ سفیر اتریش را به عنوان رئیس انتخاب نمود. نس با اتفاق آراء آقاي وکنفرا - 9
  . آقاي حواص، سفیر مصر. معاونان رئیس 
  ) اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي (زاخاروف . دکتر و 
  ) فیلیپین (روکوئه . ر. آقاي س. مخبر 

  : کنفرانس دستور کار زیر را تصویب کرد - 11
  س افتتاح کنفران - 1
  . امور سازمانی - 2
  . نامه تصویب آیین -الف  

  . انتخاب رئیس -ب 
  . انتخاب معاون رئیس و مخبر -پ 
  . تصویب دستور کار -ت 
  . ها تصویب اعضاء کمیته اعتبارنامه -ث 
  . تعیین اعضاء کمیته تدوین -ج 
  . سازماندهی کار کنفرانس -چ 
  . اي حفاظت الیه اوزوننویس پروتکل کنوانسیون وین بر بررسی پیش - 3
  . ها گزارش کمیته اعتبارنامه - 4
  . تصویب پروتکل کنوانسیون وین براي حفاظت الیه اوزون - 5
  . تصویب مصوبه نهایی کنفرانس - 6
  . امضاي تدارك نهایی - 7
  . ختم کنفرانس - 8

  . نامه خود تصویب کرد د گردیده به عنوان آیینرا که توسط دبیرخانه پیشنها 2.  9. . جی. آي. کنفرانس مدرك شماره یونپ  - 12
  : هاي ذیل را تشکیل داد نامه، کنفرانس کمیته طبق آیین - 13

  کمیته کل  
  رئیس کنفرانس : رئیس 
  کمیته عمومی  
  رئیس کنفرانس : رئیس 
  . معاون رئیس کنفرانس، مخبر و معاون رئیس کمیته تدوین: اعضاء 
  کمیته تدوین  
  ) کانادا (آلن . جی. نآقاي جا: رئیس 
  . آرژانتین، استرالیا، فرانسه، ژاپن، انگلستان، ایاالت متحده آمریکا: اعضاء 
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  ها  کمیته اعتبارنامه 
  . خوزه مام، بوستانی سفیر برزیل: رئیس 
  . فنالند، آلمان فدرال، اندونزي، کنیا، مکزیک، نروژ: اعضاء 

  : س قرار گرفت عبارت بودند از اي که مبناي مذاکرات کنفران مدارك عمده - 14
جی و . آي. نویس تجدید نظر شده پروتکل درباره کلروفلوئورو کربنها و سایر اجسام کاهش دهنده اوزون، یونپ  هفتمین پیش 

   1تجدید نظر شماره 
کربنها، مربوط به هاي گروه کار ویژه متشکل از کارشناسان حقوقی و فنی براي تدوین یک پروتکل درباره کلروفلوئورو  گزارش 

  ). گروه وین (حفاظت الیه اوزون  کنوانسیون وین براي
UNEP/WG.151/L.4.UNEP/WG.167/2 and UNEP/WG.172/2   

  . عالوه بر این، کنفرانس مدارك دیگري در اختیار داشت که از طرف دبیرخانه یونپ در دسترس گذاشته شد - 15
کننده طبق فهرست بند  هاي نمایندگان دولتهاي شرکت ود را مبنی بر این که اعتبارنامههاي خ کنفرانس توصیه کمیته اعتبارنامه - 16
  . قرار داد، تصویب کرد را باید مورد تأیید 3

پروتکل مونرال را درباره اجسامی که موجب کاهش الیه  1987سپتامبر  16بر اساس مذاکرات کمیته کل، کنفرانس در تاریخ  - 17
در وزارت  1988ژانویه  16تا  1987سپتامبر  17این پروتکل که ضمیمه این مصوبه نهایی است، از تاریخ . تپذیرف گردند، اوزون می

در مقر سازمان ملل متحد در نیویورك براي امضاء  1988سپتامبر  15تا  1988ژانویه  17امور خارجه کانادا در اتاوا و از تاریخ
  . مفتوح خواهد بود

  : هاي ذیل را که ضمیمه این مصوبه نهایی است، تصویب نمود ههمچنین کنفرانس قطعنام - 18
  . قطعنامه درباره پروتکل مونرآل - 1
  . قطعنامه درباره مبادله اطالعات فنی - 2
  . قطعنامه درباره گزارش اطالعات - 3
  . قدردانی از دولت کانادا - 4

  . یاناتی نمودند که در این مدرك ثبت گردیده استدر زمان تصویب این مصوبه نهایی برخی از هیأتهاي نمایندگی ب - 19
  . به منظور گواهی مندرجات، نمایندگان این مصوبه نهایی را امضاء نمودند 
انجام شده در مونرآل در تاریخ شانزدهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت در یک متن اصلی به زبانهاي  

ی و اسپانیایی، متن هر یک از زبانها متساویاً معتبر است، متن اصلی نزد دبیر کل سازمان ملل فرانسه، روس عربی، چینی، انگلیسی،
  . تودیع خواهد شد

  قطعنامه درباره پروتکل مونرآل  - 1
  کنفرانس  
اء در گردند، با قدردانی از این که پروتکل براي امض با تصویب پروتکل مونرآل درباره اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می 

، 1985مارس  22مونرآل مفتوح گردید، با یادآوري کنوانسیون وین براي حفاظت در الیه اوزون، مصوب  در 1987ششم سپتامبر 
االختیار درباره حفاظت الیه اوزون، مصوب همان روز که در بند ششم آن توصیه شده  تام با توجه به قطعنامه کنفرانس نمایندگان

نماید که تا زمانی که پروتکل به مرحله اجراء در  اي، را ترغیب می منطقه سازي اقتصادي انهاي یکپارچهکلیه دولتها و سازم "بود 
در اختیار دارند، از جمله کنترل تولید یا کاربرد تا  اي که ها، با هر وسیله خود را مثالً در آئروسل CFCنیامده است، مواد پخش 

  . "حداکثر ممکن کنترل نمایند
شود که بند  اند دعوت می اي که تاکنون چنین کاري را انجام نداده سازي اقتصادي منطقه لتها و سازمانهاي یکپارچهاز همه دو - 1

  . وضع خاص کشورهاي در حال رشد، به موقع اجراء بگذارند ششم را، با در نظر گرفتن
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  . ون را بپذیرندشود که عضویت کنوانسیون وین براي حفاظت الیه اوز از همه دولتها درخواست می - 2
نماید که  اند ترغیب می اي را که تاکنون در این کنفرانس شرکت نجسته سازي اقتصادي منطقه همه دولتها و سازمانهاي یکپارچه - 3

  . گردند، امضاء و عضویت آن را قبول نمایند باره اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می پروتکل مونرآل را در
کند که این قطعنامه را به دبیر کل سازمان ملل تسلیم نمایند و  امه محیط زیست سازمان ملل درخواست میاز مدیر اجرایی برن - 4

  . اي توزیع کنند سازي اقتصادي منطقه سازمانهاي یکپارچه آن را بین همه دولتها و
  قطعنامه درباره مبادله اطالعات فنی  - 2
  کنفرانس  
گردند با علم به اهمیت تقلیل هر چه سریعتر پخش این  ی که موجب کاهش الیه اوزون میبا تصویب پروتکل مونرآل درباره اجسام 

  . هایی که بتوانند این هدف را عملی سازند نیاز تبادل سریع اطالعات درباره تکنولوژیها و خط مشی اجسام ، با توجه به
نخستین مالقات اعضاء ترتیبات مناسب را جهت کند که تا  از مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل درخواست می - 1

  . پروتکل اتخاذ نماید 10و  9هاي  درباره تکنولوژي مذکور در ماده تسهیل مبادله اطالعات
نماید که با همکاري یونپ کارگاهی با اهداف زیر در اسرع  اي ذیعالقه دعوت می سازي منطقه از دولتها و سازمانهاي یکپارچه - 2

  . وقت برپا نمایند
 "الف "هاي اجرایی براي کاهش پخش اجسام فهرست شده در ضمیمه  ها، خط مشی مبادله اطالعات در خصوص تکنولوژي -الف  

  . کنوانسیون وین براي حفاظت الیه اوزون 2ضمیمه  2راه حلهاي دیگر، با توجه به بند  پروتکل و براي یافتن
  . طلبند ی بیشتري را میهاي فن هایی که پژوهشها و خط مشی تعیین زمینه -ب 
نماید که با شرکت در این کارگاه شرکت و کمک به پیشبرد اهداف آن از اطالعاتی که از این  مند را ترغیب می همه اعضاء عالقه - 3

  . است به منظور کاهش پخش آن مواد و یافتن راه حلهاي دیگر استفاده شایسته بنمایند طریق کسب شده
  ش دادن اطالعات قطعنامه درباره گزار - 3
  کنفرانس  
  . گردند با تصویب پروتکل مونرآل درباره اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می 
با اعتقاد به این که تهیه به موقع گزارش از اطالعات کامل و دقیق درباره تولید و مصرف اجسام کنترل شده جهت اجراي مؤثر این  

  است،  پروتکل حائز اهمیت
نماید براي کسب اطالعات و گزارش در خصوص تولید، واردات و صادرات اجسام کنترل  کنندگان دعوت می ءاز همه امضا - 1

کنوانسیون وین براي حفاظت الیه اوزون، هر  4، ماده 1پروتکل و با توجه بند  7به موقع مطابق با ماده  شده به صورت کامل و
  . گونه اقدام را معمول دارند

دهی اطالعات با یکدیگر مشورت  ریزي و اجراء سیستمهاي گزارش کند که به منظور طرح ان دعوت میکنندگ از همه امضاء - 2
  . بهره گیرند) یونپ (از نظرات و مساعدت برنامه محیط زیست سازمان ملل  نمایند و در صورت لزوم

سی از کارشناسان دولتی، با کمک نماید که ظرف شش ماه پس از تصویب این قطعنامه اجال از مدیر اجرایی یونپ دعوت می - 3
المللی ذیربط، به منظور توصیه براي هماهنگ ساختن اطالعات مربوط به تولید، واردات و صادرات  بین کارشناسان سازمانهاي

  . سنجش اطالعات مربوط به اجسام کنترل شده تشکیل دهند جهت حصول اطمینان از انسجام و قابلیت
  قدردانی از دولت کانادا  
  فرانس کن 
  . به دعوت مبتنی بر حسن نیت دولت کانادا در مونرآل تشکیل گردید 1987سپتامبر  16تا  14که از  
با یقین به این که مساعی دولت کانادا و مقامات شهر مونرآل در تأمین تسهیالت محل کنفرانس و وسایل و منابع دیگر به نحو قابل  

نوازي دولت کانادا و شهر مونرآل  قدردانی عمیق خود را از عنایات و مهمانجریان جلسات مؤثر بوده است،  توجهی در حسن
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کننده در کنفرانس ، و سپاس صمیمانه خود را به دولت کانادا، مقامات شهر  شرکت نسبت به اعضاء هیأتها، ناظران و دبیرخانه
شائبه آنها به کنفرانس و اشخاصی که با کار آن  ل بیاقبا مونرآل و یا از طریق آنها به مردم کانادا و به ویژه اهالی مونرآل به سبب

  . دارد مربوطند و به دلیل مساعدت آنها به توفیق کنفرانس ابراز و تقدیم می
  بیانات  
االختیار در خصوص پروتکل مونرآل درباره اجسامی که موجب  ایراد شده در هنگام تصویب مصوبه نهایی کنفرانس نمایندگان تام 

  . گردند می نکاهش الیه اوزو
گفت اظهار داشت که استنباط کشورهاي در حال توسعه  هیأت نمایندگی مصر که از جانب کشورهاي در حال توسعه سخن می - 1

گردند این است که هیچ یک از مقررات آن به هیچ  مونرآل در خصوص اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می پروتکل 2از ماده 
  . نخواهد داشت 5و  4هاي  و ماده 3ماده ) ج(فرعی  رباره بندوجه اثري بر موافقت حاصل د

هیأت نمایندگی دانمارك به عنوان نماینده جامعه اقتصادي اروپا اظهار داشت که همه دولتهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا  - 2
دولتهاي عضو جامعه  گردند امضاء خواهند کرد و همه اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می پروتکل مونرآل را درباره

اوزون را در اسرع وقت امضاء خواهند کرد، تا بتوان پروتکل مونرآل را از اول  اقتصادي اروپا کنوانسیون وین براي حفاظت الیه
  . به مرحله اجرا درآورد 1989ژانویه 

باید تحت  cfcsکه تجارت هیأت نمایندگی اتحاد جماهیر شوروي اظهار داشت که در عین حال که با این نظر موافق است  - 3
اي تدوین شود که به اعضاء اجازه دهد تعهدات سابق  اي به صورت ماده داند که مقرره دولت متبوعش الزم می کنترل باشد، معذالک
 در نخستین مالقات اعضاء باید. المللی مطابقت خواهد داشت هاي بین همه موافقتنامه این امر با نص و روح. خود را اجراء نمایند

تري  عمل آید تا پروتکل انعطاف بیشتري پیدا کند و به نحو مناسب ها و تصحیحاتی در برخی از مواد به کوشش شود که اصالحیه
گردند، کمتر مصرف  کاهش الیه اوزون می جوابگوي نیازهاي کشورهاي مختلف، به ویژه آنهایی باشد که از اجسامی که موجب

  . کنند
است عالوه بر اجسام کاهش دهنده اوزون، اطالعات علمی مربوط به اثرات استفاده از اجسام در اولین جلسه اعضاء، بهتر  

بدین منظور . هاي زیست محیطی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد محیط زیست انسان و همچنین نتیجه جایگزین بر بهداشت و
المللی در  کید بر اراده کشورمان براي بسط همکاریهاي بینبا تأ. جایگزین تهیه نمایند کارشناسان علمی باید یک بررسی از اجسام

جمهوري به طور کلی این است که پروتکل حاضر براي امضاء  زمینه حفظ محیط زیست و نیز الیه اوزون، نظر هیأت اتحاد جماهیر
توان گفت  کنفرانس، می روزهاي اخیر آماده است و بعد از بررسی مبانی حقوقی مقررات مندرج در بعضی از مواد تدوین شده در

  . که مشکلی در کار نیست
  گردند  پروتکل مونرآل درباره اجسامی که موجب کاهش الیه اوزون می 
  کنندگان این پروتکل،  امضاء 
  باشند،  که عضو کنوانسیون وین براي حفاظت الیه اوزون می 
مناسب جهت حفاظت از بهداشت انسان و محیط زیست در شان به موجب آن کنوانسیون مبنی بر اتخاذ تدابیر  با آگاهی از وظیفه 

سازند یا ممکن است دگرگون سازند،  قطعی یا بالقوه ناشی از فعالیتهاي انسان که الیه اوزون را دگرگون می آور مقابل اثرات زیان
اي تغییر دهند یا  گونه تواند به نحو چشمگیري الیه اوزون را به سراسر جهان می با توجه به این که پخش بعضی از اجسام در

  انسان و محیط زیست گردند،  بخش بر بهداشت موجب کاهش آن شوند که محتمالً موجب اثرات زیان
  با وقوف به اثرات بالقوه زیست محیطی پخش این اجسام،  
علمی مربوط و با در نظر  شوند باید مبتنی بر داشتن با علم به این که تدابیري که به منظور حفاظت الیه اوزون از کاهش اتخاذ می 

  اقتصادي باشد،  گرفتن مالحظات فنی و
با تصمیم براي حفاظت الیه اوزون از راه اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت کنترل منصفانه پخش جهانی موادي که الیه اوزون را کاهش  
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  به مالحظات فنی و اقتصادي، نهایی حذف این پخشها بر پایه پیشرفتهاي دانش علمی و فنی و با توجه  دهند و با هدف می
  با قبول این واقعیت که مقررات خاصی جهت رفع نیازهاي کشورهاي در حال رشد به این اجسام الزم است،  
اي معمول گردیده  با آگاهی از اقدامات احتیاطی که تاکنون به منظور کنترل پخش برخی کلروفلوئور و کربنها در سطح ملی و منطقه 

  . است
المللی در پژوهشها و پیشبرد دانش و تکنولوژي مربوط به کنترل و تقلیل پخش اجسامی  اهمیت ترغیب همکاریهاي بین با توجه به 

  : گردند، و با عنایت خاص به نیازهاي کشورهاي در حال رشد، به نحو ذیل توافق نمودند الیه اوزون می که موجب کاهش
  تعاریف  - 1ماده  
  از نظر اجراي این پروتکل  

به تصویب رسیده  1985مارس  22به معنی کنوانسیون وین براي حفاظت از الیه اوزون است که در تاریخ  "کنوانسیون " - 1
  . است

کنندگان این پروتکل به نحو مرادف به  اي دیگر تصریح شده باشد، طرفها، اعضاء، و امضاء غیر از مواردي که در متن به گونه - 2
  . اند کار رفته

  . باشد می "کنوانسیون "به معنی دبیرخانه  "نهدبیرخا " - 3
به معنی جسمی است که در پیوست الف این پروتکل فهرست گردیده است، خواه به تنهایی وجود داشته  "جسم کنترل شده " - 4

کند جز  صورت مخلوط، اما هر گونه جسم یا مخلوطی را که به صورت محصول مصنوعی باشد استثناء می باشد و خواه به
  . رود اجسام فهرست شده به کار می ظروفی که براي حمل و نقل یا ذخیره کردن،

اي است که تولید گردیده منهاي مقداري که از طریق تکنولوژیهایی که مورد تصویب  به معنی مقدار اجسام کنترل شده "تولید " - 5
  . میان برود قرار خواهد گرفت از

  . ردات، منهاي صادرات اجسام کنترل شده استبه معنی تولید به عالوه وا "مصرف " - 6
  . تعیین گردیده است 3تولید ، واردات، صادرات و مصرف به معنی سطوحی است که طبق ماده  "بینی شده سطوح پیش " - 7
ظور بینی شده تولید یک عضو است به عضو دیگر به من به معنی انتقال تماسی یا جزئی از سطح پیش "افزایی صنعتی کفایت " - 8

  . ها بینی در ذخایر در اثر تعطیل کارخانه یا جوابگویی به تنگناهاي قابل پیش نیل به کارآیی اقتصادي
  تدابیر جهت اعمال کنترل  - 2ماده  

، پیوست الف، براي دوره 1بینی شده مصرفش را از اجسام کنترل شده در گروه  هر عضو باید مراقبت کند که سطح پیش - 1
ماهه بعد از آن، از  االجرا شدن این پروتکل و در هر دوره دوازده روز هفتمین ماه پس از تاریخ الزم از نخستینماهه بعد  دوازده

در پایان همین دوره هر عضو تولیدکننده یکی یا بیشتر از این . تجاوز ننماید 1986بینی شده مصرف کشورش در سال  سطح پیش
تجاوز  1986بینی شده تولیدش در سال  سطح پیش ده تولیدش از این اجسام ازبینی ش اجسام، باید مراقبت نماید که سطح پیش

  . افزایش یافته باشد 1986نکند، مگر آنکه این سطح کمتر از ده درصد سطح 
، پیوست الف، براي دوره 2بینی شده مصرف اجسام کنترل شده مندرج در گروه  هر عضو باید مراقبت کند که سطح پیش - 2

ماهه بعد از آن،  روز سی و هفتمین ماه پس از تاریخ قابل اجرا شدن این پروتکل و در هر دوره دوازده د از نخستینماهه بع دوازده
هر عضو تولیدکننده یکی یا بیشتر از این اجسام باید مراقبت . تجاوز نکند 1986بینی شده مصرف کشورش در سال از سطح پیش

تجاوز نکند مگر آنکه این سطح  1986شده تولیدش در سال  بینی ام از سطح پیشبینی شده تولیدش از این اجس کند که سطح پیش
که جوابگوي نیازهاي اساسی داخلی  این افزایش فقط تا آنجا قابل قبول است. افزایش یافته باشد 1986کمتر از ده درصد سطح 

نخستین مالقات  هاي اجراي این تدابیر در شیوه. افزایی صنعتی بین اعضاء باشد و تنها به منظور کفایت 5اعضاء مشمول ماده 
  . اعضاء متعاقب نخستین بررسی علمی اتخاذ خواهد شد

، پیوست الف، براي دوره بین 1بینی شده مصرفش از اجسام کنترل شده در گروه  هر عضو باید مراقبت نماید که سطح پیش - 3
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بینی شده مصرفش  از آن، ساالنه از هشتاد درصد سطح پیش ماهه پس و در هر دوره دوازده 1994ژوئن  30تا  1993اول ژانویه 
بینی شده تولیدش از  یکی یا بیشتر از این اجسام باید مراقبت نماید که سطح پیش هر عضو تولیدکننده. تجاوز نکند 1986در سال 

نیازهاي اساسی داخلی اما، جهت رفع . تجاوز نکند 1986بینی شده تولیدش در سال این اجسام، ساالنه از هشتاد درصد پیش
تواند از آن حد تا ده درصد  آنها می بینی شده تولید افزایی صنعتی بین اعضاء سطح پیش و به منظور کفایت 5اعضاء مشمول ماده 

  . فراتر رود 1986بینی شده تولیدش در سال  سطح پیش
، ضمیمه الف، براي دوره 1مندرج در گروه بینی شده مصرفش از اجسام کنترل شده  هر عضو باید مراقبت کند که سطح پیش - 4

بینی شده مصرفش در سال  ماهه بعد، ساالنه از پنجاه درصد سطح پیش و هر دوره دوازده 1999ژوئن  30تا 1998بین اول ژوئیه 
از این اجسام بینی شده تولیدش  بیشتر از این اجسام باید مراقبت نماید که سطح پیش هر عضو تولیدکننده یکی یا. تجاوز نکند 1986

اما جهت رفع نیازهاي اساسی داخلی اعضاء . بیشتر نشود 1986بینی شده تولیدش در سال  ساالنه از پنجاه درصد سطح پیش
تواند از آن حد تا پانزده درصد  می بینی شده تولید آنها افزایی صنعتی بین اعضاء، سطح پیش و به منظور کفایت 5مشمول ماده 
  . فراتر رود 1986دش در سال بینی شده تولی سطح پیش

اي متشکل از دو سوم اکثریت اعضاء حاضر و صاحب رأي ، به نمایندگی از  این بند قابل اجراء است، مگر آنکه اعضاء در جلسه 
این . بینی شده مصرف اجسام تولید شده توسط اعضاء به نحو دیگري تصمیم بگیرند مجموع سطح پیش طرف حداقل دو سوم

  . اتخاذ شود 6توجه به معیارهاي مذکور در ماده تصمیم باید با
  بینی شده تولیدش از اجسام کنترل شده مذکور در گروه  هر عضوي که سطح پیش - 5

تواند به منظور افزایش خودکفایی صنعتی تولید مازاد  کمتر از بیست و پنج هزار تن بوده است، می 1986پیوست الف در سال  21
را به هر عضو دیگر منتقل یا از هر عضو دیگر دریافت نماید، مشروط بر این که کل تولید  4و  3و  1بندهاي  بر حدود مقرر در

هر گونه انتقال این نوع تولیدات باید تا . از حدود تولید مقرر در این ماده فراتر نرود بینی شده اعضاء ذیربط مجموع سطوح پیش
  . زمان انتقال به اطالع دبیرخانه برسد

هایی براي تولید اجسام کنترل شده در دست ساختمان دارد یا قبل از  قرار ندارد، و کارخانه 5که در شمول ماده  هر عضوي - 6
مورد را در قوانین مملکتی خود منظور  1987احداث آنها را منعقد نموده است و پیش از اول ژانویه  قرارداد 1987سپتامبر  16

ها را به سطح تولید  ، تولیدات این اجسام کارخانه1986شده تولید براي سال  بینی شتواند به منظور تعیین سطح پی کرده است می
تکمیل شده باشد و آن گونه تولیدات، سطح  1990دسامبر 31ها قبل از  برساند، مشروط به این که این کارخانه 1986سال 
  . افزایش ندهد گرم سرانهبینی شده مصرف ساالنه اجسام کنترل شده عضو مورد بحث را بیش از نیم کیلو پیش

باید قبل از زمان انتقال یا افزایش به آگاهی دبیرخانه  6یا هر گونه افزایش تولید طبق بند  5هر گونه انتقال تولید طبق بند  - 7
  . برسد

باشند  یسازي اقتصادي م کنوانسیون دولتهاي عضو یک سازمان یکپارچه) 6( 1کنندگانی که طبق تعریف ماده  امضاء) الف ( - 8
مشروط بر این که مجموع . نمایند که وظایف خود را نسبت به مصرف موضوع این ماده مشترکاً انجام دهند ممکن است موافقت

  . سطوح مقرر در این ماده تجاوز ننماید بینی شده مصرف همگی آنها از سطح پیش
رباره آن است، شرایط موافقتنامه را به اطالع دبیرخانه طرفهاي چنین توافقی باید قبل از تاریخ تقلیل مصرف که موافقتنامه د) ب(

  . برساند
اي و  سازي اقتصادي منطقه شود که همه دولتهاي عضو سازمان یکپارچه آن گونه موافقتنامه فقط در صورتی قابل اجرا می) پ(

  . ه باشندپروتکل باشند و دبیرخانه را از نحوه اجراي تعهدات خود آگاه ساخت سازمان ذیربط اعضاء این
  : توانند تصمیم بگیرند که ، اعضاء می6بر اساس ارزیابیهاي انجام شده طبق ماده ) الف ( - 9
اند، باید صورت گیرد یا خیر  هاي قابل اجرا در مورد امکانات کاهش دهنده اوزون، که در پیوست الف، مشخص شده آیا تعدیل) 1(

  . ردچه تعدیلهایی باید انجام گی و در صورتی اثباتی،
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انجام داد یا خیر و در صورت  1986آیا تعدیلها و تقلیل تولید یا مصرف اجسام کنترل شده بیشتري باید نسبت به سطوح سال ) 2(
  . ها چه باید باشد ها و کاهش زمان این تعدیل اثباتی حدود، مقدار و

ء، که طی آن پیشنهادها براي تصویب عرضه ها باید الاقل شش ماه قبل از اجالس اعضا پیشنهادهاي مربوط به این تعدیل) ب(
  . به اطالع اعضاء رسانده شود شوند، توسط دبیرخانه می

در صورتی که این . گیریها، اعضاء باید کلیه کوششهاي خود را براي نیل به اتفاق آراء معمول دارند در جریان این تصمیم) پ(
به عنوان آخرین راه حل، باید این تصمیمات توسط دو سوم آراء  ثمر بماند و توافقی حاصل نگردد، بی مساعی در خصوص توافق

پنجاه درصد مصرف کل اجسام کنترل شده اعضاء باشند، مورد تصویب قرار  اکثریت اعضاء حاضر و داراي رأي که نمایانگر
  . گیرد

جز در . به اطالع اعضاء برسدآور است، باید فوراً توسط مرجع امانتدار  تصمیمات مأخوذه که نسبت به همه اعضاء الزام) ت(
تصمیمات مزبور در پایان شش ماه از تاریخ اطالع مرجع امانتدار به . در تصمیمات تصریح شده است مواردي که به نحو دیگري

  . اجرا در خواهد آمد
کنوانسیون  9در ماده این پروتکل و مطابق شیوه مقرر  6هاي انجام شده طبق ماده  توانند بر اساس ارزیابی اعضاء می) الف ( - 10

  : تصمیم بگیرند که
  آیا باید اجسامی را به یکی از پیوستهاي این پروتکل افزود یا از آن حذف نمود و اگر چنین است کدام جسم و ) 1(
  . بندي تدابیر مربوط به کنترل باید در مورد آن اجسام اعمال گردد یا خیر آیا مکانیسم، حدود و زمان) 2(
مشروط بر این که توسط دو سوم آراء اکثریت اعضاء حاضر و صاحب رأي مورد قبول واقع شده باشد، قابل چنین تصمیمی ) ب(

  . اجراء خواهد بود
اي از آنچه در این ماده مقرر گردیده است اتخاذ  توانند تدبیر سختگیرانه با وجود مقررات مندرج در این ماده، اعضاء می - 11

  . نمایند
  بینی سطوح کنترل  محاسبه پیش - 3ماده  
بینی شده خود را براي موارد  هر عضو باید براي هر گروه از اجسام مذکور در پیوست الف، سطوح پیش 5و  2به منظور مواد  

  : ذیل تعیین نماید
  : تولید از طریق) الف (
وست الف مشخص گردیده ضرب تولید ساالنه از هر جسم کنترل شده در پتانسیل کاهش اوزون، که در رابطه با آن در پی) 1(

  . است
  . جمع کردن ارقام حاصل براي هر یک از این گروهها) 2(
  ، و )الف (شیوه مقرر در بند فرعی ) و تغییرات الزم در جزئیات حسب ضرورت (واردات و صادرات، به ترتیب با رعایت ) ب(
) الف (بینی شده صادرات، که طبق بند فرعی  شبینی شده تولید و واردات و تفریق سطح پی مصرف، با جمع کردن سطوح پیش) پ(

، صادرات اجسام کنترل شده به کشورهاي غیر عضو در هنگام محاسبه 1993شده است ولی، از آغاز ژانویه سال  مشخص) ب(و 
  . تفریق نخواهد شد سطح مصرف کشور عضو صادرکننده

  کنترل تجارت با کشورهاي غیر عضو  - 4ماده  
ریخ مجري شدن این پروتکل، هر کشور عضو باید واردات اجسام کنترل شده را از هر کشوري که عضو طی یک سال از تا - 1

  . نماید این پروتکل نیست لغو
اي را به هیچ کشور غیر عضو این  نباید هیچگونه جسم کنترل شده 5ماده  1هیچ عضو مشمول بند  1993از آغاز ژانویه  - 2

  . پروتکل صادر نماید
 10بینی شده در ماده  هاي عمل پیش ال از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل، اعضاء باید، با رعایت شیوهظرف سه س - 3
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هاي عمل  اعضایی که طبق شیوه. تولیدات محتوي اجسام کنترل شده، به صورت یک ضمیمه تهیه نمایند کنوانسیون، فهرستی از
ال پس از قابل اجرا شدن ضمیمه، واردات آن تولیدات را از هر کشوري طی یک س اند، باید مذکور اعتراضی به آن ضمیمه ننموده
  . که عضو این پروتکل نیست ممنوع کنند

ظرف پنج سال پس از مجري شدن این پروتکل، اعضاء باید، امکان ممنوع ساختن یا محدود کردن واردات تولیدات ساخته  - 4
هر گاه چنین امري عملی . ایی که عضو این پروتکل نیستند، تعیین نماینداجسام کنترل شده را از کشوره )ولی عاري از (شده با 

کنوانسیون، فهرستی از آن گونه تولیدات  10هاي عمل مذکور در ماده  رعایت شیوه تشخیص داده شده کشورهاي عضو باید، با
ی یک سال پس از قابل اجرا شدن اند، باید ط اعتراض نکرده هاي عملی به فهرست مزبور اعضایی که طبق آن شیوه. تهیه کنند

  . ضمیمه، واردات این محصوالت را از هر کشور غیر عضو ممنوع نمایند
  . هر عضو باید از صدور تکنولوژي تولید و استفاده از اجسام کنترل شده به کشورهاي غیر عضو این پروتکل جلوگیري کند - 5
هاي بیمه براي صدور محصوالت، تجهیزات، کارخانجات  ، ضمانت، برنامههر عضو باید از ارائه و تأمین کمک، سوبسید، اعتبار - 6

  . تولید اجسام کنترل شده را تسهیل کند، به کشورهایی که عضو این پروتکل نیستند خودداري نماید یا تکنولوژي که
بود بخشیدن، تغییر شکل دادن اي نیست که در مهار کردن، به شامل تولیدات، تجهیزات، کارخانجات یا تکنولوژي 6و  5بندهاي  - 7

نمایند و در نهایت به کاهش پخشهاي  کنند یا توسعه اجسام جایگزین را تسهیل می اجسام کنترل شده کمک می یا نابود کردن
  . شوند اجسام کنترل شده مؤثر واقع می

لتی که عضو این پروتکل نیست مجاز توان در مورد دو را می 4و  3و  1با وجود مقررات این ماده، واردات مذکور در بندهاي  - 8
و این ماده را کامالً رعایت نماید و  2دولت پس از تشکیل جلسه با اعضاء تصمیم گرفته باشد که مفاد ماده  دانست، هر گاه آن

  . تسلیم کرده باشد 7اطالعاتی در آن زمینه طبق تعریف ماده 
  وضع خاص کشورهاي در حال رشد  - 5ماده  

اش را اجسام کنترل شده در  بینی شده مصرف ساالنه در زمره کشورهاي در حال رشد است و سطح پیشهر عضوي که  - 1
 0.3براي آن کشور یا هر زمان دیگري بعد از آن طی ده سال از تاریخ مجري شدن پروتکل، کمتر از  تاریخ به اجرا درآمدن پروتکل

ماده  4تا  1داخلی، مراعات تدابیر مربوط به کنترل مذکور در بندهاي نیازهاي  کیلوگرم سرانه باشد حق خواهد داشت که براي رفع
بینی شده مصرف  آن گونه عضو نباید سطح پیش ولی،. را به مدت ده سال پس از تاریخ مقرر در آن بندها به تعویق اندازد 2

به کنترل یا متوسط سطح  تدابیر مربوط تواند به عنوان پایه براي رعایت کیلوگرم تجاوز نماید و چنین عضوي می 0.3اش از  ساالنه
بینی شده  به مصرف برساند یا یک سطح پیش 1997لغایت  1990اش را براي دوره بین  بینی شده مصرف ساالنه پیش

  . کیلوگرم سرانه را، هر کدام کمتر باشد 0.3یعنی  مصرف،
حال رشد هستند به اجسام و تکنولوژي نمایند در جهت دسترسی اعضایی که در زمره کشورهاي در  اعضاء تعهد می - 2

خطرند تسهیالتی فراهم آورند و به آنها در استفاده صحیح از این اجسام و تکنولوژي  محیطی بی جایگزینی که به لحاظ زیست
  . جایگزین مساعدت نمایند

ر استفاده کشورهاي عضوي که در هاي بیمه به منظو ها، یا برنامه شوند سوبسیدها، کمکها، اعتبارات، تضمین اعضاء متعهد می - 3
  . تکنولوژي یا اجسام و تولیدات جایگزین، به طور دوجانبه یا چند جانبه تأمین کنند حال رشد هستند از

  ارزیابی و بررسی تدابیر مربوط به کنترل  - 6ماده  
را بر اساس  2بینی شده در ماده  پیشو الاقل هر چهار سال یک بار پس از آن، اعضاء تدابیر مربوط به کنترل  1990از آغاز سال  

  . زیست محیط، فنی و اقتصادي ارزیابی خواهند کرد اطالعات موجود علمی،
هاي موصوف تشکیل  الاقل یک بار قبل از هر ارزیابی، اعضاء جلسات میز گرد متشکل از کارشناسان واجد شرایط در زمینه 

ظرف یک سال پس از انعقاد جلسات مزبور، . کار آنها تصمیم خواهند گرفتاین میز گردها و دستور  خواهند داد و درباره ترکیب
  . اطالع اعضاء خواهند رسانید میز گردها نتایج کار خود را از طریق دبیرخانه به
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  گزارش اطالعات  - 7ماده  
یک از اجسام کنترل هر عضو باید طی سه ماه پس از قبول عضویت، اطالعات آماري درباره تولید، واردات و صادرات هر  - 1

یا بهترین برآوردهاي ممکن از این اطالعات را در مواردي که خود اطالعات در دسترس نباشند، تسلیم  ،1986شده را براي سال 
  . دبیرخانه نماید

ه باید با اطالعات جداگانه درباره مقادیر نابود شده توسط تکنولوژیهایی ک (هر عضو باید اطالعات آماري در خصوص تولید  - 2
واردات و صادرات سالیانه خود از آن گونه اجسام را به کشورهاي عضو و غیر عضو براي ) قرار گیرند مورد تصویب اعضاء

  . سالهاي بعد از آن در اختیار دبیرخانه بگذارد شود و براي هر یک از سالی که طی آن عضو می
  . طالعات مربوط به آن است ارائه گردداطالعات باید قبل از پایان نه ماه بعد از پایان سالی که ا 
  عدم رعایت  - 8ماده  
هاي تشکیالتی براي تعیین عدم رعایت مقررات این پروتکل و  کشورهاي عضو باید در نخستین اجالس خود روشها و مکانیسم 

  . اند، مورد بررسی و تصویب قرار دهند خاطی تشخیص داده شده رفتار با اعضایی را که
  هش، توسعه، آگاهی عمومی و مبادله اطالعات پژو - 9ماده  

اعضاء باید مطابق با قوانین ، مقررات و عرف کشور خود و خاصه با توجه به نیازهاي کشورهاي در حال رشد در پیشبرد  - 1
  : همکاري کنند المللی اطالعات در موارد ذیل با یکدیگر به طور مستقیم یا از طریق سازمانهاي ذیصالح بین پژوهش، توسعه و مبادله

هاي مهار کردن، بهبود بخشیدن، تغییر شکل دادن یا از میان بردن اجسام کنترل شده  بهترین تکنولوژیها براي اصالح شیوه) الف (
  . گردد کاهش پخشهاي آنها می که در نهایت موجب

  ه شده با آنها، و جایگزینیهاي ممکن براي اجسام کنترل شده، تولیدات حاوي این اجسام و محصوالت ساخت) ب(
  . ها و سود استراتژیهاي کنترل مربوط هزینه) پ(
اعضاء باید در پیشبرد آگاهی عمومی از اثرات زیست محیطی پخشهاي اجسام کنترل شده و سایر اجسامی که موجب کاهش  - 2

  . ندالمللی همکاري کن منفرداً، مشترکاً یا از طریق سازمانهاي ذیصالح بین گردند، الیه اوزون می
هایی  اي از فعالیت ظرف دو سال پس از به اجرا درآمدن این پروتکل و هر دو سال یک بار پس از آن، هر عضوي باید خالصه - 3

  . عمل آورده است تسلیم دبیرخانه نماید که بر اساس این ماده به
  مساعدت فنی  - 10ماده  

ه با توجه به نیازهاي کشورهاي در حال رشد در تأمین کمکهاي کنوانسیون و خاص 4اعضاء باید از چهارچوب مقررات ماده  - 1
  . مشارکت در این پروتکل و اجراي آن همکاري نمایند فنی به منظور تسهیل

تواند درخواستی براي دریافت مساعدت فنی به منظور مشارکت در پروتکل یا اجراي  کننده این پروتکل می هر عضو یا امضاء - 2
  . کند آن به دبیرخانه تسلیم

این ماده، از  2و  1و بندهاي  9اعضاء باید در نخستین اجالسشان مذاکرات مربوط به طرق اجراي تعهدات مندرج در ماده  - 3
در این طرحهاي کار باید توجه خاص به نیازها و اوضاع و شرایط کشورهاي در حال رشد . آغاز نمایند جمله تهیه طرحهاي کار را

اقتصادي که عضو این پروتکل نیستند باید به شرکت در فعالیتهاي مشخص شده  سازي زمانهاي یکپارچهدولتها و سا. مبذول گردد
  . در این طرحهاي کار ترغیب گردند

  جلسات اعضاء  - 11ماده  
ریخ دبیرخانه نخستین جلسه اعضاء را قبل از پایان اولین سال بعد از تا. اعضاء در فواصل زمان منظم جلساتی خواهند داشت - 1

پروتکل و همراه با اجالس کنفرانس اعضاء کنوانسیون هر گاه انعقاد اجالس اخیرالذکر براي این دوره زمانی  قابل اجرا شدن این
  . منظور گردیده باشد، تشکیل خواهد داد

نسیون، جلسات هر گاه اعضاء به نحو دیگري تصمیم نگرفته باشند، جلسات عادي بعدي همراه با جلسات کنفرانس اعضاء کنوا - 2
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زمانهاي دیگري که در صورت لزوم جلسه اعضاء تعیین خواهد کرد، یا به درخواست کتبی یکی از اعضاء  العاده اعضاء در فوق
شش ماه پس از دریافت این درخواست از دبیرخانه الاقل یک سوم اعضاء از آن  تشکیل خواهد شد، مشروط به این که ظرف

  . پشتیبانی کرده باشند
  . ضاء باید در نخستین اجالس خوداع - 3
  نامه داخلی جلسات خود را تصویب نمایند،  به اتفاق آراء آیین) الف (
  را تصویب کنند،  3، ماده 2به اتفاق آراء مقررات مالی مورد اشاره در بند ) ب(
  را مشخص نمایند،  6میزگردها را تعیین کنند و حدود اختیارات مذکور در ماده ) پ(
  را مورد بررسی و تصویب قرار دهند،  8هاي تشکیالتی مذکور در ماده  و مکانیسمروشها ) ت(
  . آغاز کنند 10، ماده 3تهیه طرحهاي کار را مطابق بند ) ث(
  : وظایف جلسات اعضاء به شرح ذیل خواهد بود - 4
  بررسی اجراي این پروتکل، ) الف (
  ، 2، ماده 9در بند گیري درباره هر گونه تعدیل یا کاهش مذکور  تصمیم) ب(
گیري در خصوص تدابیر مربوط به  گیري درباره هر گونه افزایش یا حذف اجسام از هر یک از پیوستهاي و نیز تصمیم تصمیم) پ(

  ، 2ماده  10کنترل مربوطه طبق بند
ماده  3و بند  7ر ماده بینی شده د در موارد لزوم، تعیین رهنمودها و روشهاي علمی براي گزارش اطالعات، طبق مقررات پیش) ت(
9 ،  
  اند،  تقدیم شده 10، ماده 2بررسی درخواستهاي مربوط به مساعدتهاي فنی که بر اساس بند ) ث(
  ، 12، ماده )پ(بررسی گزارشهاي تهیه شده توسط دبیرخانه طبق بند فرعی، ) ج(
  آن و یا هر پیوست جدید، پیشنهادهاي اصالح این پروتکل، یا هر پیوست ) حسب اقتضاء (بررسی و تصویب ) ح(
  بررسی و تصویب بودجه براي اجراي این پروتکل، و ) خ(
  . بررسی و تعهد هر گونه اقدام اضافی که ممکن است براي تحقق اهداف این پروتکل الزم باشد) د (
توانند  روتکل نیست، میالمللی و نیز هر دولتی که عضو این پ سازمان ملل، سازمانهاي تخصصی آن و سازمان انرژي اتمی بین - 5

  . عنوان ناظر در جلسات اعضاء کنوانسیون شرکت دهند نمایندگان خود را به
هاي مربوط به حفاظت  المللی، دولتی یا غیر دولتی، واجد شرایط در زمینه درخواست هر ارگان یا سازمان خواه ملی و خواه بین 

ه عنوان ناظر به جلسات اعضاء کنوانسیون به دبیرخانه اطالع داده است، خود را جهت اعزام نماینده خود ب الیه اوزون، که تمایل
نامه  پذیرش و شرکت ناظران تابع آیین. الاقل یک سوم اعضاء حاضر مخالفت کنند ممکن است مورد قبول واقع شود، مگر آنکه

  . داخلی تصویب شده از جانب اعضاء خواهد بود
  دبیرخانه  - 12ماده  

  ارائه خواهد داد،  11کیل جلسات اعضاء را فراهم خواهد کرد و خدمات مربوط را، طبق مقررات ماده ترتیبات تش) الف (
  و در صورت درخواست هر عضو در دسترس گذاشتن آنها،  7دریافت اطالعات تهیه شده طبق ماه ) ب(
  . ضاءو توزیع منظم آنها بین اع 9و  7تهیه مرتب گزارش بر اساس اطالعات واصل طبق مواد ) پ(
  . ، در جریان گذاشتن اعضاء به منظور تسهیل تأمین آن گونه مساعدتها10در صورت دریافت درخواست کمک فنی، طبق ماده ) ت(
  . ترغیب کشورهاي غیر عضو به حضور در جلسات اعضاء و به عنوان ناظر و اقدام طبق مقررات این پروتکل) ث(
  به آن گونه ناظران غیر عضو و، ) ت(و ) ب(مذکور در بندهاي فرعی ) ءحسب اقتضا (ارائه اطالعات و درخواستهاي ) ج(
  . انجام وظایف دیگر که اعضاء ممکن است به منظور تحقق اهداف این پروتکل به آن محول نمایند( چ(
  مقررات مالی  - 13ماده  
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نه مربوط به این پروتکل الزم است منحصراً وجوه مورد نیاز براي اجراء این پروتکل، از جمله آنچه براي انجام وظیفه دبیرخا - 1
  . اعضاء تأمین خواهد شد از محل کمکهاي مالی

  . اعضاء در نخستین جلسه خود به اتفاق آراء مقررات مربوط به اجراء این پروتکل را تصویب خواهند کرد - 2
  ارتباط این پروتکل به کنوانسیون  - 14ماده  
کل تصریح نشده باشد، مقررات کنوانسیون مربوط به پروتکلها شامل این پروتکل نیز خواهد هر گاه به نحوي دیگري در این پروت 

  . بود
  امضاء  - 15ماده  
سپتامبر  17در مونرآل و از  1987سپتامبر  16اي در  سازي اقتصادي منطقه این پروتکل براي امضاء دولتها و سازمانهاي یکپارچه 

  . در مقر سازمان ملل در نیویورك مفتوح خواهد بود 1988سپتامبر  15تا  1988ژانویه  17از در اتاوا، و  1988ژانویه 16تا  1987
  االجرا گردیدن  الزم - 16ماده  

االجرا خواهد شد، مشروط بر این که حداقل یازده سند تصویب، پذیرش، موافقت پروتکل  الزم 1989این پروتکل در اول ژانویه  - 1
اي، که نمایانگر الاقل دو سوم مصرف جهانی از اجسام  سازي اقتصادي منطقه ها یا سازمانهاي یکپارچهتوسط دولت یا الحاق به آن،

در صورتی که این شروط تا آن تاریخ تحقق . کنوانسیون اجراء شده باشد 17، ماده 1مقررات بند  کنترل شده باشد ابالغ گردیده و
  . االجرا خواهد گردید اند الزم شروط اجراء شده کهنیافته باشد، پروتکل در نودمین روز بعد از تاریخی 

اي ایداع شده باشد، به عنوان مدرك  سازي اقتصادي منطقه ، هر سندي که توسط یک سازمان یکپارچه1به منظور اجراي بند  - 2
  . اند، محسوب نخواهد شد دولتهاي عضو آن سازمان ایداع کرده اضافی بر مدارکی که

اي در نودمین روز بعد از تاریخ ایداع  سازي اقتصادي منطقه ا شدن این پروتکل، هر دولت یا سازمان یکپارچهاالجر بعد از الزم - 3
  . پذیرش موافقت یا الحاق خود، عضو پروتکل خواهد بود مدارك تصویب،

  پیوندند  االجرا شدن به پروتکل می اعضایی که بعد از الزم - 17ماده  
گردد، باید  اي که بعد از تاریخ مجري شدن پروتکل عضو آن می سازي اقتصادي منطقه ن یکپارچههر دولت یا سازما 5طبق ماده  

سازي اقتصادي  را، که در آن تاریخ شامل حال آن دولتها و سازمانهاي یکپارچه 4و نیز ماده  2موضوع ماده  الفور کلیه تعهدات فی
  . شوند، ایفا نمایند پروتکل عضو آن میاالجرا شدن  الزم گردد که در تاریخ اي را شامل می منطقه

  شروط  - 18ماده  
  . بینی نشده است هیچ شرطی در این پروتکل پیش 
  رجوع  - 19ماده  
، قابل 5، ماده 1کنوانسیون مربوط به رجوع، جز در مورد اعضاء مذکور در بند 19به منظور اجراي این پروتکل، مقررات ماده  

د با اعالم کتبی به مرجع امانتدار، در هر زمان پس از چهار سال از تاریخ قبول تعهدات مشخص توان می چنین عضوي. اجراء است
چنین رجوعی بعد از انقضاي یک سال از تاریخ وصول آن . پروتکل رجوع نماید ، از الحاق خود به2ماده  4تا  1شده در بندهاي 

  . شده باشد، مؤثر خواهد بود شخصتوسط مرجع امانتدار، یا هر تاریخ بعدي که در اعالمیه رجوع م
  متون معتبر  - 20ماده  
اصل این پروتکل که به زبانهاي عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه گردیده و کلیه آنها از اعتبار واحدي  

  . دبیر کل سازمان ملل متحد ایداع شود بایستی نزد برخوردارند می
  . کننده ذیل، که داراي اختیار الزم در این مورد هستم، این پروتکل را امضاء نمودم وق، اینجانب امضاءدر تصدیق و تسجیل مراتب ف 
   1987سپتامبر  7منعقد در مونرآل در تاریخ  

  
  پیوست الف 
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  گروه الف 
----------------------------------------------------   

  * گروه جسم پتانسیل کاهش اوزون  
----------------------------------------------------   

   1گروه  
1.0 )CFC - 11) CFCL3   
1.0 )CFC - 12) CF2CL2   
0.8 )CFC - 113) C2F3CL3   
1.0 )CFC - 114) C2F4CL2   
0.6 )CFC - 115) C2F5CL   

   2گروه  
3.0 )halon-1211 (CF2BrCL   

10.0 )halon-1301) CF3Br   
)halon-2402) C2F4Br2 ) ر این زمینهد (  

----------------------------------------------------   
  
باشند و به طور ادواري مورد بررسی و  هاي کاهش دهنده اوزون برآوردهاي مبتنی بر دانش موجود می این پتانسیل: پاورقی >>*

   <<.خواهند گرفت تجدید نظر قرار
  * االختیار درباره الیه اوزون  ی کنفرانس نمایندگان تاماظهارات انجام شده در زمان تصویب مصوبه نهای 

و اظهارات مندرج در  1985مارس  21، انجام شده در 3تا  1کنفرانس موافقت نمود که اظهارات مشروح در بندهاي : پاورقی >>*
   <<.باید به مصوبه نهایی منضم گردد 1985مارس  22شده در  ، طرح5و  4بندهاي 

گی استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، دانمارك، فنالند، فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، ایتالیا، هلند، زالند نو، هیأتهاي نمایند - 1
سوئیس، و انگلستان مراتب تأسف خود را از فقدان هر گونه مقرراتی در کنوانسیون وین براي حفاظت الیه اوزون  نروژ، سوئد،

هیأتهاي مزبور در تأیید . دارند اشخاص ثالث، به درخواست یکی از اعضاء اعالم می توسط جهت حل و فصل اجباري اختالفات
کنوانسیون از  11ماده  3کنوانسیون تقاضا دارند که به موجب بند  اي از کلیه اعضاي حمایت قبلی خود از برقراري چنین رویه

  . اي در این رابطه استفاده ننمایند امکان صدور اعالمیه
المللی در جهت حفاظت از محیط زیست از جمله حفاظت  دگی مصر بر اهمیتی که دولتش براي مساعی ملی و بینهیأت نماین - 2

االختیار، درباره حفظ الیه  نماید و بدین جهت از آغاز در کارهاي مقدماتی کنفرانس نمایندگان تام است تأکید می الیه اوزون قائل
  . بوط شرکت جسته استهاي مر قطعنامه اوزون در تصویب کنوانسیون و

کنندگان بر ماده یک کنوانسیون موافق است، بر این نظر است که آن ماده  هیأت نمایندگی مصر در عین حال که با اتفاق نظر شرکت 
مشروط به این که . باشد اي از جمله سازمان اتحاد افریقا و پیمان دولتهاي عرب قابل اجراء می سازمانهاي منطقه نسبت به همه

آن ماده بوده باشند، بدین معنی که داراي صالحیت الزم نسبت به امور موضوع  انهاي مزبور واجد شرایط مندرج درسازم
و نیز ضمن . دولتهاي متبوع کسب اختیار کرده باشند هاي داخلی خود از طرف کنوانسیون حاضر بوده و رسماً طبق نظامنامه

ماده مزبور باید در  2جمله بند  دارد که نخستین نمایندگی مصر چنین اظهار می کنوانسیون، هیأت 2موافقت با اتفاق نظر بر ماده 
هیأت  درباره ترتیبات سازمانی و مالی، 1با توافق بر اتفاق نظر بر قطعنامه شماره . پرتو سومین بند مقدمه تعبیر و تفسیر شود

ي به موضع آن نمایندگی درباره روش سرشکن کردن ا دارد که طبق سومین بند مقدمه و قطعنامه لطمه نمایندگی مصر اعالم می
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 enep/wg 94.13، که آن هیأت طی مباحثات مربوط به سند مقدماتی 2کشورهاي عضو، با توجه خاص به شق  ها بین سهمیه
 باقیمانده بر اساس جدول ارزیابی% 20ها توسط کشورهاي صنعتی تأمین و  هزینه% 80مورد حمایت قرار داده بود، و طبق آن

  . نخواهد بود گردید، وارد سازمان ملل بین کشورهاي عضو سرشکن می
هیأت نمایندگی ژاپس بر این عقیده است  "ها پروتکل مربوط به کلوروفلواورو کاربن "درباره  2در خصوص قطعنامه شماره  - 3

کمیته  "ید موکول به روشن شدن نتایج کار است که آیا کار مربوط به یک پروتکل را باید ادامه داد یا خیر، با که تصمیم درباره این
الذکر، هیأت نمایندگی ژاپن معتقد است که هر کشور باید راساً  قطعنامه فوق 6مورد بند  ثانیاً در. باشد "هماهنگی درباره الیه اوزون

  . نماید ها را کنترل تصمیم بگیرد که چگونه پخش کلوروفلواورو کاربن
رئیس کنفرانس، برداشت دولت متبوعش  1985مارس  21دارد که بر اساس مفاد بیانات مورخ  م میهیأت نمایندگی اسپانیا اعال - 4

ها این است که مخاطب بند مزبور انحصاراً خود کشورهایی  باره یک پروتکل مربوط به کلوروفلواورو کاربن قطعنامه در 6از بند 
اي مربوط به آن  د و نه کشورهاي ثالث یا سازمانهاي منطقهخود را کنترل کنن هستند که الزم است حدود تولید یا استعمال

  . کشورها
کنوانسیون بدین گونه است که  15دارد که برداشت آن هیأت از ماده  هیأت نمایندگی دولت ایاالت متحده آمریکا اعالم می - 5

نسیون یا پروتکلهاي مربوط نیستند، سازي اقتصادي که هیچ یک از دولتهاي عضو آن طرف این کنوا یکپارچه اي سازمانهاي منطقه
اجازه رأي دادن مضاعف توسط سازمانهاي  15همچنین این هیأت بر این عقیده است که ماده  .باشند هر یک فقط داراي یک رأي می

بر  تجویز ننموده بدین معنی که سازمانهاي مزبور نباید هیچگاه عالوه سازي اقتصادي دولتهاي عضو آنها را اي یکپارچه منطقه
  . و یا برعکس باشند، رأي بدهند کشورهاي عضو خود که طرف کنوانسیون یا پروتکل مربوط می

الحاقیه و یک پروتکل در جلسه علنی  2ماده و  21قانون فوق مشتمل بر ماده واحده به انضمام متن کنوانسیون شامل بر مقدمه و  
به  1368.9.15شت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و ه شنبه مورخ روز سه

  . تأیید شوراي نگهبان رسیده است
 مهدي کروبی  -رئیس مجلس شوراي اسالمی  

 

 


