
  النظام امل�ّحد ب�شاأن امل�اد امل�شتنفدة 
 لطبقة الأوزون لدول جمل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربية)املعدل(

*   �سدرت بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/5)55



386

 النظام املوّحد ب�ساأن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية)املعدل(

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

الباب الأول
التعاريف والأهداف

امل�دة الأولى: تع�ريف

يف تطبيق اأحكام هذا النظام )القانون(، تكون العبارات واملفردات التالية املعاين 
املو�سحة قرين كل منها، ما مل يق�س �سياق الن�س معنى اآخر:

املجل�س: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.   -1
دول املجل�س: دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.   -2

املجل�س االأعلى: املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.   -3
االأمانة العامة: االأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.   -4

الدولة: اإحدى الدول االأع�ساء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.   -5
النظام: هو النظام املوّحد ب�ضاأن املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون لدول جمل�ض    -6

التعاون لدول اخلليج العربية.
طبقة  يف  تقع  اجل��وي،  الغالف  طبقات  اإح��دى  بها  يق�ضد  االأوزون:  طبقة    -٧
وتقوم  االأوزون  غاز  جزيئات  من  عالية  كثافة  على  وحتتوي  »ال�ضرتاتو�ضفري« 

بحماية االأر�س من اجلزء ال�سار من االأ�سعة فوق البنف�سجية.
٨- بروتوكول مونرتيال: يق�سد به الربوتوكول الذي مت اعتماده عام 19٨٧ يف مدينة 

مونرتيال بكندا ب�ضاأن املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون.
9- تعديالت بروتوكول مونرتيال: يق�سد بها التغيريات على بروتوكول مونرتيال 
التي تعتمدها الدول االأطراف ب�ساأن اإ�سافة مواد جديدة خا�سعة للرقابة وتعديل 
تكون  وال  للرقابة،  اخلا�سعة  املواد  بع�س  من  التخل�س  ب�ساأن  الزمنية  اجلداول 
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الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما مل ت�سادق عليه، وباملقابل فاإن الدولة التي ال 
ت�سادق على ذلك التعديل تعترب غري طرف فيه وت�رشي عليها جميع االأحكام 

اخلا�سة بغري االأطراف بالن�سبة لذلك التعديل.
الكيميائي  بثباتها  تتميز  التي  املواد  بها  يق�ضد  االأوزون:  لطبقة  امل�ضتنفدة  املواد   -10
اأكرث  اأو  يف طبقة الغالف اجلوي القريب من �سطح االأر�س وحتتوي على ذرة 
طبقة  يف  مت�سل�سلة  تفاعالت  يف  وتبداأ  معاً،  كليهما  اأو  الربوم  اأو  الكلور  من 

»ال�ضرتاتو�ضفري« اجلوي توؤدي اإلى نفاد االأوزون.
11- املواد اخلا�ضعة للرقابة: يق�ضد بها املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون واملدرجة يف مالحق 
بروتوكول مونرتيال وتعديالته، كانت قائمة بذاتها اأو موجودة يف املخلوط باأية ن�ضبة.

12- اال�ستهالك: يق�سد به االإنتاج م�سافاً اإليه الواردات من املواد اخلا�سعة للرقابة 
ناق�ساً ال�سادرات منها.

13- التكنولوجيا: هي الطرق واالأ�ساليب العلمية املتبعة التي جتعل العمل مي�رشاً.
واملعدات  االأجهزة  بها  يق�سد  للرقابة:  اخلا�سعة  واملنتجات  واملعدات  االأجهزة   -14
واملنتجات التي حتتوي اأو تعتمد يف ت�ضغيلها على املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون.

15- التكنولوجيات اأو املعدات البديلة: يق�سد بها التكنولوجيات اأو املعدات التي 
ال حتتوي اأو ال تعتمد على املواد اخلا�سعة للرقابة.

16- بدائل املواد امل�ستنفدة: يق�سد بها املواد التي ت�ستخدم كبديل للمواد اخلا�سعة 
للرقابة وتتميز بانعدام تاأثريها ال�ضار على طبقة االأوزون.

1٧- املواد املعاد تدويرها: يق�سد بها املواد املواد اخلا�سعة للرقابة التي �سبق ا�ستخدامها 
واأعيد تنقيتها من ال�سوائب واملواد غري املرغوب فيها.

1٨- الهالونات: يق�سد بها املواد الكربونية الفلورية الربومية تامة الهلجنة ذات من�ساأ 
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�سناعي والتي ت�ستخدم يف اأنظمة اإطفاء احلريق ومعداتها، وهي مواد خا�سعة 
للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال.

19- خمزونات الهالونات: يق�سد بها الكميات املتوافرة من الهالونات باأنظمة اإطفاء 
احلريق الثابتة واملحمولة اجلاري تفكيكها والتخل�س منها.

اإيداعها  يوماً على  ت�سعون  التي م�سى  الدول  بها  يق�سد  االأطراف:  الدول   -20
�سك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام التفاقية فيينا حلماية طبقة 
لطبقة  امل�ستنفدة  امل��واد  ب�ساأن  مونرتيال  وبروتوكول   19٨5 لعام  االأوزون 

االأوزون لعام 19٨٧.
21- اجلهة املخت�ضة: يق�ضد بها اأية وزارة اأو جمل�ض اأو هيئة حكومية خمت�ضة ب�ضئون 
البيئة يف دول املجل�ض يناط بها متابعة وتنفيذ اتفاقية فيينا حلماية طبقة االأوزون 
االأوزون. ويجوز  لطبقة  امل�ضتنفدة  املواد  ب�ضاأن  وبرتوكول مونرتيال وتعديالته 
وتنفيذ  لتي�سري و�سع  العالقة  ذات  اجلهات  ت�سكيل جلنة وطنية من  اجلهة  لهذه 

ومتابعة الربامج الوطنية ب�ساأن بروتوكول مونرتيال.
22- التخل�س التام: هو التوقف التام عن ا�سترياد اأو ت�سدير املواد اخلا�سعة للرقابة 
مبوجب بروتوكول مونرتيال وفق اجلداول الزمنية التي اأقرها الربوتوكول كحد 
اأدنى مع ال�سماح با�ستخدام هذه املواد ب�سورة م�سرتجعة اأو معاد تدويرها اأو 
لالأجهزة  االفرتا�سي  العمر  انتهاء  وحلني  ال�سيانة  قطاعات  خلدمة  م�ست�سلحة 

واملعدات امل�ستخدمة لها.
23- ح�س�س اال�سترياد: تعني التحديد ال�سنوي لكمية معينة بالكيلو جرام من اأي 
مادة من املواد اخلا�سعة للرقابة لكل م�ستورد �سجل لدى اجلهة املخت�سة ومت قبول 
بتحديد هذه الكمية )احل�ضة( بح�ضب  ت�ضجيله. وتقوم اجلهة املخت�ضة �ضنوياً 
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املعلومات املتوفرة لديها عن حجم ن�ضاط امل�ضتورد.
توفر  من  التاأكد  بعد  املخت�ضة  اجلهة  متنحها  التي  املوافقة  هي  البيئية:  املوافقة   -24

اال�سرتاطات البيئية التي ت�سعها اجلهة املخت�سة.

امل�دة الث�نية: الأهداف

يهدف النظام املوّحد اإلى حتقيق االآتي:
البدائل  واإحالل  االأوزون  لطبقة  امل�ضتنفدة  املواد  ا�ضتهالك  من  التام  التخل�ض    -1
بروتوكول  الأحكام  وفقاً  املجل�س  لدول  الوطنية  امل�سالح  مع  يتوافق  مبا  االآمنة 

مونرتيال والتعديالت والتنقيحات التي اأدخلت عليه.
تنظيم ا�سترياد واإعادة ت�سدير ونقل وتخزين وتداول ومعاجلة وا�ستخدام املواد    -2

اخلا�سعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونرتيال.
تنظيم ا�سترياد وت�سدير واإعادة ت�سدير ونقل وتخزين وتداول االأجهزة واملعدات    -3

واملنتجات اخلا�سعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونرتيال.
تعتمد  التي  القطاعات  لتاأهيل  املجل�س  دول  يف  وبرامج  خطط  وتنفيذ  و�سع    -4
باملمار�سات  االلتزام  يف  وم�ساعدتها  للرقابة،  اخلا�سعة  املواد  على  اأن�سطتها 

ال�سليمة يف عمليات االإ�سالح وال�سيانة والتحول اإلى البدائل املنا�سبة.
ذات  االأخرى  واجلهات  بالرتاخي�س  املعنية  واجلهات  اجلمارك  موظفي  تاأهيل    -5
العالقة على ر�سد املواد اخلا�سعة للرقابة ومنع االجتار غري امل�رشوع بتلك املواد.
وتداول  باالجتار  اخلا�سة  املجل�س  دول  بني  والبيانات  املعلومات  تبادل  ت�سهيل    -6
التجارة  اأجل ر�سد  للرقابة من  املواد واالأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة 

البينية ومكافحة العمليات غري امل�رشوعة.
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الباب الثاين
التحكم بامل�اد والأجهزة واملنتجات اخلا�شعة للرقابة

امل�دة الث�لثة

تقوم اجلهة املخت�سة باإ�سدار قائمة باملواد اخلا�سعة للرقابة مبا يتوافق مع التزامات 
ال  جزءاً  وتعترب  النظام  بهذا  القائمة  هذه  وترفق  مونرتيال،  بروتوكول  ب�ساأن  الدولة 

يتجزاأ منه.

امل�دة الرابعة

يحظر ا�سترياد امل�ستعمل من االأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة للرقابة.

امل�دة اخل�م�سة

يحظر ا�سترياد اجلديد من االأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة للرقابة اإال مبوافقة 
اجلهة املخت�سة.

امل�دة ال�س�د�سة

واملنتجات  واملعدات  واالأجهزة  للرقابة  اخلا�سعة  املواد  ا�ستخدام  اأو  ت�سنيع  يحظر 
االأن�سطة  تو�سعة  حالة  يف  اأو  اجلديدة  املن�ساآت  يف  اأو  ال�سناعات  يف  للرقابة  اخلا�سعة 
على  احل�سول  بعد  اإال  القائمة  املن�ساآت  رخ�س  جتديد  يحظر  كما  القائمة.  واملن�ساآت 

املوافقة البيئية من اجلهة املخت�سة.
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امل�دة ال�س�بعة

مواد  من  خمزوناتها  ب�ساأن  بينها  فيما  املعلومات  تبادل  املجل�س  دول  على  يتعنيَّ 
الهالونات لديها وو�سع االأنظمة واللوائح التي من �ساأنها ت�سهيل مهمة تبادل الفائ�س من 

الهالونات بني الدول االأع�ساء لال�ستفادة منها.

امل�دة الث�منة

على اجلهة املخت�سة تزويد االأمانة العامة باملعلومات والبيانات ب�سفة �سنوية ب�ساأن 
تنفيذ املادة ال�سابعة من هذا النظام وكذلك تبادل املعلومات اخلا�سة بالتجارة البينية بني 
دول املجل�س عن املواد اخلا�سعة للرقابة واالأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة للرقابة 

لتعميمها على الدول االأع�ساء.

امل�دة الت��سعة

دول  يف  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  ال���وزارات  على    -1
املجل�س احل�سول على موافقة بيئية من اجلهة املخت�سة، وذلك عند اإبرام العقود 
وامل�ساريع ذات العالقة باملواد واالأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة للرقابة.

على اجلهات املعنية باملوا�سفات واملقايي�س التن�سيق مع اجلهة املخت�سة لو�سع    -2
واملنتجات  واملعدات  االأجهزة  موا�ضفات  العتماد  الالزمة  االإجراءات  واتخاذ 

اخلا�سعة للرقابة مبا يتوافق مع اأحكام هذا النظام.

امل�دة الع��سرة

اجلهة  من  ترخي�س  على  احل�سول  معنوي  اأو  اعتباري  �سخ�س  كل  على  يجب 
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املعاد  املواد  اأو  للرقابة  اخلا�سعة  املواد  ت�سدير  اإعادة  اأو  ت�سدير  اأو  ال�سترياد  املخت�سة 
واأية   )1( باملرفق  املدرجة  واملعايري  واال�ضرتاطات  باالإجراءات  االلتزام  مع  تدويرها 

اإجراءات وا�سرتاطات اإ�سافية تقررها اجلهة املخت�سة يف الدولة.

امل�دة احل�دية ع�سرة

اأو  للرقابة  اخلا�سعة  للمواد  امل�ستوردة  واجلهات  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  تلتزم 
االأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة للرقابة باإعادة ت�سدير ال�سحنات غري املطابقة 
اأو  م�ستوردة  ال�سحنات  تلك  كانت  �سواء  امل�سدر  البلد  اإلى  النظام  هذا  الأحكام 

منقولة عبوراً.

امل�دة الث�نية ع�سرة

يف  للرقابة  اخلا�سعة  للمواد  امل�ستوردة  واجلهات  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  تلتزم 
من  وامل�ضتخدمة  املباعة  بالكميات  املخت�ضة  للجهة  �ضنوية  ربع  ك�ضوف  تقدمي  الدولة 
املواد اخلا�سعة للرقابة واأ�سماء اجلهات التي قامت ب�رشائها مدعمة بالوثائق الدالة على 

�سحتها.

امل�دة الث�لثة ع�سرة

اال�سرتاطات  واإنفاذ  لو�سع  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  املخت�سة  اجلهة  تقوم 
ترخي�ض  وكذلك  اجلو  يف  للرقابة  اخلا�ضعة  امل��واد  اإط��الق  ملنع  الالزمة  واملعايري 
ال�رشكات والور�س واالأفراد العاملني يف قطاع التربيد والتكييف وفقاً لال�سرتاطات 

واملعايري.
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امل�دة الرابعة ع�سرة

من  التخل�س  عند  املخت�سة  اجلهة  من  م�سبقة  موافقة  على  احل�سول  يجب 
املحتوية عليها،  واملنتجات  االأجهزة واملعدات  اأو  للرقابة  اخلا�سعة  املواد  نفايات 
الدول  التزامات  التخل�س منها عرب احلدود يجب االأخذ يف االعتبار  ويف حالة 
االأطراف مبوجب اتفاقية بازل ب�ضاأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ض 

منها عرب احلدود.

امل�دة اخل�م�سة ع�سرة

وال�رشكات  واجلهات  الدولية  املنظمات  مع  بالتعاون  املخت�سة  اجلهة  تقوم 
البديلة جلميع  والتقنيات  املواد  اال�سرت�سادية عن  املعلومات  بتوفري  العالقة  ذات 
للمواد  وامل�ستخدمة  القائمة  واالأن�سطة  املن�ساآت  مع  التن�سيق  وكذلك  القطاعات 
االمتثال  متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  للبدائل  حتولها  لت�سجيع  للرقابة  اخلا�سعة 

لربوتوكول مونرتيال.
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الباب الثالث
العق�بات واجلزاءات

امل�دة ال�س�د�سة ع�سرة

مع  تتوافق  التي  املنا�سبة  العقوبات  بو�سع  دول��ة  كل  يف  املخت�سة  اجلهة  تقوم 
الت�رشيعات الوطنية اخلا�سة بتلك الدولة لكل من يخالف اأحكام هذا النظام.
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الباب الرابع
اأحكام عامة

امل�دة ال�س�بعة ع�سرة

تعترب االأحكام املن�سو�س عليها يف هذا النظام احلد االأدنى ب�ساأن مراقبة واإدارة املواد 
اخلا�ضعة للرقابة، ويجوز لكل دولة اإ�ضدار اللوائح واملعايري التي تتنا�ضب مع االأنظمة 

والقوانني املعمول بها على اأال تقل عن املتطلبات املن�سو�س عليها يف هذا النظام.

امل�دة الث�منة ع�سرة

البيئة يف دول املجل�ض حق تف�ضري واقرتاح  يفو�ض الوزراء امل�ضوؤولني عن �ضوؤون 
تعديل هذا النظام.

امل�دة الت��سعة ع�سرة

يعمل بهذا النظام بعد ت�سعني يوماً من تاريخ اعتماده من قبل املجل�س االأعلى.
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املرفقات
املرفق 1:

املواد  �ضحنات  عن  واالإف��راج  وت�ضجيل  لرتخي�ض  الالزمة  التنظيمية  االإج��راءات 
اخلا�سعة للرقابة وبدائلها واالأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�سعة للرقابة.

اأوًل: الرتاخي�ص

يقدم طلب احل�سول على الرتاخي�س اخلا�سة با�سترياد واإعادة ت�سدير املواد اخلا�سعة 
للرقابة اأو املواد املعاد تدويرها اإلى اجلهة املخت�ضة مع توافر ال�رشوط التالية:

رخ�ضة �ضارية املفعول ال�ضترياد وت�ضدير املواد واملعدات واملنتجات ذات العالقة.   )1
يف  �ضنوات   ............. عن  تقل  ال  الدولة  حتددها  منا�ضبة  خربة  توافر    )2

ا�سترياد اأو ت�سدير املواد اخلا�سعة للرقابة.
3(  ا�ضتيفاء النماذج املُعّدة من قبل اجلهة املخت�ضة الالزمة لطلب احل�ضول على الرتخي�ض.

ث�نيً�: نظ�م احل�س�ص

الطلبات  درا�ضة  املخت�ضة  اجلهة  تتولى  للح�ض�ض،  وطنّي  نظام  و�ضع  بغر�ض    )1
املقدمة لال�سترياد، وتقوم بعد ذلك باإعداد جداول بالكميات واحل�س�س امل�سموح 
ا�ستريادها من املواد اخلا�سعة للرقابة لل�رشكات واملوؤ�س�سات واجلهات املرخ�سة.

الكميات  نقل  لذلك  املعدة  النماذج  وا�ضتيفاء  املخت�ضة  اجلهة  موافقة  بعد  يجوز    )2
امل�رشح بها �سمن نظام احل�س�س لال�سترياد من املواد اخلا�سعة للرقابة من م�ستورد 
الآخر داخل الدولة على اأن يتم خ�سم الكمية املنقولة من ح�سة امل�ستورد االأ�سلي.
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اخلا�ضعة  واملعدات  االأجهزة  ال�ضترياد  امل�ضبقة  املوافقة  على  احل�ضول  يجب    )3
للرقابة وا�ستيفاء النماذج اخلا�سة املُعّدة من اجلهة املخت�سة.

ث�لثً�: الإفراج عن ال�سحن�ت

للح�سول على موافقة االإفراج عن �سحنة م�ستوردة اأو م�سدرة من املواد اخلا�سعة 
للرقابة اأو من جميع اأنواع اأجهزة التربيد والتكييف املنزيل والتجاري وال�ضناعي ومبا 
االإطفاء  واأنظمة  معدات  كذلك  بها  اخلا�سة  التكثيف  ووح��دات  ال�سواغط  ذلك  يف 
املحمولة والثابتة وعبوات االإيرو�ضول )عدا الطبي منها( واألواح ورقائق العزل واأغطية 
التالية  وامل�ستندات  الوثائق  وتوفري  ا�ستيفاء  يجب  البلمرة،  �سابقة  واملركبات  االأنابيب 

واملُعّدة من قبل اجلهة املخت�سة وبحد اأدنى:
- فاتورة ال�رشاء االأ�سلية معتمدة من بلد املن�ساأ.

- �سهادة من�ساأ اأ�سلية م�سدقة.
- بولي�سة ال�سحن االأ�سلية.

- بيان املعاينة اجلمركية )املانف�ضت(.

- كتالوج اجلهاز اأو املعدة امل�ضتوردة.

رابعً�: املط�بقة والتحقق

يجوز للجهة املخت�ضة التاأكد من �ضحة امل�ضتندات ال�ضابقة ومطابقتها على ال�ضحنة 
امل�ضتوردة كما يجوز لتلك اجلهة اإجراء التحاليل الالزمة على عينات من تلك ال�ضحنة 

اإذا تطلب االأمر ذلك.
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خ�م�سً�: النقل ب�لعبور

ي�سدر الرتخي�س بالعبور بعد مطابقة البيانات بالوثائق املقدمة يف حالة ا�ستخدام 
اأو الربية اأو اجلوية( لدول املجل�ض، لعبور �ضحنة من املواد  اأي من املنافذ )البحرية 
اخلا�سعة للرقابة اأو االأجهزة املحتوية عليها �سواء كانت الدولة امل�سدرة اأو امل�ستقبلة 
التالية  البيانات  تقدمي  الناقلة  ال�رشكة  على  يجب  غريها،  من  اأو  املجل�ض  دول  من 

للجهات املخت�سة:
نوع املواد املنقولة وكمياتها. اأ(   

اجلهة امل�ضدرة لها مع اإرفاق �ضهادة املن�ضاأ. ب(  
ت�رشيح اال�ضترياد من اجلهة املعنية بالدولة امل�ضتوردة. ج(  


