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  رفقامل
  )١( حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فييناالسابع ملديريتوصيات االجتماع 

  التوصيات
  االحتياجات املتعلقة بالبحوث

لعافيته من تأثري املواد  األوزون املرتقب  عدد من األسئلة اجلديدة فيما يتعلق باستردادمثة
القدرة على التنبؤ بسلوك ف.  وتغيرهاملناختنوع العالقة املترابطة بني األوزون وب واملستنفدة لألوزون

 ألدوار العمليات الكيميائية واحلركية املسؤولة عن إنتاج وضع قيِم كميةب تطلّتاألوزون يف املستقبل 
ومثة حاجة إىل . قاله وتوزعه، وحلاالت عدم اليقني بشأن هذه األدوار والعملياتوانتاألوزون وفقدانه 

داخل  الغازات الرترة االصطناعية واألحيائية ملا سيتوافر يف املستقبل منرات واقعية  تصووضع
بشأن  من إجراء املزيد من البحوث وال بد. الستراتوسفري والتروبوسفري، والسيما فيما يتعلق مبناخ متغير

 املتعلقة املعايري ويف غريه مناستجابة األشعة فوق البنفسجية على مستوى األرض للتغيريات يف األوزون 
تبعا للتغيرات يف املواد املستنفدة لألوزون ونوعية اهلواء وعمليات استحثاث التغيرات بالغالف اجلوي 

يادة مستويات األشعة فوق البنفسجية زحيال األحيائي حبوث للضعف البشري وويلزم إجراء . املناخية
  ). تقييمات اإلجهاد املتكاملة إجراءأي(خرى األجهاد اإلعوامل وحيال 

املناخية املشتركة -وأصبحت النماذج الكيميائية. وقد بدأ عدد من القضايا العامة يف الظهور
جلهود لتطوير وإقرار تتسم بقدر أكرب من النضج، لكن من الواضح أنّ األمر يقتضي تكريس املزيد من ا

وجيري حاليا تطوير مناذج للنظام األرضي تشتمل على . النماذج، مبا يف ذلك عرب الربامج الدولية
ي، وهي من شأا أن تبدأ يف توخي معاجلَات حمسنة سفريعمليات أولية لوضع معايري لألوزون الستراتو

وعالوة . املناخية املشتركة-ماذج الكيميائةحلركة األوزون وإشعاعه وتكوينه الكيميائي تعتمد على الن
على ذلك، تشكّل القياسات طويلة األجل مصدرا بالغ األمهية، وحنن نوصي بشدة بضرورة استمرار 

وختاما، مثة بعض القلق إزاء . وزيادة استغالل هذه البيانات يف الدراسات اليت تتناول العملية العلمية
  .ية األساسيةإمكانية خفض قدرة الدراسات املخترب

اليت احلركية اإلشعاعية و الكيميائية واليت تضع قيما كميةً للعواملدراسات لتقدمي الدعم ل •
أي استعادة األوزون لوضعه (تسهم يف تطور طبقة األوزون ضمن غالف جوي متغير 

، مبا يف ذلك الدراسات اليت تجرى على التبعات غري املقصودة اليت تنجم عن )الطبيعي
 ما  الدراسات وتشمل هذه.تراتيجيات التخفيف من حدة تغري املناخ والتأقلم معهاس
 :يلي

 إنتاج األوزون وفقدانه يفر املناخ تعمل على معاينة تأثريات تغياليت دراسات ال  ×
 .الردود املرجتعة احملتملة حيال ذلكوانتقاله وتوزعه وعلى دراسة 

                                                        
، وحتمل رمز النشر )٥١التقرير رقم (منشورة ضمن املشروع العاملي للبحوث والرصد يف جمال األوزون   )١(

WMO/TD No.1437.  
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 العلويبوسفري و بني الترركياحلط ـى الترابتتقصاليت ات ـدراسال  ×
واألنواع  وال سيما من حيث انطباقه على خبار املاء السفليوالستراتوسفري 

، واليت تفضي إىل فهم أفضل لدرجات حرارة  قصرية العمر واألوزوناملهلجنة
 .الستراتوسفري وحلركة الستراتوسفري املتقلّبة، ولعالقة ذلك بتغير املناخ

 والفيزياء اهرية للغيوم الستراتوسفريية القطبية قة باهلباءاملتعلدراسات ال  ×
  . يف الطبقة االنتقالية املداريةالسمحاقيةوللسحب 

دعم الدراسات املختربية والكيميائية الضوئية ودراسات احلركة والتحليل الطيفي اليت  •
 . تتعلق بتطوير األوزون ورصده

، )الطبيعية واليت هي من صنع اإلنسان(ت االنبعاثادعم الدراسات الرامية إىل فهم  •
الغازات الرترة واملخزونات يف األجهزة، وتطور املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها وسائر 

ر ويشمل ذلك دراسات لتأثريات تغي. باملناخ داخل  التروبوسفري والستراتوسفرياملتصلة 
، ودراسات ات حياا ودوروعلى مواطن ترسبهااملناخ على مصادر هذه الغازات 
 .لألنواع ذات األعمار القصرية جدا

دعم الدراسات اليت تتقصى دور التغيريات يف األوزون الستراتوسفريي ويف املواد  •
وكذلك دعم الدراسات اليت تتناول . املستنفدة لألوزون وتأثريها يف املناخ األرضي

ت التروبوسفريية اليت تتأثّر بالبحث تأثري هذه التغيرات الستراتوسفريية على العمليا
 .فوق البنفسجيةبالتفاعل بني الستراتوسفري والتروبوسفري ومبدى نفاذ األشعة 

الدراسات اليت حتلّل ببقيم كمية العوامل اليت تؤثّر يف األشعة فوق البنفسجية على دعم  •
 سطح األرض، حبيث يتم بشكل أفضل تقييم تأثري العوامل األخرى من غري األوزون

 ).والنصوع، واحلرارة، اهلباءغزارة و الغالف الغيمي، مثل (

بالتأثريات املترتبة عن تغري األوزون الستراتوسفريي يف صحة دعم الدراسات املتعلقة  •
 .البشر والنظم اإليكولوجية و يف املواد عرب التعرض لألشعة فوق البنفسجية

 لتكون مبثابة وسيلة للحد دعم تطوير أدوات وخوارزميات وحتليالت جديدة ومبتكرة •
من عدم اليقني يف أخذ القياسات ولزيادة القدرة العاملية على رصد األوزون واألشعة 

 .فوق البنفسجية واملتغريات ذات الصلة

  املنتظمةعمليات الرصد 

  شبكات البيانات
 إنّ عمليات الرصد املنتظمة حامسة لفهم ورصد التغيريات طويلة األجل يف أوزون الغالف

وتشكل هذه . اجلوي وما يتصل ا من تغيريات يف األشعة فوق البنفسجية على سطح األرض
الشبكات عماد فهمنا لألوزون واألشعة فوق البنفسجية، وهي جتمع بني عدد كبري من الدول عرب 

. ن الناميةكما أنّ عملياا توفّر التدريب لعلماء الغالف اجلوي عرب العامل، مبا يف ذلك يف البلدا. العامل
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أما الطلبات فهي كثرية على هذه الشبكات اليت توفّر األساس لفهم االجتاهات والعمليات اليت تتحكّم 
مبا فيها الشبكات احملمولة (يف األوزون واليت تندرج ضمن فئتني عريضتني مها فئة الشبكات األرضية 

  .وفئة الشبكات الساتلية) باملناطيد

  الشبكات األرضية
الشبكات طائفة واسعة من عمليات الرصد األرضية اليت تستخدم عدة تقنيات مثل تغطي هذه 

 ١٢٤كجهاز برور وجهاز دوبسون وجهاز أومكري وجهاز ميم (أجهزة قياس األشعة فوق البنفسجية 
)M124((مقياس الطيف دون األمحر ، واألجهزة املوقعية، ومقياس الطيف فوق البنفسجي املرئي، و

وجيب صيانة . وأجهزة ليدار، وعمليات الرصد باملوجات الدقيقة، وشبكات املسابري، بتحويل فورييه
وتشمل معظم هذه املناطق البلدان النامية كاليت . هذه الشبكات وتوسيعها لتضم مناطق شىت من العامل

توجد يف املناطق املدارية ووسط آسيا، ومنطقة خطوط العرض الوسطى يف اجلزء اجلنويب من الكرة 
كما تكتسي الشبكات املوجودة يف منطقة خطوط العرض العليا أمهية حامسة وهي حتتاج إىل . رضيةاأل

ومثة عدة توصيات بشأن صيانة وتنمية هذه . الصيانة ألنها ترصد مباشرة عمليات األوزون القطيب
  :الشبكات، منها ما يلي

عرض الوسطى جنوب منح األولوية للمناطق املدارية وآلسيا الوسطى وملنطقة خطوط ال •
وينبغي أن ننظر يف . الكرة األرضية من أجل سد الثغرات يف بيانات التغطية اجلغرافية

إمكانية إعادة توزيع مواقع الرصد من املناطق اآلهلة بالسكان اليت تتوفّر على األجهزة إىل 
 وهذا األمر يتطلب دعم هذه ااالت. املناطق اليت يوجد ا عدد قليل من السكان

 .باملرافق األساسية

 التابعة لالحتاد السوفيايت سابقا M124األجزاء من العامل اليت تشغل حاليا شبكة أجهزة  •
ينبغي أن تشرع يف التخلص التدرجيي من بعض تلك األجهزة أو يف مجعها يف مكان 

 .واحد مع أجهزة برور أو أجهزة دوبسن املنقولة من مواقع أخرى

ملفضلة يف جهود التوسيع عرب العامل اهلادفة إىل تركيز برنامج أجهزة برور هي األجهزة ا •
وتعد أجهزة دوبسون غري املستعملة . جديد لرصد األوزون واألشعة فوق البنفسجية

طريقة تتسم مبزيد االقتصاد لتوسيع هذه الشبكات والستهالل عمليات رصد يف مواقع 
 .أو برامج جديدة

سيع مواقع أجهزة أُومكري للحفاظ على هذا التسلسل مثة حاجة إىل مواصلة وزيادة تو •
فهذه األجهزة متثل تقنية أرضية أولية لرصد هذا . الزمين لقياسات الستراتوسفري العلوي

 .الستراتوسفري ألنّ املسابري ال تستطيع بلوغ هذه املستويات املرتفعة

ألنواع املستنفدة حنتاج إىل احلفاظ على استمرار عمليات الرصد األرضية املوقعية ل •
وامليثان كسيد ثنائي النتروجني وألألوزون وبدائلها، وكذلك على استمرار رصد 

 ).وكالمها من غازات الدفيئة ومن املواد املستنفدة لألوزون(
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 ينبغي احلفاظ على الشبكات الرئيسية اليت حتصل ، بواسطة أجهزة الليدار وأجهزة قياس •
) SAOZ(ونظم التحليل بواسطة الرصد السميت  الطيف دون األمحر بتحويل فورييه

وأجهزة قياس امتصاص األطياف التفاضلي، على معلومات عن مالمح علو األنواع ذات 
الصلة باألوزون، ألنّ هذه الشبكات تشكِّل عمليات الرصد األرضية األولية للكثري من 

 .هذه األنواع الرئيسية

ن إجراء عمليات رصد حامسة توفّر صورا شبكات املسابري احملمول باملناطيد متكّن م •
عمودية حيوية وفائقة الوضوح لألوزون ولبخار املاء، حتتاجها العديد من األنشطة 

. ولذلك ينبغي احلفاظ على هذه الشبكات وتوسيعها. العلمية يف جمال حبوث األوزون
 :ومن بني التوصيات احملددة ذا الشأن ما يلي

ة من مسابري األوزون ينبغي أن تشتمل يف الوقت نفسه تقارير البيانات احملفوظ  ×
  .على مسات خبار املاء ضمن البيانات املقدمة

ينبغي لسمات خبار املاء اليت تقيسها املسابري الالسلكية التابعة لألرصاد اجلوية أن   ×
 .تكون متاحة بـحرية أكرب للبحوث والرصد يف جمال األوزون

  الشبكات الساتلية
. ول على الشبكات احلامسة األخرى من الربامج الساتلية التابعة لعدد من الدوليتم احلص

وتشمل هذه الشبكات عمليات الرصد الواسعة واحلامسة لكثافة املوجات الشمسية املرتدة من األشعة 
وقد كانت هذه العمليات منذ السبعينات هي االجتاه السائد يف رصد األوزون الكُلي . فوق البنفسجية

أما الشبكة . املنطقة الواقعة بني خطوط العرض املتوسطة واملنطقة القطبية، وهي ال بد أن تتواصليف 
مبا يف ذلك اخلسوف واالنبعاث (الساتلية احلامسة األخرى فهي عمليات سرب حافة الغالف اجلوي 

صلة باألوزون اليت اليت توفّر بيانات ذات استبانة أفقية عالية عن األوزون واملعايري ذات ال) والتشتت
. تكتسي أمهية فائقة يف فهم الظواهر العلمية الكامنة وراء التغيرات يف األوزون ضمن سياق تغير املناخ

وعلى وجه اخلصوص، توفّر هذه العمليات أنواع الرصد الالزم لتحديد السمات الكاملة لتغري األوزون 
. توسفري السفلي، وكذلك يف الستراتوسفري العلويالسترا/يف املرتفعات احلامسة من التروبوسفري العلوي

وحبسب اخلطط احلالية لوكاالت الفضاء، فإنه ستكون هناك ثغرات خطرية يف هذه األنواع من 
فالكثري من هذه العمليات يوفّر بيانات أساسية يف جمال الرصد اجلوي تلزم يف . عمليات الرصد الساتلي

. بوسفري، الذي يتحكّم يف توزع األوزون وتطور ثقب األوزونإحراز فهم كامل لالنتقال يف الترو
ومن . ولزيادة هذا الفهم، ال بد إذا من حتسني عمليات الرصد الساتلي لالنتقال يف التروبوسفري

  :التوصيات احملددة بشأن الشبكات الساتلية ما يلي
 األشعة فوق جيب ضمان أن تتواصل عمليات رصد كثافة املوجات الشمسية املرتدة من •

وهناك . البنفسجية ألنّ هذه العمليات تشكِّل جمموعة من قياسات خط األساس الرئيسية
حاجة جلميع البعثات املقررة اليت تنطوي على أجهزة قياس كثافة املوجات الشمسية 

 .املرتدة وذلك من أجل احلفاظ على تواصل تلك العمليات وعلى التكرارية الالزمة
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د اليت توفّر بيانات ذات استبانة أُفقية عالية بواسطة سرب حافة الغالف إنّ عمليات الرص •
، كلوريد اهليدروجنياجلوي للكشف عن األوزون وعن اجلزيئات الرئيسية مثل 

، واجلذور واملستودعات ذات الصلة باألوزون، مركبات الكربون الكلورية فلوريةو
ز فهم أدق للتغريات يف األوزون وكاشفات حركة الغالف اجلوي، واملاء، مطلوبة إلحرا

 . ويظهر تغري املناخمركبات الكربون الكلورية فلوريةعندما تتقلّص 

إنّ البعثات اليت تسد الثغرات يف البيانات وتوفّر استبانة أفقية عالية لألوزون وللمعايري  •
الطيف دون األمحر املتعلقة باألوزون، باستخدام تقنيات مثل قياس اخلسوف الشمسي ب

 أو بأجهزة سرب انبعاثات حافة الغالف اجلوي، ينبغي أن تعترب مبثابة حلول بتحويل فورييه
ميسورة التكاليف لسد الثغرات الكامنة بني عمليات الرصد الساتلية احلالية حلافة الغالف 

 .اجلوي وبني البعثات املقبلة اليت جيري التخطيط هلا من قبل وكاالت فضائية خمتلفة

  وعات البيانات وتكاملهااتساق جمم
ينبغي أن يكون هناك فهم منتظم لالختالفات بني شىت تقنيات رصد البيانات وذلك من  •

 .أجل مجع هذه البيانات بشكل مناسب

إنّ البعثات املشتركة مستصوبة ألنها تساعد يف حتديد وخفض االختالفات املنتظمة يف  •
من األمثلة على ذلك محالت و. تقنيات القياس املتماثل واملختلف على السواء

"SAUNA " مة لفهم قضايا املعايرة والضوء ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦املنفذة يف عاميواملصم 
 .الشارد ولتحسني تقنيات مقارنة البيانات املُستشعرة عن بعد

  إعادة تقييم سجالت البيانات
ولذلك ينبغي بذل جهد لتحليها . مثة جمموعات من البيانات مل ختضع للتحليل بعد •

 .وحفظها

حتتاج عدة جمموعات من البيات إىل إعادة التحليل على ضوء التحسينات اليت شهدا  •
تقنيات التحليل أو إىل فهم أعمق خلصائص األجهزة، مث إىل احلفظ لضمان أعلى جودة 

 .للبيانات املتاحة يف السجالت

جلمع مديري جمموعات البيانات احملفوظة اليت ينبغي تنظيم حلقة عمل بشأن التكنولوجيا  •
. مث يتم بعدها جتهيز البيانات. حتتاج إىل جتهيز، ولتوفري التوجيه بشأن أفضل السبل لذلك

 .وينبغي ترتيب هذه العملية بتوجيه من الفريق االستشاري العلمي املعين برصد األوزون

 عمل بشأن إعادة حتليل  تنظيم حلقة٢٠١٠ أو يف عام ٢٠٠٩ينبغي أن يتم يف عام  •
 .السلسلة الزمنية لألوزون الكُلي

  األخذ باألجهزة اجلديدة
مثل مقياس (ينبغي أن تبذل الشبكات جهدا لزيادة استخدام األجهزة األكثر تطورا  •

، وأجهزة مقياس الطيف دون األمحر بتحويل فورييهالطيف فوق البنفسجي املرئي، و
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وكما هو الشأن ). ليدار، واألجهزة احملمولة جواالرصد باملوجات الدقيقة، وأجهزة 
بالنسبة لألجهزة الراسخة يف االستعمال، فإنه من الضروري أيضا وضع تعريف 

  .إلجراءات التشغيل املعيارية وسجالت البيانات وذلك بالنسبة جلميع األجهزة العاملة

  معايري التحليل الطيفي
لى اخلصائص البصرية ملكونات الغالف اجلوي إنّ جودة مجيع عمليات الرصد اليت تعتمد ع

  .تتوقّف على جودة املعايري الطيفية اليت يتم احلصول عليها من الدراسات املختربية لألطياف
ينبغي أن تشتمل سجالت البيانات على توثيق للمعايري الطيفية املستخدمة يف حتليل  •

 .البيانات

ق عينات املقاطع العرضية لألوزون ينبغي أن تستمر الدراسات لتحسني توحيد واتسا •
مثل األشعة فوق البنفسجية، (ولألنواع ذات الصلة يف خمتلف مناطق طول املوجة 

 ).واألشعة دون احلمراء، واملوجات الدقيقة

 سيق اهلياكل القائمة واهليئات املعنية بالتنسيق تن
وا لضمان ينبغي أن تستمر خمتلف شبكات الرصد يف العمل وأن تزيد من مستوى تعا •

 .وفورات النطاق، واملرافق املشتركة، واتساع التغطية، وغري ذلك من املنافع

مرصد الغالف اجلوي : وهذه الشبكات واهليئات املعنية بالرصد تضم يف صفوفها ما يلي •
العاملي، وشبكة رصد تغير تركيبة الغالف اجلوي، وعمليات الرصد الدولية لكيمياء 

اللجنة املعنية بسواتل رصد ، والنظام العاملي ملراقبة املناخ، والغالف اجلوي العاملي
، والتجربة العاملية املتطورة لغازات الغالف اجلوي، وخمترب حبوث النظام األرضي األرض
 .إلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلويالتابع ل

  نظام الرصد العاملي لألشعة فوق البنفسجية
ة مواقع للمعايرة ال ترتبط ببعضها البعض مبا فيه الكفاية، ولذلكتوجد عرب العامل عد:  

ينبغي إنشاء هيكل دويل للمعايرة من شأنه أن يعزز وجود بروتوكول لضمان اجلودة  •
 .على غرار الربوتوكول املعمول به يف شبكة رصد تغير تركيبة الغالف اجلوي

 عمليات الرصد هذه، وأن تودع على نطاق ينبغي أالّ تقيد جمموعات البيانات النامجة عن •
 .ت األوزون واألشعة فوق البنفسجيةاملركز العاملي لبياناواسع يف 

 .ينبغي زيادة تنفيذ خدمات اإلعالم العام •

ينبغي تنسيق ودعم األنشطة املذكورة أعاله من قبل الفريق االستشاري العلمي املعين  •
 .برصد األوزون
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  حفظ سجالت البيانات
 النقل الفوري لبيانات رصد األوزون واألشعة فوق البنفسجية حاجة ملحة بالنسبة أصبح

ولئن . واهليدرولوجية لكي تدرج تلك البيانات يف مناذج الرصدألرصاد اجلوية املعنية باالوطنية  لدوائرل
بيانات كان هناك تسليم ذا االستخدام للبيانات كجانب مهم من جوانب رصد هذه املتغريات، فإنّ ال

ولذلك، ال . ال تتسم عادة باجلودة الالزمة لتحليل االجتاهات وتصديق بيانات السواتل وتطوير النماذج
بد من تقييم جودة البيانات قبل حفظها للتأكّد من أنها ذات أعلى جودة ممكنة وتشتمل على البيانات 

 املستعملني بأنواعهم يف احلاضر الوصفية الالزمة لكي تصبح ذات قيمة بالنسبة للعديد من استخدامات
وجيب أن يستمر مقدمو البيانات يف التقيد بالربوتوكوالت احلالية لتقدمي البيانات، والسيما . واملستقبل

املعلومات بشأن إجراءات التشغيل املعيارية وبشأن تاريخ املعايرة وذلك من أجل احلفاظ على اجلودة 
ومن املسلَّم به أنّ احلصول على بيانات ذه اجلودة أمر .  ككلالعامة، ومن مث على سمعة السجالت

ولذلك ينبغي متكني املزودين بالبيانات من التمويل . مكلِّف ومستغرق للوقت ولكنه مهمة ضرورية
الكايف واالعتراف مبا يبذلونه من جهود لوضع البيانات يف متناول السجالت العاملية بغية النهوض بعلم 

ومن أجل املساعدة يف تطوير املعايري املناسبة يف جمال ضمان جودة .  واألشعة فوق البنفسجيةاألوزون
  :البيانات وإجراءات تقدميها ونفاذ املستعملني إىل هذه املعلومات يف الوقت املناسب، نوصي مبا يلي

، فإنّ اجلهود مل تنفَّذ بعد بالكاململديري حبوث األوزون مبا أنّ توصيات االجتماع السادس   - ١
  :ينبغي أن تتواصل لضمان إجناز األمور التالية قبل انعقاد االجتماع القادم

حثّ مجيع مراكز البيانات على تطوير إجراءات للقيام على الفور بتقدمي بياناا   أ
املتعلقة باألوزون واألشعة فوق البنفسجية والبيانات اإلضافية ذات الصلة باألوزون 

وينبغي . كز العاملي للبيانات املتعلقة باألوزون واألشعة فوق البنفسجيةواملناخ إىل املر
أن تشتمل عملية حفظ سجالت البيانات على بيانات حتليلية مفصلة تصف مدى 

 .جودة القياس وتاريخ األداة املستخدمة

توفري التمويل حلفظ البيانات األولية من شبكات الرصد املختلفة إما على مستوى   ب
 احمللية أو لدى املركز العاملي للبيانات املتعلقة باألوزون واألشعة فوق املؤسسات

ويفهم من ذلك أن حفظ سجالت البيانات األولية ال . البنفسجية حسبما يتناسب
 .حيل حمل حفظ سجالت البيانات النهائية

نفسجية تقدمي الدعم املتواصل إلعادة تقييم البيانات املتعلقة باألوزون واألشعة فوق الب  ج
 .أجل احلفاظ على سجالت طويلة األجل واالرتقاء ا، وذلك من والغازات الرترة

بذل املزيد من اجلهود بشأن استعادة وتقييم سجالت البيانات التارخيية والبيانات الوصفية   - ٢
 ذلك وتشجع احلكومات والوكاالت على توفري املوارد للقيام بانتشال للبيانات باعتبار. ذات الصلة

  .نشاطا ذا أولوية
تطوير إجراءات معيارية بشأن ضمان جودة البيانات وتعميم هذه اإلجراءات بـحرية على   - ٣

، وغريها مركبات الكربون الكلورية فلوريةاألوزون، األشعة فوق البنفسجية، (كافة املزودين بالبيانات 
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وسيتم من خالل الفريق . عرب التوحيدمن أجل االرتقاء باجلودة العامة للبيانات ) من البيانات
الفريق االستشاري العلمي التابع ملرصد الغالف اجلوي العاملي التابع للمنظمة (االستشاري املناسب 
  .االتفاق على هذه اإلجراءات قبل تنفيذها) العاملية لألرصاد اجلوية

املنظمات الدولية من أجل إدخال حتسينات عرب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وغريها من   - ٤
مثل مراكز بيانات األوزون، واألشعة فوق البنفسجية، (الربط املناسب بني خمتلف مراكز البيانات 

ليكون ذلك مبثابة وسيلة تكفل بشكل ميسور إتاحة مجيع البيانات ) وغازات الدفيئة، واألرصاد اجلوية
ات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ميكن مثال نظام معلوم(الضرورية الالزمة جلهود التصديق والنمذجة 

  ).أن يكون تلك الوسيلة
حفظ بينات الرصد اهلامة جدا املستقاة من دراسات العمليات اإلقليمية بشكل يتيح توافرها   - ٥

  .بـحرية للعلماء واجلمهور عموما يف غضون فترة زمنية معقولة

  بناء القدرات
ية لقياس األوزون واألشعة فوق البنفسجية يف البلدان النامية يوجد الكثري من احملطات العامل

وتتطلب األجهزة املستخدمة معايرة وصيانة متطورين ال . والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
ومثة حاليا عدد غري كاف من املراكز اإلقليمية للبحوث واملعايرة . يتوفّر معظمهما من دون قدرة دولية

ولذلك، من املهم جدا إتاحة املوارد الكافية . ب يف البلدان املتقدمة وباألخص يف البلدان الناميةوالتدري
للحفاظ على الشبكة العاملية احلالية من عمليات الرصد ولتوسيع نطاق هذه الشبكة إىل املناطق غري 

امية والبلدان اليت متر ومثة أيضا حاجة ماسة إىل تطوير القدرات واخلربات يف البلدان الن. املشمولة
  . اقتصاداا مبرحلة انتقال

فيما بني البلدان املتقدمة ) التوأمة(دعم وتشجيع التعاون والتنسيق اإلقليمي والثنائي  •
والبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وذلك من أجل توسيع نطاق 

ومثة الكثري من . وزون واألشعة فوق البنفسجيةاخلربة العاملية يف جمال قياسات وحبوث األ
وينبغي حتديد هذه األنشطة . أنشطة التوأمة التعاونية اجلارية من خالل املسامهات العينية

 .وتوسيعها بأموال إضافية

توفري املوارد والفرص للتدريب العلمي والتقين على مستوى تشغيل األجهزة وعلى  •
جهزة وغريهم من املوظفني العلميني يف البلدان مستويات أخرى مما ميكّن مشغلي األ

النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال من استخدام بيانام وسائر البيانات 
ويشتمل . األخرى املتاحة والنماذج يف جماالت البحوث اإلقليمية والدولية على السواء

 :ذلك على ما يلي

وظفني من حمطات الرصد يف البلدان النامية ختصيص موارد لتبادل زيارات امل  ×
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال وذلك من أجل ضمان نقل التكنولوجيا 

 .واملعارف واستدامة برامج أخذ القياسات
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العمل من خالل برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على   ×
اء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة وضع آلية لفائدة العلم

ويف . انتقال لكي يقضي هؤالء بضع أشهر يف مؤسسة توجد يف بلد متقدم
البداية، ينبغي أن يكون اهلدف دعم زيارتني أو ثالث زيارات من هذا النوع يف 

قترح الذي ينبغي أن وينبغي أن يشترك الزائر واملؤسسة املضيفة يف حترير امل. السنة
 .يتضمن خطة ملواصلة العمل بعد عودة الزائر إىل بلده

ختصيص املوارد لكي يتمكّن ممثلون للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا   ×
مبرحلة انتقال من املشاركة يف احلمالت اإلقليمية والدولية لتصديق البيانات 

 ينبغي دعم املشاركة بصفة مراقب يف وإضافة إىل ذلك،. واملقارنة املشتركة
حلقات العمل املركَّزة اليت تعىن بتحديد خصائص األجهزة ووضع إجراءات 

 .وتكتسي هذه األنشطة أمهية حامسة يف تطوير املوارد البشرية. التشغيل املعيارية

 املؤسسات اليت تنظّم محالت ألخذ القياسات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر  ×
 .اقتصاداا مبرحلة انتقال تحثُّ على إشراك العلماء والطالب احملليني

أحرز مركز التدريب والتعليم التابع ملرصد الغالف اجلوي العاملي التابع للمنظمة   ×
العاملية لألرصاد اجلوية، الذي أُنشئ يف أملانيا، جناحا يف توفري التدريب على أخذ 

ومثة حاجة .  بلدان عرب العامل٤٦دة علماء من القياسات ومعايرة األجهزة لفائ
لتوسيع مثل هذا التدريب احملدد األهداف ليشمل مناطق أخرى من العامل ولكي 

أما اهلدف األمسى فهو يتمثل يف . يضم عمليات رصد األوزون ضمن مواضيعه
ناطق إنشاء مراكز للتدريب والتعليم تابعة ملرصد الغالف اجلوي العاملي يف كافة امل

 .اليت تشملها خدمات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ينبغي ختصيص موارد تتيح لعلماء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا   ×
 .مبرحلة انتقال حضور املؤمترات وحلقات العمل

 بالبحوث توفري املوارد لتحقيق التشغيل املستدام والطويل األجل للمراكز اإلقليمية املعنية •
هذا، وقد أُنشئت . واملعايرة والتصديق يف البلدان املتقدمة وباألخص يف البلدان النامية

ومن املهم جدا أن تتلقى هذه . عدة مراكز إقليمية معنية مبعايرة أجهزة دوبسون وبرور
 املراكز الدعم الكايف لكي تنظّم أنشطةً دورية يف جمال معايرة األجهزة داخل املناطق اليت

 .تعود هلا بالنظر

لقيت األنشطة التعليمية، مثل حلقات العمل حول أجهزة برور اليت تنظِّمها وزارة البيئة  •
ولذلك ينبغي تنظيمها يف مناسبات أكثر ويف . الكندية، قبوال حسنا لدى املشاركني

 . مناطق شىت من العامل

ألنشطة البحث ماين تحثُّ مجيع األطراف على مواصلة اإلسهام يف الصندوق االستئ •
الذي يكتسي أمهية حامسة يف ) ٧/٢جرى متديد أجله مبوجب املقرر (وعمليات املراقبة 
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وال يكاد الصندوق حاليا يليب هذه . تنفيذ أنشطة بناء القدرات املوضحة أعاله
وينبغي أن تتضمن التقارير . لذلك مثة حاجة إىل املسامهات النقدية والعينية. االحتياجات

قدمة إىل األطراف بشأن الصندوق االستئماين قيما كمية للمسامهات العينية احملددة امل
وتشري التجارب . املوجهة مباشرة إىل األنشطة يف جمال األوزون واألشعة فوق البنفسجية

السابقة واالحتياجات املتوقَّعة إىل أنّ األمر يتطلب، باإلضافة إىل خمتلف أنواع الدعم 
 . دوالر أمريكي يف السنة١٠٠ ٠٠٠فقات دنيا مببلغ العين، ن

تحثُّ مجيع األطراف على تقدمي مقترحات اللتماس التمويل من الصندوق االستئماين  •
ألنشطة البحث وعمليات املراقبة التابع التفاقية فيينا أو اللتماس الدعم العيين اآلخر ذي 

وستتم أيضا االستعانة يف تقييم . ةوميكن تقدمي هذه املقترحات على مدار السن. الصلة
مقترحات املشاريع برأي الفريق االستشاري العلمي التابع لربنامج رصد الغالف اجلوي 

 .العاملي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

برنامج اليونيب بشأن املساعدة على االمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال يشتمل أيضا  •
اء القدرات يف جمال عمليات رصد األوزون، وذلك مثال بدعوة على تقدمي الدعم لبن

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوي إىل املشاركة يف اجتماعات شبكة املوظفني وخرباءالعلماء 
املعنيني باملواد املستنفدة لألوزون وتزويد هذه االجتماعات باملعلومات واملعارف يف 

 .قضايا علم األوزون وحبوثه ورصده

___________  


