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  ف  لألطراف ثالثونالو  احلادي  االجتماع
  املستنفدة  املواد بشأن مونرتايل بروتوكول

 ألوزونا طبقةل
 2019 الثاين/نوفمب  تشرين 8-4 ،روما
 *املستوى  الرفيع للجزء املؤقت األعمال جدول من 3 البند

  الت  للتقييمات جتميعها بشأن  التقييم  أفرقة  عروض
 2018  العام  عن سنوات  أربع كل  تصدر

 

  البيئية اآلاثر  تقييم وفريق  العلمي التقييم  فريق  عن  الصادرة 2018 للعام  التقييم  تقارير جتميع
 واالقتصادي التكنولوجي التقييم  وفريق

 األمانة  من  مذكرة
  اليت  التالية  التقييم  لتقارير  الرئيسية  النتائج  على  الضوء  يسلط   جتميعي  تقرير  على  املذكرة  ذههل  املرفق  حيتوي  -1

 املستنفدة املواد بشأن  مونرتايل بروتوكول من 6 ابملادة عملا  أعدت اليتو  2018 للعام سنوات أربع كل  تصدر
 األوزون: لطبقة

 ملخص - 2018 :األوزون الستنفاد العلمي والتقييم 2018 األوزون: الستنفاد العلمي التقييم •
 (1)العلمي التقييم فريق اأعدمه اللذان ،تنفيذي 

 املناخ: وتغري  ، البنفسجية فوق  األشعةو  ،السرتاتوسفريي  األوزون الستنفاد  البيئية والتفاعلت  اآلاثر •
 (2)البيئية اآلاثر تقييم فريق أعده الذي  ، 2018 للعام تقييمال تقرير

 التقييم فريق أعده الذي  ،2018 عاملل التقييم تقرير :واالقتصادي  التكنولوجي التقييم فريق •
 (3) واالقتصادي  التكنولوجي

 
*  UNEP/OzL.Pro.31/1 . 
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/sap انظر(  1)
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap انظر(  2)
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teap انظر(  3)

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap
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 لفريقا  ة صفح  على  الفردية   التقييم  تقارير  ت شر ن  و   التقييم.  ألفرقة   نو املشارك  الرؤساء   التجميعي  التقرير  أعدو  -2
 والثلثني  احلادي   للجتماع  اإللكرتونية  البوابة  وعلى  (4) على اإلنرتنت  األوزون  أمانة  موقع  وعلى  ،على اإلنرتنت  املعين

  التقييم ألفرقة امتناهنا  خالص عن تعرب أن األمانة تودو . (5)األطراف فيها لتنظر مونرتايل بروتوكول يف لألطراف
 عملها. على الثلثة

 

 
(4  )https://ozone.unep.org/ . 
(5  )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/presession/SitePages/Home.aspx . 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/presession/SitePages/Home.aspx
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 املرفق 

 التقييم  ألفرقة  املشاركون  الرؤساء

 فريق التقييم العلمي
  شعبة، لإلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات والغلف اجلوي نظام األرض التابع  حبوثديفيد و. فاهي، خمتب 

 العلوم الكيميائية
 بول أ. نيومان، مركز غودارد لرحلت الفضاء التابع لناسا 

 جون أ. بيل، جامعة كامبيدج واملركز الوطين لعلوم الغلف اجلوي 
 سفاري، جامعة رواندا، كلية العلوم والتكنولوجيا سيبونف

 فريق تقييم اآلاثر البيئية 
التعليم والتدريب، معهد  و ملناخ، القادرة على الصمود أمام اجانيت ف. بورمنان، جامعة مردوخ، حبوث الزراعة 

 ألغذيةامستقبل 
 انجيل د. بول، جامعة النكسرت، مركز البيئة

 بيجنيمني شاو، جامعة 

 لتقييم التكنولوجي واالقتصاديفريق ا
 مارانيون، وكالة محاية البيئة األمريكيةأ. بيل 

 امعة مانشسرت جب مؤسسة الصندوق االستئماين لدائرة الصحة الوطنية ،آشلي وودكوك
 مارات بيزانو، خبرية مستقلة
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  البيئية اآلاثر  تقييم وفريق  العلمي التقييم  فريق  عن  الصادرة 2018 للعام  التقييم  تقارير جتميع
 واالقتصادي التكنولوجي التقييم  وفريق

 مقدمة
 بتقدمي واالقتصادي  التكنولوجي التقييم فريقو  البيئية اآلاثر تقييم وفريق العلمي التقييم فريق في كل   -1

  قدموي .األوزون  لطبقة  املستنفدة املواد بشأن مونرتايل بروتوكول  يف ألطرافا إل  خبهتا  جماالت يف  دورية تقييمات
 الثلثة.  ألفرقة الصادرة عن ا 2018 عام لل التقييم تقاريرل املستوى  رفيع اا ملخص التقرير هذا

  يف لألوزون املستنفدة املواد وفرة منو وقف يف  مونرتايل بروتوكول جناح السابقة التجميعية التقارير أبرزتو  -2
 علوماتأحدث امل التقرير هذا قدموي .البيئة ومحاية السرتاتوسفريي  األوزون استنفاد تقليل وابلتايل ،اجلوي  الغلف

  الغلف يف املواد هذه وفرة من احلدو  لألوزون املستنفدة املواد تنظيم يف مونرتايل بروتوكول جناحاستمرار  تبز اليت
  يف سيما ال و  اا،وضوح أكثر األوزون تعايف إل تؤدي  اإلجراءات هذه أن إل تشري اليت األدلة أصبحتو  .ي اجلو 

 . منطقة أنتاركتيكا فوقو  السرتاتوسفري من العليا الطبقة

 وحيدد  .2016 عام يف مونرتايل لبوتوكول كيغايل  تعديل مداعت   ،2014 عاملل التقييم تقارير نشر منذو  -3
 التقريرهذا  يبزو  .احملددة اهليدروفلورية الكربون مركبات  بعض واستهلك إنتاج من للحد زمنية جداول التعديل
 التقييم تقارير يف ابلتفصيل ت ناقشاليت و  والبيئية املناخية فوائدها جانب إل ،ابلتعديل املرتبطة التكنولوجية املسائل
 .(3) واالقتصادي  التكنولوجي التقييم فريقو  (2)البيئية اآلاثر تقييم وفريق ،(1)العلمي التقييم لفريق الفردية

 السرتاتوسفريي األوزون استنفاد حيدثه الذي  الكبري األثر تقييم مونرتايل  بروتوكول إطار  يف جيري  يزال الو  -4
 اا نظر و  املناخ. وتغري السرتاتوسفريي  ألوزونل املتوقع والتعايف ،والبيئة اإلنسان صحة على البنفسجية فوق  واألشعة

  عدة سيستغرق اجلنويب الكرة  نصفمن  والعالية الوسطى العرض  خطوط يف األوزون لطبقة  الكامل التعايف  ألن
  يف  مبا  ،امهب  املرتبطة  اآلاثر  لتتبع  ضروري   البنفسجية  فوق  واألشعة  األوزون  إلمجايل األجل طويل  الرصد  فإن  ،عقود
 األوزون. طبقة يف توقعةامل غري تغرياتال عن تنشأ قد  اليت اآلاثر ذلك

 الرئيسية  النتائج

ملواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة اوفرة    اخنفاض  إىل  مونرتايل  بروتوكول  إطار  ف  املتخذة  اإلجراءات  أدت -أوالا 
 السرتاتوسفريي  األوزون  تعاف  وبدء  اجلوي  الغالف  فللرقابة 

 والبوم الكلور من اإلمجالية رتكيزاتال ، اخنفاض 2014منذ تقييمات عام ، يف الغلف اجلوي  تواصل -5
  .مونرتايل بروتوكول مبوجب للرقابة  اخلاضعة العمر طويلة األوزون لطبقة املستنفدة املواد الناجتة عن ي الرتوبوسفري 

 التدرجيي التخلص مع  وعسكري  طيبو  زراعيو  صناعي و  جتاري و  استهلكي قطاعكل   يف مستمراا  تقدمال يزال الو 
جنحت عملية   ،املثال سبيل وعلى . العامل أحناء مجيع يف التطبيقات من العديد يف لألوزون املستنفدة املواد من

  واسعة  مبجموعة  الكلوروفلورية   الكربون  مركبات  على  احملتوية   املقننة  اجلرعات  ذات  االستنشاق  أجهزة  االستعاضة عن 
 التخلص وأ جنز ابملرضى. الضرر  إحلاق  دون الكلوروفلورية الكربون مركبات  من اخلالية  االستنشاق  أجهزة من

 األطراف  يف  تقدميو   5  ابملادة  العاملة  غري  األطراف  يف  اا أساس  22-فلوري   اهليدروكلوري   الكربون  مركب  من  التدرجيي
 

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/sapمتاح يف (  1)
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/eeapمتاح يف (  2)
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teapمتاح يف (  3)

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap
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 للستخداماتبروميد امليثيل    واستهلك  إنتاج  من  النهائي  التدرجيي  لتخلصا  2015  عامال  شهدو   .5  ابملادة  العاملة
  من  املائة   يف   99  حوايل  من  التدرجيي  التخلص  مت  ، احلايل  الوقت   يف و   ؛ 5  ابملادة  العاملة  األطراف  يف   للرقابة   اخلاضعة

 عنها. املبلغ للرقابة اخلاضعة العاملية االستخدامات

 األوزون محاية إل لألوزون املستنفدة املواد علىبروتوكول مونرتايل  وضعهااليت  الضوابط  أدت وقد -6
 لألوزون املستنفدة املواد وفرة يف التغريات على األدلة وأتيت أشد. استنفاد منبشكل كبري  العاملي السرتاتوسفريي 

 املعلومات ت ستخدمو  الرصد. حمطات من عاملية شبكة من األجل وطويلة مستمرة قياسات من اجلوي  الغلف يف
  االنبعااثت   حلساب  لألوزون  املستنفدة  املواد  أبعمار  املتعلقة  املعلومات  إل   ابإلضافة  ،القياسات  تلك  من  املستمدة
 برانمج إل عنها املبلغ البياانت من املستمدة االنبعااثت بقيم القيم هذه قارنوت   .هاورصد املواد تلك من السنوية

 .مونرتايل بروتوكول يف ها علي املنصوص التدرجيي التخلص جلداول االمتثال تقييم يتيح مما ،للبيئة املتحدة األمم

 الطبيعي  التقلب  بسبب   اا صعب  اا أمر   معني    عامل  أي   إل  ونسبه  السرتاتوسفريي   األوزون  تعايف  اكتشاف  يعدو  -7
 وعلى  .الرتوبوسفريي   األوزون  يف  والتغريات  املناخ  تغري  مثل  املتداخلة  العوامل  عن  فضلا   ،األوزون  كميات  يف  الكبري
  خارجو  .اا عموم تتعاف  األوزون طبقة  ن فإ ، عام كل  حيدث يزال ال اجلنويب القطب يف  األوزون ثقب  أن  من الرغم

  ي كتشف  ومل  .2000  عام  منذ  عقد  كل  يف  املائة  يف   3-1  بنسبة  العلوي   السرتاتوسفريي   األوزون  زاد  ،القطبني  منطقة
 القيم  متوسط   كان  حيث  ،2016- 1997  الفرتة  خلل  القطبني  منطقة  خارج  الكلي  األوزون  عمود  يف  كبري  اجتاه

 .املائة يف  2 يقرب ا مب 1980-1964 لفرتةا متوسط  من أقل  2014 عام تقييمات منذ السنوات يف

 أهداف  من  العديد  مع ياا متش  ،هيتورفاه  اإلنسان  وصحة  البيئية  االستدامة  ف مونرتايل بروتوكول  يسهم -اثنياا 
 املستدامة  التنمية

 األخرى واألمراض اجللد لسرطان  الصحية املخاطر  جمال يف بحوثال تكثيف مونرتايل  بروتوكول حفز -8
 التشخيص نوحتس   املعرفة زايدة إل أدى  مما ،الشمسية البنفسجية فوق األشعة من العالية املستوايت عن النامجة

  آاثرمع    التفاعل  وعلى  البنفسجية ابءفوق    األشعة  لزايدة  البيئية  اآلاثر   على  أكب   تركيز  هناك   كان  ،وابملثل  والعلج.
 السريع. املناخ تغري

 العمليات  من  عدد  خلل  من  واملناخ  السرتاتوسفريي   واألوزون  البنفسجية  فوق   األشعة  يف  التغريات  ترتبط و  -9
 تؤثر اليت البيولوجية النظم وطبيعةالتغري  عةيسر  البيئية الظروف بسبب اا صعب العمليات هذه فهم صبحأو  .املعقدة
 عليها.

-280)  الضارة البنفسجية فوق األشعة يف املفرطة الزايدات من هيتورفاه اإلنسان صحة محاية متتو  -10
  األشعة  من  معتدلة  مستوايت   إل   التعرض   إل   حاجة  هناك   أن   حني   ويف   .مونرتايل  بروتوكول  مبوجب   ( اا اننومرت   315

 واحملاصيل اجللد( يف طبيعي بشكل دال فيتامني إلنتاج  ،املثال سبيل )على اإلنسان لصحة  فوق البنفسجية ابء
  ومسببات اآلفات مقاومة  على قدرهتاو  للمحاصيل يةو التغذ ودةاجل تعزز اليت املركبات إلنتاج  ،املثال سبيل )على

 وإمدادات  ،والعينني  اإلنسان  شرةلب  سيما وال  ،ضارة  البنفسجية  فوق   األشعة  من  املرتفعة  املستوايت  إنف  ،األمراض(
  آاثر مع املتطرفة الطقس وأحداث واجلفاف احلرارة درجات ارتفاع  آاثر تتفاعلو  التحتية. بنيتنا وسلمة الغذاء

 لموادل اهليكلية السلمة للخطر تعرض  أهنا كما  ،والزراعة اإليكولوجية النظم تهددف البنفسجية فوق األشعة
 .يةواخلشب يةالبلستيك املواد مثل ،خدمتها وعمر البناء يف املستخدمة

  بني اخلبيث امليلنيين ابلورم اإلصابة خماطر نصف من أكثر ةالبنفسجي فوق ةشعلأل التعرض ويشكل -11
  األوزون طبقة استنفاد كان  إذا مرات عدة زدادت أن مكنمن امل كان  خماطر يوه ،الفاحتة  البشرة ذوي  السكان
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  األعلى سرطانال  نوع 5 ابملادة العاملة غري البلدان من العديد يف اجللد سرطان عدوي .حدة أكثر السرتاتوسفريي 
  دوالر  مليون  457  بنحو  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  اخلبيث  اجللد  سرطان  علج  تكاليف  تقدر  حيث  ،تكلفة

 . 2030  عام حبلول  دوالر مليار  1.6 إل تزيد أن ويتوقع 2011 عام يف

 من  وغريها  العني  عدسة  إلعتام  رئيسي  خماطر  عامل  أيضاا   هي  فوق البنفسجية ابء  األشعة  أن  إل  ابلنظرو  -12
السبب   العني عدسة إعتام  كان   ،2015 عام  ويف . العمى مستوايت يف كبرية  زايدة جتنب  أيضاا  مت ،العني أمراض

  8.4 عاىن كما  ،بصري  ضعفب آخر شخص مليون 52 وإصابة ،لعمىاب شخص مليون 12 من أكثر إصابة يف
  البنفسجية   فوق   األشعة   موجات  هو  الرئيسي  السبب  وكان  ،العامل   أحناء  مجيع  يف  يالبقع  من التنكس  شخص  مليون
 . طوالا  األكثر

 املناخ.  تغري   ظروفب  ويتأثر  البنفسجية   فوق   لألشعة   للتعرض   مهم   إضايف   منظم   عامل  البشري   السلوك  يعدو  -13
  ابلضرر الوعي زايدة طريق عن الشمس أشعة من احلماية برامج من العديد وضع مونرتايل بروتوكول حفز قدو 

 .السرتاتوسفريي  األوزون استنفاد بسبب البنفسجية  فوق األشعة  من عالية ملستوايت التعرض عن الناجم

 يف كعامل  أفضل بشكل الشمسية البنفسجية فوق األشعة دور فهم اا أيض مونرتايل بروتوكول حفزو  -14
 املواد من العديد حتلل  إل  البنفسجية فوق  األشعة تؤدي  ،املثال سبيل وعلى .األخرى  امللحة البيئية التحدايت

  يف  تراكمت أهنا اآلن نعرف اليت ،الدقيقة البلستيكية املواد تكوين إل بدوره يؤدي  مما ،وتكسريها البلستيكية
  ألشعةا تؤدي  أن ميكن ، وابملثل البشري.  للستهلك سوق ت   اليت  األمساك  ذلك يف مبا  ، احلية الكائنات من العديد

 مبيدات  ذلك  يف  مبا  ،املائية  اإليكولوجية  النظم  يف  امللواثت  بعض  مسية  تغيري  إل  ،احلاالت  بعض  يف  ،البنفسجية  فوق
 التغريات  تتفاعل  أن  ميكن  كما  والنبااتت.  واللحم  والقمامة   للوقود  الكامل  غري  االحرتاق  عن  الناجتة  واملركبات  اآلفات

  لنمو  املومسي  التوقيت  يف  ملناخاب  املتعلقة  التغريات  مع  البنفسجية   فوق  واألشعة  السرتاتوسفريي   األوزون  يف  املستقبلية
  البنفسجية فوق األشعة يف املستقبلية التغريات بني التفاعل عواقب أن بيد الزراعية. احملاصيلو  توالنباات تاحليواان

 احلايل.  الوقت يف  معروفة غري املختلفة آاثرها وكذلك األخرى  البيئية والتغريات الشمسية

 يوجد ال فإنه ،التفاعل هذا آلاثر مفص ل فهم لتوفري البحث من مزيد إجراء يتعني يزال ال أنه حني ويف -15
  حتقيق يف تسهم مونرتايل  بروتوكول مبوجب البنفسجية فوق  األشعة بيئة ستعادةال االجتماعية الفوائد أن يف شك

  ،(يةوالرفاه  اجليدة  )الصحة  3و  ،اجلوع(  على  القضاء)  2  األهداف  ذلك  يف  مبا  ،املستدامة  التنمية  أهداف  من  العديد
 األرض(.  على  )احلياة  15و  املاء(  حتت   )احلياة  14و   ،املناخي(  )العمل  13و   ،املستدامة(  واجملتمعات  )املدن  11و

 الكربون  مركبات  من  املتوقعة  نبعااثتاال  ف  كبري  اخنفاض  إىلكامل  بشكل    كيغايل  تعديل  تنفيذ  سيؤدي -اثلثاا 
 2100  عام  حبلول  املناخ  تغري  ف  كبري  بشكل  االنبعااثت  هذه  تسهم  أن  املمكن   من   وكان  اهليدروفلورية.

 التبيد  جمايل   يف  لألوزون  املستنفدة  للمواد  كبدائل  متزايد  حنو   على  اهليدروفلورية  الكربون  مركبات   ستخدمت   -16
  املستنفد  البوم  أو  الكلور  على  حتتوي   ال   أهنا   حني  ويف  . الرغاوي   نفخ  ويف  للرذاذات  دافعة   كغازاتو   ،اهلواء  وتكييف
  حيز ودخل 2016 عام  يف  اعت مد الذي  ،كيغايل  تعديل ددوحي .غازات االحتباس احلراري  من  أهنا  إال  ،لألوزون
 احملددة اهليدروفلورية الكربون مركبات واستهلك إلنتاج التدرجيي للتخفيض زمنية جداول ،2019 عام يف التنفيذ

  الغلف يف اهليدروفلورية الكربون مركبات عن الناتج اإلشعاعي التأثري أن من الرغم وعلى .على املستوى العاملي
  واالحرتار  االنبعااثت  يف   للرقابة   اخلاضع  غري   النمو  لتجنب   مصمم  كيغايل  تعديل  فإن  ، احلايل  الوقت   يف   صغري  اجلوي 
 . القادمة العقود خلل الطلب يف املتوقعة الزايدات عن الناتج به املرتبط 
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  يف توقععلى النحو امل ،اجلوي  الغلف يف  اا حالي  املقاسة  اهليدروفلورية الكربون مركبات  معظم وفرة  تزايدتو  -17
  أكسيد اثين  مبكافئ ،اهليدروفلورية الكربون مركبات انبعااثت  زادتو  . 2014 عام لتقييم األساسي  السيناريو 
  بني املائة يف  23 بنسبة  ،5 ابملادة العاملة غري واألطراف 5 ابملادة العاملة األطراف من كل  نع الناشئة ،الكربون

 . 2016و  2012 عامي

من   (ربعامل رتامل يف واط 0.03) املائة يف 1 حالياا  اهليدروفلورية الكربون ركباتمل اإلشعاعي تأثريال بلغيو  -18
دثه ي ذال 2م واط 3 البالغ التأثري اإلشعاعي اإلمجايل   ذلك يف مبا ،العمر طويلة غازات االحتباس احلراري  مجيع حت 

  ركباتمل   اإلشعاعي  التأثري  أن   حني  ويف  .واهلالوكربوانت  (O2N)  النيرتوز  وأكسيد  (4CH)  وامليثان  الكربون  أكسيد  اثين
  صلي أن ميكن كان   اإلشعاعي التأثري أن إل  تشري التقديرات فإن ، يف الوقت احلايل صغري اهليدروفلورية الكربون

 أن املتوقع من ،كيغايل  لتعديل ونتيجة .كيغايل  تعديل يف حالة عدم وجود 2050حبلول عام  2م واط 0.25إل 
  درجة 0.3 بني يرتاوح أساس خط  من اهليدروفلورية الكربون مركبات عن الناتج العاملي االحرتار متوسط  ينخفض

  ملركبات التدرجيي التخفيض شأن ومن . 2100 عام حبلول مئوية درجة 0.1 من  أقل إل مئوية درجة 0.5و مئوية
 عن الناتج املناخ تغري أكب بشكل حيد أن لالتعدي مبوجب املطلوبة تلك من أكب بسرعة اهليدروفلورية الكربون
 اهليدروفلورية. الكربون مركبات

 اللوائح  عن  فضلا   كيغايل،  تعديل  مبوجب  اهليدروفلورية  الكربون  ركباتمل  املقرر  التدرجيي التخفيض  ويعمل -19
  على املنخفضة القدرة ذات اهليدروفلورية الكربون مركبات  بدائل حنو  الصناعة توجيه  على  واإلقليمية، الوطنية

  هناك أن غري  .اوي والرغ اهلواء وتكييف ابلتبيد يتعلق فيما  وخاصة  ،املبتكرة والتطبيقات العاملي االحرتار إحداث
  االحرتار إمكانية ذات اجلديدة ابملنتجات املتعلقة اخليارات نأل نظراا  تطبيق لكل حل أفضل إجياد  تواجه حتدايت
  )على  التشغيل  وظروف  والتوافر   والسمية  االشتعال  قابلية   مثل  عوامل  االعتبار  يف  وضعت  إذا  ،حمدودة  األقل  العاملي
 (.املرتفعة احمليطة احلرارة درجات ظروف ظل يف ،املثال سبيل

 الكربون ركباتمل التدرجيي التخفيض أثناء الطاقة استخدام ف الكفاءة ف التحسينات تنطوي -رابعاا 
 كيغايل  تعديل  من املناخية  الفوائد  وزايدة  تسريع  إمكانية  على اهليدروفلورية

  شأن ومن املناخ. تغري  مع الطلب هذا زدادوسي ،اهلواء تكييف  أجهزة على الطلب يف مطردة زايدة هناك -20
  طاقة   حمطات  إل  احلاجة  من   وحيد  الطاقة  استخدام  يقلل  أن  الطاقة   استخدام  يف  اهلواء  تكييف  أجهزة   كفاءة  حتسني
 القريب املدى  على  السكنية األماكن يف الطاقة استخدام يف اهلواء تكييف أجهزة كفاءة  حتسني عدوي .جديدة
 استخدام يف متوقع كبري  منو من املبكرة املراحل يف تكون حيث ،النامية لدولا إل  ابلنسبة للغاية  ةمهم مسألة
 اهلواء. تكييف أجهزة

 التبيد جمايل  يف  الطاقة استخدام يف الكفاءة يف احملتملة التحسينات من  املائة يف  90 حوايل  أتيت سوفو  -21
 أثناء  التبيد  مواد  تغيري  أن  غري  .التبيد  مواد  يف  رياتيالتغ  وليس  ،للمعدات  التكنولوجي  االبتكار  من  اهلواء  وتكييف

 استخدام  يف  الكفاءة  لتحسني  فرصة  سيتيح  كيغايل  تعديل  مبوجب  اهليدروفلورية  الكربون  ركباتمل  التدرجيي  التخفيض
  وتشكل الطاقة.  على املتزايد العاملي الطلب سيقلل مما  ، وقتنفس ال يف اهلواء وتكييف التبيد معدات يف  الطاقة
 اهليدروفلورية. الكربون ركباتمل التدرجيي للتخفيض اجتماعية فوائداملتماثلتان  الظاهراتن هااتن

 ،املستهدف  للستخدام  ملءمتها  مدى   ذلك  يف  مبا  ،عوامل  عدة  مراعاة  جيب  ،التبيد  مادة  اختيار  عندو  -22
  ، تهاوفعالي  الصيانة  ةوتكلف  تها، وتكلف  هبا  املرتبطة  اهلواء  وتكييف  التبيد  معدات  وتوافر  ،وتكلفتها  التبيد  مادة  وتوافر

 عام  نذوم  .والبيئة  املناخ  على  هاأثر و   االستخدام  وسهولة  ،االشتعال  قابليةو   السلمةو   ،الطاقة  استخدام  يف  الكفاءةو 
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  أحادية مواد عن عبارة  منها  5 للسلمة، وتصنيف قياسي تعيني على جديدة تبيد مادة 35 حصلت  ، 2014
  مواد  العالية   احمليطة  احلرارة  درجات  ظروف   يف   أجريت  اليت  البحوث  حددتو   .خليط   من  مكونة   مادة  30و  املركب، 

  ظروف يف تواَجه اليت ابلتحدايت أكب  وعي وهناك العاملي. االحرتار إحداث على القدرة منخفضة بديلة تبيد
 يف الكفاءة من عال مستوى  توفري ميكنها اليت املعدات وصيانة وتنفيذ تصميم يف العالية احمليطة احلرارة درجات

 .العاملي االحرتار إحداث على املنخفضة القدرة ذات التبيد مواد ابستخدام الطاقة استخدام

 يتوافق  ال  مبا  ،متوقع  غري  بشكل  11-الكلوروفلوري  الكربون  مركب  من  ةالعاملي  االنبعااثت  إمجايل  زاد -خامساا 
 بروتوكول مبوجب عنه بلغم غري جديد عاملي إنتاج إىل يشري مما ،املخزوانت من املتوقع اإلطالق مع

 مونرتايل
 عقدين من أكثر منذ مطرد بشكل اجلوي  الغلف  يف 11-الكلوروفلوري  الكربون مركب  وفرة اخنفضت -23

  بسبب  هاخنفاض معدل وبطء اجلوي  الغلف يف الكبرية تهوفر  إل ابلنظرو  .استجابة لضوابط بروتوكول مونرتايل
 املدمر للكلور اا رئيسي  اا مصدر  11-الكلوروفلوري  الكربون مركب سيظل اا، عام  52 البالغ اجلوي  الغلف  يف هعمر 

-الكلوروفلوري   الكربون  مركب  اخنفاض  تباطؤ  من  كبري  قلق  هناكو   القادمة.  العقود  يف  السرتاتوسفريي   األوزون  طبقةل
 .منه جديد إنتاج ودوج  إل يشري  مما  اا، متوقع كان  مما أكثر األخرية اآلونة  يف 11

 نفخل كعامل  أساساا  ستخدمي   11-الكلوروفلوري  الكربون مركب كان  ،منه التدرجيي التخلص قبلو  -24
  أجهزة  ذلك   يف  مبا   اا، شيوع   األقل  أو   حجماا   األصغر  األخرى   االستخدامات  من  جمموعة  ويف  تبيد   كمادةو   ،اوي الرغ

 منذ التطبيقات هذه جلميع متاحة  لألوزون املستنفدة غري البديلة املواد كانت و  التبغ. نفخ  يفو  الطبية االستنشاق 
 غري األطراف يف 11-الكلوروفلوري  الكربون مركب إنتاج من التدرجيي التخلص وجرى  الثمانينات. منتصف
  يف  الضرورية  لستخداماتل إال  ، 2010 عام  يف  5 ابملادة  العاملة األطراف ويف  ،1996  عام يف 5  ابملادة العاملة

 الكربون ركبمل استخدامات أية عن ي بلغ ومل .2014 عام يف توقفت واليت ،5 ابملادة العاملة األطراف
 أولية.  كمادة  11-الكلوروفلوري 

  من   2012  عام   بعد  11-الكلوروفلوري   الكربون  مركب   من  العاملية   نبعااثتاال  يف   زايدة  حدوث  است نتجو  -25
 انبعااثت  متوسط   كانو   للرصد.  مستقلتان  عامليتان  شبكتان  اأجرهت  اليت  11-الكلوروفلوري   الكربون  مركب   قياسات

  واليت ،2012-2002 الفرتة  متوسط  من  (Gg yr-1) السنة  يف  غيغاغرام 10 بنحو أعلى 2016-2014 الفرتة
 املقدرة املخزوانت من 11-الكلوروفلوري  الكربون مركب إطلق من املتوقعة االنبعااثت من أكب  ابلفعل كانت

 هذه تكون أن احملتمل نوم .احلالية( واملنتجات املعدات يف املوجود 11-الكلوروفلوري  الكربون مركب )أي 
  .مونرتايل بروتوكول خيالف  وابلتايل للبيئة املتحدة األمم بانمج ل غبل  ي   مل جديد إنتاج نع انشئة اجلديدة االنبعااثت

 املنطقة لتلك النسبية املسامهة أن من الرغم على ،آسيا شرق منعلى األقل  االنبعااثت يف الزايدة من جزء نشأوي
  الكربون ركب مل احملتملة املستمرة االستخدامات فهم  ويعتب  كمياا.   ددحت   مل  العاملية للنبعااثت ة اإلمجالي الزايدة يف

  أمناط توقع لضرورايا  11-الكلوروفلوري  الكربون مركب خمزوانت من اإلطلق ومعدالت 11-الكلوروفلوري 
 .املستقبل يف 11-الكلوروفلوري  الكربون مركب  انبعااثت

 عملوي  .وعواقبها  عنها  املبلغ  غري  االنبعااثت  هذه  ألسباب  مفصل  فهم  لتوفري  البحث  من  مزيد  إجراء  ويلزم -26
 هذه بشأن املناسب الوقت يف حتديثات وفريلت اا مع واالقتصادي  التكنولوجي التقييم فريقو  العلمي التقييم فريق

 اا جهود الفريقان يبذل ،لألطراف الثلثني االجتماع عن الصادر  30/3 للمقرر استجابة و  األطراف. إل  املسألة
وإعداد   11-الكلوروفلوري  الكربون مركب  من املتوقعة غري  نبعااثت اال رصد بشأن إضافية  معلومات  لتوفري منسقة

 الكربون مركب  من للنبعااثت احملتملة املصادر على خاص بشكل الرتكيز مع ، اجلوي  الغلف يف مناذج بشأنه 
 . الصلة ذات للرقابة اخلاضعة واملواد 11-الكلوروفلوري 
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 املصادر بني الفجوة خيفض مما ،أفضل بشكل اآلن مفهومة الكربون كلوريد  رابع مصادر أصبحت -اا سادس
 اجلوية  املالحظات  وتقديرات  لالنبعااثت  املعروفة

  25 عن تزيد أهنا  إل اجلديدة القياسات وتشري (4CCl) الكربون كلوريد  رابعمن  كبرية  انبعااثت ح ددت -27
 ،والكلوراإلثيلني البريكلوري  و   لكلوريد امليثان  الصناعي  اإلنتاج  من  اا أساس   االنبعااثت  هذه  وتنشأ   السنة.   يف  غرامغيغا

من   عامليةللموارد ال من ذي قبلهناك فهم أفضل  أصبحو  .والقلوايت الكلور إنتاج عملية ن م املتسربة واالنبعااثت
 على  القائمة  االنبعااثت  تقديرات  بني  املاضي  يف  مفسرة  تكن  مل  اليت  الكبرية  الفجوة  وضاقت  ،الكربون  كلوريد  رابع

إل   دفاليت هت احملس نة التصنيع ممارسات تؤدي  أن وميكن امللحظات. على القائمة األعلى والتقديرات الصناعة
 تقليل إلاإلثيلني البريكلوري و  كلوريد امليثان  إنتاج ملرافق مشوالا  كثراأل االستعراضو  املتسربة االنبعااثت تقليل

 الكربون. كلوريد  رابع انبعااثت

 هذه  تراكم  يؤثر  وميكن أن  ؛اجلوي  الغالف ف لألوزون  املستنفدة  الثانوية  املواد  من  عدد وفرة  تزايدت -سابعاا 
 ف هناية املطاف  السرتاتوسفريي  األوزون  على  املركبات

 تحميلال إمجايل يف صغرية  بنسبة  (اا يوم 180 االفرتاضي هعمر  ،2Cl2CH) الكلور الثنائي  امليثان يسهم -28
  20 بنحو للغاية ةقصري ال األعمار ذات الغازات عن الناتج الكلور إمجايل وزاد السرتاتوسفري. يف لكلورل احلايل
  الكلور الثنائي امليثان ويعد .الرتيليون من أجزاء 110 إل  ليصل 2016و 2012 عامي  بني رتيليونلا من اا جزء

 العمر  قصرية  املواد  من  الكلور  إمجايل  يف  الزايدة  غالبية  يشكل  وهو   للغاية  القصري  العمر  ذي   للكلور  الرئيسي  املكون
 الثنائي امليثان واستخدام السوق يف الكيميائية املواد إنتاج اجتاهات ضوء ويف .2016و  2012 عامي بني للغاية

  الغلف  يف  هتركيزاتو   الكلور  الثنائي  امليثان  من  العاملي  اإلنتاج  يف   ةكبري   زايدة  حتدث  أن   حالياا   املتوقع  غري  من  ،الكلور
 القادمة. القليلة العقود يف اجلوي 

 اا استنادو   العمر. قصرية مادة ( اا يوم 82 االفرتاضي هعمر ) (Cl2CHlC2CH)   الكلور الثنائي اإليثان  أن كما -29
 حبلول  اجلوي   الغلف  يف  همن  األساسي  رتكيزال  يتضاعف  أن  ميكن  ،الكلور  الثنائي  اإليثان  من  املتوقع  ستهلكاال  إل
 . القصري عمره بسبب صغرياا  ي السرتاتوسفري  الكلور على ثرهأ يكون أن املتوقع من ولكن ،2030 عام

  من متزايدة حىت أو  متوقع  غري  مستقرة بشكل كميات  وجود امللحظات على  القائمة التحليلت تبنيو  -30
  الكربون مركب ذلك يف مبا ،2016و 2012 عامي بني املستوى  ةمنخفض الكلوروفلورية الكربون مركبات بعض

  أ113-الكلوروفلوري   الكربون  مركب و   ؛ (عاماا   640  االفرتاضي  وعمره   ،الرتيليون  من  أجزاء  3)  13-الكلوروفلوري 
 من جزءاا  15) 114-الكلوروفلوري  الكربون مركب و  ؛ (عاماا  55 االفرتاضي هعمر  ،الرتيليون من جزء 0.7)
 هعمر  ،رتيليونال من أجزاء 8.5) 115-الكلوروفلوري  الكربون مركبو  اا؛ عام 189 االفرتاضي هعمر  ،رتيليونال

 (. اا عام  540 االفرتاضي

 مفاجآت أي  لتجنب  اجلوي  الغلف يف  الثانوية  املركبات هذه ابنتشار  يتعلق فيما  اليقظة توخي ويتعني -31
 املستقبل. يف السرتاتوسفريي  األوزون ابستنفاد يتعلق فيما

 وقد ،قائماا  يزال ال 1301- اهلالون على الطلب فإن ،ببطء ترتاجع اهلالوانت وفرة أن حني ف -اثمناا 
 جديد  إنتاج  دون  املستقبل  ف  تلبيته  ميكن  ال

  يف رتيليونال من أجزاء 8.5 بلغت ذروة  من اجلوي  الغلف يف اهلالوانت عن الناتج البوم إمجايل اخنفض -32
  2402-واهلالون 1211-اهلالون وفرة وواصلت .2016 عام يف رتيليونال من أجزاء 7.7 إل  2005 عام
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  مث ،البداية يف  1301-اهلالون وفرة  زادت ،املقابل ويف  . 2016و 2012 عامي بني االخنفاض  1202-واهلالون
  يف  1301-لهالونل املتوقع من أعلى انبعااثت إل ذلك ويشري .2016 عام حبلول تستقر أهنا ذلك بعد بدا

  1301-اهلالون تخمزوان كونت فقد ،عقدين منذ هلالوانتا من معروف إنتاج وجود لعدم اا نظر و  اجلوي. الغلف
 . اجلارية االحتياجات لتلبية ةاملطلوب الكمية من بكثري أقل

 املطاف هناية يف  يتجاوز وسوف ،قائماا  احلرائق إطفاء ستخداماتال اهلالوانت  على الطلب يزال الو  -33
  للهالوانت األجل طويلة مستمرة  استخدامات هناك و  بدائل. استخدام عدم حالة  يف  املخزوانت من اإلمدادات

 على املدين الطريان من متزايد وطلب والعسكرية( النووية واملنشآت والغاز النفط  منشآت يف ،املثال سبيل )على
  يف  الشحن مقصوراتو  احملركات غرف يف احلرائق مكافحة لتطبيقات بدائل وجود عدم بسبب  1301-اهلالون

  مما  بسرعة أكب تنفد أن ميكن 1301-اهلالون خمزوانت أن  إل االنبعااثت يف الزايدة تشريو  اجلديدة. الطائرات
 اختلالت  هناك  ،ذلك  إل  ابإلضافة و   . 2054و  2032  عامي  بني  ترتاوح  اليت  السابقة  التقديرات  يف   متوقعاا   كان

  طويلة  خمصصة   خمزوانت  لديها  ليس  اليت  البلدان  يف  بكثري  أبكر  وقت  يف  دستنف  اإلمدادات  أن   يعين  قد  مما  إقليمية،
-اهلالون من ديجد إلنتاج الضرورية لستخداماتل ترشيحات ت قدم أن قوي  احتمال هناك ولذلك، األجل.
 لعمليات وخاصة احلرائق، مكافحة جمال يف املهمة لستخداماتل اتإمداد توفريل القريب املستقبل يف 1301

 والغاز.  والنفط  املدين لطريانا

 أساسي انبعااثهتا الستمرار الزمنية واملدة لألوزون املستنفدة املوادمن  خزوانتامل كمية  حتديد إن -اتسعاا 
 األوزون  طبقة  تعاف  سرعة  لتحديد

  املشار   ،القائمة  واملنتجات  املعدات  يف   املوجودة  لألوزون  املستنفدة  املواد  كميات  تقديرات  جيري اجلمع بني -34
بشأن   سيناريوهات لوضع اجلوي  الغلف يف لألوزون املستنفدة املواد ملحظاتو  ،املخزوانت أهنا  على إليها

  ضرورية  اومعدالهت املطلقة وكمياهتا  اإلطلق مصادر عرفة م تعتبو  .املستقبل يف لألوزون املستنفدة املواد انبعااثت
 ةاملرتبط املخزوانت كمية  حتديد سيعتمد ،املثال سبيل وعلى . املخزوانت عن الناجتة املستقبلية االنبعااثت لفهم

  مركب  هبا  خدمست  ا  اليت  الطريقة  على  عنها  بلغوغري امل  اا مؤخر   املكتشفة  11-الكلوروفلوري   الكربون  مركب  ابنبعااثت
  الكربون  مركب  من  املنتجة  الكمية  إمجايل  تقدير  يف  خاصة  أمهية  املسألة  هذه  وتكتسي  .11-الكلوروفلوري   الكربون

 أعله(.  اا خامس الفرع )انظر السرتاتوسفريي  األوزون تعايف على احملتمل ها وأثر  11-الكلوروفلوري 

 مع ولكن .املخزوانت يف املوجودة لألوزون املستنفدة املواد وتدمري اسرتداد املاضي يف املفيد من كانو  -35
 أكثر العملية هذه صبحتس ،اآلن إليها الوصول وصعوبة املخزوانت يف لألوزون املستنفدة املواد نسبة اخنفاض
  هذه تكان  إذا ، ذلك من الرغم وعلى البيئية. فوائدها وستنخفض ، االقتصادية الناحية  من جدوى  وأقل صعوبة
  واهلالوانت  الكلوروفلورية  الكربون  مركبات   من  احلالية  املعروفة  املخزوانت  من  التخلص  سيؤدي   ،قابلة للتنفيذ  العملية

 اإلزالة من املستقبل يف األوزون استنفاد من احلد يف قليلا  أكب مسامهة إل فلورية اهليدروكلورية الكربون ومركبات
  األربعة  العقود  مدى  على  ربونكال  كلوريد  رابعو   امليثيل  وبروميد  فلورية  اهليدروكلورية  الكربون  مركبات  إلنتاج  الكاملة
 املقبلة.

 منهي  لألوزون املستنفدة املواد ألن املناخ وتغري السرتاتوسفريي األوزون استنفاد بني ارتباط هناك -عاشراا 
 السرتاتوسفريي األوزون  يغري  املناخ  وتغري  قويةال  غازات االحتباس احلراري

  السبب هو األوزون استنفاد بسبب السرتاتوسفري من الدنيا الطبقة يف التبيد يكون أن املرجح من -36
على  التغريات ملتوتش العشرين. القرن أواخر يف اجلنويب الكرة  نصف  يف  يالصيف ناخامل يف  للتغريات األساسي
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 درجة على أثر من بذلك يرتبط  ما مع ،اجلنويب  الكرة نصف  يف القطب حنو  يةالرتوبوسفري  لدورةل امللحوظ تحولال
  اجلنويب الكرة نصف يف  والزراعة  اإليكولوجية  النظم أن على متزايدة أدلة  هناكو  األمطار.  وهطول السطح حرارة
 الكائنات وإنتاجية البيولوجي التنوع على والسلبية اإلجيابية اآلاثر على أمثلة وهناك ،املناخ يف التغريات هبذه تتأثر
 ألوزونل الشديد فقدانال من  أنتاركتيكا منطقة تعايف مع  اإليكولوجية اآلاثر  تنعكس أن املتوقع نوم . والبية املائية

لص إل وجود .السرتاتوسفريي    على ة السطحي املناخ وتغريات السرتاتوسفريي  األوزون استنفاد بني  قوية  صلة ومل خي 
 الشمايل.  الكرة نصف يف الطويل املدى 

غازات االحتباس  من ألهنا  املناخ على اا مباشر  اا أتثري  لألوزون املستنفدة املواد مستوايت يف لتغرياتا تؤثرو  -37
 املستنفدة  املواد  عن  الناجم  اإلشعاعي   التأثري  إمجايل  يزال  ال و   . ألوزونل  مستنفدة  كوهنا  إل  ابإلضافة  ،قويةال  احلراري 
 بروتوكول  وبدون  كيغايل.   تعديل  ذلك  يف   مبا  مونرتايل،  بروتوكول  نتيجة  بشدة  مقيداا   وبدائلها  للرقابة   اخلاضعة  لألوزون

  اثين أتثري من املائة يف 40 حوايل إل زاد قد لألوزون املستنفدة املواد عن الناتج اإلشعاعي تأثريال لكان مونرتايل،
  الكربون مركبات عن  الناتج اإلشعاعي  التأثري فإن  لبوتوكول، ونتيجة ل . 2020 عام  حبلول الكربون أكسيد

  التأثري جمموع  ظل و  الكربون. أكسيد اثين عن الناتج تأثريال من املائة يف  14 حوايل حالياا  يبلغ الكلوروفلورية
 وبدأ عقدين حوايل منذ  مستقراا  فلورية  اهليدروكلورية الكربون ومركبات الكلوروفلورية الكربون ركباتمل  اإلشعاعي

 اجلوي. الغلف يفتلك املركبات  وفرة اخنفاض  إل جانب  االخنفاض  يف للتو

  توليد طريق عن  املناخ تغري أثر  لتخفيفاملبذولة  املستقبليف  اجليولوجية اهلندسة جهود ميكن أن تؤدي و  -38
متاماا   نفهمها ال بطرق السرتاتوسفريي  األوزون تغيري لإ الشمس ضوء لتعكس السرتاتوسفري يف ةاجلويالرذاذات 
 .حىت اآلن

غازات االحتباس و  لألوزون املستنفدة ملوادا تركيزات على السرتاتوسفريي األوزونتعاف  ومدى توقيت يعتمد -عشر حادي
 ف املستقبل احلراري

  اخنفاض ع وم .ابلتعقيد السرتاتوسفريي  األوزون يف املستقبلية التغريات يف  تتحكم  اليت العمليات تتسم -39
 من الوسطى العرض خطوط يف الكلي األوزون عمود يعود أن املتوقع من لألوزون، املستنفدة املواد مستوايت

القيم اليت كان عليها يف مثانينات  يف العقد الثالث من القرن احلادي والعشرين إل نفس  الشمايل الكرة نصف
  من  الوسطى العرض خطوط عند الكلياألوزون  عمود مع  حيدث نفس الشيء أن املتوقع ومن ،العقد املاضي

  يف األوزون  ثقب ينخفض حجم أن املتوقع نوم . تقريباا  والعشرين احلادي  القرن منتصف  يف  اجلنويب الكرة  نصف
 قيمال  إلالعشرين  احلادي و يف ستينات القرن    الربيع  فصل  خلل  الكلي  األوزون  عمود  يعودوأن    تدرجيياا،  أنتاركتيكا

 . 1980 عام اليت كان عليها يف 

 املستنفدة  املواد  أتثري   يكون  أن  فيه  يتوقع  الذي   الوقت  وهو  والعشرين،  احلادي   القرن  من  الثاين  النصف  يفو  -40
  اثين  وهي الرئيسية، غازات االحتباس احلراري  انبعااثت تصبح أن املتوقع من كبري،  حد إل تقلص قد لألوزون
 خلل من السرتاتوسفريي  األوزون ات يفتغري ة للالرئيسي احملركات هي ،وامليثان وأكسيد النيرتوز الكربون أكسيد
يف  املتوقعة غازات االحتباس احلراري  ملستوايت كبري   ختفيف وبدون اجلوي.الغلف  وكيمياء املناخ على آاثرها

  يف 3 بنحو  2100حبلول عام  املدارية املناطق يف  السرتاتوسفريي  األوزون عمود ينخفض أن املتوقع من ،املستقبل
  األوزون يتعاف أن املتوقع من  ،الشمايل والقطب الوسطى العرض خطوط وعند .1980 عام قيم عن املائة

 . 1980-1960 لفرتةا قيم متوسط  املطاف هناية يف  يتجاوزأن و  السرتاتوسفريي 
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  قدم املستقبل، يف  اجلوي  الغلف يف  لألوزون املستنفدة املواد تركيزات تقييد مواصلة إل  ابإلضافة و  -41
 من يقوم بذلكوسيظل  املناخ تغري منع يف كبرية  مسامهة كيغايل،  تعديل اعتماد مع سيما الو  مونرتايل، بروتوكول

 اهليدروفلورية. الكربون مركباتمراقبة  خلل

 اجلوي الغالف ف امليثيل بروميد تركيزات اخنفاض توقف -عشر اثين
  عام يف بلغها اليت الذروة من املائة يف 99 من أبكثر للرقابة اخلاضعبروميد امليثيل  استخدام اخنفض -42

  يشري  مما  االخنفاض،  عن  توقفت  اجلوي   الغلف  يف  امليثيل  بروميد  تركيزات  غري أن  طن.  64 000  وقدرها  1991
  قبل  ما  جر ومعاجلاتاحل لتطبيقات حالياا  عنها املبلغ الكمية من أكب  بكمية هاستخدام استمرار احتمال إل

  قبل ما جر ومعاجلاتحلا استخدامات من املائة  يف 40 نحوب يقدر امل اا بدائل متاحة فور وهناك  )معفاة(. الشحن
  البوتوكول.  مبوجب  معفاة  الشحن  قبل  ما   جر ومعاجلاتاحل  استخدامات  ألن  ت طبق  مل   ها لكنو   ،املبلغ عنها  الشحن

 املبلغ االستخدامات من احلالية امليثيل بروميد انبعااثت  من املائة يف 70 حوايل جتنب ميكن ذلك، على علوةو 
  جر ومعاجلاتاحل استخدامات حالة  يف التدمري أو  االسرتداد خلل  من الشحن قبل ما حجر ومعاجلاتلل عنها

  الزراعة قبل  الرتبة تبخري لاملتبقية  ستخداماتاال حالة يف  األغشية العازلة تركيب  خلل ومن  للسلع الشحن  قبل ما
عن ذلك   الناجتة التخفيضات شأن ومن الشحن. قبل ما ومعاجلات للحجر استخدامات أهنا على فتن  ص   اليت
 األوزون. لطبقة ة األجلقريب فوائد حتقق أن اجلوي  الغلف يف امليثيل بروميد تركيزات يف

غري املستنفدة  خالنف عوامل إىل لألوزون املستنفدة املواد من اجلاري االنتقال مع  االزدايد رغاويال إنتاج يواصل -عشر اثلث 
 العاملي االحرتار إحداث على املنخفضة القدرة ذاتلطبقة األوزون و 

 والرتكيبات  واملعدات  ة املشرتك  خالنف  وعوامل  املضافة   املواد  وتوافر  تطويرب  ما يتعلقفي  كبرية  حتسينات  طرأت -43
على إحداث  نخفضةذات القدرة امل نفخ عوامل على احملتوية رغاوي ال ونظم الرغاوي  تسويق جناح من نتمك   اليت

 العاملي. االحرتار

 ونقلها وجتهيزها    للتلف  القابلة  السلع  مناولة  ويف  البناء  قطاع  يف  النمو  أدى   ،5  ابملادة  العاملة  األطراف  يفو  -44
  يف الطاقة استخدام يف  لكفاءةل معززة  معايري  اعتماد جانب  إل  التبيد(، سلسلة خلل من  املثال، سبيل )على

 احلراري. العزل مواد على  الطلب يف مطرد منو إل املباين،
  .2023  عام  حبلول  طن  مليون  29  إل  البوليمرية  رغاوي لمن ا  العاملي  اإلنتاج  إمجايل  يزداد  أن  املتوقع  منو  -45

  جتهيزيف جمال  تطورال واستمرار العاملي البناءقطاع منو  مع يتماشى مبا لعزلل املستخدمة الرغاوي  إنتاج وسيزداد
 املشكَّل ابلتمديد  والبولسرتين  لبوليوريثانمن ا  النفخ  عوامل  على  املقدر  الطلب  زيدوي  .وختزينها  ونقلها  املبدة  األغذية

 الرغاوي.من  األخرى    نواعاأل  إنتاج  يف  ستخداملل   طن  10 000قدره    إضايف  طلب  وهناك   طن،   400 000  عن

 اهليدروكربوانت استخدام إل ب141-فلوري اهليدروكلوري  الكربون مركب استخدام من التحول كانو  -46
  واملتوسطة  الصغريةبعض املؤسسات و  الكبرية املؤسسات معظم يف  كبري  حد إل  انجحاا  العزل رغاوي  تطبيقات يف

  إدارة غري أن اهليدروكربوانت.تكنولوجيا  يف االستثمار لتبير كافية  للتشغيل احلرجة الكتلةتكون  حيث احلجم،
 من للعديد حتدايا  تشكل  تزال ال الرغاوي  إنتاج يف  للشتعال القابلة النفخ عوامل استخدام إل التحول عملية

 . 5 ابملادة  العاملة غري واألطراف 5 ابملادة العاملة األطراف من كل  يف احلجم واملتوسطة الصغرية املؤسسات
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 ألحكام  االمتثالاستمرار    على  السرتاتوسفريي  األوزون  محاية  ف  مونرتايل  بروتوكول  جناحاستمرار    يعتمد -عشر  رابع
 الربوتوكول

 الكربون مركب  ابنبعااثت  يتعلق فيما املثال، سبيل )على مونرتايل لبوتوكول االمتثال عدميؤدي  -47
غري اخلاضعة   لألوزون املستنفدة املواد يف  املتوقعة غري والزايدات أعله( اا خامسالفرع  انظر ؛11-الكلوروفلوري 

  زايدةإل  الشحن( قبل ما ومعاجلات احلجر استخدامات يف امليثيل وبروميد ؛الكلور الثنائي امليثان )مثلللتنظيم 
 زادكلما    أمدها،  وطول  االنبعااثت  زادت  كلماو   األوزون.  طبقة  تعايف  كبري  وميكن أن تؤخر بشكل  األوزون  استنفاد

  طبقة  تعايف لضمان ضرورايا مونرتايل  بروتوكول ألحكام االمتثالاستمرار  يعد وابلتايل، األوزون. طبقة على األثر
  الكربون مركب غري مبلغ عنها من  انبعااثت اكتشاف ويسلط  .حدأقصى  إل التعايف  سرعة وزايدة األوزون

 لألوزون املستنفدة املواد مستوايت قياس يف األجل طويلة الشاملة الشبكات قيمةالضوء على  11-الكلوروفلوري 
 القياسات. تلك من املستمدة العاملية  واملوارد اجلوي  الغلف يف

 خيارات توافر فإن ،11-الكلوروفلوري  الكربون مركب املتاحة غري لألوزون املستنفدة املواد ويف ضوء -48
  بشكل  تساعد أن  ميكن اليت القرارات أن إل  أساساا  ذلك يرجع و  حمدود، األوزون طبقة  بتعايف للتعجيل إضافية

ابلنسبة   متواضعة إل صغرية فوائد إل منفرد بشكل تؤدي  أن املتبقية اخليارات شأن نوم .ابلفعل ذتاخت   قد كبري
  لألوزون املستنفدة ملوادا انبعااثت من كلعلى   الكامل القضاء اخليارات تلك تشمل أن  وميكن . األوزونإل 

  ومركبات واهلالوانت الكلوروفلورية الكربون مركباتخمزوانت  وتدمري واسرتداد ؛ اخلاضعة للرقابة اخلاضعة وغري
  اهليدروكلورية  الكربون  مركبات  واستهلك   إنتاج  من  واحلد  ؛ غري املرغوب فيها أو الفائضة  فلورية  اهليدروكلورية  الكربون

 الشحن(.  قبل ما جر ومعاجلاتاحل استخدامات يف املثال، سبيل )على امليثيل وبروميد فلورية
________ __ 


