
1 

 

في مكافحة ظاهرة  ملموساً تمثل تقدماً  بروتوكول مونتلايرتعديالت كيغالي في 

 االحتباس الحراري

تم  ،م6142أكتوبر/تشرين األول  41عقب المفاوضات التي جرت سبع سنوات، يوم 

التي  الكربون الكلورية الفلورية مركبات يقضي بالحد من انبعاثاتالتوصل إلى اتفاق 

 للدول في االجتماع الثامن والعشرين وذلك باس الحراريفي ظاهرة االحت تسهم

 الهام الدور .شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزونألطراف في بروتوكول مونتلاير با

في التبريد وأجهزة المستخدمة  الكيميائية المواد من المجموعة هذه تلعبه الذي

 التخفيف، يمكن أن التقدير العلمي بأنه دون وجود خطة واضح من خالل، التكييف

 إضافية درجة مئوية 0.5 تسبب بتدفئة العالم الكربون الكلورية الفلوريةمركبات 

 .لظاهرة االحتباس الحراري بحلول نهاية هذا القرن

الكربون  مركبات إنتاجتخفض  الصناعية البلدان أن على االتفاق هذاسيضمن 

 متوسط مع بالمقارنة األقل على % 58 بنسبة هاواستهالك الكلورية الفلورية

لتخلص التدريجي استبدأ الدول و م.6142-م6144 الفترة في السنوية مستوياتها

 من مجموعة انتدبتو م.6142بحلول عام  الكربون الكلورية الفلوريةلمركبات 

 أفريقيا وجنوب الصين مثل منظمة آلكو في األعضاء الدول فيها بما النامية البلدان

 استخدام من الحد علىت الدول واتفق. م6161 عام من التدريجي التخلص لبدء

 66-6161 متوسط مستوياتها من % 58 بنسبة الكربون الكلورية الفلورية مركبات

 في األعضاء الدول فيها بما الدول من أخرى مجموعة وافقت. م6118 عام بحلول

 الكويت،دولة و العراق،و ،اإلسالمية إيرانجمهورية و الهند، مثل منظمة آلكو

 مركبات منالتخلص التدريجي  بدء على السعودية العربية والمملكة باكستانو

الكربون الكلورية  مركبات خفضت وسوف م6165 في فلوريةال الكلورية الكربون

 م.6112 عام بحلول 62-6161 مستوياتها من%  58 بنسبة الفلورية

 فلورية الكلورية الكربون تمركبا للحد من التمويل الكافي واتفقت الدول على توفير 

 االتفاق يتموف وس. مستوى العالممليارات الدوالرات على هي التكلفة التي تقدر بو

 مونتلاير في ألطرافللدول ا المقبل االجتماع في ضافياإل للتمويل المحدد المبلغ على
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وستكون المنح المقدمة للبحوث وتطوير بدائل معقولة  م.6142 عام في وذلك

 .بمثابة األولوية األكثر إلحاحا   الكربون الكلورية الفلوريةلمركبات 

 بحلول الكربون الكلورية الفلورية مركبات على التام القضاء أن إلى التقديرات وتشير

درجة مئوية لظاهرة االحتباس الحراري  1.8منع ما يصل إلى يم س6181 عام

ي حيويا  للغاية للوصول إلى ولهذا السبب، يعتبر تعديل كيغال. بحلول نهاية هذا القرن

أقل درجتين مئويتين هدف اتفاق باريس وذلك الحفاظ على ارتفاع الدرجة العالمية 

 مقارنة بعصور مل قبل الصناعة. 


