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لقد تغري العامل منذ احتفالنا العام املاضي ابليوم الدويل حلفظ األوزون. فلدينا اآلن خطة  
، اليت ستتتتتافن النمو املنلتتتت  المتتتتامب للزمي  و ل  املنيد م  2030املستتتتتدامة لعام التنمية 

االزدهار للناس ولكوكبنا. أما فيما يتعلق بتغري املناخ، فلدينا اتفاق ابريس الذي شتتتتتتتتتك ب منعطفا 
 اترخييا يف مسعاان املمرتك حنو إقامة عامل آم  مستدام.

ملموستتة، ونعنز ستتبب  اية املناخ ابستتتغ ل  واليوم، جي  أن نرتجم طموحنا إىل أعمال 
النخم التذي أاتحتب بتوتوكول مونرت ل بغيتة إحتاز قتدر م  التقتدم يف إبطتاا االحرتار الوشتتتتتتتتتتتتتتيتت  

 منوا. الناجم ع  اهليدروفلوروكتبون، الذي يعد  واحدا م  أستع غازات الدفيئة
وفود عندما تلتئم الوستتتتتتتتتكون الفتلتتتتتتتتة ستتتتتتتتاحنة لتاقيق هذا اهلد  يف المتتتتتتتت ت املقبب،  

الوطنية يف رواندا للتولتتتتتب إىل توافق آراا عاملي بمتتتتتدن خفو اهليدروفلوروكتبون تدرجييا يف إطار 
بتوتوكول مونرت ل. ففي الستتتتتنوات املاضتتتتتية، كان اهليدروفلوروكتبون يستتتتتتسدم عل  نطاق واستتتتت  

 اجايل التيريد اد املستسدمة يفابعتباره بدي  فعاال للمنتزات املضتة بطبقة األوزون، وال سيما املو 
وتكيي  اهلواا. غري أن األحباث العلمية كمتتتتتتتتتتتتتتفر أن اهليدروفلوروكتبون هو غاز دفيئة  و قوة 
شديدة للغاية، بلت  النظت ع  إس امب يف ختفيو املساطت احملدقة بطبقة األوزن إىل حد كبري. 

اه تااات حامسة، عل  غتار ما فعلنونظتا إىل ازد د استتتتتسدامب بوترية ستتتتتيعة، ال بد أن نتسذ إج
 سابقا عندما سلكنا السبيب املؤدي إىل تعايف طبقة األوزون.
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وينطوي اخلفو التتتدرجيي لل يتتدروفلوروكتبون عل  منتتاف  متت ة. فم  شتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتب أن يتي   
تقليص االحرتار العاملي بنستتتتتتتبة تلتتتتتتتب إىل نلتتتتتتت  درجة حبلول ياية القتن احلايل،  ا ستتتتتتتيعطي 

س دفعة قوية، كما م  شدنب أن يس م يف حتسني الكفااة يف استسدام الطاقة بمتكب  اتفاق ابري
 كبري ابستعمال بعو سوائب التيريد والتكنولوجيات البديلة.

وبدي ي أن املمتتتتتتتتتتتتتتاكب العاملية تتطل  حلوال عاملية. لذل ، فدان والق م  قدرتنا عل   
ة لتزني  ب بتوتوكول مونرت ل وستتتتتتتتتتتتتتيلتذليب أي عقبات، إ  رأير ابلفعب بلداان تتسذ م  تفعي

ستتتتتتكايا ما قدره مليو  حالة م  حاالت ستتتتتتتطان اولد كب ستتتتتتنة، ولتفادي تعتيو عدد أكير 
 م   ل  بكثري للمعاانة النامة ع  متض الساد.

وابستتتتتتتتتتتتتتتستدام نظام بتوتوكول مونرت ل خلفو اهليدروفلوروكتبون تدرجييتا، ستتتتتتتتتتتتتتتتكتامتتب  
ذولة لتسفيو اث  أكستتتتتتتتتتتتتيد الكتبون وغريه م  انبعااثت غازات ج ودان م  ستتتتتتتتتتتتتائت او ود املب

الدفيئة يف إطار عملية اتفاقية األمم املتادة اإلطارية بمدن تغري املناخ. ويف خضم  االحتفال هبذا 
اليوم الدويل حلفظ طبقة األوزون، علينا أن نستتتتتتاضتتتتتت ما قطعناه م  أشتتتتتوا  يف هذا املضتتتتتمار، 

او ود يف ستتتتبيب  اية غ فنا اووي. ف لم وا نعمب ستتتتو  ح  نتمك   وأن نلتنم ببذل املنيد م 
اة مي  فيب ملتل م  بناا عامل ينعم مبنيد م  الست مة واللتاة والتخاا والقدرة عل  اللتمود ملا

 الناس، دون إغفال  اية كوكبنا، الذي ال موط  لنا غريه.
  
 


