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 األوزون -٨
عندما أظهرت جميع األبحاث والمراصد الدولية خطورة وضع طبقة األوزون وتأكد أن بعضاً مـن               

المسؤولة عن تحطم هذا الغالف الذي ينظم وصول األشـعة          هي  المواد التي صنعها اإلنسان ومنها الفريونات       
ـ م وهي الم  ١٩٨٥  عام ون في ينا لحماية طبقة األوز   يإلى األرض، حينها خرج المجتمع الدولي باتفاقية ف        وغ س

وعندما برزت الحاجة ألتحاذ خطوات عملية علـى صـعيد         . القانوني الذي حدد واجبات الدول تجاه األوزون      
  وصـيغ  م١٩٨٧ سـبتمبر    ١٦ل بكندا في    اتنفيذ االتفاقية اجتمع المجتمع الدولي مرة أخرى في مدينة مونتري         

الذي حـدد   " ونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لألوزون    بروتوكول م  “ أول بروتوكول لهذه األتفاقية وهو     ذلكب
وقـد  . التدابير واإلجراءات التي يجب على الدول اتخاذها للحد من إنتاج واستهالك المواد المستنفذة لألوزون             

 ، وأخضع بعضاً منهـا للرقابـة      ،حدد هذا البرتوكول وتعديالته التي تمت فيما بعد المواد المستنفذة لألوزون          
 . الدول النامية وأخرى تخصبالدول الصناعية خاصة  زمنية للتخلص التدريجي منهاووضع جداول

من مستوى إنتـاج    % ٢٠سوى  ) المرفق أ من البروتوكول   (وبالفعل لم يعد ينتج من هذه الفريونات        
ية  الدول النام  بادرتومن جهة ثانية فقد     . م، وذلك لمواجهة احتياجات الدول النامية من هذه المواد        ١٩٨٦عام  

م لتستمر في تنفيـذ برامجهـا   ١٩٩٩عام  بتجميد استهالكها وانتاجها من هذه المواد ابتداء من شهر يوليو من      
 . م٢٠١٠ في عام حتى تتخلص بصورة كاملة من استخدام هذه المواد

مت اليمن إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون والى بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة             ضوقد ان 
وأنضمت أيضاً الى التعـديالت     . م١٩٩٦وزون في آن واحد وذلك في الحادي والعشرين من شهر فبراير            لأل

م وذلـك فـي    ٩٧م وتعديل مونتريال    ٩٢م وتعديل كوبنهاجن    ٩٠ن  الثالثة األولى للبروتوكول وهي تعديل لند     
شكلة واالستفادة من   كان ذلك حرصاً منها على مشاركة المجتمع الدولي في حل هذه الم           و. م٢٠٠١ أبريل   ٢٤

وتعديالته المذكورة   طرفاً عامالً في االتفاقية والبروتوكول       اليمن وأصبحت   .دعم الصندوق المشكل لهذا األمر    
ودول المادة الخامسة من البروتوكول هي تلك الدول النامية التي يقل استهالك الفرد             . تحت المادة الخامسة منه   

وهـي  . ١١٥- وفريون ١١٤- وفريون ١١٣- وفريون ١٢-فريون و ١١-فريون كجم من مواد     ٠,٣فيها عن   
الدول التي تستحق المساعدة من الصندوق متعدد األطراف حتى تتمكن من التخلص من استخدامات المـواد                

 .ا وتستطيع في نفس الوقت استخدام المواد البديلة الصديقة لألوزونالمستنفذة لألوزون لديه

ليقـوم بمتابعـة    " وحدة األوزون "يئة بتأسيس مكتب صغير سمي      حماية الب الهيئة العامة ل   توقد قام 
قضايا األوزون، ومنذ ذلك الحين فقد سعت هذه الوحدة إلى جمع المعلومـات الخاصـة باسـتخدام المـواد                   

والشروع فـي تصـحيح البرنـامج        ،م١٩٩٦في عام   وتصحيح المعلومات التي جمعت      ،المستنفذة لألوزون 
ن اعدا على اساس تلـك      يلذللمواد المستنفذة لألوزون ا   من ا  للتخلص التدريجي    القطري واألستراتيجية الوطنية  

المعلومات الحديثة حول استهالك اليمن من المواد المستنفذة        ) ١-٨ (ضح الجدول ويو. دقيقةالغير  المعلومات  
 .لألوزون

  في كندا  األطراف والصندوق متعدد    ،قد رفعت هذه المعلومات الى سكرتارية األوزون في نيروبي        و
 ومشـروع فـي     ، ومشروعين في قطاع التثليج التجاري     ،وبذلك فقد تم اعتماد مشروعين في قطاع اليوسول       

وستساعد هـذه   . عداد في قطاع التبريد والتكييف وتعقيم التربة      إل قيد ا  أخرى ومشاريع   ،طفاء الحرائق إقطاع  
 وبالتـالي  اد المستنفذة لـألوزون  للتخلص من المو تنفيذ استراتيجيتها الوطنيةعلىالمشاريع بعد تنفيذها اليمن    

 .تحقيق تعهداتها والتزاماتها تجاه االتفاقية والبروتوكول

 استصدار  الهيئة الى وحدة األوزون في     فقد سعت    ،وعلى الصعيد المحلي لتنفيذ األسترتيجية الوطنية     
 المسـتنفذة   قرار من مجلس الوزراء يقضي بمنع استيراد األجهزة والمعدات التي ال تزال تسـتخدم المـواد               

 وبالتالي تثبيـت كميـة المـواد المطلوبـة          ، بغية اإلبقاء على كمياتها ثابتة عند المستويات الحالية        ،لألوزون
. لصيانتها وذلك لتجنيب البلد ويالت األختناقات المتوقعة في قطاع التبريد عندما يتوقف تماماً إنتاج هذه المواد               
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لعامة حول األوزون في اليمن، حيث أعدت مجموعة من مـواد           وتقوم الوحدة أيضاً بنشاط في مجال التوعية ا       
وعدن وكذلك أقيمت ورش عمل في صنعاء       . ت وبرامج للتلفزيون واإلذاعة   التوعية مثل الملصقات والمطويا   

ومدرسـي   عمل أخرى في عدن لإلعالميـين        وورش. لكل القطاعات التي تستخدم المواد المستنفذة لألوزون      
 وسوف تستمر الورش في باقي محافظـات الجمهوريـة الهامـة            ،المرحلة الثانوية في  مادة العلوم والكيمياء    

 .إضافة إلى إصدار نشرة لألوزون كل ثالثة أشهر

 م٢٠٠٠-١٩٩٥عوام استهالك اليمن من المواد المستنفذة لألوزون حسب القطاعات لال) ١-٨(جدول 
 امقطاعات االستخد *األعوام واستهالك اليمن بالطن قدرة تدميرية لألوزون

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠   

٧٢٩ ٤٣٧ ١٨٩ ٠ ٠ ٠ CFCs  ــات الرغوي
 )األسفنج(

٨٦٨ ٤٥٦ ٣٦٥ ٢٢١ ١٩٥ ١٧٥ CFCs  األيروسوالت
 )البخاخات(
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 ميثيل الكلوروفورم

 المذيبات

وت اوتتف. كمية المادة بالطن المتري مضروبة في نسبة تدميرها لألوزون        ) = ODP(طن فدرة تدميرية لألوزون     * 
 ١٠ حيث تبلغ ١٣٠١- وأعالها هالون٠,٠٦ حيث تبلغ HCFC-22 أدناها مادة الـ سبة من مادة ألخرى ه النذه
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