
 

071014 K1402568 

EP األمم المتحدة 

UNEP/OzL.Conv.10/6 
 

Distr. General 

9 September 2014 

Arabic 

Original: English 
 المتحدة للبيئة برنامج األمم

  

  

 ألوزوناطبقة حماية لألطراف في اتفاقية فيينا مؤتمر ا
 عاشرالاالجتماع 

 1074 نوفمرب/تشرين الثاين 17-71 ،ريسبا
*للجزء التحضريي جدول األعمال املؤقتمن  )أ( 5البند 

 

 تاسعالاالجتماع : تقرير باتفاقية فيينا علقةالمسائل المت
 ألطراف في اتفاقية فيينالدى المديري بحوث األوزون 

 ألطراف في اتفاقية فيينالدى المديري بحوث األوزون  تاسعالتوصيات االجتماع 

 ذكرة من األمانةم  
يف مقر حلماية طبقة األوزون  ألطراف يف اتفاقية فيينالدى اري حبوث األوزون ملدي تاسعال ُعقد االجتماع

. ويتضّمن مرفق هذه 1074أيار/مايو  71إىل  74املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية جبنيف خالل الفرتة من 
، فئات ست مقسمًة إىل . وهذه التوصياتاملذكرة التوصيات اليت قدمها مديرو حبوث األوزون يف ذلك االجتماع

، بناء هاعلي شرافواإل ، حفظ البياناتاملنتظماالحتياجات البحثية، عمليات الرصد  األهداف الشاملة، :هي
ذات الصلة باتفاقية املنتظم الرصد عمليات ، والصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث و القدرات

حول إجنازات ومستقبل اليت دارت دى املناقشات وهذه الفئة األخرية من التوصيات نشأت من خالل إحفيينا. 
وهذه التوصيات ذات صلة بصفة خاصة مبناقشات االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف الصندوق االستئماين العام. 

درجة على بند جدول األعمال  يف اتفاقية فيينا
ُ
وقد الصندوق االستئماين العام.  حالةبشأن  )ب( 5امل

 التقرير الكامل تاحيُ سوف و  دون حتريرها رمسياً.املرفق يف  ،يغة اليت وردت هبابالص ،التوصيات استنسخت
بوصفه وثيقة معلومات  األطراف يف اجتماعه العاشر أيضًا ملؤمتر لالجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون

 أساسية.

                                                           

*  UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1. 
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 المرفق

 التوصيات

 األهداف الشاملة - ألف
كان  :ياالسرتاتوسفري وزون األتغريات يف طبقة الاملناخ و  ات تغري الوثيق القائم بني باالقرتاناالعرتاف  - 7

ألشعة فوق ايف مستويات الضارة من الزيادات  محاية سطح األرض هوكول مونرتيال تو برو  اهلدف من إنشاء
، . وبينت البحوث بوضوحاليت قد تنشأ من استنفاد طبقة األوزون من خالل املواد املستنفدة لألوزونالبنفسجية 

تغريات ، و الطبيعي هوضعاستنفاد طبقة األوزون، واسرتداده املرتقب لهناك ارتباط وثيق بني أن  على مدى عقود،
 حلماية طبقة األوزون. راميةإدراج التغريات املناخية يف اجلهود المن الضروري فإن  . ولذااملناخ

الرتابط بالنظر إىل  :وتعزيزها بقة األوزونقدرات الرصد احلالية ملتغريات املناخ وط احلفاظ علىاجة إىل احل - 1
تغريات املناخ وطبقة ملرصد الينبغي إجراء وحتليل عمليات فإنه القوي بني استنفاد طبقة األوزون وتغريات املناخ، 

 األوزون معاً كلما أمكن ذلك.

أكرب دعم لتقدمي يز عليه وتعزيزه والرتك املنتظمالصندوق االستئماين التفاقية فيينا للبحوث والرصد مواصلة  - 3
الصندوق االستئماين التفاقية فيينا  االستمرار يفمتشياً مع اهلدفني أعاله، من الضروري  أعاله: املذكورين لهدفنيل

العوامل مما  حىت يكون أكثر فعالية يف معاجلة بعض القضايا اليت تنشأ وتعزيزه بشكل كبري للرصد والبحوث
برنامج األمم  قوموالطلب بأن ي للصندوق ةاسرتاتيجيوضع خطة  أيضاً  ضروريمن الأن كما   ،أعاله الواردة

 حتديدملساعدهتم يف  بإنشاء فريق عامل ُمصغر واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املتحدة للبيئة/أمانة األوزون
 األولويات وضمان التنفيذ.

من األمهية فإن ما ورد أعاله،  بالنظر إىل :هأعال األهداف املذكورةبناء القدرات الالزمة لتحقيق ب االلتزام - 4
بغية زيادة اخلربات من بروتوكول مونرتيال  5يف البلدان العاملة مبوجب املادة  القيام بأنشطة بناء القدرات مبكان

ئيسية قياسات وبيانات املتغريات الر فظ فائدة اضافية تتمثل يف توسيع رقعة املناطق اجلغرافية حل حتقيق العلمية، مع
 بطبقة األوزون وتغري املناخ. رتبطةامل

 االحتياجات البحثية - باء
وزون األعلى مدى العقد املاضي وما يزيد الدور الذي يقوم به اليت ُأجريت أبرزت البحوث املستفيضة  - 5

، وسيظل فريياالسرتاتوس ولقد جتاوب األوزوننظام املناخ العاملي. باعتباره عنصرًا أساسيًا يف  ياالسرتاتوسفري 
يف الناشئة من تراكم ثاين أكسيد الكربون  االسرتاتوسفري طبقةدرجات حرارة يف فخنفاضات االيتجاوب، مع 
للمواد املستنفدة لطبقة بشرية املصدر ومع التغريات يف كيمياء األوزون الناجتة من االنبعاثات ال االسرتاتوسفري

 احتباس حراري اتغاز  بوصفهاتنفدة لطبقة األوزون وبدائلها فإن دور املواد املسعلى ذلك،  عالوةً  األوزون.
(GHGs) ستحضر جانباً مهماً آخر هلذه املسالة.ي 

ذلك االقرتان املعقد بني األوزون، وكيمياء الغالف اجلوي  بشكل كاملفهوم املغري من زال يال و  - 1
للعمليات األساسية وحتسني فهم سني الحتمن أجل  ناخية. ومثة حاجة ملواصلة البحوث، والتغريات املواالنتقال
للتغريات املتوقعة يف كل من األوزون وتوزيعات درجة احلرارة يف الغالف اجلوي  ذجااملستمدة من النمالتنبؤات 
يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/برنامج األمم املتحدة للبيئة، فثمة  ويف سبيل دعم تقييمات األوزون األوسط.
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قيدة  املناخية الكيميائيةالنماذج لتغريات األوزون املستقبلية باستخدام اء عمليات حماكاة ُمنسقة إىل إجر حاجة 
ُ
امل

مساعدة تشمل، على سبيل  عمليات حماكاة تتضمنبشروط احلدود املشرتكة. وعمليات احملاكاة هذه ينبغي أن 
للسماح من املواد املستنفدة لطبقة األوزون  املثال، تركيزات ثابتة من غازات االحتباس احلراري أو تركيزات ثابتة

 .هبذه العوامل املشكِّلة هلاالتغريات يف األوزون  بربط

 يلي: ديري حبوث األوزون، يشمل ماملُأحرز تقدم يف تنفيذ التوصيات اليت صدرت عن االجتماع الثامن  - 1

  واألهم من ذلك  قة األوزونبقاء املواد الرئيسية املستنفدة لطب أعمارإحراز تقدم يف حتسني قياس
 حاالت عدم اليقني اخلاصة هبا.حتديد 

  الكيميائية والدفع حنو تطوير مناذج املناخية ملواصلة تطوير النماذج تُبذل جهود مستمرة هناك
 كاملة االقرتان. للمنظومة األرضية

 ت النزرة اليت ألوزون االسرتاتوسفريي والغازال جلإحراز تقدم يف إنشاء سجالت بيانات طويلة األ
 .االسرتاتوسفرييُتؤثر يف هذا األوزون 

 عمليات اليت حتافظ على طبقة اهلباء اجلوي االسرتاتوسفريي اليت ُتؤثر بشدة يف  التقدم يف دراسات ال
 كيمياء األوزون.

 أكثر وضوحاً. قيمة إدراج اسرتاتوسفري تفاعلي يف مناذج نظام املناخ العاملي بات شرح  

 مركبات الكربون اهليدروفلوريةاس دور مت بشكل أفضل قي (HFCs )بوصفها عوامل مشكلة للمناخ  
الفوائد املتعلقة حبماية املناخ يف احلفاظ على  االوسائل اليت ُُيكن من خالهلكما مت أيضًا حبث 

 بروتوكول مونرتيال.

 التوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون:
 ومتابعة بروتوكول مونتريالالكيميائية  ةالمناخيت تفاعالأوجه ال ‘1’

بات من الثابت متامًا أن تطور طبقة األوزون االسرتاتوسفريي لن يعتمد مستقباًل على احنسار تركيزات  - 8
االسرتاتوسفري  طبقةدرجات حرارة  يفبل أيضًا على مدى تأثري املناخ املواد املستنفدة لطبقة األوزون فحسب 

ومن املعلوم أن . وثيق ثنائي املساراقرتان  فاالقرتان بني تركيبة الغالف اجلوي واملناخوعالوة على ذلك،  .اهتودور 
أن يُوثر ؛ ومن املتوقع سطح األرضقد أثَّرت يف مناخ  يوزون االسرتاتوسفري األالتغريات املاضية اليت حدثت يف 

 تغري األوزون مستقبالً على نظام املناخ.

. فثمة حاجة حبثية إلجراء على اجملتمع العلمي متابعة اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا بروتوكول مونرتياليتعني  - 9
املتعلقة باألوزون، واملواد املستنفدة لطبقة األوزون، وما  واسعة النطاق من البياناتالمجموعة لل حتليل تفصيلي

هناك ولتفسري التغريات السابقة،   الربوتوكول.ا من غازات حىت نتمكن من إجراء تقييم شامل لتأثريط هبيرتب
سناد وسجالت وجودة اإلالكيميائية املناخية حاجة إىل إجراء املزيد من البحوث اليت جتمع بني أحدث النماذج 

 .الرأسيةبيانات ال

وي هناك إدراك متنامي بأن إدراج األوزون يف مناذج الغالف اجل إدراج األوزون يف مناذج املناخ: (7)
املومسية على سبيل  للتنبؤاتجديدة  اً بشأن تغري املناخ، كما خيلق فرص طويلة األجلالُُيَسِّن من نوعية التوقعات 

وبناًء على ذلك، البد من إجراء البحوث الالزمة للتوصل إىل فهم أفضل لعمليات املناخ األرضي اليت  املثال.
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 ، واجلليد البحري،والتهطال، الرتوبوسفري ةالتأثريات على دور  مبا يف ذلك، طبقة االسرتاتوسفريتتأثر بالتغريات يف 
 إىل ذلك.وما الغالف جوي، احمليطات و  بني التبادلعمليات و 

 زيد من البحوث حلل التناقض الواضح بنياملجراء إل هناك حاجة دوبسون املتغرية:-دورة برور (1)
 ( وبنيBDCدوبسون املتغرية )-ة يف دورة برورمتنامي نقطة قوةوجود شأن التوقعات املستمدة من النماذج ب

دوبسون -دورة برور تباطؤ ، مما قد ُيشري إىلطويلة األعمار يف االسرتاتوسفرياللغازات النزرة لمالحظات الرصد 
قياسات سادس فلوريد وقد يتطلب حل هذا التناقض القيام بقياسات جديدة، منها على سبيل املثال  املتغرية.

SFالكربيت )
6

اليت ُُيكن استخدامها يف وثاين أكسيد الكربون يف طبقيت االسرتاتوسفري الوسطى والعليا  (
 (.املنتظمت الرصد عملياجلزء اخلاص بـ)أنظر أيضاً ا دوبسون املتغرية-دورة بروراالستدالل على قوة 

نات تشمل بيا جلحُمسَّنة وطويلة األ اتينبغي إنشاء سجالت بيان إنشاء سجالت البيانات: (3)
أول أكسيد و غازات النزرة األخرى املرتبطة بكيمياء األوزون )مثل: حامض النيرتيك، الأوزون االسرتاتوسفري، و 

الة حب العوامل املتغرية املتعلقةغريها من ( و زأكسيد النيرتو و (، H2Oو) ،امليثان، و واملاء، أول أكسيد الربومو  الكلور،
، وأيضاً يف األوزون ودرجة احلرارةالفعلي االجتاهات بغية تقييم اتساق ، وذلك )مثل درجة احلرارة( االسرتاتوسفري

ودرجات  ةاملناخيومثة حاجة إىل سجل للبيانات  .يف األوزون جلطويلة األاللتسهم يف تفسري أسباب التغريات 
كل احلراري للغالف الرتوبوسفري احلر واالسرتاتوسفري بغية تفسري التفاعالت بني التغيريات يف اهلي طبقةاحلرارة يف 

 اجلوي )اليت سيتم استحداثها بإجراء تغيريات يف تركيزات غازات االحتباس احلراري( والتغيريات يف طبقة األوزون.
أيضًا إنشاء سجالت بيانات األوزون ومن شأن مثل هذا السجل اخلاص ببيانات درجات احلرارة أن يدعم 

إىل كثافة عددية وحتويل قياسات مستويات الضغط ا يلزم حتويلها األوزون كثرياً م معدل امتزاجقياسات حيث أن 
وهذه السالسل  .احلرارة ةزمنية لدرج سالسلحتديد  واللتني تتطلبانإىل قياسات ارتفاع الطاقة الكامنة األرضية 

رة استعارة اجتاهات درجات حرا لتجنب احلرارة يتعني أن تكون مستقرة على مدى عقود متعددة ةلدرجالزمنية 
وُتشري أوجه عدم التجانس القائمة يف عمليات إعادة حتليل األرصاد اجلوية  خاطئة الجتاهات أوزون خاطئة.
وجيب  سالسل زمنية لدرجة احلرارة يف االسرتاتوسفري غري كاف. انتاجيف املتبع املعمول هبا إىل أن هذا النهج 
 .العاملي ملراقبة املناخ النظامللمبادىء اليت حددها إنشاء سجالت البيانات وفقاً 

أفضل لالجتاهات يف بشكل يتطلب األمر إجراء حبوث إلجراء قياس كمي  اجتاهات األوزون: (4)
يف مناطق خمتلفة من الغالف اجلوي، وبوجه خاص، فوق املناطق القطبية حيث   جالت بيانات األوزون الرأسيةس

رة املرتبطة به، بشكل غازات النز الل اجتاهات األوزون و وينبغي حتلياملرصودة هي األكرب. كانت اجتاهات األوزون 
والتنوع. فهمنا للعملية اليت ُتؤثر على االجتاهات ُمفصل، لتقييم ما إذا كان تطورها املرصود حىت تارخيه يتسق مع 

 وجيب تدارس التوقعات املتعلقة بطول سالسل القياس الزمنية الالزمة لتأكيد فعالية بروتوكول مونرتيال.

 التها بالمناخالعمليات الم ؤثرة على تطور طبقة االستراتوسفير وص   ‘2’

. وبالتايل، جيب أن جُتسد ياتشعاع والديناماإللكيمياء و ا من نظام شديد االقرتان واالسرتاتوسفري ه - 70
تملة. النماذج َفهمنا األساسي هلذه العمليات. كما أن القاعدة املعرفية لدينا هي يف بعض احلاالت غري مك

حسنة للبارام
ُ
. وهناك ضرورة رتات التحليل الطيفييرتات احلركية وباراميويلزمنا املزيد من القياسات املختربية امل

ذات أعمار قصرية األرضية ملواد  االنبعاثاتلتحسني الفهم واليت ترتاوح على سبيل املثال من  للقياسات امليدانية
 وبوسفري واالسرتاتوسفري )والعودة مرة أخرى(.جداً إىل نقل وحتول أنواع تنتقل بني الرت 



UNEP/OzL.Conv.10/6 

5 

ألوزون اخلاضعة للرقابة مبوجب لخبالف املواد املستنفدة  ألوزون:لغازات غري املستنفدة ال (7)
، امليثانو ، النيرتوزأكسيد  األوزون )مثل استنفادبروتوكول مونرتيال، فإن الدور الذي تقوم به الغازات يف كيمياء 

إلدخال حتسينات على قواعد بيانات ( جيب مواصلة تدارسه. ومثة حاجة احليوية املنشأ لربوميةومركبات الكربون ا
انبعاثاهتا على  اتلتأثري  ليتيح إمكانية وضع مناذج أكثر واقعية امليثان، و النيرتوزأكسيد  من غازي االنبعاثات
اد املستنفدة لطبقة األوزون وما هو معلوم من وجيب التوفيق بني التغيريات يف الرتكيزات اجلوية لبدائل املو  األوزون.

يف أعمار  الرتوبوسفريطبقة   هيدوكسيليفغريات التوالتأثريات اليت حُتدثها  انبعاثات وأعمار هذه الغازات.
الغازات قصرية األعمار اليت، عند نقلها إىل طبقة االسرتاتوسفري، ُتوفر هلذه الطبقة مصدرًا من األنواع النشطة  

 يف طبقة الرتوبوسفري للهيدوكسيويتطلب األمر من العلوم املناخية ل جيب قياسها َكمياً على حنو أفضل. كيميائياً 
ت الرصد بعمليا، اليت يتم التحقق من صحتها على القياسات املالئمة )أنظر اجلزء اخلاص ذات االستبانة املومسية

قصرية األعمار من سطح الحماكاة نقل املكونات حاالت عدم اليقني يف مناذج (، أن تعمل على احلد من املنتظم
للوقوف الرتوبوسفري يف طبقة  اهليدروكسيلمن الضروري أيضًا معرفة تركيزات أن األرض إىل االسرتاتوسفري. كما 
 .امليثان على أعمار الغازات األخرى مثل

اسرتجاع للبيانات من القياسات املختربية أساس ما لدينا من عمليات  رُتوف املختربية:القياسات  (1)
جيب حتسني جودة/دقة املقاطع العرضية و  ومناذج احملاكاة.، األقمار الصناعية، ومالحظات الرصد األرضي

لألنواع اليت تتحلل ضوئيًا يف تأثري كبري على العمر بالنسبة  لألكسجني وللمقطع العرضي .األوزونو  ألكسجنيلـ
حسنة المتصاص . وجيب وضع الصيغة النهائية االسرتاتوسفري

ُ
يف  األوزونالختيار واستخدام املقاطع العرضية امل

 عالوة على ذلك، ونظرًا القرتاح غازات جديدة )مثل. قياسات األوزون األرضية عن طريق االستشعار عن بعد
ا لعمليات الفقدان األساسية هبمن الضروري إجراء دراسات خمتربية دقيقة فإن ، (مركبات الكربون اهليدروفلورية

، وأطياف امتصاص األشعة حتت ألشعة فوق البنفسجيةلواملقاطع العرضية ، اهليدروكسيل )مثل: التفاعالت مع
. كما يلزم أيضًا إدخال حتسينات على القياسات املختربية خلطوط امتصاص األوزون يف األشعة حتت احلمراء(
متصة يف األشعة حتت احلمراء. لغازات النزرةلاألرضية  االسرتجاعوذلك لتحسني عمليات  ،احلمراء

ُ
 األخرى امل

ومن األمهية اإلشراف على البيانات املختربية  هذه البيانات املختربية بشكل دقيق.ومن الضروري كذلك تقييم 
معرفة  لديهموينبغي على اخلرباء ممن  بغية احلصول على قاعدة بيانات جديرة بالثقة.بفاعلية إدارهتا بوالقيام 
 ةاإلدار الكيميائية احلركية، والكيميائية الضوئية والتحليل الطيفي أن ُيشاركوا يف عملية اإلشراف و  اتبيانالعميقة ب

 الفعالة للبيانات.

 غنالذي يضم طبقة اجل اهلباء اجلوي االسرتاتوسفريييتسم  اهلباء اجلوي االسرتاتوسفريي: (3)
 إدراكوبالتايل، فإن  فحسب بل لتأثريه اإلشعاعي. بسبب تعرضه لعمليات كيميائية متغايرة اخلواصباألمهية ليس 

. وعلى وجه العمليات اليت تتحكم يف توزيع الغالف اجلوي للهباء يُعد أمراً أساسياً يف وضع مناذج االسرتاتوسفري
 غنباحلفاظ على طبقة اجل كيفية قيام ثاين أكسيد الكربيت وكربيتيد الكربونيل  إدراك مبكاناخلصوص، من األمهية 

ج عمليات مالئمة يف ا ر شأن تلك البحوث أيضًا أن تدعم إدمن  نشأ اجلزيئات يف االسرتاتوسفري.تَ كيف و 
ستخدمة لتقييم جوانب 

ُ
اهلباء اجلوي اإلجراءات اجليوهندسية املقرتحة من خالل التعزيز املتعمد لطبقة النماذج امل

  .ياالسرتاتوسفري 

يلزم إجراء حبوث بغرض حتسني إدراك  :(STE) وبوسفريالتبادل بني طبقيت االسرتاتوسفري والرت  (4)
، الرتوبوسفري واالسرتاتوسفري طبقيت للغازات واهلباء بني الوثيق ثنائي املسارالتبادل العمليات اليت تتحكم يف 

ن ، هبوب الرياح املومسية اآلسيوية اليت ُتوفر مسارًا فاعاًل للملوثات لتنتقل من على مقربة مفعلى سبيل املثال
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حماكاة  ويتعني حتري الدقة واألمانة يف، ومن خالل طبقة الرتوبوبوز املدارية، لتدخل االسرتاتوسفري. السطح
املناخية إن كان لنا أن نثق يف توقعات التغريات اكاة احملمناذج التبادل االسرتاتوسفريي الرتوبوسفريي يف  عمليات
ويلزم القيام حبمالت لرتوبوسفريي خالل القرن احلادي والعشرين. دثها املناخ يف التبادل االسرتاتوسفريي االيت ُيُ 

اجلزء العلوي من  العمليات االستوائية والعمليات النشطة يف ميدانية مستهدفة، على سبيل املثال، هبدف إدراك
ثنائي ال الكيميائي والديناميكي االقرتانتضبط اليت  االسرتاتوسفري طبقة الرتوبوسفري واجلزء السُّفلي منطبقة 
 بني االسرتاتوسفري والرتوبوسفري. املسار

 ألوزونللمواد المستنفدة ا للتغيرات في تغيرات األشعة فوق البنفسجية والتأثيرات األخرى ‘3’

إمكانية خالل القرن الواحد والعشرين إىل األوزون لتغريات  اليت جرت مؤخراً عمليات احملاكاة ُتشري  - 77
بينما ستحدث يف املناطق املدارية،  على سطح األرضاألشعة فوق البنفسجية مستويات حدوث زيادات يف 

طر ارتفاع اإلصابة بسرطان اجللد يف خل يُعرض البشروالعليا. وهذا توسطة خطوط العرض امل علىافخنفاضات 
إىل حد  جبرعات منخفضة األشعة فوق البنفسجية خماطر توفر أيضًا على حنو طفيفه يُزيد لكناملناطق املدارية، 
العليا. ومع التقدم اهلائل من املتوسطة إىل خطوط العرض  يف منطقة دمن فيتامني كمية كافية ال يسمح بإنتاج  

تظل هناك األشعة فوق البنفسجية على خمتلف الكائنات، يف تغريات اليف البحوث املتعلقة بتأثريات  احملرز
 يف ذلك: لبحوث، مبالاحتياجات عديدة 

العوامل اليت تؤثر على إىل تصنيف مثة حاجة  تؤثر على األشعة فوق البنفسجية: العوامل اليت (7)
عوامل أخرى غري  إجراء تقييم أفضل لتأثري األشعة فوق البنفسجية على سطح األرض حبيث ُُيكنمستويات 

 حلرارة(.ونسبة اإلشعاع الساقط أو املنعكس، ودرجة ا وفرة اهلباء اجلوي،و األوزون )مثل الغطاء السحايب، 

األشعة فوق البنفسجية: يقتضي األمر مواصلة دراسة تأثريات تغري األوزون  ات يفتغري التأثريات  (1)
، وما ينتج عنه من تغيريات يف مستوى األشعة فوق البنفسجية، وتلك املتعلقة بصحة اإلنسان االسرتاتوسفريي

فيما  يسمح بتقييم نطاق تأثريات حمددةحتليل كمي ويتعني أن تشتمل هذه الدراسات على واملواد.  والنظم البيئية
يتعلق بالتغيريات يف مستويات األشعة فوق البنفسجية. كذلك جيب أن تأخذ البحوث يف االعتبار التفاعالت 

، والسيما التأثريات اليت قد تؤدي التغريات يف مستويات األشعة فوق البنفسجية وتأثريات تغري املناخ بني تأثريات
 .من خالل تغري دورة الكربون أو كيمياء طبقة الرتوبوسفري تغذية مرتدة على تغري املناخ، وذلك مثالً  إىل حدوث

البيئية لبدائل تأثريات لدراسات اليت تنظر يف اللدعم تقدمي ال ألوزون:لبدائل املواد املستنفدة  (3)
 املواد املستنفدة لألوزون ونواتج حتللها على صحة اإلنسان والبيئة.

 المنتظمالرصد  عمليات - يمج

هي عمليات مهمة لفهم ورصد  املنتظمعمليات الرصد من اتفاقية فينا،  3حبسب ما ورد يف املادة  - 71
ومن أجل  ، فضاًل عن التغريات يف تركيبة الغالف اجلوي واملناخ.وزونالتغريات الطويلة األجل يف طبقة األ

سيقتضي األمر ولعقود  وإدراك التفاعالت مع تغري املناخ الطبيعيوضعه املرتقب ل التحقق من اسرتداد األوزون
عمليات الكيميائية لغازات النزرة والبارامرتات الرئيسية اليت مُتيز دور اللقادمة مواصلة عمليات الرصد 

 والديناميكية.

ها هتديداً لطبقة األوزون ثل فيُيُ  املستنفدة لألوزوناملواد  تزايد من حقبة كان يف الوقت الراهنإننا ننتقل  - 73
الرتكيزات املتنامية لغازات أخرى مرتبطة باألوزون وبصفة تأثر فيها طبقة األوزون أكثر وأكثر بسوف تإىل حقبة 
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وهذه تأثريات معقدة ومتفاعلة، وليست  .ثاين أكسيد الكربون وأكسيد النيرتوز وامليثان واملاء خاصة غازات
 قباًل هي بشكل خاص غري مؤكدة. تثات مسمجيعها مفهومة متاماً. واالنبعا

كما جيب توسيع نطاق الرصد ليشمل طويل األجل لطبقة األوزون.  الولذلك، جيب مواصلة الرصد  - 74
الرتوبوسفري واجلزء طبقة اجلزء العلوي من وتشمل مناطق القياس الرئيسية  رتات جديدة مهمة.يأنواع وبارام

الرياح االسرتاتوسفري يف املناطق املدارية، و الرتوبوسفري إىل التبادل من مناطق و ، االسرتاتوسفريطبقة السُّفلي من 
 قياسات التوزيع العموديتتسم القطبني الشمايل واجلنويب، واجلزء العلوي من االسرتاتوسفري. و فضاًل عن  املومسية،

ويف  ،االسرتاتوسفريطبقة فلي من الرتوبوسفري واجلزء السُّ طبقة اجلزء العلوي من والسيما يف منطقة  ،بأمهية قصوى
 .االسرتاتوسفريلوي من عاجلزء ال

 اجلوهري ألن نفهم طبقة األوزون، واملواد املستنفدة ايتُتوفر عمليات الرصد العاملية األساس البيان - 75
بكات وهذه الش ومستويات األشعة فوق البنفسجية. وُتسهم دول كثرية من مجيع أحناء العامل يف ذلك.لألوزون، 

قدمة أيضًا التدريب لعلماء الغالف اجلوي على الصعيد الدويل،  وفرتُ 
ُ
مبا فيها البلدان النامية. وُتوفر القياسات امل

: الشبكات ، مهافئتني إىلالشبكات  قسموتن من هذه الشبكات األساس جلميع األنشطة البحثية وُصنع القرار.
حققة منذ االجتماع الثامن ملديري حبوث األوزونوفيما يلي اإلجناز األرضية والشبكات الفضائية. 

ُ
 :ات امل

 القياسات األرضية  ،على الرغم من بعض الصعوبات، استمرت وبنجاح على مدى األعوام املاضية
ودرجة احلرارة، وهباء الغالف غازات النزرة األكثر صلة، للوالقياسات الفضائية لطبقة األوزون، و 

 اجلوي.

  فوق سطح األرض األوزون منذجةختطيط و جهاز استخدام إن (OMPS) احلالية نصةامل على 
قرر جلهاز قياس اخلسوف الشمسي ( SUOMI NPP) املناخي سوموي إن يب يبساتل لل

ُ
والنشر امل

(SAGE III )الفجوة  أن يقلل من حجم، من شأنه 1075بدءاً من عام حمطة الفضاء الدولية  على
بالنسبة لألوزون، فوق سطح األرض الغالف اجلوي  لىإجراء االختبارات عيف أجهزة  املتوقعة
أدناه فإن من  الواردةه وفق ما هو مبني يف التوصيات الرئيسية بيد أن ، وخبار املاء.اجلوي واهلباء

ات إجراء القياسات فوق سطح األرض فيما خيص الكثري ر املتوقع أن يكون هناك نقص حاد يف قد
 من الغازات املهمة األخرى.

 ستخدمة وإعادة  استمرار
ُ
املناطق  توزيعها بنقلها إىلالعمل على جتديد أجهزة دوبسون وبرور َغري امل

 اليت تفتقر إىل البيانات، ولو مبعدل بطيء، بنحو جهاز واحد يف السنة. 

 وضع الصيغة  األساس للمضي قدمًا باجتاهاملختربية اإلضافية التحليل الطيفي دراسات  اآلن وفرت
 األوزون يف األشعة فوق البنفسجية.أفضل املقاطع العرضية المتصاص  بشأنلتوصيات ل النهائية

. وجيب أن تُتاح اجلديدة هذه املقاطع العرضيةوتستخدم بعض جمموعات البيانات الساتلية بالفعل 
اآلن إمكانية تطبيق عمليات الرصد األرضية )وخباصة بيانات دوبسون وبرور( حىت موعد االجتماع 

 ملديري حبوث األوزون. القادم

  مركبات الكربون ألوزون، مثل لُأجريت القياسات األولية للبدائل الناشئة للمواد املستنفدة
 .اهليدروفلورية
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 التوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون

ألشعة حتت احلمراء أمر ا واختفاء فوق سطح األرضالنبعاثات لمواصلة عمليات الرصد من الفضاء  - 71
ال ُُيكن من دون تلك البيانات النذرة املتصلة باألوزون واملناخ. و  لكثري من الغازاتلية رأس بياناتضروري ألخذ 

، كما ال ُُيكن 1077عام  الذي حدث حتليل أحداث مثل االستنفاد الشديد لألوزون يف القطب الشمايل
 تصنيف العمليات األساسية.

طويلة األجل أمر ضروري للغاية يف توفري خط أساس الاحملطات األرضية ذات السجالت  استمرارية - 71
املطرد يف عدد احملطات، وخباصة بالنسبة لقياسات  تناقصُُيكن االعتماد عليه عند تقدير االجتاهات. وال

، فضاًل عن وقعة، بات ُيشكل خطرًا على عملية الرصد املستقل لالجتاهات وتسجيل األحداث غري املتبياناتال
 قدرتنا على التحقق من صحة سجالت البيانات الساتلية.

يف املناطق الرئيسية  جلطويلة األالجيب توسيع نطاق اجلهد املبذول لالحتفاظ بعملية الرصد املنتظمة و  - 78
البحرية، وهضبة  والقارة ، مثل املناطق املومسية، وجنوب شرق آسيا،للتبادل بني طبقيت الرتوبوسفري واالسرتاتوسفري

 وينبغي أيضاً أن تستهدف القياسات املناطق اليت تفتقر إىل البيانات مثل أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وآسيا.التبت. 

. وتُتيح هذه البيانات حتليل جيب إيالء االهتمام لضرورة مواصلة قياسات اهلباء اجلوي يف االسرتاتوسفري - 79
بعد االنفجارات  . وُتصبح تلك البيانات أكثر أمهيةً الدوران التغريات احملتملة يفالنقل يف االسرتاتوسفري و  عمليات

 الربكانية الكبرية.

 ألوزون آخذة يف االفخنفاض، تزداد أمهية غازات املصادر األخرى، مثللنظراً ألن معظم املواد املستنفدة  - 10
على طبقة األوزون. وتقتضي احلاجة زيادة اجلهود سيكون هلا تأثريات اليت وخبار املاء  امليثانو  زأكسيد النيرتو 

 لرصد هذ الغازات، وإدراك تدفقاهتا املتغرية، وتقييم تأثرياهتا على حنو أفضل.

. هذا، وُُيكن حتليل ألوزون يف برامج متابعة خط األساسلجيب إدراج البدائل الناشئة للمواد املستنفدة  - 17
 هذه الغازات يف الغالف اجلوي. ألحجامتقييمات تارخيية حمفوظات السجالت املوجودة للحصول على 

والتغريات املتوقعة يف متوسط خط طول دورة ة اهلامة اليت تربط بني تغري األوزون وتغري املناخ عالقال - 11
 مثل الغازات النزرة الديناميةوبصفة خاصة  ،غازات النزرةالبيانات درجة احلرارة و دوبسون تقتضي رصد -برور

طبقة اجلزء العلوي من منطقة  يف األوزون وخبار املاء ، وكذلكسادس فلوريد الكربيتو  زالنيرتو  أكسيد
 . االسرتاتوسفريطبقة الرتوبوسفري واجلزء السُّفلي من 

على سطح طويلة األجل لألشعة فوق البنفسجية الاالحتفاظ باإلشراف على السجالت جيب مواصلة  - 13
 والبارامرتات املرتبطة هبا.ستويات األشعة فوق البنفسجية ، والقياسات احلالية ملاألرض

وينبغي بذل اجلهد  التكنولوجيا والربجميات، تتوافر اآلن أجهزة جديدة فعالة التكلفة. الكتمالونظرًا  - 14
ة األعمدقياسات ينبغي استكمال و  متها للنشر يف الشبكات.م لتقييم تلك األجهزة من حيث مالءالالز 

 ية، كلما أمكن ذلك.اتلبيانبالقياسات ا

 .يةدمات اإلعالماخلتنفيذ  تعزيزينبغي  - 15
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 حفظ البيانات واإلشراف عليها - دال

 اإلنجازات الم حققة منذ االجتماع الثامن لمديري بحوث األوزون:

 من بيانات دوبسون (level-0األويل )تقدمي املستوى  - 11

 ورهتا النهائية.هذه عملية مستمرة، لكنها مل تكتمل بعد يف ص 

ألوزون على لإعداد تقارير شاملة عن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة  احلاجة إىل تلبية االستمرار يف - 11
 الصعيد الوطين. 

  املواد املستنفدة لطبقة األوزون، على الرغم من اليزال إعداد التقارير مستمرًا بنجاح بالنسبة ملعظم
الوارد يف التقارير وما  رابع كلوريد الكربون زال قائمة بني إنتاجتيت الالهولة املنشأ اجملالتناقضات 

ألوزون لاملواد غري املستنفدة والتقارير العاملية عن بدائل  ُتسجله عمليات رصد الغالف اجلوي.
بلغة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(

ُ
  غري )مثل مركبات الكربون اهليدروفلورية امل

إضافة إىل ذلك، جيب  توفيق بني مالحظات الرصد على النطاق العاملي.لليف الوقت الراهن كافية 
، املاضيةالبلدان على تقدمي أرقام ُمنقحة عن اإلنتاج و/أو االستهالك من واقع السنوات تشجيع 

 عند الضرورة.

؛ وعلى عمليات حفظ البيانات قيةالعمل التدريب على مجع البيانات الفو  حلقات وفرإىل أن تُ  حلاجةا - 18
و/أو مديري لألرصاد اجلوية العاملية لمنظمة لاالتصاالت لكل من املمثلني الدائمني /دور التنسيقسيتم تناول و 

 يف التوصيات اخلاصة ببناء القدرات. حبوث األوزون

 التوصيات الرئيسية الناشئة عن االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون
 من حيث التكاليف فعاليةً جناعةً و أكثر  بطريقةالبيانات  حلفظبات الالزمة اختاذ الرتتي

تتم معاجلته مركزيًا مع تطبيق برامج ضمان اجلودة  ،لتقدمي البيانات فعالمثة حاجة إىل تطوير نظام  - 19
كافة املعلومات  مركز البيانات املناسب.إىل ، وقت الفعلياللضمان تقدُيها يف الوقت املناسب، أو تقدُيها قرب 

 الالزمة ملعاجلة وإعادة معاجلة البيانات، ومنها مثاًل تواريخ املعايرة، جيب إدراجها يف 
َ
 املعاجلة.القائم على رفق امل

 احملطة األرضية يف مركز البيانات مع بيانات الساتل وجيب أن تُدرج بيانات جسر .مطلوبواإلشراف العلمي 
جيب إعداد اهليئة الرتكيبية لقواعد البيانات و  تقريبًا يف وقتها الفعلي. لجودةحىت ُُيكن إجراء تقييمات أولية ل

 للتعقب.تامة  لتخزين نسخ متعددة مع قابلية

نة البيانات التارخيية اخلاصة باألوزون واألنواع ذات الصلة، فضاًل عن البيانات الفرعية من الضروري َرقمَ  - 30
إىل آخره( كلما أمكن ذلك وقبل أن تُفقد  اتيفي، ومعلومات احملط)مثل البيانات املختربية للتحليل الط

 ها يف النظم احلديثة لقواعد البيانات. ومات، بغية تضميناملعل

قواعد البيانات القائمة لتجنب انتشار قواعد البيانات إىل تشجيع ُمقدمي البيانات على تقدُيها  - 37
 ضح.او شكل مسؤوليات مراكز البيانات ب حتديدجيب املشروع. بعد انتهاء احلملة أو  وتفادي فقدان البيانات

كثيفة االستخدام عملية  طويل السجالت على املدى ال حفظبأن  تسليمالجيب على جهات التمويل  - 31
ويتعني أن يُنظر إىل اإلشراف والتعاقب عليه بعني االعتبار. كما ا جزء مهم من أي برنامج للقياس. هنللموارد وأ
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وكالة  . وعلى وجه اخلصوص، جيب أن تلتزم الدول األعضاء يفحفظ البيانات على املدى الطويل ميتعني دع
 يف الوكالة.ل يبدعم برنامج حفظ البيانات على املدى الطو  الفضاء األوروبية

جيب بوكالة ناسا(  DAAC مركز األرشيف حمفوظات البيانات املركزية جملموعات البيانات الساتلية )مثل - 33
على  مبعرفة وكاالت أخرى، وربطها عرب بوابة مركزية )مثل بوابة اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض(شاؤها إن

، لغالف اجلوي عن بعدالستشعار ا أن يقوم هبذا الدور مركز البيانات العامليجيوز، يف أوروبا، و مستدام.  أساس
وجيب أن تكون بيانات جسر الساتل  نبوفن يف أملانيا.يف اوبرفا املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويالذي يُديره 

مشروع و  AVDC)فمثاًل جيب اإلبقاء على مرفق مثل  واجملموعات الفرعية متاحة بسهولة عرب حمطات الشبكة
 خدمة مراقبة انبعاثات الرتوبوسفري.

تعاون فيما اليانات من يتعني استهداف زيادة الربط بني مراكز البيانات، وهذا يتطلب أن تزيد مراكز الب - 34
سهلة االستخدام الاملتاحة  صيغالوجيب تشجيع وقابلية التبادل. وأن حترز تقدم يف تبادل البيانات الفوقية  بينها

كشفها. وهناك مستويات خمتلفة من   أما البيانات غري املتاحة للمجتمع فيجب .تيسري الوصول إىل البياناتو 
قد تكون ضرورية ملستخدمني جمموعات بيانية مندجمة( وهي ؛ 3 البيانات )من مستوى صفر إىل مستوى

 إلنشاء سجالت بيانات متجانسة طويلة األجل من املصادر املتاحة.خمتلفني. وينبغي مواصلة اجلهود 

 وقراءة البيانات تنسيق لع مراكز البيانات مبسئولية توفري األدوات الالزمة إلعادةطينبغي أن تض - 35
 .عليها واالطالع

ودورية البيانات  Pangeae نظام بانغيا يف الوثيقة الرقمي، كما حمدِّدنشر البيانات مع جيب تشجيع  - 31
، وإبداء التقدير للعلماء ووكاالت التمويل ملا توفري البيانات للمجتمع العلميهبدف العلمية للنظام األرضي، 

خُمرجات النماذج أو جمموعات البيانات  حلفظ كما أن هذا األمر قد يُوفر حاًل جيداً   ه من بيانات.نيُقدمو 
 الفردية. 

 بناء القدرات - اءهـ

 قالاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتوالبلدان يف البلدان النامية والبحوث بناء القدرات لرصد األوزون  ينشأ - 31
القدرات يف تعزيز شبكة رصد اتفاقية فيينا. وتتمثل األهداف الرئيسية لبناء  رسختهاالعامة اليت  االلتزاماتمن 

يف مجيع القارات وخلق جمتمعات علمية حملية ُتسهم  (GAW)األوزون ضمن نظام رصد الغالف اجلوي العاملي 
يكون مبكان أن ، فمن األمهية ومن أجل زيادة الوعي بأمهية االمتثال لربوتوكول مونرتياليف علوم األوزون العاملية. 

احلصول عليها من خالل نقل املعرفة اليت ُُيكن ة مستقرة يف مسائل األوزون، و لدى كل طرف يف الربوتوكول خرب 
، والذي من طرق حتقيقه إنشاء برامج الرصد اليت ستنتج بيانات رصد ذات من الدول الصناعية إىل الدول النامية

أو برنامج األمم  رصاد اجلويةاملنظمة العاملية لأل مبعرفة جُترىقيمة إىل التقييمات العلمية الستنفاد األوزون اليت 
وجيب  .بصفة دورية منتظمة مبوجب بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون املتحدة للبيئة
املشاركة يف حتليل البيانات يف املطبوعات العلمية اليت ُتستخدم فيها ني من الدول النامية على تشجيع الباحث

مالحظات  تفتقر إىلدان النامية يف املناطق املدارية، وهذه أيضًا منطقة من العامل وتقع كثري من البل بياناهتم.
  الرصد.

هناك  بناء القدرات منذ االجتماع الثامن ملديري حبوث األوزون، إال أن رغم إحراز تقدم على صعيدو  - 38
 القيام ببعض األنشطة اليت  . وعلى مدى السنوات الثالث املاضية، ُشرع يفاجنازه من العمل الذي يتعنيالكثري 

 ومنها على وجه اخلصوص: ،كبريتأثري  كان هلا 
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 العمل التثقيفية حلقات
  االجتماع الثالث عشر لفريق مستخدمي أجهزة برور، الذي يُعقد مرة كل سنتني، يف الفرتة انعقاد

 يف بيجني، الصني. 1077أيلول/سبتمرب  71-71من 

  ر اليت يعقدها مرة كل سنتني برنامج رصد الغالف اجلوي انعقاد حلقة عمل مستخدمي أجهزة برو
 -زيف سانتا كرو  1074آذار/مارس  18-14 من ة العاملية لألرصاد اجلوية، يف الفرتةالتابع للمنظم

 .الكناريجزيرة تنريفي، جزر 

 المباشرالتدريب 
  املركز العاملي ملعايرة ألمريكا اجلنوبية التدريب يفأجهزة دوبسون  ملعايرةتلقى مدير املركز اإلقليمي 

يف بولدر، كولورادو يف شهري أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر من  (WDCC)أجهزة دوبسون 
 .1073عام 

 التوأمة
على ذلك، طور عدد من البلدان عالقات توأمة أدت إىل بناء القدرات والعالقات العلمية خالل هذه  عالوةً 

يسية لعالقات توأمة متميزة ُُيكن استخدامها كنماذج لبذل املزيد من املساعي الفرتة الزمنية. وفيما يلي أمثلة رئ
 من هذا النوع:

  األرجنتني -فنلندا 
  سورينام -هولندا 
 اجلزائر -سبانيا إ 
 مصر -سبانيا إ 
 املغرب -سبانيا إ 
 األرجنتني -سبانيا إ 
  كينيا  -سويسرا 
  جنوب أفريقيا -اململكة املتحدة 
 شبكة مسابر األوزون اإلضافية يف نصف الكرة اجلنويب -مريكية الواليات املتحدة األ (SHADOZ) 

)اليت تضم كوستاريكا، جنوب أفريقيا، فيتنام، كينيا، الربازيل، سورينام، اإلكوادور، فيجي، 
 ندونيسيا(.إو 

نامج رصد من املنظمات األخرى )مثل بر  ويُدرك االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون أيضاً أن عدداً  - 39
ومن هذه املنظمات  التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية( يدعم أنشطة بناء القدرات الغالف اجلوي العاملي

ولكن رغم ذلك فإن  .(GAWTEC)مركز التدريب والتثقيف التابع لربنامج رصد الغالف اجلوي العاملي يف أملانيا 
 من توصيات االجتماع الثامن ملديري حبوث األوزون هي بناء القدرات هو نشاط طويل األجل، كما أن الكثري

توصيات التزال قابلة للتطبيق الكامل )أنظر الفرع اخلاص ببناء القدرات حتت التوصيات، من تقرير االجتماع 
 الثامن ملديري حبوث األوزون(.
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الكثري من البلدان  إىل وجود فائض من املعدات يفملديري حبوث األوزون ُأشري يف االجتماع الثامن  - 40
هناك جهازان من أجهزة دوبسون للقياس، سبق توزيعهما يف النرويج،  إلعادة توزيعه. إتاحتهاملتقدمة من املمكن 

التابع لربنامج رصد الغالف اجلوي العاملي  (SAG-03) حددمها الفريق االستشاري العلمي املعين باألوزون
 1074نقلهما إىل روسيا وسري النكا، على التوايل، خالل عامي  ليتم، املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةب
الصندوق االستئماين لتمويل أنشطة البحوث وعمليات هناك خطط لتمويل هذه األنشطة يف إطار و  .1075و

هناك أربعة أجهزة دوبسون إضافية فضاًل عن )أُنظر اجلزء أدناه(.  ذات الصلة باتفاقية فيينا املنتظمالرصد 
رور قد تصبح مجيعها متاحة إلعادة توزيعها خالل السنوات القليلة القادمة، وسيتوىل الفريق جهازين ب

  ألوزون إعادة توزيع هذه األجهزة.االستشاري العلمي املعين با

أوصى االجتماع الثامن ملديري حبوث األوزون بتطوير جمموعة من القياسات بغية تقييم مدى فاعلية  - 47
 . وأُقرتح أن تتكون هذه القياسات من واحد أو أكثر من العناصر التالية:أنشطة بناء القدرات

 الستعراض النظراء يف اليومية اليت  ،من العلماء يف االقتصادات النامية ،عدد املنشورات اليت ُقدمت
 خضعت هلذا االستعراض.

 أو مراكز  البنفسجية ت األوزون واألشعة فوقكمية ونوعية البيانات اليت ُقدمت للمركز العاملي لبيانا
  حفظ البيانات املالئمة األخرى.

 الزائدة يف تقييم األوزون من خالل املنشورات املستخدمة والعلماء واملستعرضني، اخل. املشاركة 

أن هناك تراجع  نُفذت أعمال واسعة النطاق بشأن النقطة الثانية أعاله، وكشفت هذه األعمال عن  - 41
، ملركز العاملي لبيانات األوزون واألشعة فوق البنفسجيةوزون اليت تُقدم بيانات إىل احمطات رصد األكبري يف عدد 

إغالق إىل يف جزء منه يعود  الرتاجع هذاوجاري العمل لتحديد السبب الدقيق هلذا الرتاجع. ومع افرتاض أن 
وجيري االتصال باحملطات  إىل حاالت التأخري يف تقدمي البيانات.من أسبابه أيضًا ما يرجع احملطات، إال أن 

 وحثها على تقدمي البيانات يف الوقت املناسب.

 :التوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون

حيث أعرب املشاركون يف االجتماع التاسع  -توفري دورات تدريبية ملُشغلي احملطات يف البلدان النامية - 43
حلاجة إىل مزيد من التدريب على تقنيات القياس، مبا يف ذلك قياسات دوبسون، ملديري حبوث األوزون عن ا

، وذلك من شأنه مبواد على اإلنرتنت استكماله. ومثل هذا التدريب ُُيكن وبرور، وقياسات مسبار األوزون
م أن ومن امله .حتسني قدرات أخذ البيانات وتعزيز نوعية سجالت البيانات الستخدامها يف أنشطة التقييم

 البيانات عند الضرورة. معاجلةيتضمن التدريب عناصر ضمان اجلودة وإعادة 

من اتفاقية فيينا، أثار املشاركون يف  4ففي إطار املادة  -للطالب من البلدان النامية زمالةالإنشاء منح  - 44
تتيح للطالب من  زمالةوالتدريب، واقرتحوا إنشاء منح  ثقيفاالجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون مسألة الت

وقد ال . يف جامعات البلدان املتقدمةاملاجستري والدكتوراة يت درج احلصول على 5البلدان العاملة مبوجب املادة 
يلزم متويل هذه الزماالت مجيعها من الصندوق االستئماين حيث أن العديد من البلدان النامية لديها برامج املنح 

واملعاهد  5تيسري بني اجلامعات ذات الصلة يف البلدان غري العاملة مبوجب املادة ، إال أهنا تتطلب الالدراسية
. وتكون الوكاالت املعنية ذات 5والوكاالت املعنية بإجراء الرصد والبحوث يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
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حوث وأنشطة الرصد بعد الذين ُُيكنهم العودة للعمل يف جماالت البالصلة مسئولة عن ترشيح الطالب احملتملني 
 االنتهاء من دراستهم. 

برنامج رصد الغالف اجلوي العاملي التابع األوزون ضمن  الشبكة العاملية ملراقبةجودة  ىاحلفاظ عل - 45
 -واملقارنات البينية ، من خالل مواصلة وتوسيع نطاق عمليات املعايرة العاديةللمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

مثل تلك املمارسات. واحلمالت اليت هتدف إىل لبيانات الواردة من شبكات رصد األوزون على تعتمد نوعية ا
هذه املعايرات واملقارنات البينية تشمل أيضًا نقل املعرفة من اخلرباء يف البلدان املتقدمة إىل مديري احملطات يف 

 . البلدان النامية

 ريالتزال املقارنات البينية ملساب - األوزونريعاجلة بيانات مساب األوزون وإعادة مرياملقارنات البينية ملساب - 41
 األوزون التابع للمنظمة ريساباملعين مبلمعايرة لمن خالل املركز العاملي  7991منذ عام  جاري تنفيذهااألوزون 

ختصصه  كبريأي نشاط   1000منذ عام بيد أنه مل ُيدث  أملانيا(، -العاملية لألرصاد اجلوية )مركز أحباث يوليش
ملركز العاملي لبيانات األوزون واألشعة فوق االيت ُتسهم بالبيانات يف  الختبارات الغرف األفرقة الرئيسية

ومع  (ASOPOS)ومع إعادة معاجلة جمموعة بيانات املسبار العاملي اجلارية مبوجب توصيات فريق . البنفسجية
مع  أخرى (JOSIE)من الضروري إجراء محلة ، 1070حدوث عدة تغريات يف جهات تصنيع املسابري منذ عام 

وجيب أن يشتمل ذلك على توفري مترين تدرييب على كيفية إعادة معاجلة بيانات مسابري . ممثلي كربى التقنيات
  األوزون للمشاركني من حمطات البلدان الناشئة.

 المنتظملبحوث والرصد لالصندوق االستئماني  - واو

لبحوث والرصد لالصندوق االستئماين التفاقية فيينا ومستقبل إجنازات حول ضة دارت مناقشة مستفي - 41
عايرات، و  .املنتظم

ُ
رغم األنشطة اهلامة اليت مت تنفيذها حىت تارخيه يف إطار الصندوق االستئماين، ومنها امل

لغ األموال اإال أن مباحها، واملقارنات البينية وإقامة دورة تدريبية، وأيضاً رغم أن هذه املمارسات أثبتت نفعها وجن
الشبكة العاملية هامة ومستدامة على بالقدر الكايف إلدخال حتسينات  تيف الصندوق االستئماين ليس ةاملتاح

على وبداًل من دعوة األطراف، بالصورة العامة املعتادة، للمسامهة باألموال يف الصندوق، أُتُِفق . األوزونملراقبة 
، مع تفسريات واضحة لألنشطة امللموسة ذات املعامل الواضحة وامليزانيات اجليدةاألفضل طلب الدعم أن من 

من شأنه أن يُبني  ومت االتفاق على أن مثل هذا النهجملدى ضرورة القيام هبا والنتائج والفوائد املتوقعة منها. 
 ال يف املستقبل.املزيد من األمو  على مجعت املاحنة "العائد على االستثمار" املرتقب، ويساعد للجها

 بإنشاء جلنة أمانة األوزونو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  تقوم وقد أُقرُتح ومتت املوافقة على ضرورة أن - 48
 األفراد العلماءو للصندوق االستئماين على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء فريق التقييم العلمي، توجيهية 

ات رصد األوزون، وممثل عن املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية وممثل عن أمانة واسعة يف عملي يتمتعون خبربة الذين
، على أن هاأهداف وأولويات تنفيذمع وينبغي أن تضع اللجنة التوجيهية اسرتاتيجية طويلة األجل  األوزون.

 طويلة األجل،الة وباإلضافة إىل االسرتاتيجي .املذكورة أعاله الشاملة األربعةيف ضوء األهداف  حُتدَّد األهداف
لشبكة العاملية هناك حاجة أيضًا خلطة عمل قصرية األجل تأخذ بعني االعتبار االحتياجات األكثر إحلاحًا ل

 .وحُتقق أفضل استفادة ممكنة من املال املتوفر حالياً يف الصندوق ملراقبة األوزون
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 نالتوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزو 

 على المدى الطويل - 49

ينبغي على املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون إنشاء جلنة توجيهية معنية بالصندوق االستئماين 
. وأن تضع اللجنة للصندوق االستئماين اسرتاتيجية طويلة األجل مع األهداف املنتظمللبحوث والرصد 

بني أعاله، وأن
ُ
تُقدم املشورة بشأن األنشطة اليت تـُنَـفَّذ يف إطار الصندوق االستئماين،  واألولويات على النحو امل

 مبا يف ذلك وضع املقرتحات وحتديد األولويات وتنفيذها.

 على المدى القصير - 50

 األهداف ذات األولوية للصندوق االستئماين يف املستقبل القريب: باعتبارهاُحدِّدت اجملاالت التالية 
 لبلدان الناميةبناء القدرات يف ا 

 املعايرة البينية ألجهزة القياس وتدريب ُمشغلي األجهزة 

 زيادة عدد عمليات رصد األوزون 

حدَ و  - 57
ُ
خالل السنوات  أولوية التمويل من الصندوق االستئماين ستنالدة اليت فيما يلي قائمة باملشاريع امل

القادم  عاالجتما عراض تنفيذها ونتائجها يف ، واليت سيتم است(1071-1074الثالث القادمة )الفرتة الزمنية 
دوالر  155 000 ملديري حبوث األوزون. التكاليف احملددة للمشاريع تكاليف تقريبية، إضافًة إىل ما جمموعه

 ، يف حني أن املبلغ احلايل من األموال املتاحة يف الصندوق االستئماينمن دوالرات الواليات املتحدة
 :رات الواليات املتحدةمن دوال دوالر 707 111 هو

 :2112أواخر عام 
  َُوزَّع سابقًا يف ترومسو( إىل تومسك، روسيا  74نقل جهاز دوبسون رقم

 10 000 بتكلفة -)امل
 .من دوالرات الواليات املتحدة دوالر

  َُوزَّع سابقًا يف سبيتسبريجن( إىل سري النكا  8نقل جهاز دوبسون رقم
 10 000 بتكلفة -)امل

 .والرات الواليات املتحدةمن د دوالر

 2112عام 

 بتكلفة - وكالة األرصاد اجلوية اليابانية محلة مقارنات دوبسون البينية آلسيا، اليت تستضيفها 
 .من دوالرات الواليات املتحدة دوالر 50 000

  يف جنوب أفريقيا دائرة األرصاد اجلويةمحلة مقارنات دوبسون البينية ألفريقيا، اليت تستضيفها- 
 .من دوالرات الواليات املتحدة دوالر 50 000 بتكلفة

 من دوالرات  دوالر 75 000 من أروسا، سويسرا إىل نريويب بتكلفة لرصددوبسون لة ُكو  نقل
 الواليات املتحدة.

  دورة تدريبية على قياسات األوزون باستخدام جهاز برور بالتزامن مع اجتماع فريق مستخدمي
 بتكلفة حوايل 1075ه يف تايالند خالل نيسان/أبريل أو أيار/مايو جهاز برور، املقرر انعقاد
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شاركني من لتغطية تكاليف مشاركة عدد من املمن دوالرات الواليات املتحدة دوالر  40 000
 .صندوق برور االستئماين بكندا. ورمبا تتم تغطية نصف هذه التكلفة بأموال من البلدان النامية

 2112عام 
  ائرة األرصاد اجلوية يف بسون البينية ألسرتاليا وأوقيانوسيا، اليت تستضيفها دمحلة مقارنات دو

 .من دوالرات الواليات املتحدة دوالر 30 000 تكلفةال أسرتاليا.

  محلة مقارنات دوبسون البينية ألمريكا اجلنوبية، اليت تستضيفها اإلدارة الوطنية لألرصاد اجلوية يف
 .من دوالرات الواليات املتحدة الردو  50 000 بتكلفة -األرجنتني 

____________ 


