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  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون    
  باملواد املستنفدة لطبقة األوزون املتعلقوبروتوكول مونتريال    

  
 *بقلم إديث براون وايس    

 أستاذة كرسي فرانسيس كابل براون للقانون الدويل يف كلية احلقوق يف جامعة جورج تاون
  

 تـشري إىل أن املـواد       ، نشر العلماء فرضياهتم العلمية األوىل الـيت       1974يف عام     
فطبقة األوزون حتمـي    . الكيميائية اليت ننتجها ميكن أن تضر طبقة األوزون يف الستراتوسفري         

األرض من التعرض املفرط إىل األشعة فوق البنفسجية اليت ميكن أن تسبب أضرارا وطفرات              
لوروكربـون الـيت    ووجد العلماء أن غازات الكلوروف    . يف اخلاليا البشرية والنباتية واحليوانية    

كانت تستخدم على نطاق واسع وتعترب غري مضرة ميكن أن تنتقل إىل الستراتوسفري، وتظـل               
 .  الكلور فتفتت طبقة األوزونطلقعلى حالتها لعدة عقود أو قرون، مث ت

، أبرم برنامج األمم املتحدة للبيئة خطة العمل العاملية املتعلقة بطبقة           1977يف عام   و  
هذه اخلطة إىل تكثيف عمليات البحث والرصد الـدوليني بـشأن طبقـة             األوزون، ودعت   

، أذن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يصيغ الربنـامج            1981األوزون، ويف عام    
واتفاقية فيينا اليت أبرمت    . مشروع اتفاقية إطارية عاملية بشأن محاية األوزون يف الستراتوسفري        

ري توافق فيه الدول على التعاون يف إجراء حبوث وتقييمـات            هي اتفاق إطا   1985يف عام   
 ملنع األنشطة اليت    “تدابري مالئمة ”علمية مناسبة ملشكلة األوزون، وتبادل املعلومات، واختاذ        

 املواد الكيميائية الـيت  علىدا معينة قيوض فروهذه االلتزامات عامة وال ت .تضر طبقة األوزون
  .تستنفد طبقة األوزون

  االتفـاق  إمكانيةل املفاوضات اليت جرت بشأن اتفاقية فيينا، ناقشت البلدان          وخال  
 بعض املواد الكيميائية، ولكن تعذر التوصل إىل توافق يف           خصيصاً هدفيستبروتوكول  على  
ومثلت اتفاقات البحار اإلقليمية، اليت وضعت يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئـة،             . اآلراء

الدول بشأن اتفاقية إطارية وبروتوكول واحد على األقل طُلـب مـن            سابقة تفاوضت فيها    
أبرمت دون بروتوكـول    لكن اتفاقية فيينا    . الدول التصديق عليه عند انضمامها إىل االتفاقية      

وبدأ فريق عمل شكل يف إطـار       . 1985مارس  /، وفتح باب التوقيع عليها يف آذار      ملحق هبا 
 وأبـرم   . ملحـق باالتفاقيـة    فاوضات بشأن بروتوكول  برنامج األمم املتحدة للبيئة إجراء م     

، بعد تسعة أشهر فقط من افتتاح املفاوضـات         1987سبتمرب  /بروتوكول مونتريال يف أيلول   
ودخل الربوتوكول حيـز النفـاذ يف       . 1986ديسمرب  /الدبلوماسية الرمسية يف كانون األول    

اتفاقية فيينا لتصبح طرفـا يف  وجيب أن تكون الدولة طرفا يف       . 1989 يناير /كانون الثاين  1
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يف برنـامج األمـم     سابقة  وشكلت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال      . بروتوكول مونتريال 
وقد مت  . إجناز اتفاق إطاري يتبعه يف وقت الحق بروتوكول أو أكثر         فيما يتعلق ب  املتحدة للبيئة   

كول كيوتو امللحق باتفاقية    اتباع هذه السابقة مرارا منذ ذلك احلني، كما هو احلال يف بروتو           
 البيولوجية امللحـق    لسالمةلتغري املناخ، وبروتوكول قرطاجنة     املتعلقة ب  األمم املتحدة اإلطارية  

 .البيولوجي  التنوعباتفاقية

واتفاقات األوزون ملفتة للنظر ألهنا األوىل اليت تناولت مشكلة بعيدة األجل يقع فيها               
واختـذت القـرارات    .  النتائج قبل عدة عقود مـن اآلن       سبب الضرر اليوم، بينما لن تتجلى     

ومبا أن الفهم العلمي هلذه املشكلة سـوف        . استنادا إىل االحتماالت، ألن الضرر مل يقع بعد       
يتغري، اقتضت احلاجة أن تكون االتفاقات مرنة وقابلة للتكييف كي تتالءم مـع التقييمـات               

وعة واحدة من البلـدان معاجلـة مـشكلة         وليس مبقدور بلد واحد أو جمم      .العلمية اجلديدة 
استنفاد طبقة األوزون على حنو انفرادي، لذا كانت هناك حاجـة إىل أقـصى قـدر مـن                  

 .الدويل التعاون

 العلماء الذين حذروا من األخطار      اهتماماتويعكس بروتوكول مونتريال تقاربا يف        
ناعي اخلاص الـذي أراد أن      القطاع الص مصاحل كل من    املتزايدة اليت تتهدد طبقة األوزون، و     

تكون الفرص متكافئة نظرا الستجابة الشركات للتشريعات الوطنية اجلديدة اليت تفرض رقابة            
على املواد الكيميائية الضارة، واملنظمات غري احلكومية الداعية إىل محاية البيئة، واحلكومـات            

 .مصلحتهاالوطنية اليت أدركت على حنو متزايد أن إبرام اتفاق دويل هو يف 

ويفرض بروتوكول مونتريال رقابة على إنتاج واستهالك مـواد كيميائيـة حمـددة               
مركبـات الكلوروفلوروكربـون،    : ينتج أي منها بصورة طبيعية، وهذه املواد هي التالية         ال

واهلالونات، ومركبات الكلوروفلوروكربون املهلجنة بالكامل، وبروميد امليثيل، وما شـاهبها          
. كما يضع أهدافا حمددة ملدى التخفيض، وجدوال زمنيا لتحقيق ذلـك  .يميائيةمن املواد الك

البلدان الناميـة، بتجميـد حجـم       فيما عدا   األطراف،  يف بدء األمر    ألزم الربوتوكول   وقد  
الـسنة   (1986تستهلكه وتنتجه من مركبات الكلوروفلوروكربون عند مستويات عام          ما

، 1999 إضـافية حبلـول عـام         يف املائة  30 مث   ملائة يف ا  20، وبتخفيضها بنسبة    )املرجعية
واستخدمت صيغة حتديـد     .1986وبتجميد االستهالك من اهلالونات عند مستويات عام        

 ملوثـات اهلـواء ويف      ضبطما بعد يف اتفاقات دولية أخرى ل       األهداف واجلداول الزمنية يف   
 .تغري املناخعلقة باملتبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

وخالل املفاوضات اليت جرت بشأن الربوتوكول، وقعت جمادلة خبـصوص مـا إذا               
وكانـت صـناعة    . كانت األهداف ستستند إىل استهالك املواد الكيميائية أم إىل إنتاجهـا          
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مركبات الكلوروفلوروكربون صناعة متركزة، نظرا لوجود كربى الشركات يف الواليـات           
يف املقابل، كان استهالك املواد الكيميائيـة موزعـا        و. ة األوروبية، واليابان  املتحدة، واجلماع 

عة األوروبية من كبـار  اورغم كون كل من الواليات املتحدة واجلم    . على خمتلف أحناء العامل   
. منتجي تلك املركبات، فإن هذه األخرية هي وحدها اليت كانت مصّدرة صافية كبرية هلـا              

ألوروبية أن تستند منظومة الرقابة إىل معيار اإلنتاج، يف حـني أن            وهكذا، أرادت اجلماعة ا   
الصيغة الـيت اعتمـدت يف      أما  . الواليات املتحدة أرادت هلا أن تستند إىل معيار االستهالك        

 منـه   ناقـصا تعد استهالك املواد الكيميائية اخلاضعة للرقابة معادال لإلنتـاج          فالربوتوكول  
وجيب على البلدان اإلبالغ سنويا عن استهالكها من املواد          .تالصادرات ومضافا إليه الواردا   

  .الكيميائية اخلاضعة للرقابة

ونظرا لتوقع حدوث تغيريات يف املعارف العلمية بشأن طبقـة األوزون، وظهـور               
أول . مشاكل جديدة يف تنفيذ الربوتوكول، ضّمن املفاوضون النص عدة أحكام توفر املرونة           

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اليت تقدم بانتظام تقييمات جيريها         لجانهذه األحكام يتعلق ب   
وحتديدا : إجراءات متمايزة لتغيري االلتزامات املتعلقة بالرقابة على املواد       بالثاين  يتعلق  و. خرباء

ففي عملية التسوية، جيوز لألطراف تـسوية األهـداف         . عن طريق التسويات والتعديالت   
ملتعلقة بالتخلص التدرجيي من املواد الكيميائية املدرجة سابقا دون احلاجـة           واجلداول الزمنية ا  

 التسويات نافذة بعد ستة أشهر من تلقـي األطـراف           غدووت. إىل اتباع عملية تعديل رمسية    
وتقتـضي إضـافة    .إشعارا رمسيا بشأهنا وتغدو ملزمة جلميع البلدان األطراف يف الربوتوكول

وخالفـا لعمليـة    .قائمة املواد اخلاضعة للرقابة إجراء تعديل رمسيمواد كيميائية جديدة إىل 
ونتيجة لذلك، تترتب علـى     . التسوية، ال تلزم التعديالت إال تلك الدول اليت تصدق عليها         

والدول اليت تنضم إىل االتفاق بعد بدء نفاذ تعديل ما تتحمل           . خمتلف الدول التزامات خمتلفة   
تاريخ، ولكنها جيب أن تصدق على أي تعديل مقبـل ليكـون     االلتزامات السارية يف ذلك ال    

 .ملزما هلا

ن غوقد أجريت أربعة تعديالت على الربوتوكول، وهي تعديالت لنـدن وكوبنـها             
 على أحكام بشأن استحداث صـندوق       1990ونص تعديل لندن لعام     . ومونتريال وبكني 

عدم ملستوفية للشروط، وإجراءات    مؤقت متعدد األطراف لتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية ا        
، وإضافة مواد كيميائية جديدة إىل قائمة املواد الكيميائية اخلاضعة للرقابة، وتغيريات            االمتثال

وعاملت األطراف تعديالت لندن باعتبارها حزمة واحدة، فتعّين على البلدان          . متنوعة أخرى 
 معـىن اختـاذه   ية الربوتوكول، ألن    وكان هذا قرار حامسا لفعال    . أن تقبلها أو ترفضها برمتها    

كان أنه ال جيوز لألطراف أن توافق على إضافة مواد كيميائية حمـددة دون أن تقبـل آليـة        
ن غويف تعـديالت كوبنـها    . بـالعكس العكس  التمويل اجلديدة اخلاصة بالبلدان النامية، أو       
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دائـم،  ، حّولت األطراف الصندوق املؤقت املتعدد األطـراف إىل صـندوق            1992 لعام
وأخضعت للرقابة موادا كيميائية إضـافية، مبـا يف ذلـك بروميـد امليثيـل ومركبـات                 

 البلـدان باسـتحداث     1997وألزم تعديل مونتريال لعـام      . الكلوروفلوروكربون املهلجنة 
 وتطبيق نظام ترخيص السترياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة، اجلديدة منـها واملـستعملة            

سترجعة، وبفرض رقابة على التجارة يف املواد احملظورة مع األطراف الـيت         وامل واملعاد تدويرها 
 على استثناء بـشأن بعـض املـواد         1999ونص تعديل بيجني لعام     . ال تطبق الربوتوكول  

، وأضاف مركـب    “االحتياجات احمللية األساسية  ”الكيميائية اخلاضعة للرقابة من أجل تلبية       
ومنذ دخول الربوتوكول حيز النفـاذ،      . اد اخلاضعة للرقابة  بروموكلورو امليثان إىل قائمة املو    

 .أجريت أيضا تسويات على اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من املواد الكيميائية املدرجـة            
على التخلص التدرجيي حبلـول     ،  1990يف عام   فعلى سبيل املثال، وافقت الدول األطراف       

، وعلـى الـتخلص     1987 يف عام     من مركبات الكلوروفلوروكربون املدرجة    2000عام  
 .لبعض االستخدامات الضرورية التدرجيي من اهلالونات، إال

هي أيـضا   للرقابة  الربوتوكول  خيضعها  ومبا أن املواد املستنفدة لطبقة األوزون واليت          
لكن . غازات دفيئة على درجة عالية من القوة، فقد ساهم الربوتوكول يف ختفيف تغري املناخ             

 على مركبات الكلوروفلوروكربون أدى إىل االستعاضة عنها ببعض مركبات          احلظر املفروض 
الكلوروفلوروكربون املهلجنة؛ وهذه املركبات خاضعة للرقابة لكنها ليست حمظورة مبوجب          

  . وهذا يقلل إىل حد ما من تأثري الربوتوكول على تغري املناخ .الربوتوكول

فاملادة اخلامسة تعطـي البلـدان      . نوحيدد الربوتوكول أحكاما خاصة لبعض البلدا       
 مـستوى النامية املستوفية للشروط مهلة عشر سنوات للتقّيد باألهداف واجلداول الزمنية، و          

 كيلوغرام للفرد الواحد، وإمكانية االسـتفادة مـن صـندوق           0.3 قدره   خاصاستهالك  
 مـن   6وكان اهلدف من الفقرة     . بروتوكول مونتريال للمساعدة على تغطية تكاليف التطبيق      

 هو اجتذاب دول مثل االحتاد السوفيايت السابق لالنضمام إىل الربوتوكول، ألنه يتيح             2املادة  
سـبتمرب  /بل أيلـول  ق أو اليت مت التعاقد بشأهنا       التشييدهي قيد   لبلد ما أن يضيف املرافق اليت       

 إىل املستوى األساسي لذلك البلد من أجل حساب تقّيده مبستوى اإلنتاج يف الـسنة              1987
 إذ ميكن ألحـد األطـراف أن        “الترشيد الصناعي ”وينص الربوتوكول أيضا على     . املرجعية

نتاجه من املـواد الكيميائيـة اخلاضـعة        قسما من املستوى احملسوب إل     ينقل إىل طرف آخر   
 . الغرض من ذلك أن جيرى النقل بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميةكن ي ومل .للرقابة

وجلعل هذا الربوتوكول فعاال، حظرت البلدان الصادرات والواردات مـن املـواد              
طاق احلظر التجاري   وسيوسع ن . اخلاضعة للرقابة مع البلدان اليت ليست طرفا يف الربوتوكول        
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ليشمل يف مرحلة ثانية املنتجات اليت حتتوي على مواد خاضعة للرقابة، ويف مرحلـة ثالثـة                
. وهذه املرحلة األخرية ُحذفت من جدول األعمـال  .املنتجات املصّنعة باستخدام هذه املواد

التفاق وقد أعربت البلدان خالل املفاوضات عن خشيتها من أن تكون هذه األحكام خمالفة ل             
 8ولتهدئة هذه املخاوف، جتيز الفقـرة       ). الغات(العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة      

 التجارة مع البلدان اليت ليست طرفا يف الربوتوكول لكنها تطبق أحكامه، رغـم              4من املادة   
 .أن ذلك يقتضي أن تقرر األطراف أن البلد غري الطرف يطبق الربوتوكول

ت اليت أوجدها الربوتوكول العملية اليت صيغت ملعاجلة مـشاكل           أهم االبتكارا  نوم  
فقد أنشأت األطراف جلنة للتنفيذ من أجل استعراض تقارير سـنوية           . حكامهأل عدم االمتثال 

عـدم  تقدمها األطراف، كما وضعت جمموعة من التدابري اليت ميكن اسـتخدامها يف حالـة          
ومت . ساعدة الفنية لتمكني البلد من االمتثال هلـا       حكام الربوتوكول، مبا يف ذلك امل     أل االمتثال

اتباع هذه السابقة على نطاق واسع يف اتفاقات بيئية أخرى، مثل اتفاقية جلنة األمم املتحـدة                
االقتصادية ألوروبا بشأن التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود وبروتوكوالهتـا، واتفاقيـة       

بإتاحـة فـرص    اخلاصة  تحدة االقتصادية ألوروبا    آرهوس اليت وضعت يف إطار جلنة األمم امل       
احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل             
القضاء يف املسائل املتعلقة هبا، وبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة              

 .بتغري املناخاملتعلقة 

 يف  2009 عام   ابتداء من فيينا وبروتوكول مونتريال جناحا كبريا      حققت اتفاقية   قد  و  
ورغم ذلك، ظهرت  .مواجهة املشكلة العاملية املتمثلة يف نفاد طبقة األوزون يف الستراتوسفري

جتار غري املشروع بـاملواد اخلاضـعة للرقابـة،         مشاكل يف تنفيذ الربوتوكول، وخاصة يف اال      
 اخلاضعة للرقابة، والتخلص من بعض املواد مثـل بروميـد           وإدارة خمزونات كبرية من املواد    

  .بات الكلوروفلوروكربون املهلجنةامليثيل ورباعي كلوريد الكربون، ومرك
  

 
  

 ”,Edith Brown Weiss, “The Five International Treaties: A Living History: هذه الوثيقة تستند جزئيا إىل  *  

Engaging Coutnries: Strengthening Compliance with International Environmental Accords (E. Brown 

Weiss and H.K. Jacobson, eds, MIT Press, 1998). 
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