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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  ونوالعشر السابعاالجتماع 
  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٧ - ٤، نريويب
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 الصادرة ٢٠٠٦عرض التقرير اجلامع لتقييمات عام 
عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية 

  وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  التقرير اجلامع

  مذكرة األمانة
 من ٦ جتميع للتقارير الثالثة التالية املعدة طبقاً للمادة حيتوي مرفق هذه املذكرة على  

بروتوكول مونتريال من جانب فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا 
اآلثار البيئية الستنفاد " "،٢٠٠٦: التقييم العلمي الستنفاد األوزون: "والتقييم االقتصادي، على التوايل

 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠٠٦تقرير عام "و" ،٢٠٠٦تقييم عام : تفاعالا مع تغري املناخاألوزون و
  ".االقتصادي
  .يتم عرض التجميع على الصورة املقدم ا ويتم إصداره دون حترير رمسي  

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/1.  
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  املرفق
  الرؤساء املشاركون ألفرقة التقييم

  (SAP)فريق التقييم العلمي 
  لو نوهندي أجافون–آتني 

  جامعة بنن، توغو
  الربيتون. دانييل ل

  اإلدارة الوطنية للبحار وطبقات اجلو، الواليات املتحدة األمريكية
  واطسون. روبرت ت

  البنك الدويل، الواليات املتحدة األمريكية

   لفريق التقييم العلمي٢٠٠٦جلنة التوجيه لتقييم 
 CADIC/Consejo Nacional de Investigaciones)زانا دياز ، سو(Service d’Aéronomie/IPSL, France) ليز شانني –ماري 

Científicas, Argentina) جون بايل ،(University of Cambridge, UK)شيفرد .  تيودور ج(University of Toronto, 

Canada)رافيشانكارا . ر. ، أ(National Oceanic and Atmospheric Administration, USA)  

 (EEAP) البيئية فريق تقييم اآلثار
  بورمنان. جانيت ف

  جامعة واكاتو، نيوزيلندا
  زياو يان تانج

  امعة بيكنجج
  جان سن فان دير ليون

  إيكوفيس، اوترخت، هولندا

 (TEAP)فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
  أندرسن. ستيفن أو

  وكالة احلماية البيئية، الواليات املتحدة األمريكية
  زكوجيرب. م. المربت ج

  جامعة إيندهوفن التقنية، هولندا
   بونز بونزخوسيه

Spray Quimica, Venezuela  

  فريق حترير التقرير اجلامع

فان ديرليون، وميجوميي , رافيشانكارا، جان س. ر. أندرسن، المربت كوجيربز، خوسيه بونز بونز، أ. ستيفن أو
  .سيكي
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  موجز جامع

 اخنفاض يف النصيب اجلوي من املواد املستنفدة لـألوزون يف  ىل واضح عل فهناك دلي . إن بروتوكول مونتريال ليعمل جبد    
وجود بعض اإلشارات املبكرة للتعـايف املتوقـع يف          على   طبقات اجلو السفلي ويف طبقة االستراتوسفري؛ كما توجد أدلة        

 شأنه أن يؤخر، بل ميكن      بيد أن اإلخفاق يف مواصلة االمتثال لربوتوكول مونتريال من        . األوزون يف طبقة االستراتوسفري   
كل االنبعاثـات مـن املـواد     على ذلك، إذا استطاعت األطراف القضاء على وعالوة. أن مينع من تعايف طبقة األوزون     

 ١٩٨٠ بقليل، فسيعجل ذلك من استعادة طبقة األوزون العاملية ملسـتويات عـام              ٢٠٠٦املستنفدة لألوزون بعد عام     
  ).٢٠٥٠ بدالً من٢٠٣٥ليكون ( عاماً ١٥بنحو ) دة األوزونتستخدم عادة كعالمة قياس الستعا(

 -لقد تعزز أكثر خالل السنوات األربع املاضية منذ التقييم السابق الدليل العلميٍ علي أن إشعاعات األشعة فوق البنفسجية
ادات يف إشـعاعات    ولقد كانت الزي  .  يف األسطح املرتفعة تنجم عن استنفاد طبقة األوزون االستراتوسفريية         (UV-B)باء  

ويتوقع أن .  وحىت ابة القرن العشرين أكرب من التغري الطبيعي طويل املدى١٩٨٠ باء منذ عام   –األشعة فوق البنفسجية    
 باء يف االرتفاعات العالية نتيجة الخنفاض طبقـة األوزون االستراتوسـفريية   –تستمر إشعاعات األشعة فوق البنفسجية     

 باء تضر بالبشر، والكائنات احلية      –ومن املعروف أن إشعاعات األشعة فوق البنفسجية        . قلاأل على   خالل العقد القادم  
  .ومن مث يتوقع استمرار اآلثار الضارة الستنفاد طبقة األوزون االستراتوسفريية. األخرى، والنظم اإليكولوجية

سبة للكلور االستراتوسفريي الفعـال املكـافئ        النسبة املئوية لالخنفاضات اليت ميكن حتقيقها بالن       ويشري اجلدول أدناه إىل   
  .املتكامل يف حال اختاذ اإلجراءات املناسبة

 املركب أو جمموعة املركب
 

كل االنبعاثات املنبعثة من 
 ٢٠٠٦اإلنتاج بعد 

كل االنبعاثات من 
املصارف احلالية يف اية 

٢٠٠٦ 

كل االنبعاثات املنبعثة بعد 
 ٢٠٠٦عام 

 

رية مركبات الكربون الكلو
 (CFCs)فلورية 

١١ ١١ ٠,٣ 

 ١٤ ١٤ ٠,٥ اهلالونات
  رباعي كلوريد الكربون

(CCl4) 
٣ - ٣ 

  كلوروفورم امليثيل
(CH3CCl3) 

٠,٢ - ٠,٢ 

مركبات الكربون 
  كلورية فلوريةاهليدرو

(HCFCs) 

١٦ ٤ ١٢ 

 (CH3Br) بروميد امليثيل 
 )املنتج بشرياً(

٥ - ٥ 

  ."٢٠٠٦: التقييم العلمي الستنفاد األوزون"، املوجز التنفيذي خاصة ١ متت مواءمة هذا اجلدول من اجلدول
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 يف اجلو تنقص بسبب بروتوكول مونتريال، توجد خيارات     (ODSs)وعلي الرغم من أن كميات املواد املستنفذة لألوزون         
ـ      .  يف أسرع وقت ممكن    ١٩٨٠متاحة للرجوع إىل مستويات عام       ض الكلـور   واخليارات ذات اإلمكانية األكـرب خلف

التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربـون اهليدروكلوريـة فلوريـة           ) ١:  الفعال املكافئ هي   ياالستراتوسفري
(HCFCs)   ًاجلمع الفوري والتدمري للمركبات التاليـة بترتيـب    ) ٢استخدامات بروميد املثيل و    على    ورقابة أكثر إحكاما

وتعترب البدائل .  ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(CFCs)ورية فلورية   أمهيتها، اهلالونات، ومركبات الكربون الكل    
سـتخدمة  الصاحلة تقنياً واقتصادياً متاحة بالنسبة جلميع استخدامات املواد املستنفذة لألوزون تقريباً، مبا يف ذلك تلك امل               

 ٣,٥حلة تقنياً واقتصادياً للحد من وصـول        كما توجد هناك تدابري صا    . كلورية وبروميد املثيل  ملركبات الكربون اهليدرو  
وميكن صياغة . مليون طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألزون املوجودة حالياً يف املصارف إىل اجلو             

  .جداول التخلص التدرجيي واستراتيجيات التدمري، فضالً عن جدواها وفوائدها

  النتائج الرئيسية بشأن العلم
 يقل حالياً الكـم امـع       .أن بروتوكول مونتريال يعمل جبد     على   ٢٠٠٢كذلك دليل أقوى منذ تقييم عام       يوجد  

. ، بل أيضاً يف طبقة االستراتوسفري     )التروبوسفري(اإلمجايل من املواد املستنفدة لألوزون ليس فقط يف طبقات اجلو السفلي            
ن املواد املستنفدة لألوزون حتققت يف طبقة االستراتوسفري        وتوجد حالياً مؤشرات واضحة على أن املستويات القصوى م        

وقد أظهرت طبقة األوزون خارج املناطق القطبية بعض اإلشارات األولية لالسـتعادة         . يف أواخر تسعينات القرن املاضي    
ث لطبقـة  يف الواقـع، حـد  .  املرصود يف تسعينات القرن املاضي مل يستمر       يخنفاض يف األوزون االستراتوسفري   وأن اال 

األرجح املستويات القصوى الستنفاد األوزون من جراء اهلالوكربونات         على   ) ش °٦٠ – ج   °٦٠(االستراتوسفري العاملية   
  .االصطناعية

سيظل الفقد يف األوزون القطيب كبرياً ومتغرياً بدرجة كبرية خالل العقود القادمة وسيستمر ثقـب األوزون فـوق               
 يستمر االستنفاد القطيب وقت الربيع ليكون شديداً يف فصول الشتاء عندما تكون . سابقاًالقطب اجلنويب أطول مما قدر له

 طبقة االستراتوسفري القطبية باردة، وتلعب التغيريات اجلوية دوراً بارزاً يف املعدل السنوي الستنفاد األوزون فوق القطبني               
وتظهـر  . ري يف ثقب األوزون فوق القطب اجلنويب      وخالل العقدين املقبلني، ال يتوقع حدوث حتسن كب       . حد سواء على  

التقديرات احملدثة أنه مع استمرار االمتثال لتدابري الرقابة احلالية اليت يفرضها الربوتوكول، يتوقع عـودة األوزون فـوق                  
.  سنة٢٥ – ١٠، أي بعد التاريخ املتوقع يف التقييم السابق حبوايل   ٢٠٧٥ – ٢٠٦٠القطب اجلنويب ملستوياته السابقة يف      

 متثيل أفضل للتطور الزمين للغازات املستنفدة لألوزون يف املناطق     التاريخ األخري للعودة أساساً إىل    ويرجع التوقع خبصوص    
 املناخية، يتوقع أن تعود مستويات األوزون القطبيـة الشـمالية، يف املتوسـط إىل      –وطبقاً للنماذج الكيميائية    . القطبية

كما سيستمر يف العقود القادمة     . ، بيد أن هذه التنبؤات تعترب غري مؤكدة       ٢٠٥٠ قبل عام    ١٩٨٠مستويات ما قبل عام     
 حد بعيد لألوزون يف القطب اجلنويب أو القطب الشمايل، مثل           دث فيها استنفاد أكرب أو أقل إىل      تكرار لسنوات فردية حي   

وقع حدوث هذه االختالفات خالل هذه      ، ويت ٢٠٠٢ثقب األوزون األصغر فوق القطب اجلنويب الذٍي مت رصده يف عام            
  .الفترة عندما تكون تركيزات املواد املستنفدة لألوزون ثابتة تقريباً

 هناك عوامل متعددة، مبا     .ميكن للفشل يف االمتثال لربتوكول مونتريال أن يؤخر أو حىت مينع من تعايف طبقة األوزون              
ومع ذلك، يظل اخلفـض يف  . احلالة املستقبلية لطبقة األوزون   على   ريف ذلك املواد املستنفدة لألوزون وتغري املناخ، ستؤث       

انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون الذي حيققه بروتوكول مونتريال هو العامل املهيمن يف عودة مستويات األوزون إىل قيم     
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تعود مسـتويات األوزون  وبفرض استمرار االمتثال للربوتوكول، يتوقع أن       ). ما قبل ثقب األوزون    (١٩٨٠ما قبل عام    
والتغيريات يف املناخ؛ املستويات املسـتقبلية      .  تقريباً ٢٠٥٠ يف   ١٩٨٠إىل قيم ما قبل عام      )  ش °٦٠– ج   °٦٠(العاملية  

للخلط الشديد بني غازات الدفيئة وخبار املاء يف طبقة االستراتوسفري؛ وعدم اليقني يف التحول، املصـارف واالنبعاثـات        
ن العوامل اليت ستؤثر يف ما إذا كان سيحدث استعادة لألوزون وميت وإىل أي مدى يف طبقات اجلـو                   املستقبلية، كلها م  

يف "الكلورية فلورية املوجـودة     وستستمر مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وانطالق مركبات الكربون         . املختلفة
ويعتقـد اآلن أن دور املـواد       . ي والعشرين تقريباً  يف املسامهة يف استنفاد األوزون حىت منتصف القرن احلاد        " املصارف

املهلجنة ذات فترة العمر القصرية جداً قد أصبح أكثر أمهية مما كان يعتقد من قبل، وأنه ميكن زيادة استنفاد األوزون من                     
  .خالل اإلنتاج البشري الكبري هلذه املواد

 كبري يف االخنفاض احلايل يف مسـتويات الكلـور          االخنفاض يف كم كلوروفورم املثيل وبروميد املثيل يساهم بشكل        
 اخنفض كم الغازات املستنفدة لألوزون اإلمجالية املركبة املنتجة         ).التروبوسفري(املكافئ الفعال يف طبقات اجلو السفلي       

 ١٩٩٢ يف املائة من القيمة القصوى املرصودة خالل الفترة          ٩ - ٨ يف طبقة التروبوسفري مبقدار      ٢٠٠٥بشرياً حبلول عام    
 بسبب  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠بني  ) جزء لكل تريليون  ( جزءاً لكل تريليون     ١٢٠ولقد حدث اخنفاض إمجاليه حنو      . ١٩٩٤ -

 جزءاً لكل تريليون من بروميد املثيـل،        ٤٥ جزءاً لكل تريليون يف كلوروفورم املثيل، وحوايل         ٦٠اخنفاض حوايل   : األيت
يليـون مـن    جزءاً لكـل تر  ١٢لكلورية فلورية، وزيادة جوايل      جزءاً لكل تريليون من مركبات الكربون ا       ٢٣وحوايل  

  .وعما قريب سيكون كم كلوروفورم املثيل يف طبقة االستراتوسفري غري ذي بال. كلورية فلوريةمركبات الكربون اهليدرو
ية فلورية   متثل مركبات الكربون الكلور    .كلورية فلورية يف الزيادة يف الغالف اجلوى      تستمر مركبات الكربون اهليدرو   

 جزءاً لكل ١٨٠ مقابل ٢٠٠٤ يف املائة، من إمجايل الكلور يف طبقة التروبوسفري يف عام    ٦ جزءاً لكل تريليون، أي      ٢١٤
وفرة بـني مركبـات الكربـون        هو األكثر    HCFC-22ويعترب  . ٢٠٠٠من أمجايل الكلور يف عام      )  يف املائة  ٥(تريليون  
كما ). سنة/ يف املائة٣,٢( جزء لكل تريليون يف السنة ٤,٩مبعدل ) ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠(كلورية فلورية ويزيد حالياً اهليدرو

 جزء لكل   ٠,٦و) سنة/ يف املائة  ٧,٦( جزء لكل تريليون يف السنة       ١,١ مبعدل   HCFC-142b و HCFC-141bزادت حصة   
يعها من   املركبات الثالثة مج   وتعد معدالت الزيادة بالنسبة هلذه    . خالل نفس الفترة  ) سنة/ يف املائة  ٤,٥(تريليون يف السنة    

  .٢٠٠٢كلورية فلورية أبطأ بكثري من املعدالت املتوقعة يف تقييم األوزون لعام مركبات الكربون اهليدرو
 تقريباً وبلغ   ١٩٩٨م  وصل إمجايل الربوم يف طبقة التروبوسفري الناتج عن اهلالونات وبروميد املثيل إىل الذروة يف عا              

 يف  ٥ – ٣( جزء لكل تريليـون      ٠,٩ – ٠,٦كل تريليون وقد اخنفض من وقتها بنحو         جزءاً ل  ١٧  إىل ١٦,٥حنو  
، عندما مت خفض    ١٩٩٩ االخنفاضات املالحظة من بروميد املثيل بدءاً من عام           ويرجع هذا االخنفاض املالحظ إىل     ).املائة

 جزء  ,١(الت أبطأ يف السنوات األخرية      وقد استمر الربوم الناتج عن اهلالونات يف االزدياد، ولكن مبعد         . اإلنتاج الصناعي 
وقد كان االخنفاض يف بروميد املثيل أكرب من املتوقع ويظهـر أن            ). ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣سنة يف   / لكل تريليون من الربوم   

  .بروميد املثيل املنتج بشرياً يساهم أكثر يف استنفاد األوزون عما كان متوقعاً من قبل
، تعرف عادة   )استناداً إىل احلساب لكل ذرة    ( بالكلور بالنسبة الستنفاد األوزون      مت إعادة تقييم فعالية الربوم مقارنة     

 ومن مث مت زيادة دالة استنفاد األوزون للمركبات املربومـة بنسـبة             .٦٠  إىل ٤٥، وزادت قيمة الفعالية من      αبالرمز  
  .موازية
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سفري عمـا كـان    د األوزون يف طبقة االستراتو    تعد املواد املهلجنة ذات فترة العمر القصرية جداً أكثر أمهية الستنفا          
  . ميكن أن يزيد اإلنتاج الكبري بشرياً هلذه املواد من استنفاد األوزون.مقدراً من قبل

 ٠,٠٣ – ٠,٠٢ بالنسـبة لالنبعاثـات االسـتوائية و   ,١ ن –تبلغ دالة استنفاد األوزون ملادة بروميد الربوبيل   •
  .وهذه األرقام مل تتغري عن التقييم السابق. شماليةلالنبعاثات عند خطوط العرض املتوسطة ال

 لالنبعاثات السطحية   ٠,٠١١ لالنبعاثات السطحية االستوائية،     ٠,٠١٨ CF3Iوتبلغ دالة استنفاد األوزون ملادة       •
.  كم من خط االسـتواء     ٩ – ٦ لالنبعاثات عند خطوط عرض مبسافة       ٠,٢٥عند خطوط العرض املتوسطة، و    

 .٠,٠٠٨نبعاثات السطحية يف التقييم السابق وكان احلد األعلى لال

  الرئيسية بشأن اآلثار البيئيةالنتائج 
حيث ميكنها أن   .  على الكائنات احلية، والنظم اإليكولوجية واملواد      (UV-B) اء ب –تؤثر إشعاعات األشعة فوق البنفسجية      

ولألشعة فـوق  . د، وتعطيل اجلهاز املناعيبسرطانات اجلل تسبب أضراراً بالغة يف التجمعات البشرية للعيون، واإلصابة
حيث أا عادة ما تغري منو وشكل النباتات، مما قد      .  العديد من اآلثار على النبات والكائنات املائية        أيضاً اء ب –البنفسجية  

وينجم عـن األشـعة فـوق       . يؤدي إىل تغيريات يف التوازن التنافسي وما يستتبع ذلك من تغيريات يف تركيب األنواع             
وتتفاعل عوامـل تغـري     .  فوق األرض اخنفاضات كبري يف حجم اجلذور وتغيريات أخرى حتت األرض           اء ب –بنفسجية  ال

ففي النظم .  مثرية الستجابات نباتية معقدةاء ب–املناخ، مثل توافر ثاين أكسيد الكربون واملياه مع األشعة فوق البنفسجية 
 أن تغري من دورات الكربون والدورات الغذائية، ويف الـنظم          اءب –اإليكولوجية األرضية، ميكن لألشعة فوق البنفسجية       

. اإليكولوجية املائية، يتغري التوافر البيولوجي ومسية الفلزات، مما يؤدي إىل حدوث تراكم بيولوجي يف الشبكات الغذائية               
  .ات على الكتلة احليوية بشكل عاموتعترب التغيريات يف البنية اتمعية يف النظم اإليكولوجية املائية أكثر أمهية من التأثري

 عرب التغيريات يف التغيم، والتهطال      اء ب –سيؤثر تغري املناخ على تعرض مجيع الكائنات احلية لألشعة فوق البنفسجية            
 والعوامل األخرى املرتبطة بتغري املناخ، مثل سلوك اإلنسان واحليوان، ستحدد أيضاً مقدار التعـرض               .والغطاء اجلليدي 

 اء ب–وإضافة إىل ذلك، توجد مؤشرات بأن العديد من تفاعالت األشعة فوق البنفسجية         . اء ب – البنفسجية   لألشعة فوق 
 مع درجـات    اء ب –فمثالً، تؤدي األشعة فوق البنفسجية      . تعمل بصورة أكثر فعالية عند درجات احلرارة البيئية األعلى        

وينطبق تأثري احلرارة أيضاً    . يات على صناعة املواد   حرارة عالية إىل تدهور أسرع لألخشاب واللدائن، وما لذلك من تداع          
  .للعني وسرطان اجللد غري القتاميين) الكتاراكت النووي(على التسبب يف حدوث حاالت املياه البيضاء 

، واألورام القتامينية، وهو مـا      (BCC)، وسرطان اخللية القاعدي     (SCC)ويستمر ظهور أمراض سرطان اخللية احلرشفي       
فعلى سبيل املثال، يتوقع تضاعف حاالت اإلصـابة        . اء ب – إىل زيادة يف إشعاعات األشعة فوق البنفسجية         يرجع جزئياً 

 يف هولندا وبلدان أخرى عديدة يغلب فيها        ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠٠بأنواع سرطانات اجللد الثالثة تقريباً خالل السنوات من         
القتاميين بني األطفال آخذة يف الزيادة وهو ما ارتبط         وال تزال حاالت اإلصابة بالسرطان      . السكان ذوي البشرة الشقراء   

  .اء ب–بشكل كبري بالتعرض البيئي لألشعة فوق البنفسجية 
ويعترب ذلك عامالً حامساً يف زيادة حـاالت      .  بعض وظائف اجلهاز املناعي البشري     اء ب –وتعطل األشعة فوق البنفسجية     

  . تنشيط الفريوسات ويف احلد من فعالية التطعيماتاإلصابة بسرطان اجللد وميكن أن يساهم أيضاً يف إعادة
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  النتائج الرئيسية بشأن التكنولوجيا واالقتصاد
 وغري العاملـة    ٥ يف البلدان العاملة مبوجب املادة       ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٢لقد زادت التطورات اليت حدثت خالل الفترة من         

  : من اجلدوى التقنية واالقتصادية لآليت٥مبوجب املادة 
  جيل بالتخلص التدرجيي من استهالك غالبية املواد املستنفدة لألوزون؛التع  - ١  
  احلد من االنبعاثات يف العديد من االستخدامات؛  - ٢  
مجع وتدمري املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف منتجات الرغاوي، التربيد، تكييف اهلواء وغريها من                - ٣

  .املعدات
  :ية على النحو التايلوقد مت إجياز بعض النتائج الرئيس

  املواد الكيميائية
كلورية فلورية أو عمليات تصنيع غري عينية تستخدم مواداً غـري مسـتنفدة             كن إدخال مركبات الكربون اهليدرو    مي •

 ومركبـات الكربـون     (CTC) بدالً من بعض االستخدامات اخلاصة برابع كلوريد الكربون          (non-ODSs)لألوزون  
وقد ترغب األطراف يف النظر يف إجراء       . يطة وعوامل تصنيع معفاة من قبل الربوتوكول      الكلورية فلورية كمواد وس   

تقييمات دورية للبدائل املتاحة والبازغة الستخدامات املواد الوسيطة وعوامل التصنيع بغية تقييـد االسـتخدامات               
 .املعفاة

  الرغاوي
 يف  ٣٦(االستخدام كعامل إرغاء على الصعيد العـاملي        تعد اهليدروكربونات حالياً الفئة الوحيدة األوسع انتشاراً يف          •

كلورية فلورية االستحواذ على نصيب كبري من السـوق         ما تواصل مركبات الكربون اهليدرو    ك). املائة من اإلمجايل  
 – ٥ على الرغم من التخلص التدرجيي يف كثري من البلدان غري العاملة مبوجب املـادة     –)  يف املائة من اإلمجايل    ٢٢(
 لتحسني أداء ٥رجع ذلك أساساً للنمو السريع يف استخدام الرغاوي العازلة يف بعض البلدان العاملة مبوجب املادة           وي

 يف بعض قطاعات الرغاوي، إال أن       (HFCs)وقد مت طرح مركبات الكربون اهليدروفلورية       . الطاقة يف املباين اجلديدة   
 طن على الصعيد العاملي ٦٠ ٠٠٠ حيدان من حصتها إىل أقل من أسعارها واحلاجة إىل تطبيق معايري استخدام معقولة

 ). يف املائة من اإلمجايل١٦(

 اهلالونات

يواصل قطاع الطريان املدين االعتماد على اهلالونات ومل يظهر أي تقدم من خالل تبين تقانات بديلة يف تصميم أبدان      •
وقد ال . نية متفق عليها لتنفيذ طرق بديلة إلمخاد احلرائق      ويفتقر القطاع إىل استراتيجية تصميم تق     . الطائرات اجلديدة 

 . كما اتفق عليه من قبل٢٠٠٧ هذه القضايا يف مجعيتها يف عام (ICAO)تتناول منظمة الطريان املدين الدويل 

 على أساس عاملي؛ بيد أنه يتوقع توزيعها بشكل ٢٤٠٢ و١٣٠١ و١٢١١ويتوقع توافر إمدادات كافية من اهلالونات     •
وتعد هذه االختالالت اإلقليمية مصدراً لشواغل متزايدة وقد حتتاج إىل .  متساو فيما بني املناطق الرئيسية يف العاملغري

 .التصدي هلا من جانب األطراف
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 االستخدامات الطبية

ـ     • ة سيتحقق التخلص التدرجيي العاملي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعـات املقنن
(MDIS)    بيد أنه ال تزال هناك حتديات كبرية يف حتقيق التحول إىل البدائل، خاصة يف البلـدان                . ٢٠١٠ حبلول عام

 .٥العاملة مبوجب املادة 

ياً من الشركات املصنعة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون بسال تزال أعداداً كبرية ن   •
 متلك املهارات واملعرفة املطلوبة للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية             الكلورية فلورية ال  

ومن األمور احلامسة ضرورة توافر اخلربات التقنية واألموال لنقل التكنولوجيـا  . على مركبات كربون كلورية فلورية   
 . للعالج األساسي اخلاص باالستنشاق٥ة واملعدات لضمان تلقي املرضى يف البلدان العاملة مبوجب املاد

وقد ال يكون إنتاج الفئة الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعـات                 •
وإذا مل يتحقق التحول العاملي عن تصنيع أجهزة االستنشـاق          . ٢٠٠٩املقننة عملياً من الوجهة االقتصادية بعد عام        

، فقد حتتاج األطراف إىل النظر يف       ٢٠١٠نة احملتوية على مركبات كربون كلورية فلورية حبلول عام          باجلرعات املقن 
ضرورة إطالق محلة أخرية إلنتاج الفئة الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية فلورية واحلصول على املخزونات               

 .٥املتبقية من البلدان غري العاملة مبوجب املادة 

 بروميد امليثيل

 .يوجد تقريباً بدائل تقنية لكل االستخدامات اخلاضعة للرقابة لربوميد امليثيل •

سيتأثر التخلص التدرجيي من االستخدامات املتبقية لربوميد امليثيل بشكل كبري من عمليـة التسـجيل والضـوابط                  •
 الربوبان، الكلـوروبكرين،     ثنائي كلور  -١،٣مبا يف ذلك    (التنظيمية اخلاصة بالعديد من البدائل الكيميائية الرئيسية        

 .(IPM)وحبوافز استخدام بدائل غري كيميائية واإلدارة املتكاملة لآلفات ) أيوديد امليثيل وسالفاريل الفلوريد

ميكن للتنفيذ الكامل لألغشية غري النفاذة يف تبخري التربة أن يقلل بشكل كبري من معدالت جرعات بروميد امليثيـل               •
 .وانبعاثاته

 املكاسب اليت   (QPS)خدام املتزايد من بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن             يعادل االست  •
حتققت من التخفيضات يف االستخدامات املقننة للتربة وغريها من االستخدامات ولغري استخدامات احلجر الصحي              

جر الصحي ومعاجلات ما قبـل الشـحن        ويتزايد استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احل      . ومعاجلات ما قبل الشحن   
 اليت تشجع استخدام بروميد امليثيل يف مواد (ISPM 15)بشكل خاص استجابة للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 

 .التغليف اخلشبية على الرغم من توافر بديل مصرح به لربوميد امليثيل هلذا االستخدام

لى استخدامات معفاة لربوميد امليثيل يف النظر يف احلوافز االقتصادية اليت           قد ترغب األطراف اليت تفكر يف ضوابط ع        •
تشجع احلد األدىن من االستخدام، اَألسر، االستعادة، وإعادة التدوير، فضالً عن البدائل واإلحالالت غـري العينيـة          

 .للمنتجات املطروحة للتجارة
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 التربيد

، ستظل مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون        ٥دة  على النقيض من البلدان غري العاملة مبوجب املا        •
 نظراً للعمر الطويل ٥اهليدروكلورية فلورية هي سوائل التربيد العاملة األساسية يف معظم البلدان العاملة مبوجب املادة 

حلفظ على األرجح إىل   ومن مث تتطلب، عمليات األسر وا     . لألجهزة ولتكاليف التحول امليداين إىل سوائل تربيد بديلة       
 .الكثري من العناية املتزايدة مع مرور الوقت

يوجد ضمن مكونات    ((GWP)هناك إدعاء بأن العديد من سوائل التربيد املرشحة ذات دالة احترار عاملي منخفضة               •
ييف هواء   يف أجهزة تك   HFC-134aتوفر فعالية طاقة مقارنة بالنسبة إىل       ) CF3I--واحد منها مادة مستنفدة لألوزون    

وميكن أن يكون الستنباط سوائل التربيد هذه ذات دالة االحترار العاملي املنخفضة تبعات مستقبلية رئيسية . السيارات
 .يف القطاعات واالستخدامات األخرى) جديدة(يف عمليات اختيار سوائل تربيد 

 نتائج شاملة قطاعياً

استخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، على الرغم من توجد بدائل صاحلة تقنياً واقتصادياً تقريباً جلميع  •
 .أن التكاليف التحويلية ال زالت متثل عائقاً للمنشآت الصغرية، خاصة يف البلدان النامية

 مليون طن بدالة استنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف            ٣,٥يوجد جزء كبري من الكمية البالغة        •
 . متاح للجمع والتدمري بتكاليف ميكن تربيرها بفوائد خفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون وغاز الدفيئةمصارف

قد ترغب األطراف اليت تزمع مجع وتدمري املواد املستنفدة لألوزون يف حبث حوافز للجمع متنع االستخدام الطويـل                   •
ويف هذا السياق، قـد حيتـاج       . دي أو اإلغراق باملنتجات   األمد للمعدات اليت ال تتسم بالكفاءة، أو التصريف العم        

  .التصنيف اخلاص بأنشطة استعادة وتدمري املواد املستنفدة لألوزون كمشروعات معادلة للكربون إىل مزيد من البحث
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  ملزيد من املعلومات

ور على هذه التقارير على املوقع الشبكي  النتائج املشار إليها أعاله، وميكن العث٢٠٠٦تؤيد تقارير أفرقة التقييم الثالثة لعام 
  :ألمانة األوزون على العناوين التالية

  "٢٠٠٦: التقرير العاملي الستنفاد األوزون"
 shtml.index/2006Scientific_Assessment_/SAP/Assessment_Panels/org.unep.ozone://http 

  "٢٠٠٦تقييم : اآلثار البيئية الستنفاد األوزون وتفاعالا مع تغري املناخ"
 pdf.0620report-eeap/EEAP/Assessment_Panels/org.unep.ozone://http 

  " لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٠٠٦تقرير "
 pdf.2006TEAP_Assessment _/TEAP_Reports/Reports/TEAP/Assement_Panels/org.unep/ozone://http 

___________  


