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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 
 لطبقة األوزون

 األربعوناحلادي و االجتماع 
 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥-١ابنكوك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ١٢-3 البند

 

مسائل مطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف 
 اجتماعه احلادي واألربعني، ومعلومات مقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع

 مذكرة من األمانة

 مقدمة - أوالا 
تقدم هذه املذكرة عرضًا عامًا للمسائل املدرجة يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع احلادي واألربعني  -١

للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. ويتضمن الفرع 
املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية. أما الفرع الثالث فيتضمن معلومات الثاين موجزاً للمسائل 

لن يتناوهلا الفريق العامل املفتوح العضوية يف االجتماع احلادي واألربعني لكنها متت بصلة إىل االجتماع احلادي 
السابقة اليت اختذهتا األطراف أو ألحكام ، أو لتنفيذ القرارات ٢٠١٩والثالثني لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 بروتوكول مونرتايل نفسها.
وسُيقدم املزيد من املعلومات عن عدد من بنود جدول األعمال يف إضافة هلذه املذكرة  -٢
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1)  إعداد الصيغة النهائية لتقارير فريق التقييم التقين واالقتصادي ذات مبجرد

من جدول األعمال بشأن االنبعااثت  3أدانه( ومن املتوقع  أن يقدم الفريق تقارير عن البند  ٢8الفقرة الصلة )انظر 
من جدول األعمال،  ٥والبند  (؛١١-غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري

، بشأن تقرير فريق التقييم ٦؛ والبند ٢٠١8 بشأن التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام
من  ١، بشأن حصول األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٧وبنوده الفرعية؛ والبند  ٢٠١٩التقين واالقتصادي لعام 

( على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة. وسوف ٥من بروتوكول مونرتايل )األطراف العاملة ابملادة  ٥املادة 

                                                           
*  1/141/UNEP/OzL.Pro.WG.. 
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 أن يقدم فريق التقييم العلمي تقريراً  ت لتقارير الفريق بشأن تلك املسائل. ومن املتوقع أيضاً تتضمن اإلضافة موجزا
 ( لالجتماع.١١-عن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري أولياً 

عالوًة على ذلك، فإن املسائل اليت ال تتصل اتصااًل مباشرًا بتنفيذ املقررات وما يرتبط هبا من متابعة،  -3
إعالمية بشأن املسائل اليت تود األمانة أن توجه انتباه ولكنها قد تكون موضع اهتمام األطراف، سُتعاَلج يف مذكرة 

. وستتضمن تلك املذكرة معلومات لألطراف عن املبادرات (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/2) ايهاألطراف إل
اليت اضطلعت هبا األمانة العامة لتحسني تنفيذ بروتوكول مونرتايل والتآزر مع برانمج األمم املتحدة للبيئة وهيئات 

مم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك: استنتاجات الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة؛ وتعيني املدير التنفيذي األ
لربانمج األمم املتحدة للبيئة؛ وفريق اإلدارة البيئية؛ واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام 

التربيد؛ والتعاون مع حتالف ل وضع ميثاق عاملي للبيئة؛ واألنشطة يف إطار ؛ واملناقشات املقامة يف سبي٢٠١٩
االتفاقية الدولية حلماية النبااتت؛ والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ ومبادرة البياانت الضخمة 

املشاورات مع املنظمة البحرية الدولية؛ غرفة عمليات حالة البيئة العاملية؛ و  -التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة
؛ ٢٠١٩؛ واليوم الدويل حلفظ طبقة األوزون )اليوم العاملي لألوزون( يف عام ٢٠١8وموازنة الكربون يف عام 

 ومشاركة األمانة يف االجتماعات ذات الصلة.
نظور اجلنساين. ومثة مسألة أخرى تود األمانة أن توجه نظر األطراف إليها وهي مسألة تعميم مراعاة امل -4

فقد أجنزت األمانة استعراضها األويل لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمل معاهدات األوزون، وأعدت وثيقة 
وتبني الوثيقة السياق الدويل  .(١)لكرتونيةمعلومات أساسية لألطراف، ميكن االطالع عليها يف بوابة املؤمتر اإل

نظر يف السياسات السارية يف األمم املتحدة وتلك السارية يف برانمج األمم لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وت
املتحدة للبيئة على وجه التحديد، كما تنظر يف طريقة معاجلة املسألة لدى خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة 

مانة أبي تعليقات األطراف وتقدم توصيات إبجراءات يُتوخى أن تتخذها األمانة وتنظر فيها األطراف. وترحب األ
ترد من األطراف بشأن تلك الوثيقة. وستقوم األمانة ابملشاركة من وقت آلخر يف شبكة غري رمسية تضم عاملني 

 يف جمال اجلنسانية يف خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى لالستفادة من جتارهبا.
 الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعنيموجز املسائل املطروحة لكي يناقشها  - اثنياا 

 من جدول األعمال 3البند 
 (30/3( )املقرر 11-االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري

 ٢٠١8يف عام إبسهاب  ١١-نوقشت مسألة االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري -٥
 ١١-زايدة غري متوقعة ومتواصلة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري’’يف أعقاب نشر دراسة علمية بعنوان 

كشفت الدراسة و  .(٢)‘‘نيتشر’’ يف جملة ٢٠١8، ُنشرت يف أاير/مايو ‘‘املستنفدة لألوزون على الصعيد العاملي
وأشارت  ٢٠١٢قد زادت يف الفرتة اليت تلت عام  ١١-وروفلوريأن االنبعااثت العاملية من مركب الكربون الكل

إىل أن مصدر االنبعااثت هو منطقة شرق آسيا. وتوحي الزايدة يف االنبعااثت أبن هناك إنتاج ملركب الكربون 
 .٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١من  مل يُبلغ عنه بعد التخلص التدرجيي على الصعيد العاملي اعتباراً  ١١-الكلوروفلوري

تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٥ويف االجتماع الثالثني للدول األطراف، الذي ُعقد يف كيتو يف الفرتة من  -٦
مركب الكربون من لكي تعرب عن قلقها الشديد إزاء تزايد انبعااثت  3٠/3، اعتمدت األطراف املقرر ٢٠١8

                                                           
(١)  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
(٢)  https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2. 
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يزود األطراف بتقرير موجز عن الزايدة ’’ىل فريق التقييم العلمي أن . وطُلب يف ذلك املقرر إ١١-الكلوروفلوري
، استكمااًل للمعلومات الواردة يف التقييم الذي جيرى ١١-غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري

يتعلق هبذه كل أربع سنوات، مبا يف ذلك املعلومات اإلضافية املتعلقة برصد الغالف اجلوي ووضع مناذج فيما 
االنبعااثت، مبا يف ذلك االفرتاضات األساسية؛ ويتعني تقدمي تقرير موجز أويل إىل الفريق العامل املفتوح العضوية 
يف اجتماعه احلادي واألربعني، ومعلومات حمدثة إضافية إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف، وتقرير هنائي 

تزويد األطراف ’’(؛ وطُلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي ١ )الفقرة‘‘ افإىل االجتماع الثاين والثالثني لألطر 
واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة  ١١-مبعلومات عن املصادر احملتملة النبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري

نها انبعااثت من من عمليات اإلنتاج واالستخدامات احملتملة، وكذلك من املخزوانت، اليت قد تكون نتجت ع
بكميات غري متوقعة يف املناطق ذات الصلة؛ ويتعني تقدمي تقرير أويل إىل الفريق  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري

العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، وتقرير هنائي إىل االجتماع احلادي والثالثني 
فريق التقييم العلمي وفرقة العمل املعنية مبركب الكربون ؛ وبناء على ذلك، فإن (٢ )الفقرة ‘‘لألطراف

للمقرر يعمالن على تقدمي التقارير املطلوبة  اليت كوهنا فريق التقييم التقين واالقتصادي استجابةً  ١١-الكلوروفلوري
 إىل الفريق العامل املفتوح العضوية.

ية أو تقنية ذات صلة قد تساعد على ويف نفس املقرر، طُلب إىل األطراف اليت لديها أية معلومات علم -٧
 ١إثراء تقارير فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التقين واالقتصادي أن تقدم تلك املعلومات إىل األمانة حبلول 

(؛ وقدم أحد األطراف، وهو الصني، معلومات إىل األمانة. وتستعرض املعلومات 3 )الفقرة ٢٠١٩آذار/مارس 
 اختذهتا الصني للوفاء ابلتزامات بروتوكول مونرتايل، وتتناول نتائج الدراسات االستقصائية املقدمة اإلجراءات اليت

سيما يف صنع خمتلف أنواع  ، وال١١-والبحوث بشأن استهالك السوق من بدائل مركب الكربون الكلوروفلوروي
وتشري املعلومات املقدمة  الرغاوي، اليت يستخدم فيها مركب الكربون الكلوروفلوري يف الصني، بصفة أساسية.

، اليت طُلب فيها من مجيع األطراف اختاذ التدابري املناسبة لضمان املضي يف 3٠/3من املقرر  ٧إىل الفقرة  أيضاً 
لاللتزامات مبوجب الربوتوكول.  وإنفاذه بفعالية وفقاً  ١١-الكلوروفلوريالكربون التخلص التدرجيي من مركب 
 الفريقني للنظر فيها.وأحيلت املعلومات املقدمة إىل 

ومببادرة من الرئيسني املشاركني لفريق التقييم العلمي، وابلتعاون مع فريق العلماء العاملني يف عمليات  -8
الندوة  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٧إىل  ٢٥ودورها يف املناخ، ُعقدت يف فيينا يف الفرتة من  والرتوبوسفري االسرتاتوسفري

املستنفدة لطبقة األوزون.  ١١-ة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلورويالدولية بشأن الزايدة غري املتوقع
 التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي. ١١-وشاركت يف الندوة فرقة العمل املعنية مبركب الكربون الكلوروفلوري

 معلومات ومتثل الغرض من الندوة يف توفري منتدى للعلماء وأخصائيي التكنولوجيا الستكشاف وتقدمي -٩
. ومن املتوقع أن توفر هذه املعلومات ١١-عن األسباب احملتملة للزايدة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوروي

أكثر موثوقية. وأاتحت الندوة فرصة إلجراء مداوالت بشأن  علمياً  ملناقشات األطراف بشأن هذه املسألة أساساً 
، مبا يف ذلك قياسات الغالف اجلوي والتعرف ١١-الكلوروفلوريجمموعة من القضااي ذات الصلة مبركب الكربون 

على مصادر االنبعااثت احملتملة؛ والعمليات اإلنتاجية وما يرتبط هبا من انبعااثت؛ والتقلبية يف إطار نفس السنة 
-لكلوروفلورياآلاثر احملتملة للزايدة غري املتوقعة يف مركب الكربون او والنقل؛ ودراسات النمذجة وسيناريوهاهتا؛ 

سرتاتوسفري وتعايف طبقة األوزون. ويتوقع أن تضمَّن النتائج الرئيسية للندوة يف تقريري فريق وزون االأعلى  ١١
التقييم العلمي وفريق التقييم التقين واالقتصادي املتوخى تقدميهما إىل الفريق العامل املفتوح العضوية للنظر فيهما. 
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يف الرسالة اإلخبارية لتقرير عمليات  وسوف جيري عرض االستنتاجات اليت خلصت إليها مناقشات الندوة أيضاً 
 ودورها يف املناخ اليت يتوقع أن تصدر يف متوز/يوليه. االسرتاتوسفري والرتوبوسفري

ن تعمل، أن يطلب إىل األمانة أ’’ قرر االجتماع الثالثون لألطراف 3٠/3من املقرر  ٦ويف الفقرة  -١٠
ابلتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، من أجل تزويد األطراف بنبذة عامة تبني 
اإلجراءات يف إطار الربوتوكول والصندوق فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة، اليت تستعرض مبوجبها األطراف 

ل وألحكام االتفاقات يف إطار الصندوق، مبا يف ذلك فيما يتعلق وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات الربوتوكو 
ابلرصد واإلبالغ والتحقق؛ وأن تقدم تقريرًا إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، 

قة تقدم نبذة عامة وبناء على ذلك، أعدت األمانة وثي‘‘ وتقريراً هنائياً إىل األطراف يف اجتماعها احلادي والثالثني؛
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3) عن املعلومات املطلوبة

وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف النظر يف تقريري فريقي التقييم والوثيقة اليت أعدهتا األمانة  -١١
 .ومناقشة سبل املضي قدماً 

 من جدول األعمال 4البند 
موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل للفرتة اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد 

2021-2023 
دي عمله يف ظل دورة متويل ثالثية السنوات، ؤ ، ظل الصندوق املتعدد األطراف ي١٩٩٠منذ عام  -١٢

 ٢٠٠٢، و١٩٩٩، و١٩٩٦، و١٩٩3واعتمدت األطراف ابلتايل مقررات تتعلق بتجديد موارد الصندوق يف 
. ويغطي آخر املقررات املتعلقة بتجديد املوارد، وهو املقرر ٢٠١٧و ٢٠١4، و٢٠١١و ،٢٠٠8، و٢٠٠٥و

خرية من كل دورة . وجرت العادة أبن تقوم األطراف يف السنة السابقة للسنة األ٢٠٢٠-٢٠١8، الفرتة ٢٩/١
متثال أثناء فرتة متويل بوضع اختصاصات لدراسة ترمي إىل تقدير املوارد الالزمة لتمكني األطراف من حتقيق اال

، النظر يف وضع اختصاصات لدراسة التمويل ٢٠١٩جتديد املوارد املقبلة. وبناء عليه، فقد تود األطراف، يف عام 
 .٢٠٢3-٢٠٢١الالزم لتجديد املوارد للفرتة 

 وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف النظر يف املسائل املتصلة بدراسة جتديد املوارد للفرتة -١3
، مبا يف ذلك حتديد اهليئة املناسبة للقيام ابلدراسة، وأن حييل وجهات نظره إىل االجتماع احلادي ٢٠٢3-٢٠٢١

 والثالثني لألطراف للتداول واختاذ إجراءات بشأهنا.
، على النحو الذي اعتمدت به ٢٠١٧ولتيسري مهمة األطراف، فقد ُوضعت اختصاصات دراسة عام  -١4

ق األول هلذه املذكرة. وقد دأبت األطراف على أن تطلب من فريق التقييم التكنولوجي ، يف املرف٢8/٥يف املقرر 
 واالقتصادي االضطالع بدراسة جتديد املوارد، ودأب الفريق على إنشاء فرق عمل هلذا الغرض.

 من جدول األعمال 5البند 
لرتكيز احملتملة لتقييم عام وجماالت ا 201٨التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام 

2022 
من بروتوكول مونرتايل إىل إجراء استعراض، مرة كل أربع سنوات على األقل، لتدابري املراقبة  ٦تدعو املادة  -١٥

من الربوتوكول على أساس املعلومات العلمية، والبيئية،  ءاي ٢إىل  لفأ ٢واملواد من  ٢املنصوص عليها يف املادة 
، أكمل فريق التقييم العلمي، وفريق تقييم اآلاثر ٢٧/٦للمقرر  ووفقاً  ٦ابملادة  ة املتاحة. وعمالً والتقنية واالقتصادي
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البيئية وجلان اخليارات التقنية اخلمس التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي تقارير تقييمها الذي جيرى كل أربع 
 .٢٠١٩يف أاير/مايو  سه، فمن املتوقع أن يكون جاهزاً أما تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي نف. (3)تسنوا
وفريق تقييم اآلاثر البيئية على املوقع الشبكي  (4)يوقد مت وضع التقارير الكاملة لفريق التقييم العلم -١٦

املرفقني . وترد يف (٦)يوُوضعت كذلك تقارير جلان اخليارات التقنية التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصاد .(٥)لألمانة
الثاين والثالث، على التوايل، النقاط الرئيسية املستخلصة من تقرير فريق التقييم العلمي وموجٌز قصرٌي، أعدته األمانة، 

 يتضمن النتائج الرئيسية والنقاط البارزة الواردة يف املوجز التنفيذي لتقرير فريق تقييم اآلاثر البيئية.
قييماهتا إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني. وستقدم األفرقة النتائج الرئيسية لت -١٧

وقد ترغب األطراف يف استخدام تلك النتائج لوضع االختصاصات اليت تتضمن جماالت الرتكيز احملتملة للتقييم 
يف االجتماع احلادي  املقبل. وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف بدء مناقشة االختصاصات بغية اعتمادها

 .٢٠١٩والثالثني لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 
وقد شرعت األفرقة بصفة مشرتكة يف إعداد تقرير جتميعي ال يقتصر فقط على اجلمع بني العناصر الرئيسية  -١8

من املقرر  ٢ استنتاجاهتا الرئيسية. ويف الفقرة لكل تقرير من تقاريرها الفردية بل يُؤل ِّف هذه التقارير مستخلصاً 
. ولكن ابلنظر إىل جسامة ٢٠١٩نيسان/أبريل  3٠حبلول  توليفياً  إىل األفرقة أن تقدم تقريراً  طُلب حتديداً  ٢٧/٦

عبء العمل الواقع على األفرقة، فمن املتوقع أن يصدر التقرير التجميعي يف أيلول/سبتمرب وأن يُقدم إىل االجتماع 
، قد تود األطراف أخذه يف احلسبان خالل بح التقرير التجميعي متاحاً احلادي والثالثني لألطراف. وحاملا يص

الذي سيبدأ يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق  ةمناقشات جماالت الرتكيز احملتملة لتقييم األربع سنوات القادم
 العامل املفتوح العضوية.

 (225، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون  (أ)
بشأن التقدم الذي أحرزته واملسائل  يف االجتماع الثالثني لألطراف، قدمت أفرقة التقييم الثالث عرضاً  -١٩

. ومن املسائل اليت ُسلط عليها الضوء أنه مت يف تقييم ٢٠١8سنوات لعام ال الرابعيةالرئيسية الناشئة عن تقييماهتا 
، اليت مل يتم اإلقرار ببعضها فيما CCl)4(لوريد الكربون القياس الكمي ملصادر االنبعااثت اهلامة لرابع ك ٢٠١8عام 

على األقل من االنبعااثت، وهذه تنشأ يف األساس من  (Gg yr-1 25)غيغاغرام/سنة  ٢٥مضى. وقدر ما قيمته 
والكلور. وأصبح اآلن فهم ميزانية رابع كلوريد الكربون  اإليثيلنيبريكلوريد امليثان و كلوريد اإلنتاج الصناعي ملركبات  

)4(CCl  على الصعيد العاملي أفضل مما كان عليه، وعليه اخنفضت الفجوة احملددة سابقًا بني تقديرات االنبعااثت
 .٢٠١4القائمة على املالحظة وتلك القائمة على الصناعة اخنفاضاً كبرياً منذ تقييم عام 

 ،١١-الكلوروفلوري وخالل املناقشة املتعلقة ابالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون وابإلضافة إىل ذلك، -٢٠
سأل طرفان عن الورقة اليت حلل فيها مارك النت انبعااثت رابع كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي اليت مل تكن قد 

لتقين واالقتصادي إهنما على علم بوجود كل من فريق التقييم العلمي وفريق التقييم ا  أخذت يف احلسبان. وقال ممثال
 الورقة، وأضاف ممثل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن الفريق أيخذها يف اعتباره لدى النظر يف مركب الكربون

                                                           
وجلنة اخليارات التقنية الطبية  ؛(HTOC)ت وجلنة اخليارات التقنية للهالوان ؛(FTOC)ة واجلاسئنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة جل  (3)

وجلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  ؛(MBTOC)ل جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيو  ؛(MCTOC)ة والكيميائي
 .واملضخات احلرارية

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/sapمتاح على املوقع   (4)
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/eeapمتاح على املوقع   (٥)
 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teapمتاح على املوقع   (٦)
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يف تقارير التقييم اليت يقوم إبعدادها. وقال أحد الرؤساء املشاركني لفريق التقييم العلمي إن  ١١-الكلوروفلوري 
كبرية من رابع كلوريد الكربون قد ُوجدت أيضًا يف تقييمات سابقة استنادًا إىل رصد الغالف اجلوي، انبعااثت  

ودورها يف املناخ لعام االسرتاتوسفري أن مصادر تلك االنبعااثت مل حُتدد. وأشار أيضًا إىل أن تقرير عمليات  إال
ابعتبارها مصدرًا رئيسيًا النبعااثت رابع كلوريد اإليثيلني بريكلوريد امليثان و كلوريد حدد مصانع مركبات   ٢٠١٦

الكربون غري املقصودة. وأشار الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي إىل أن السيد النت قد استخدم، يف حتليله، 
لالنبعااثت اإلقليمية، تتيح بدرجة كبرية من الثقة ترجيح أن يكون موقع االنبعااثت اإلقليمية  تقنية حساسة جداً 

 موجود يف آسيا. ١١-ركب الكربون الكلوروفلوريمل
، قال ممثل ٢٠١8وأثناء مناقشة املسائل الرئيسية املنبثقة عن التقييمات اليت جترى كل أربع سنوات لعام  -٢١

ألحد األطراف إن بلده ينتابه قلق ابلغ إزاء ما ذُكر عن استمرار انبعااثت رابع كلوريد الكربون. واقرتح إدراج بند 
 جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية من أجل إاتحة اجملال ملناقشة مستقل يف

أكثر مشواًل بشأن رابع كلوريد الكربون، األمر الذي من شأنه أن يسهم أيضًا يف وضع هنج أكثر تكاماًل للتعامل 
 تدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون.على حنو أعم مع االحنرافات عن الطريق املؤدي إىل التخلص ال

 وقد يود الفريق العامل املفتوح العضوية أن يناقش املسألة بصورة أكثر استفاضة. -٢٢
سةةةةةةةةةةةرتاتوسةةةةةةةةةةةفريي واالسةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةةات املقرتحةةةة  دارة ا  ةةةةةةةةةةةعةةةاع الشةةةةةةةةةةةمسةةةةةةةةةةةي العالقةةةة بني األوزون اال )ب(

(UNEP/OzL.Pro.30/11  214الفقرة) 
يف االجتماع الثالثني لألطراف، أشارت ممثلة لوالايت ميكرونيزاي املوحدة، عند اعتماد جدول أعمال  -٢3

اجلزء الرفيع املستوى، إىل أهنا تعتزم تقدمي ورقة غرفة اجتماعات أعدهتا جمموعة من األطراف عن احلاجة إىل دراسة 
وطلبت أن تنظر فيها األطراف. وابلنظر إىل أن  سرتاتوسفريي وإدارة اإلشعاع الشمسي،العالقة بني األوزون اال

للطابع  هذه املسألة جديدة ومل يسبق أن انقشها األطراف أو ُعرضت خالل اجلزء التحضريي لالجتماع، ونظراً 
املعقد للمسألة وللقيود الزمنية، اتفقت األطراف على إجراء مناقشة عامة أثناء االجتماع وعلى إرجاء تقدمي ورقة 

 .(٧)قتماعات إىل اجتماع الحغرفة االج
وأثناء املناقشة، وجه عدد من املمثلني أيضاً االنتباه إىل أشكال تكنولوجيا اهلندسة األرضية، معربني عن  -٢4

القلق من أن آاثر استخدامها ليست مفهومة ابلكامل وأن خماطرها قد تفوق فوائدها احملتملة. وأعربوا عما لديهم 
اليت ستدار هبا هذه التكنولوجيا. وقال اثنان من املمثلني إهنما، ابإلضافة إىل  من شواغل عميقة بشأن الكيفية

غريمها، بصدد إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي يُنظر فيه يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل 
ألة إىل مجعية األمم املتحدة املفتوح العضوية، وقال ممثل اثلث إن حكومة بلده تعتزم تقدمي قرار بشأن هذه املس

 .(8)٢٠١٩ ذار/مارسآللبيئة يف دورهتا الرابعة يف 

                                                           
من والايت ميكرونيزاي املوحدة إبدراج هذه املسألة يف جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق  تلقت األمانة طلباً   (٧)

 العامل املفتوح العضوية.

، قدمت ٢٠١٩آذار/مارس  ١٥إىل  ١١يف الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، اليت عقدت يف نريويب يف الفرتة من   (8)
روع قرار متعلق ابهلندسة األرضية وحوكمته، ومتت مناقشته بصورة مستفيضة، إال أن مؤيدي املقرر قاموا يف جمموعة من البلدان مش

 .هناية املطاف بسحبه بسبب عدم وجود توافق يف اآلراء
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إدارة اإلشعاع الشمسي  ٢٠١8وانقش تقييم فريق التقييم العلمي الذي جيرى كل أربع سنوات يف عام  -٢٥
ويشري التقرير إىل . (٩)لسرتاتوسفريي يف املستقبكإحدى العمليات اليت قد تكون مهمة يف التعامل مع األوزون اال
سرتاتوسفريي رجة كبرية من أنواع اهلباء اجلوي االأن تطبيقات اهلندسة األرضية الطويلة األجل املتعمجدة اليت تزيد بد

هبدف التخفيف من االحرتار العاملي من خالل عكس ضوء الشمس من شأهنا أن تغري طبقة األوزون 
سرتاتوسفريي. ويشري التقرير كذلك إىل أنه على الرغم من أن احلجم التقديري للتغريات يف مستوايت األوزون اال

هباء الكربيتات  محولةشري إليها غري مؤكدة يف بعض املناطق، إال أن أي زايدة كبرية يف أو حىت العالمات اليت ت
وزون يف القطب اجلنويب. وعالوة على ذلك، فإن ما يُعرف عن سرتاتوسفريي من شأهنا أن تؤخر تعايف فجوة األاال

خدم أنواع اهلباء غري الكربيتية أقل من وزون جراء اللجوء إىل حلول اهلندسة األرضية اليت تستاآلاثر املرتتبة على األ
 .(١٠)ة، هذه املسألذلك. ويتناول تقييم فريق تقييم اآلاثر البيئية الذي جيرى كل أربع سنوات، هو أيضاً 

قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف مواصلة مناقشة هذه املسألة على أساس أي معلومات  -٢٦
 رونيزاي املوحدة وبلدان أخرى إىل االجتماع.ومقرتحات جديدة قد تقدمها والايت ميك

 املسائل األخرى النا ئة عن تقارير أفرقة التقييم )ج(
من تقارير التقييم اليت تصدر كل  ٢٠١8قد تود األطراف أن تثري مسائل أخرى انشئة عن تقرير عام  -٢٧

 األعمال.ويُطلب من األطراف أن تثري تلك املسائل عند إقرار جدول  أربع سنوات.
 من جدول األعمال 6البند 

 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام 
 من اجمللدات اخلمس التالية: ٢٠١٩يتكون تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام  -٢8

 ٢٠١٩اجمللد األول: التقرير املرحلي لفريق التقييم التقين واالقتصادي لعام 
جلنة اخليارات التقنية لربوميد الصادر عن االستخدامات احلرجة  ترشيحات: التقرير املؤقت لتقييم ٢اجمللد 
 امليثيل

عن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون  3٠/3: تقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر 3اجمللد 
 ١١-يالكلوروفلور 

على تكنولوجيا  ٥عن حصول األطراف العاملة ابملادة  3٠/٥ العمل املعنية ابملقرر فرقة: تقرير 4اجمللد 
 فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية

 ٢٠١٩ويتوقع أن يقوم الفريق بوضع الصيغة النهائية للمجلدات يف أاير/مايو 

                                                           
ث و شروع العاملي لبحامل، ٢٠١8موجز تنفيذي: التقييم العلمي الستنفاد طبقة األوزون: . املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  (٩)

األوزون العاملي: املاضي  : معلومات مستكملة عن3(. الفصل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)جنيف،  .٥8التقرير -ورصد األوزون
، ل. ج. كاربنرت وج. يوهات ومعلومات ملقرري السياسات: سينار ٦الفصل (؛ ٢٠١8، ب. براسيك وج. نيو )واحلاضر واملستقبل

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/sap. متاحة على الرابط: (٢٠١8س. دانيال )
 Interactive effects of changing stratospheric ozone and climate on (٢٠١٩)  فريق تقييم التأثريات البيئية  ( ١٠)

tropospheric composition, air quality, and the consequences for human and ecosystem health. In Environmental 

Effects and Interactions of Stratospheric Ozone Depletion, UV Radiation, and Climate Change:2018 Assessment 

Report. .)متاح على املوقع:  )برانمج األمم املتحدة للبيئةhttps://ozone.unep.org/science/assessment/eeap. 

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap
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 ، الذين يغطيان البنود الفرعية٢٠١٩من تقرير عام  ٢و ١، سيقدم الفريق اجمللدين ٦ويف إطار البند  -٢٩
 من جدول األعمال، على النحو املبني أدانه: ٦ب(، )د( و)ه( من البند )أ(، و)

 ؛٢٠١٢و ٢٠٢٠الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(
 ؛٧٧و ٧3، الفقراتن (UNEP/OzL.Pro.30/11)خمزوانت بروميد امليثيل  (ب)
 ؛(8٦ ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.30/11)والوثيقة  ٢٩/٧املقرر )عوامل املعاجلة  (ج)
 ى.أي مسائل أخر  (د)

وسيجري تلخيص معلومات وتوصيات الفريق ذات الصلة ابلبنود الفرعية املذكورة أعاله يف إضافة هلذه املذكرة 
 العضوية.ستتاح لألطراف قبل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح 

وقد مت عرض تقرير الفريق ذي الصلة ابلبند الفرعي )ج(، بشأن وضع وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية  -3٠
اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول، على االجتماع الثالثني لألطراف يف 

٢٠١8(١١). 
( وكفاءة 3)اجمللد  ١١-انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوريوسيقوم الفريق بتقدمي عروض منفصلة عن  -3١

 ، على التوايل.٧و 3( يف إطار بندي جدول األعمال 4استخدام الطاقة )اجمللد 
 2021و 2020الرت يحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(

)األرجنتني وجنوب أفريقيا( ترشيحان إلعفاءات  ٥ املادة، قدم طرفان عامالن مبوجب ٢٠١٩يف عام  -3٢
)أسرتاليا وكندا( ترشيحاً  ٥، يف حني قدم طرفان غري عاملني مبوجب املادة ٢٠٢٠ألغراض االستخدام احلرج لعام 

 ، على التوايل.٢٠٢٠و ٢٠٢١واحداً لكل منهما للعامني 
 ١٠لذي عقد يف كينغداو، الصني، يف الفرتة من وخالل اجتماع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ا -33
، استعرضت اللجنة مسائل من بينها الرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج، ٢٠١٩آذار/مارس  ١4إىل 

واملعلومات اإلضافية املقدمة من األطراف اليت قدمت الرتشيحات رداً على اجلولة األوىل من األسئلة اليت قدمتها 
ات املؤقتة بشأن كميات بروميد امليثيل املؤهلة للحصول على اإلعفاء يف تقرير اللجنة الذي اللجنة. وستدرج التوصي

. وسيتم تلخيص التوصيات املؤقتة ٢٠١٩من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام  ٢سيتاح يف اجمللد 
جلدول أدانه األطراف اليت قدمت واملعلومات املرتبطة هبا يف اإلضافة هلذه املذكرة. ويف الوقت نفسه، ترد يف ا

 .٢٠٢١و ٢٠٢٠ترشيحات إلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج والكميات اليت رشحتها للعامني 

                                                           
االستخدامات املختربية بشأن  (٢) ٢٦/٥ االستجابة للمقرر: ٢٠١8 تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي، أيلول/سبتمرب  (١١)

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teap: متاح على املوقع (4د اجملل) والتحليلية
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 عفاءات االستخدام احلرج لربوميد امليثيل املقدمة يف عام  2021و 2020موجز الرت يحات لعامي 
 ((أ))ابلطن( 2019

 ٢٠٢١الرتشيحات لعام  ٢٠٢٠الرتشيحات لعام  والقطاعات ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 أسرتاليا -١

 شتالت الفراولة 
 ٩8٢ ٠8 

 كندا -٢
 شتالت الفراولة 

 
٥ ٢٦١ 

 

   2٨ 9٨0 5 261 اجملموع الفرعي
  ٢٠٢الرتشيحات لعام  والقطاعات ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 األرجنتني -3
 الطماطم )زراعة حممية( 
 مثار الفراولة )احلقل املفتوح(  

 
٢٢ ٢٠٠ 
١ ٥٠٠3 

 

 جنوب أفريقيا -4
 املطاحن 
 اهلياكل 

 
١ ٥٠٠ 
٠٠٠ 4٠ 

 

  77 200 اجملموع الفرعي
 2٨ 9٨0 ٨2 461 اجملموع

 الطن = الطن املرتي.  )أ(

 (77و 73، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)خمزوانت بروميد امليثيل  )ب(
يف االجتماع الثالثني لألطراف، وخالل املناقشة اليت جرت بشأن ترشيحات وإعفاءات االستخدامات  -34

وأعربت عن رغبتها يف إجراء مناقشة أطول بشأن احلرجة، أاثرت األطراف مسألة املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل، 
هذا املوضوع. وأُوصي أبن ُتطرح املسألة للمناقشة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. 
وشدد أحد املمثلني على أمهية حتديد مستوايت املخزون كما شدد على احلاجة إىل النظر يف املسألة يف عام 

ا ممثل آخر إىل تكثيف اجلهود للقضاء على خمزوانت بروميد امليثيل مع االعرتاف يف الوقت ذاته أبهنا ، ودع٢٠١٩
 ميكن أن تكون مبعثرة ويصعب أتمينها.

معايري السماح إبعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل. وأحد هذه املعايري  ٩/٦وحيدد املقرر  -3٥
لكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف أن ال يتوفر بروميد امليثيل اب’’هو 

 .(‘٢’)ب(  ١الفقرة ‘‘ لمع مراعاة حاجة البلدان النامية لربوميد امليثي املصارف أو املعاد تدويره، أيضاً 
التقييم األويل لرتشيحات ومن املتوقع أن يتضمن تقرير جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن  -3٦

من تقرير فريق التقييم التقين  ٢)اجمللد  ٢٠١٩يف أاير/مايو  االستخدامات احلرجة، الذي يتوقع أن يكون متاحاً 
( معلومات عن خمزوانت بروميد امليثيل. وتتناول اللجنة هذه املسألة عادة على أساس ٢٠١٩واالقتصادي لعام 

من األطراف اليت تلقت إعفاءات لالستخدامات احلرجة يف السنة السابقة.  معلومات اإلطار احملاسيب املقدمة
 وستشمل اإلضافة امللحقة هبذه املذكرة املعلومات اليت قدمتها اللجنة.

 وقد يود الفريق العامل املفتوح العضوية أن يناقش املسألة بصورة أكثر استفاضة. -3٧
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اليت ميكن تنفيذها دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب  تطوير وتوفُّر ا جراءات املختربية والتحليلية )ج(
 (127و ٨3، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)الربوتوكول 

يف االجتماع الثالثني لألطراف، نظرت األطراف يف تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي بشأن استجابته  -38
. (١٢)مات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزونبشأن اإلعفاء العاملي لالستخدا ٢٦/٥من املقرر  ٢للفقرة 

. وقامت جلنة اخليارات التقنية ٢٠١8من تقرير الفريق املؤرخ أيلول/سبتمرب  4وقد ُأصدر التقرير بوصفه اجمللد 
م مواد خاضعة الطبية والكيميائية التابعة للفريق بتحليل البدائل املتاحة لإلجراءات املختربية والتحليلية اليت تستخدِّ 

للرقابة ومازالت تشكل جزءًا من اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية. وقدمت اللجنة أيضًا حتليالً 
الستخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعروفة يف اإلجراءات املختربية والتحليلية. ومل تنظر اللجنة يف 

هليدروفلورية. ووردت يف التقرير أيضًا معلومات عن اجتاهات اإلنتاج واالستهالك استخدامات مركبات الكربون ا
. ٢٠١٦إىل  ١٩٩٦العامليني للمواد املستنفدة لألوزون ألغراض االستخدامات املختربية والتحليلية يف الفرتة من 

 (١3)تربية وحتليلية حمددةوأوصت اللجنة أبن حُتذجف من اإلعفاء العاملي لالستخدامات الضرورية تسعة إجراءات خم
 يثان.اإل يدكلور   لثاث -١،١،١تستخدم بروميد امليثيل ورابع كلوريد الكربون و

وأثناء املناقشات، أشار ممثل إىل أن اإلنتاج العاملي من املواد املستنفدة لألوزون ألغراض االستخدامات  -3٩
طناً، ال يُذكجر يف ضوء الكمية اليت جرى التخلص منها تدرجيياً  ١٥١، البالغ ٢٠١٦املختربية والتحليلية يف عام 

امات آخذة يف االخنفاض. ووجَّه املمثل االنتباه أيضاً ، واالجتاه السائد يشري إىل أن هذه االستخد١٩8٩منذ عام 
إىل ما أشارت إليه اللجنة أبن استبعاد استخدامات خمتربية وحتليلية حمددة من اإلعفاء العاملي على أساس كل مادة 

من  كيميائية على حدة ميكن أن يكون مربكًا لالختصاصيني املمارسني واجلهات التنظيمية، ولذلك اقرتججح، بدالً 
االخنراط يف مناقشات تفصيلية بشأن حاالت االستبعاد املوصى هبا يف االجتماع الثالثني لألطراف، أن تنتظر 
األطراف إىل اجتماع مقبل إللقاء نظرة جديدة على سبل مواصلة ختفيض استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف 

إدخال تدابري مفرطة التعقيد ملعاجلة هذه الكمية  اإلجراءات املختربية والتحليلية دون التخلي عن الوضوح أو
 الصغرية من املواد.

وفيما يتعلق ابإلجراءات املختربية والتحليلية اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اقرتح  -4٠
ري أحد األطراف مشروع مقرر جرت مناقشته يف إطار بند جدول األعمال املتعلق إبدخال تعديالت على تداب

الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ويف وقت الحق، اعتمدت األطراف املقرر املقرتح بوصفه املقرر 
، لُتدرِّج بذلك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية 8/3٠

. واتفقت األطراف أيضاً ٢٦/٥ا هو منصوص عليه يف املقرر مبوجب نفس الشروط ونفس اجلدول الزمين حسبم
على تناول مسألة االستخدامات املختربية والتحليلية بصورة أمشل يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل 

 املفتوح العضوية.
 .وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف مناقشة هذه املسألة وإجياد طريق للمضي قدماً  -4١

                                                           
( بشأن االستخدامات املختربية ٢) ٢٦/٥: االستجابة للمقرر ٢٠١8فريق التقييم التقين واالقتصادي، أيلول/سبتمرب   (١٢)

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teap( متاح على الرابط التايل: 4والتحليلية )اجمللد 
( 3( كمذيبات للتفاعالت؛ )٢( كعوامل مجثْ يجلة )إلضافة امليثيل(؛ )١يف ما يلي االستخدامات املختربية والتحليلية التسعة: )  (١3)

( يف إزالة الشحوم وغسل 4كمذيبات للقياس الطيفي ابألشعة حتت احلمراء وابلرنني املغنطيسي النووي وبتقنية مطياف رامان؛ )
يد اهليدروكربوانت يف املاء أو اهلواء أو الرتبة أو ( يف حتد٦( يف جتارب ت جوجزُّع اليود وتوازنه؛ )٥أانبيب الرنني املغنطيسي النووي؛ )

 ( يف حتديد مؤشر الربوم.٩( يف حتديد مؤشر اليود؛ )8( يف حتديد الرطوبة واملياه؛ )٧الرواسب؛ )
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 (٨6، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11والوثيقة  29/7عوامل املعاجلة )املقرر  )د(
يف االجتماع الثالثني لألطراف، طُلب إىل األطراف أن تنظر يف التوصيات الثالث الواردة يف تقرير فريق  -4٢

 ا ورد يف الفرعالتقييم التقين واالقتصادي بشأن استخدامات املواد املستنفدة لألوزون كعوامل معاجلة، حسبم
. وقدمت جلنة اخليارات التقنية الطبية ٢٠١8من تقرير الفريق املؤرخ أاير/مايو  3من اجمللد  ٥-3-3-٥

والكيميائية التابعة للفريق التوصيات عقب استعراضها ملعلومات عوامل املعاجلة اليت قدمتها األطراف املعنية بشأن 
أو املستورجدجة ألغراض تطبيقات عوامل املعاجلة، وبشأن املكوانت  كميات املواد املستنفدة لألوزون املنتجججة

 ومستوايت االنبعااثت وتقنيات االحتواء. ويف ما يلي التوصيات الثالث:
، املرفق( ٢٩/٧)انظر املقرر  ١٠/١4أن حُيذجف من أحدث نسخة من اجلدول ألف ابملقرر  )أ(

 دايوالت البويل إيثرات البريفلورية؛ يف حتضري ١١3-استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري
استعادة الكلور من خالل امتصاص ’’حتديث اجلدول نفسه حبذف االحتاد األورويب من تطبيق  )ب(

 ؛‘‘الغاز املتخلف يف صناعة إنتاج الكلور والقلوايت
احلد األقصى ’’و‘‘ املكوانت أو االستهالك’’خفض الكميات املدرجة حتت بندي  )ج(

، املرفق( لكي أتخذ ٢3/٧)انظر املقرر  ١٠/١4الواردة يف أحدث نسخة من اجلدول ابء من املقرر ‘‘ لالنبعااثت
 يف االعتبار استخدامات وانبعااثت عوامل املعاجلة املبلغ عنها حالياً.

ال عدة ممثلني إن من األمهية مبكان أن يُواصجل القضاء على استخدامات عوامل وأثناء املناقشات، ق -43
املعاجلة حيثما كان ذلك ممكناً، وإن من املفيد، على الرغم من عدم اعرتاضهم على تنقيح اجلدولني ألف وابء من 

تماع احلادي واألربعني على حنو ما أوصت به اللجنة، أن يُرجأ النظر يف تنقيح اجلدولني إىل االج ١٠/١4املقرر 
للفريق العامل املفتوح العضوية، وذلك لتمكني األطراف من إجراء مشاورات مع القائمني على الصناعة واجلهات 
األخرى صاحبة املصلحة بشأن استخدامات عوامل املعاجلة ذات الصلة قبل تنقيح اجلدولني. وقال أحد املمثلني 

ف وابء يف الوقت نفسه كل سنتني. وأكد آخر على أن األطراف أحرزت إن من األفضل أن حُيدَّث اجلدوالن أل
تقدمًا كبريًا يف حذف التطبيقات اليت مل تعد تجستخدِّم املواد املستنفدة لألوزون من قائمة استخدامات عوامل 

ى أن يف الوقت احلايل، مشددًا عل ١١إىل مستوى منخفض قدره  44املعاجلة، اليت اخنفضت من ذروهتا البالغة 
اإلطار احلايل يكفل احلد من االنبعااثت النامجة عن استخدامات عوامل املعاجلة وتقليل أتثريها على الغالف اجلوي 
إىل أدىن حد. واتفقت األطراف على أتجيل مواصلة النظر يف املسألة إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل 

 املفتوح العضوية.
مزيدًا من املعلومات عن  ٢٠١٩قرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام ومن املتوقع أن يتضمن ت -44

. ويف ذلك املقرر، طلبت األطراف إىل ٢٩/٧استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة، استجابة للمقرر 
عن التطبيقات الصناعية الفريق أن يقدم تقريرًا إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني 

، على النحو ١٠/١4ألي تقنيات بديلة تستخدمها األطراف يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألف من املقرر 
 . وسيورجد موجز للمعلومات اليت يقدمها الفريق يف اإلضافة امللحقة هبذا التقرير.٢٩/٧املستكمل يف مرفق املقرر 
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 أي مسائل أخرى )هة(
معلومات ورسائل رئيسية أخرى،  ٢٠١٩املتوقع أن يتضمن تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام من  -4٥

بشأن أمور من بينها املسائل التنظيمية واإلدارية املتصلة بعمل الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له. وستوجز 
 خرى يثريها الفريق قد تتطلب اهتمام األطراف.األمانة يف اإلضافة امللحقة هبذه املذكرة أي قضااي مهمة أ

ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، قد ترغب األطراف أيضًا يف إاثرة املسائل املثرية للقلق الناشئة  -4٦
ليناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية. ويُطلجب إىل األطراف أن تثري هذه املسائل  ٢٠١٩عن تقرير الفريق لعام 

  جدول األعمال يف وقت إقرار جدول األعمال.إلدراجها يف

 من جدول األعمال 7البند 
من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة  5من املادة  1حصول األطراف العاملة ابلفقرة 

 (30/5يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر 
األطراف اعتمدت مقررات بشأن كفاءة استخدام الطاقة كل عام منذ عام جتدر اإلشارة إىل أن  -4٧

اعرتافًا منها ابلفرص اإلضافية اليت أاتحها تعديل كيغايل لتحفيز وضمان حتقيق التحسينات يف كفاءة ( ١4)٢٠١٦
 ية.سيما يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرار  استخدام الطاقة يف األجهزة واملعدات، وال

بشأن حصول األطراف العاملة ابلفقرة  3٠/٥ويف االجتماع الثالثني لألطراف، اعتمدت األطراف املقرر  -48
من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء  ٥من املادة  ١

أن يعد تقريراً عن تكلفة ’’لتقييم التقين واالقتصادي من املقرر، طُلِّب إىل فريق ا 3واملضخات احلرارية. ويف الفقرة 
ن  وتوفر البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتفظ أو حتس ِّ
 كفاءة استخدام الطاقة، حبيث يغطي مجلة أمور منها، القطاعات املختلفة للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات

سيما قطاعات تكييف اهلواء للمنازل والتربيد التجاري، مع مراعاة املناطق اجلغرافية، مبا يف ذلك  احلرارية، وال
هلذا الطلب، أنشأ فريق التقييم التقين واالقتصادي فرقة عمل  واستجابةً . ‘‘البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية

املتوقع أن يكون التقرير جاهزًا يف أاير/مايو، وسُيدرجج موجز للتقرير يف  لتقييم املسألة وإعداد تقرير بشأهنا. ومن
 اإلضافة امللحقة هبذا التقرير.

ويف التقرير نفسه، طلبت األطراف أيضاً إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تراعي املرونة  -4٩
قة مبركبات الكربون اهليدروفلورية لتمكني األطراف يف ما تقدمه من دعم مايل من خالل األنشطة التمكينية املتعل

اليت ترغب يف ذلك من استخدام جزء من ذلك الدعم يف تنفيذ أنشطة السياسات والتدريب اليت  ٥العاملة ابملادة 
 ١٦تدعم كفاءة الطاقة حسب ارتباطها ابلتخفيض التدرجيي للمواد اخلاضعة للرقابة؛ وأن تنظر، يف سياق الفقرة 

، يف زايدة التمويل املقدم إىل البلدان اليت تستهلك كميات قليلة ملساعدهتا يف تنفيذ األنشطة ٢8/٢قرر من امل
(؛ وأن 3٠/٥من املقرر  ١املتعلقة ابلسياسات والتدريب يف جمال كفاءة استخدام الطاقة )كما هو مبني يف الفقرة 

؛ وأن تعتمد على عملها اجلاري يف ٥املة ابملادة تواصل تقدمي الدعم للمشاريع القائمة بذاهتا يف األطراف الع
استعراض مشاريع تقدمي خدمات الصيانة لتحديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة والفرص اإلضافية للحفاظ 

                                                           
( بشأن املسائل املتعلقة بكفاءة ٢٠١٧) ٢٩/١٠( بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة؛ واملقرر ٢٠١٦) ٢8/3املقرر  ( ١4)

( بشأن حصول األطراف العاملة ٢٠١8) 3٠/٥طاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ واملقرر استخدام ال
من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات  ٥من املادة  ١ابلفقرة 
 احلرارية.
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على كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع خدمات الصيانة، والتكاليف ذات الصلة هبا؛ وأن أتخذ يف االعتبار املعلومات 
من املشاريع التوضيحية واملشاريع القائمة بذاهتا من أجل وضع توجيهات التكاليف فيما يتعلق حبفظ أو املقدمة 

حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف تقنيات اإلحالل واملعدات املتعلقة هبا عند التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
صناديق واملؤسسات املالية األخرى الستكشاف تعبئة اهليدروفلورية؛ وابلتحاور مع أمانة األوزون، أن تتواصل مع ال

موارد إضافية، حسب االقتضاء، ووضع طرائق للتعاون، مثل ترتيبات التمويل املشرتك، حلفظ أو حتسني كفاءة 
الطاقة عند التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ومن املتوقع أن تقدم اللجنة التنفيذية تقريرًا عن 

 م احملرز فيما يتعلق هبذه الطلبات يف إطار تقريرها السنوي املقدم إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.التقد
 من جدول األعمال ٨البند 

الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال إىل 
 (٨9، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)حداث االحرتار العاملي البدائل املنخفضة القدرة على إ

فلورية ومركبات  مسألة الروابط بني مركبات الكربون اهليدروكلورية ٢٠١٧طُرحت ألول مرة يف عام  -٥٠
الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، يف االجتماع 
التاسع والعشرين لألطراف. وعرض ممثل اململكة العربية السعودية هذا املوضوع، مع اإلشارة بوجه خاص إىل 

أوضح أن شاغله هو جتنب احتياج الصناعة إىل تنفيذ انتقال مزدوج من . و ٢8/٢من املقرر  8إىل  ٦الفقرات من 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار 

بدأت أطراف  العاملي، مث االنتقال بعد ذلك إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وقد
ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس أن مركبات الكربون  ٥كثرية عاملة ابملادة 

اهليدروفلورية ستكون بدياًل مقبواًل، ولكن هذه األطراف أصبحت، بعد اعتماد تعديل كيغايل، تواجه التكاليف 
فلورية إضافة إىل التحول عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. الضخمة للتحول عن مركبات الكربون اهليدرو 

بوجود حاجة إىل إاتحة املرونة عند عدم توافر أي بدائل  ٢8/٢من املقرر  ٦وقال إن األطراف أقرت يف الفقرة 
ممثلون آخرون أخرى جمربة تقنيًا وجمدية اقتصادايً. وتوجد حاجة إىل آلية لوضع هذا املبدأ موضع التنفيذ. واتفق 

مع موقف اململكة العربية السعودية، وجرت مناقشة ثرية بشأن املسألة، اتُّفِّق بعدها على إدراج املسألة يف جدول 
 أعمال االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.

لكة العربية واستمرت املناقشة يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وعرض ممثل املم -٥١
السعودية املسألة، فأشار إىل التحدايت اليت يواجهها بلده ودعا إىل إجراء استعراض للجدول الزمين للتنفيذ املتعلق 
مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، كما دعا إىل قيام فريق التقييم التقين واالقتصادي إبعداد توجيهات يف هذا 

راف التجارب والتحدايت احملددة اليت تواجهها بلداهنا، واتفقت على ضرورة الصدد. وبعد ذلك أوضحت عدة أط
مواصلة مناقشة املسألة واحلصول على املزيد من املعلومات بشأهنا. ومت التشديد على ضرورة جتنب ازدواجية 

املتعلق  ١٩/٦رر ، مع مراعاة املق٢8/٢التحويالت واعرُتِّف بضرورة استناد املناقشات وأي إجراء يتخذ إىل املقرر 
ثريت مسائل أخرى ابلتعديالت املدخلة على بروتوكول مونرتايل بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأُ 

تستحق مزيداً من النظر فيها، مشلت كفاءة استخدام الطاقة؛ وتكلفة مواد التربيد الطبيعية؛ واملعايري والقواعد ذات 
املهندسني؛ وكفاية إمدادات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ واملخزوانت. الصلة؛ ونقل املعارف للتقنيني و 

ومشلت األفكار اليت أثريت لتناوهلا مبزيد من املناقشة يف إطار فريق االتصال الذي مت إنشاؤه، فكرة اختاذ تدابري 
، مع إمكانية ٢٠٢٦و ٢٠٢٥عامي إلرجاء النظر يف حالة امتثال البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة املرتفعة يف 

خرى تواجه حتدايت مماثلة؛ متديد التدبري ملدة عامني إضافيني؛ وتوسيع نطاق هذا التدبري ليشمل قطاعات فرعية أُ 
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وكمالذ أخري، تعديل اجلداول الزمنية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتجنب احلاجة 
ة. وأشار الفريق أيضًا إىل أن حتديد النطاق والتوقيت املتوقعني للمشاكل احملتملة بشكل إىل التحويالت املزدوج

أدق سيكون مفيدًا يف املناقشات املقبلة، وشجع األطراف على مناقشة املسألة مع األطراف املتضررة. ونوقشت 
ن املعلومات عن التكنولوجيات البديلة أيضاً مسألة تقدمي طلبات إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي لتوفري املزيد م

 املتاحة يف البلدان واملناطق املختلفة.
ويف االجتماع الثالثني لألطراف، أكدت األطراف على أمهية املسألة، وال سيما فيما يتعلق ابلتخلص  -٥٢

طاع خدمات يف ق ٢٢-التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مثل مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
الصيانة ملعدات التربيد وتكييف اهلواء، وأشارت إىل املناقشات القيمة اليت جرت يف االجتماع األربعني للفريق 
العامل املفتوح العضوية. وأعرب عدد من املمثلني عن رأي مفاده أنه يلزم مزيد من الوقت للتفكري قبل التوصل إىل 

أن تؤجل مواصلة املناقشات إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل قرار بشأن هذه املسألة، واقرتحوا من مث 
املفتوح العضوية، وعندئذ ميكن مواصلتها على أساس املناقشات اليت دارت يف االجتماع األربعني، واليت يرد موجزها 

مهية املسألة، شجع أعاله. وابلنظر إىل أ ٥١ويف الفقرة  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7)يف تقرير ذلك االجتماع 
أحد املمثلني مجيع األطراف على املشاركة يف مناقشات غري رمسية جترى بني الدورات، هبدف اختاذ قرار يف أقرب 

 وقت ممكن.
 وقد ترغب األطراف يف مناقشة هذه املسألة وإجياد طريق للمضي قدماً. -٥3

 من جدول األعمال 9البند 
 (199فقرة ، الUNEP/OzL.Pro.30/11معايري السالمة )

بشأن معايري السالمة، إىل األمانة أن  ٢٩/١١ همقرر يف ن لألطراف، و االجتماع التاسع والعشر  طلب -٥4
جتري مشاورات منتظمة مع هيئات املعايري املعنية بغية توفري، فيما يتعلق ابملعايري املقررة ملواد التربيد القابلة لالشتعال 

ذات الصلة، ابالستناد إىل  السالمةالعاملي، عرض عام جمدول ملعايري ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار 
الذي أعدته فرقة العمل املعنية مبعايري السالمة اليت أنشأها فريق التقييم التقين واالقتصادي  ٢٠١٧تقرير عام 

معلومات ولنتائج املشاورات. وحددت األطراف أن العرض العام ينبغي أن يتضمن أي  ٢8/4لالستجابة للمقرر 
ذات صلة تقدمها بشكل طوعي األطراف أو هيئات املعايري الوطنية واإلقليمية، وينبغي أن يقدم معلومات موجزة 
عن النطاق، من حيث األنشطة أو األجهزة أو املنتجات املشمولة به؛ واحملتوى، أي األمان واجلوانب التقنية ذات 

ة وهيئتها الفرعية املعنية هبذا املعيار؛ وحالة االستعراض. وطلبت األطراف الصلة اليت مت تناوهلا؛ وهيئة املعايري املسؤول
أيضًا إىل األمانة أن تتيح االطالع على املعلومات على موقعها الشبكي وأن تكفل توافر نسخة حمدثة للعرض 

حني يتعني على العام اجملدول على األقل قبل كل اجتماع لألطراف لغاية االجتماع الرابع والثالثني لألطراف، 
 األطراف أن تنظر يف ما إذا كانت ستجدد ذلك الطلب إىل األمانة.

ويف االجتماع الثالثني لألطراف، أوضح ممثل االحتاد األورويب أنه طلب إدراج معايري السالمة يف جدول  -٥٥
األعمال من أجل تسليط الضوء على عمل األمانة املتعلق إبعداد العرض العام اجملدول ملعايري السالمة املقررة 

قرتُح أن تواصل األطراف أُ قسط من املناقشات،  ألنظمة وأجهزة التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وبعد
مناقشة مسألة معايري السالمة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، مبجرد أن تتاح هلا 
فرصة الستعراض املعلومات املقدمة يف العرض العام اجملدول ملعايري السالمة الذي أعدته األمانة. واتفقت األطراف 

 على إدراج البند الفرعي يف جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
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ومنذ االجتماع الثالثني لألطراف، أحرزت األمانة املزيد من التقدم يف إعداد عرض عام جمدول ملعايري  -٥٦
االحتاد األورويب، وحدَّثجت املعلومات السالمة. وقد نقَّحت العرض العام اجملدول يف ضوء ما ورد من تعليقات من 

د األداة املعلومات (١٥)املتعلقة حبالة معايري السالمة، وأنشأت أداة تفاعلية إلكرتونية مقابِّلة على اإلنرتنت . وجُتس ِّ
املضمَّنة يف النسخة احلالية من العرض العام اجملدول وتتبع نسقاً مشاهباً له. وهي تشمل وظيفيت التصفية والبحث 

لتمكني من استخراج معلومات حمددة، وكذلك وظيفتني لتصدير خاانت البياانت وتنزيلها. وسيوسَّع نطاق األداة ل
يف املستقبل لتشمل معلومات عن أي معايري أخرى تُقدَّم إىل األمانة. وميكن االطالع على العرض العام اجملدول 

 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3وثيقة املعلومات التالية: املنقح واملزيد من املعلومات عن األداة اإللكرتونية يف 
 وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف تناول هذه املسألة مبزيد من املناقشة. -٥٧

 من جدول األعمال 10البند 
استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضائه 

 (30/15ملقّرر )ا
يف االجتماع الثالثني لألطراف، جرت مناقشات بشأن خمتلف املسائل املتعلقة بتنظيم وإجراءات فريق  -٥8

التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له، مبا يشمل اختصاصاهتم 
الذي  3٠/١٥لفنية ألعضائهم. واعتمدت األطراف املقرر وتكوينهم وتوازهنم وعبء عملهم وجماالت اخلربة ا

أن تعد وثيقة ابلتشاور مع فريق التقييم التقين واالقتصادي لتقدميها إىل الفريق العامل ’’طلبت فيه إىل أمانة األوزون 
التقييم التقين  املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، آخذة يف االعتبار اجلهود املستمرة اليت يبذهلا فريق

 واالقتصادي لالستجابة للظروف املتغرية، مبا يف ذلك تعديل كيغايل، فيما يتعلق مبا يلي:
 ٥ من املادة ١االختصاصات والتكوين والتوازن يف التمثيل اجلغرايف ومتثيل األطراف العاملة ابلفقرة  )أ(

 واألطراف غري العاملة هبا، وكذلك التوازن اجلنساين؛
ت اخلربة الفنية املطلوبة للتصدي للتحدايت املقبلة املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل، من قبيل جماال )ب(

 ‘‘الكفاءة يف استخدام الطاقة واملنافع املناخية والسالمة.
. وهي تتضمن حتليالً UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4وأُعدت الوثيقة املطلوبة وُأصدِّرجت بوصفها الوثيقة  -٥٩

وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له من حيث احلجم والتوازن والتشكيل للحالة الراهنة للفريق 
وترشيحات أعضائهم وتعيينهم وفرتات خدمتهم. وتتناول الوثيقة التحدايت اجلديدة الناشئة عن تعديل كيغايل 

ة استخدام الطاقة. وتتضمن الوثيقة موجزاً والكيفية اليت نظَّم هبا الفريق نفسه حىت يليب طلبات األطراف بشأن كفاء
 للمسائل الرئيسية الناشئة عن التحليل لكي تنظر فيها األطراف.

 وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف مناقشة املسألة وإجياد طريق للمضي قدماً. -٦٠

                                                           
 .https://ozone.unep.org/system-safety-standardsمتاحة على الرابط التايل:  ( ١٥)
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 من جدول األعمال 11البند 
، UNEP/OzL.Pro.30/11)األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 

 (177الفقرة 
وسبعة أطراف من  ٥تتألف اللجنة التنفيذية حالياً من سبعة أطراف من جمموعة األطراف العاملة ابملادة  -٦١

ب كل جمموعة األعضاء الذين ميثلوهنا يف اللجنة التنف٥جمموعة األطراف غري العاملة ابملادة  يذية كل عام . وتجنتخِّ
ويعتمدهم اجتماع األطراف بصفة رمسية. وجيري اختيار رئيس وانئب رئيس اللجنة التنفيذية من بني األعضاء 

وجمموعة  ٥األربعة عشر، وخيضع منصب الرئيس للتناوب، على أساس سنوي، بني جمموعة األطراف العاملة ابملادة 
طراف اليت حتق هلا الرائسة الرئيسج من بني أعضائها يف اللجنة . وختتار جمموعة األ٥األطراف غري العاملة ابملادة 

 التنفيذية، وختتار اجملموعة األخرى انئب الرئيس من بني أعضائها.
وتنص اختصاصات اللجنة التنفيذية بصيغتها املعدلة يف االجتماع السادس عشر لألطراف على ختصيص  -٦٢

على النحو التايل: مقعدان لألطراف من املنطقة األفريقية،  ٥ابملادة  املقاعد السبعة املقررة جملموعة األطراف العاملة
ومقعدان لألطراف من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومقعدان لألطراف من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

سيا. ومل حُيدَّد ختصيص ومقعد واحد ُيشغل ابلتناوب بني املناطق املشار إليها أعاله ومنطقة أورواب الشرقية ووسط آ
. إال أنه منذ إنشاء اللجنة التنفيذية، يشغل كلٌّ من الياابن ٥املقاعد السبعة املقررة لألطراف غري العاملة ابملادة 

والوالايت املتحدة األمريكية مقعداً واحداً؛ وتناوبت أسرتاليا وكندا شجْغل مقعد واحد فيما بينهما؛ وشغلت البلدان 
تثناء البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ثالثة مقاعد؛ وشغلت البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة األوروبية ابس

 انتقالية مقعداً واحداً.
ومن أجل توسيع نطاق املشاركة يف عملية صنع القرار، استحدثت اللجنة التنفيذية نظاماً متثيليًا للدوائر  -٦3

عضاء األربعة عشر اختيار بلدان إضافية من نفس املنطقة لعضوية اللجنة. االنتخابية يتيح لكل عضو من األ
وقررت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلامس والثالثني أن تُقدَّم مجيع التعليقات اليت يديل هبا األعضاء، الشفوية 

 (.3٥/٦٢جنة التنفيذية واخلطية، يف هيئة موحدة توجَّه مباشرة وحصرايً ابسم عضو اللجنة التنفيذية )مقرر الل
ويف االجتماع الثالثني لألطراف، أثناء مناقشة العضوية يف اهليئات املختلفة يف إطار بروتوكول مونرتايل  -٦4

، قدمت ممثلة أرمينيا مقرتحاً، ابسم جمموعة األطراف من دول أورواب الشرقية ووسط آسيا، بزايدة عدد ٢٠١٩لعام 
، مبا يشمل مكاانً ٥ومثانية أعضاء عاملني ابملادة  ٥أعضاء غري عاملني ابملادة  أعضاء اللجنة التنفيذية إىل مثانية

واحداً ملمثل من جمموعة دول أورواب الشرقية ووسط آسيا. وأوضحت املمثلة أن سبب هذا املقرتح هو إجياد متثيل 
ال ميكنها أن ترشح  متوازن للمجموعات اإلقليمية. وأوضحت كذلك أن جمموعة دول أورواب الشرقية ووسط آسيا

وضع ورصد تنفيذ قدر ”عضواً يف اللجنة إال مرة واحدة كل أربع سنوات، مما حيرم اجملموعة من حق األطراف يف 
حمدد من السياسات التشغيلية واملبادئ التوجيهية والرتتيبات اإلدارية، مبا يف ذلك إنفاق املوارد، بغرض حتقيق 

 .(١٦)“إطار اآللية املاليةأهداف الصندوق املتعدد األطراف يف 
ووافق عدد من املمثلني على املقرتح، وألقوا الضوء بوجه خاص على أمهية التمثيل املتوازن يف تنفيذ  -٦٥

مل يكن “ أورواب الشرقية ووسط آسيا”متطلبات تعديل كيغايل. وأشري يف املناقشة إىل أن اجملموعة اإلقليمية املسماة 
يف إطار األمم املتحدة. “ أورواب الشرقية”تعدد األطراف، ألن املنطقة كانت هلا وجود وقت إنشاء الصندوق امل

                                                           
 ٩/١٦وُعد ِّلجت ابملقررات  4/١8من اختصاصات اللجنة التنفيذية. وقد اعُتمِّدجت االختصاصات مبوجب املقرر  ١الفقرة  ( ١٦)
 (.٢٠٠٧) ١٩/١١( و٢٠٠4) ١٦/38( و١٩٩٧)
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الذي أنشأ املقعد الذي ُيشغجل ابلتناوب بني األطراف العاملة  ١٦/38، وعماًل ابملقرر ٢٠٠4أن يف عام  إال
التناوب. والحظت  يف إطار اللجنة التنفيذية، أُدرِّججت منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا حتديدًا يف ٥ابملادة 

أطراف أخرى أن هناك أمثلة أخرى من عدم التوازن يف التمثيل اجلغرايف، مثل حالة جزر البحر الكارييب أو حالة 
جزر احمليط اهلادئ، اليت ينبغي عدم التغاضي عنها. واقرتح بعض األطراف ضرورة إجراء إصالح كامل هليكل 

ة الوضع على حنو شامل. ويف الوقت نفسه، حذر ممثلون آخرون عضوية اللجنة التنفيذية احلايل من أجل معاجل
عاماً. وأشري أيضًا إىل  ٢٥من اإلخالل ابلتوازن الدقيق الذي أقيم منذ إنشاء الصندوق املتعدد األطراف منذ 

كل إمكانية حبث حلول حمتملة أخرى، مثل تغيري قواعد االختيار لعضوية اللجنة أو إدخال تغيريات أخرى على اهلي
 القائم.

وجرت مناقشات غري رمسية أخرى على هامش االجتماع، ُقد ِّمجت بعدها اإليضاحات واملعلومات اإلضافية  -٦٦
 التالية بشأن منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا:

 ؛، على السواء٥تتألف اجملموعة من أطراف عاملة وغري عاملة ابملادة  )أ(
، طلبت ٢٠٠4يمية رمسية لألمم املتحدة. ويف عام جمموعة دول أورواب الشرقية جمموعة إقل )ب(

األطراف من منطقة وسط آسيا السماح هلا ابالنضمام إىل اجملموعة ألغراض بروتوكول مونرتايل، لشعور تلك 
األطراف أبن ما جيمعها مع أطراف أورواب الشرقية أكثر مما جيمعها مع األطراف األخرى يف منطقة آسيا واحمليط 

بشأن ضرورة ضمان التمثيل اجلغرايف العادل يف اللجنة التنفيذية  ٢٦/38ف هبذا الرتتيب يف املقرر اهلادئ. واعرُتِّ 
 ؛للصندوق املتعدد األطراف

ويف االجتماع الثالثني لألطراف، تلقت جمموعة دول شرق أورواب ووسط آسيا طلبًا مماثاًل من  )ج(
جمموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى، وهي تشارك أيضاً  يف ٥تركيا. وتركيا هي الطرف الوحيد العامل ابملادة 

يف جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ ألغراض غري انتخابية. ووافقت جمموعة أورواب الشرقية ووسط آسيا على طلب 
 .٢٠١٩تركيا، ورشَّحت تركيا لشغل أحد مقاعدها يف جلنة التنفيذ لعام 

جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح  واتفقت األطراف على إدراج املسألة يف -٦٧
 العضوية.

وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف تناول املسألة مبزيد من املناقشة والتوصية بطريق للمضي  -٦8
 قدماً بشأهنا.

 من جدول األعمال 12البند 
اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي الطلب املقدم من أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف 

 ايء من بروتوكول مونرتايل 2من املادة  4و 2ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني 
طلبت حكومة أذربيجان إىل األمانة أن تضع يف جدول األعمال املؤقت  ٢٠١٩آذار/مارس  ١8يف  -٦٩

ني للفريق العامل املفتوح العضوية طلبها أبن تدرجج ضمن األطراف اليت ستطبق اجلدول لالجتماع احلادي واألربع
 ايء. ٢من املادة  4و ٢الزمين للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية الوارد يف الفقرتني 

لتزامات وبينت حكومة أذربيجان يف رسالتها أن اعتماد تعديل كيغايل انطوى على هنج جديد للوفاء ابال -٧٠
، ُقسمت األطراف يف بروتوكول مونرتايل إىل ٢8/٢للمقرر  يف إطار بروتوكول مونرتايل. وذكرت كذلك أنه وفقاً 

أربع جمموعات، ولكل جمموعة خط أساس وجدول خمتلف للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ومن 
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بيالروس،  ايء، واليت تضم حالياً  ٢من املادة  4و ٢ شأن إدراج أذربيجان يف اجملموعة اليت سوف تنفذ الفقرتني
وكازاخستان، واالحتاد الروسي، وطاجيكستان، وأوزبكستان، أن يساعد يف التنفيذ احلسن التوقيت اللتزامات 
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية من جانب أذربيجان. وتصنف أذربيجان كطرف غري عامل 

 .٥ابملادة 
للطلب املقدم وضعت املسألة على جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح  ووفقاً  -٧١

 العضوية.
 .للمضي قدماً  وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن يناقش هذه املسألة وأن يقرتح سبيالً  -٧٢

مبا يف ذلك املعلومات املستكملة عن املسائل ذات الصلة ابالجتماع احلادي والثالثني لألطراف،  - اثلثاا 
 تنفيذ املقررات السابقة

 حلقات احلوار الوزارية يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف - ألف
تنظم األمانة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف، الذي سيعقد يف روما، ابلتعاون مع حكومة إيطاليا  -٧3

 لألمم املتحدة )الفاو(، اليت ستكون مبانيها مكان انعقاد االجتماع.املضيفة ومنظمة األغذية والزراعة 
وخالل اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع، ستنظم حلقة حوار وزارية ملناقشة إسهام بروتوكول مونرتايل  -٧4

يف سلسلة أجهزة التربيد املستدامة للحد من الفقدان الغذائي. ويف كل سنة، يفقد أو يهدر زهاء ثلث كمية 
سوء استخدام ملوارد مثينة، مثل األراضي واملياه والطاقة،  . ويشكل فقد األغذية وهدرها أيضاً األغذية املنتجة عاملياً 

 ٢٠3٠ويسهم يف تغري املناخ. إن وقف الفاقد الغذائي هو إحدى األولوايت يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 
ويضر فقدان الغذاء مبداخيل املزارعني وميكن معاجلته من خالل وهو يتصل ابلعديد من أهداف التنمية املستدامة. 

إنشاء سلسلة تربيد مستدامة تتكون من وسائل للتربيد املسبق والتخزين املربد والنقل املربد وتضمن وصول املنتجات 
 الزراعية إىل األسواق يف حالة جيدة. وحيفز التوسع احلضري ومنو الطبقة الوسطى منو سلسلة التربيد.

وقد أذكى بروتوكول مونرتايل، مع تعديل كيغايل األخري له، الوعي ابحلاجة إىل وضع حلول مستدامة يف  -٧٥
قطاع التربيد وتكييف اهلواء، مبا يف ذلك مبادرات سلسلة التربيد حلفظ الغذاء. ويوفر عقد االجتماع احلادي 

طائفة واسعة من أصحاب املصلحة والشركاء والثالثني لألطراف يف مقر منظمة األغذية والزراعة، اليت تعمل مع 
من أجل معاجلة فاقد األغذية واهلدر الغذائي، وقتًا مناسبًا لبحث مسامهة الربوتوكول يف سلسلة التربيد املستدام 

 للحد من الفاقد الغذائي.
 أداة ا بالغ ا لكرتوين عن البياانت - ابء

نتظاره على االكتمال. وستخترب األمانة هذا النظام يشارف تطوير نظام اإلبالغ اإللكرتوين الذي طال ا -٧٦
. وخالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، ستعقد األمانة ٢٠١٩حىت حزيران/يونيه 

اجتماعا جانبيا لعرض نظام اإلبالغ اإللكرتوين ومنح ممثلي األطراف فرصة لتجريب النظام. ويرد شرح مفصل 
. ويف الفرتة بني متوز/يوليه وكانون UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/4 صوص يف وثيقة املعلوماتللنظام املن

استخدامه لتقدمي تقارير البياانت ، سيكون مبقدور األطراف أن ختترب النظام من خالل ٢٠١٩األول/ديسمرب 
مع نظام التسجيل واإلبالغ عن  وتقدمي تعليقات إىل األمانة. وخالل تلك الفرتة، ستشغل األمانة النظام ابلتوازي

البياانت احلايل لضمان االتساق والدقة واملوثوقية. ومن املتوقع أن يبدأ استخدام نظام اإلبالغ اإللكرتوين بشكل 
 .٢٠٢٠كامل حبلول أوائل عام 
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 املزائج واخلالئط - جيم
وفلورية اليت تنتج ويتاجر مبوجب تعديل كيغايل، ستقدم األطراف تقارير عن كميات مركبات الكربون اهليدر  -٧٧

هبا، مبا يف ذلك ضمن مزائج وخالئط مواد التربيد، ومزائج الرغوة، وعوامل النفخ، وعوامل إطفاء احلرائق. ويف 
، ابلصيغة اليت استكملت ووافقت عليها ٧التعليمات واملبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة 

ألطراف، أدرجت املزائج واخلالئط الشائعة اليت حتتوي على مركبات كربون األطراف يف االجتماع الثالثني ل
. إن الدقة يف تركيبات املزائج هي ذات أمهية ١١هيدروفلورية خاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل، يف الفرع 

ن اهليدروفلورية كبرية من أجل احلساب الصحيح ملكافئ اثين أكسيد الكربون من إنتاج واستهالك مركبات الكربو 
 من جانب األطراف.

احملتوية على مركبات الكربون  وقد أعدت األمانة وثيقة معلومات تتضمن اخلالئط واملزائج األكثر شيوعاً  -٧8
. وستستكمل األمانة الوثيقة (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/5)اهليدروفلورية، إىل جانب تركيباهتا ومصادرها 

 .سنوايً 
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 املرفق األول

اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول : 2٨/5املقرر 
 2020-201٨مونرتايل للفرتة 
إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن االختصاصات السابقة لدراسات جتديد موارد الصندوق  إذ يشري

 املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل،
إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق املتعدد  وإذ يشري أيضاً 

 األطراف،
ىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرًا لتقدميه إىل االجتماع التاسع يطلب إ -١

والعشرين لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والثالثني، لتمكني 
رد الصندوق املتعدد األطراف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف من البت بشأن املستوى املالئم لتجديد موا

 ؛٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 
من هذا املقرر، مجلة أمور،  ١أن يضع الفريق يف اعتباره، عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة  -٢

 من بينها ما يلي:
مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مونرتايل  )أ(

واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، خصوصًا ما يتعلق منها ابالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم 
االستهالك املنخفض واملنخفض للغاية، ابإلضافة إىل الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم واملقررات اليت اختذها 

جتماعها الثامن والسبعني واالجتماعات السابقة له، االجتماع الثامن والعشرون لألطراف واللجنة التنفيذية يف ا
 ؛٢٠٢٠-٢٠١8مادامت تلك املقررات تستلزم مصروفات من الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفرتة 

من بروتوكول  ٥ من املادة ١ احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة ابلفقرة )ب(
زاي،  ٢هاء، و ٢ألف إىل  ٢( من حتقيق و/أو مواصلة االمتثال للمواد من ٥ مونرتايل )األطراف العاملة ابملادة

 ايء من الربوتوكول؛ ٢طاء و ٢حاء، و ٢و
من تلبية التزامات االمتثال  ٥احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة ابملادة  )ج(

واو من الربوتوكول، مما يدعم التحول  ٢ادة فيما يتعلق ابمل ٢٠٢٥-٢٠٢٠ذات الصلة خالل فرتة جتديد املوارد 
إىل البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث االحرتار العاملي عند التخلص التدرجيي من مركبات 

الصادر عن مؤمتر األطراف، وااللتزامات املمتدة اليت تعهدت  ١٩/٦الكربون اهليدروكلورية فلورية، مع مراعاة املقرر 
يف إطار اخلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  ٥األطراف العاملة ابملادة  هبا

 فلورية؛
القواعد واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن والسبعني  )د(

ثمارية وغري االستثمارية للتمويل، مبا يف ذلك، على سبيل واالجتماعات السابقة له، لتحديد أهلية املشاريع االست
 املثال ال احلصر، التعزيز املؤسسي؛

أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أرقاماً إرشادية للموارد اليت يتضمنها التمويل املقدر  -3
ن ربطها بتمكني األطراف العاملة الالزم للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واليت ميك
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من تشجيع استخدام البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث االحرتار العاملي،  ٥مبوجب املادة 
فضالً عن تقدمي أرقام إرشادية عن أية موارد إضافية ستلزم ملواصلة التشجيع على استخدام البدائل املنخفضة القدرة 

 ة على إحداث االحرتار العاملي؛أو العدمية القدر 
من االضطالع ابألنشطة  ٥احلاجة إىل موارد إضافية لتمكني األطراف العاملة مبوجب املادة  -4

األولية املتعلقة ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو واخلاضعة للرقابة مبوجب 
 ايء؛ ٢املادة 

الفريق، لدى إعداد التقرير، إبجراء مشاورات واسعة النطاق مع مجيع املعنيني من أن يقوم  -٥
 األشخاص واملؤسسات، واالطالع على سائر مصادر املعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛

أن يسعى الفريق جاهدًا إىل إمتام التقرير يف وقت مناسب ميك نه من توزيعه على مجيع األطراف  -٦
 االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية؛قبل شهرين من 

هبدف املساعدة يف  ٢٠٢٦-٢٠٢4و ٢٠٢3-٢٠٢١أن يقدم الفريق أرقامًا إرشادية للفرتتني  -٧
 .حتديد مستوى متويل مستقر وكاف، على أن يتم حتديث تلك األرقام يف الدراسات املقبلة لتجديد املوارد
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 املرفق الثاين
 (1)املالمح البارزة

 201٨التقييم العلمي الستنفاد األوزون: 
يوثق التقييم أوجه التقدم يف الفهم العلمي الستنفاد األوزون الذي يعكس أفكار الكثري من اخلرباء العلميني الدوليني الذين 
سامهوا يف إعداده واستعراضه. وتضاف هذه التطورات إىل األساس العلمي للمقررات اليت اختذهتا األطراف يف بروتوكول 

صد الطويلة األجل، وحماكاة النماذج اجلديدة للمناخ والكيمياء، والتحليالت اجلديدة. مونرتايل. وهي تستند إىل سجالت الر 
 :هي كما يلي ٢٠١4عام تقييم واملالمح البارزة منذ 

ا جراءات املتخذة يف إطار بروتوكول مونرتايل أدت إىل اخنفاضات يف كميات املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة 
، ٢٠١4. تواصل يف الغالف اجلوي، منذ تقييم عام للرقابة يف الغالف اجلوي وبداية استعادة األوزون االسرتاتوسفريي

الرتوبوسفريي الكلي، وهي من املواد املستنفدة لألوزون الطويلة العمر اخنفاض كميات الكلور الرتوبوسفريي الكلي والربوم 
اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل. ويشري حجم األدلة املتوفرة إىل أن االخنفاض يف املواد املستنفدة لألوزون أسهم 

 يف اجتاهات األوزون املالحظة التالية: كبرياً إسهاما ً 
القطب اجلنويب رغم تواصل حدوثها كل سنة. ونتيجة لربوتوكول مونرتايل أمكن تفادي حدوث وتتعاىف فجوة األوزون يف 

 استنفاد أكرب لألوزون يف املناطق القطبية.
 .٢٠٠٠يف املائة لكل عقد منذ عام  3-١وخارج املناطق القطبية، ازدادت نسبة األوزون االسرتاتوسفريي العلوي بنسبة 

-١٩٩٧درجة مشااًل( خالل الفرتة  ٦٠ -درجة جنواًب  ٦٠مود األوزون الكلي العاملي )ومل يُرصد أي اجتاه هام يف ع
يف املائة تقريبًا من متوسط الفرتة  ٢ويظل متوسط القيم يف السنوات اليت مضت منذ التقييم األخري أقل بنسبة  ٢٠١٦
١٩٦4-١٩8٠. 

، مع حدوث زايدات واخنفاضات متوقعة يف مناطق وستكون تغريات طبقة األوزون يف النصف األخري من هذا القرن معقدة
خمتلفة. ومن املتوقع يف ثالثينات القرن احلايل أن يعود عمود األوزون الكلي عند خطوط العرض الوسطى يف نصف الكرة 
الشمايل إىل الكميات يف فرتة مثانينات القرن املاضي، وأن يعود يف منتصف القرن األوزون عند خطوط العرض الوسطى 

 نصف الكرة اجلنويب. ومن املتوقع أن ُتسد فجوة األوزون يف القطب اجلنويب تدرجيياً، مع عودة عمود األوزون الكلي يف
 الربيعي إىل قيم مثانينات القرن املاضي يف ستينات القرن احلايل. 

الناتج عن مركبات الكربون  ٢١٠٠ومن املتوقع أن خيفض تعديل كيغايل متوسط معدل االحرتار العاملي يف املستقبل يف عام 
درجة مئوية. إن مقدار ارتفاع درجات احلرارة  ٠,١درجة مئوية إىل أقل من  ٠,٥ - ٠,3اهليدروفلورية من خط أساس قدره 

درجة مئوية( هو مقدار كبري يف سياق اتفاق ابريس  ٠,4إىل  ٠,٢اليت ميكن تفاديها بسبب تطبيق أحكام تعديل كيغايل )
درجة مئوية فوق مستوايت  ٢يهدف إىل إبقاء ارتفاع درجة احلرارة العاملية يف هذا القرن عند ما دون ، الذي ٢٠١٥لعام 

 ما قبل العصر الصناعي. 
. ووفقاً (CFC-11) ١١-وقد حدثت زايدة غري متوقعة يف جمموع االنبعااثت العاملية من مركب الكربون الكلوروفلوري

، مما أدى إىل إبطاء ٢٠١٢النبعااثت العاملية من هذا املركب زادت بعد عام لقياسات أجرهتا شبكتان مستقلتان فإن ا
                                                           

الصادر عن فريق التقييم العلمي دون حترير  ٢٠١8 تقرير التقييم الرابعي السنوات لعام ستنسخت هذه الوثيقة كما طبعت يفا ( ١)
 رمسي من جانب األمانة.
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االخنفاض املطرد يف الرتكيزات اجلوية املبلغ عنها يف التقييمات السابقة. وكان سرعة االخنفاض يف الرتكيز العاملي يف الفرتة 
. ويف حني ازدادت ٢٠١٢إىل  ٢٠٠٢تعادل ثلثي سرعة االخنفاض يف الفرتة من عام  ٢٠١٦إىل  ٢٠١4من عام 

فإن مسامهة هذه املنطقة يف زايدة االنبعااثت  ٢٠١٢من شرق آسيا منذ عام  ١١-انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري
 . ومل حيدد البلد أو البلدان اليت زادت فيها االنبعااثت.العاملية غري معروفة جيداً 

. وتشمل هذه املصادر اهلامة، وبعضها مل يكن معروفاا يف السابقبون انبعااثت رابع كلوريد الكر وقد أمكن قياس مصادر 
االنبعااثت غري املقصودة من النواتج العرضية من إنتاج مركبات امليثان الكلورية والبريكلوروايثيلني، واالنبعااثت املتسربة من 

بع كلوريد الكربون اآلن مما كان عليه احلال عملية إنتاج الكلور والقلوايت. وهناك فهم أفضل بكثري للموارد العاملية من را
يف التقييمات السابقة، وكذلك اخنفضت بشكل كبري الفجوة اليت سبق حتديدها بني تقديرات االنبعااثت القائمة على 

 املالحظة وتقديرات االنبعااثت القائمة على الصناعة. 
. إن رتاتوسفريي على استمرار االمتثال للربوتوكولاستمرار جناح بروتوكول مونرتايل يف محاية األوزون االسيتوقف و 

اخليارات املتاحة للتعجيل بتعايف طبقة األوزون هي خيارات حمدودة، ويعود ذلك بشكل أساسي إىل أن اإلجراءات اليت 
اخلاضعة ميكن أن تساعد إىل حد كبري قد اختذت ابلفعل. أما اخليارات املتبقية مثل القضاء الكامل على انبعااثت املواد 

وغري اخلاضعة للرقابة من قبيل رابع كلوريد الكربون واثين كلوريد امليثان؛ واسرتداد خمزوانت املواد وتدمري مركبات الكربون 
الكلوروفلورية واهلالوانت ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ والقضاء على إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

ل، فإهنا ستقود منفردة إىل حتقيق فوائد ضئيلة إىل متواضعة على صعيد اسرتداد األوزون. وستكون انبعااثت وبروميد امليثي
اثين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز يف املستقبل يف غاية األمهية ملستقبل طبقة األوزون من خالل أتثريها على 

تخفيف انبعااثت أكسيد النيرتوز فوائد ضئيلة إىل متواضعة على املناخ وعلى كيمياء الغالف اجلوي. كذلك سيكون ل
 صعيد اسرتداد األوزون.
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 املرفق الثالث
(1)ملخص مقتضب للنتائج الرئيسية واملالمح البارزة

بشأن اآلاثر البيئية وتفاعالت استنفاد  201٨فريق تقييم اآلاثر البيئية: التقييم الرباعي السنوات لعام 
ول مونرتايل حنو األوزون االسرتاتوسفريي، واأل عة فوق البنفسجية، وتغري املناخ: مسامهات بروتوك

 الوصول إىل أرض مستدامة
 األوزون االسرتاتوسفريي، وتغري املناخ، واأل عة فوق البنفسجية على سطح األرض - ألف

يف املناطق املدارية  (UV-B)لنجاح بروتوكول مونرتايل، كانت الزايدات يف األشعة فوق البنفسجية ابء  نظراً  -١
يف املائة(  ١٠-٥يف الوقت احلاضر نتيجًة الستنفاد األوزون االسرتاتوسفريي ضئيلًة للغاية، كما أهنا كانت قليلة )

لقطبية فقط. ومع توقع تعايف األوزون االسرتاتوسفريي ، وكبرية يف املناطق ا°(٦٠-3٠يف خطوط العرض الوسطى )
خالل العقود العديدة القادمة تشري التقديرات اجلديدة ملؤشر األشعة فوق البنفسجية لنهاية القرن مقارنة ابلعقد 

طى، يف املائة على خطوط العرض الوس ٦يف املائة فوق القارة املتجمدة اجلنوبية وحىت  3٥احلايل إىل اخنفاض قدره 
لكن مع وجود أوجه عدم يقني انمجة عن عوامل خمتلفة، مثل التغريات يف الغطاء السحايب وتركيزات اهلباء اجلوي 

 وانعكاسية السطح، والكثري من هذه العوامل يتأثر بتغري املناخ.
لطبيعية، ويعتمد أتثري األشعة فوق البنفسجية على الكائنات احلية )مبا فيها اإلنسان(، واملادة العضوية ا -٢

وامللواثت، واملواد، على تعرضها هلذه األشعة الذي حتدده عدة عوامل إضافة إىل استنفاد األوزون االسرتاتوسفريي، 
مبا يف ذلك آاثر تغري املناخ. وختضع العديد من اآلاثر البيئية والصحية النامجة عن التعرض لألشعة فوق البنفسجية 

يتأثر بتغري  تعرض لألشعة فوق البنفسجية ألف واإلشعاع املرئي، وهو أيضاً ابء أيضًا بدرجات متفاوتة لتأثري ال
املناخ. إن تغري املناخ وآاثره )مثل اجلفاف؛ ودرجات احلرارة املرتفعة؛ واحلرائق؛ وانتشار اآلفات والعوامل املمرضة؛ 

ذابة والرواسب يف املياه الساحلية والزايدات يف الظواهر اجلوية البالغة الشدة اليت تزيد مدخالت املادة العضوية امل
والداخلية وتقلل من شفافية املياه؛ وذوابن األهنار اجلليدية والغطاء الثلجي واجلليدي( تغري الغطاء النبايت، حيث 
تغري التوقيت املومسي ألحداث ابلغة األمهية يف دورة احلياة مثل إزهار النبااتت، وتفتح براعم األشجار يف الربيع، 

حليواانت وتناسلها، وحتويل النطاقات اجلغرافية هلجرة العشائر النباتية واحليوانية والكائنات احلية املائية. إن وظهور ا
 اآلاثر اإلمجالية هلذه التغيريات ابلغة التعقيد.

 صحة ا نسان - ابء
 تؤدي زايدة التعرض لألشعة فوق البنفسجية إىل زايدات يف عدد حاالت سرطان اجللد وغريها من -3

األمراض البشرية النامجة عن األشعة فوق البنفسجية، مثل إعتام عدسة العني واضطراابت احلساسية للضوء. 
ويتفاوت تعرض األفراد لألشعة فوق البنفسجية من ُعشر إىل عشرة أمثال املتوسط لعامة السكان، ويتوقف ذلك 

 مقابل الوقت الذي يقضيه يف اهلواء الطلق على سلوك الناس، مبا يف ذلك الوقت الذي يقضيه الفرد داخل املباين
وحتت اهلياكل الظليلة. كذلك يتوقف تعرض اجللد أو العينني على استخدام وسائل احلماية من الشمس. وتعمل 
درجات احلرارة الدافئة والتهطال املتغري املعدل الناجتان عن تغري املناخ إىل تغيري تصرفات اإلنسان فيما يتعلق 

س، إال أن اجتاه وحجم التأثري يتسمان ابلتباين الشديد يف مجيع أحناء العامل. وتعمل صبغات اجللد ابلتعرض للشم

                                                           
 ٢٠١8ابملوجز التنفيذي يف تقرير التقييم الرابعي السنوات لعام ‘‘ النتائج الرئيسية واملالمح البارزة’’أعدته األمانة من فرع  ( ١)

 الصادر عن فريق تقييم اآلاثر البيئية. 
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على ختفيف حجم جرعات األشعة فوق البنفسجية على الرتكيبات البيولوجية يف اجللد حيث توفر البشرة األغمق 
 قدراً كبرياً من احلماية ضد سرطاانت اجللد.

وميكن أن تعزى الزايدة يف معدالت اإلصابة بسرطان اجللد يف القرن العشرين بدرجة كبرية إىل تغيريات  -4
يف العديد من البلدان املتقدمة النمو اليت تقطنها  يف السلوك. إن سرطان اجللد هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً 

يف كل سنة يف نيوزيلندا، هناك ما يزيد على  غالبية من السكان ذوي البشرة الفاحتة اللون. وعلى سبيل املثال،
حالة جديدة من سرطان القولون واملستقيم. إن  3 ٠٠٠حالة جديدة من سرطان اجللد مقارنة بنحو  ٩٠ ٠٠٠

األكثر تكلفة عالجية من بني أنواع السرطان يف العديد من هذه البلدان. وتقدر تكاليف  سرطان اجللد هو أيضاً 
ومن  ٢٠١١مليون دوالر يف عام  4٥٧ين  اجللدي اخلجبيث يف الوالايت املتحدة األمريكية بنحو عالج الوجرجم امليالني

. وميثل خطر التعرض لألشعة فوق البنفسجية ما ٢٠3٠بليون دوالر تقريباً يف عام  ١,٦املتوقع أن تزيد لتصل إىل 
بيث عند السكان ذوي البشرة الفاحتة اللون. يف املائة من خطر اإلصابة ابلوجرجم امليالنيين اجللدي اخلج  ٩٦-٦٠نسبته

تعزى إىل  ٢٠١٢إصابة جديدة ابلوجرجم امليالنيين  اخلجبيث يف عام  ١٦8 ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن زهاء 
 لألشعة فوق البنفسجية الناجم عن التغيريات السلوكية. وتظهر الدراسات النمذجة أنه، نظراً ‘‘ الزائد’’التعرض 

ميكن للعامل أن يتجنب اآلاثر املدمرة لألشعة فوق البنفسجية  ٢٠٦٥ول مونرتايل فإنه حبلول عام لتنفيذ بروتوك
على صحة اإلنسان، مبا يف ذلك الزايدات الكبرية يف معدالت اإلصابة بسرطان اجللد لدى السكان ذوي البشرة 

( يف 4٠أشعة فوق بنفسجية <  الفاحتة اللون النامجة عن ارتفاع مستوايت األشعة فوق البنفسجية )أي مؤشر
 املناطق املدارية.

مليون شخص  ١٢,٦وميثل إعتام عدسة العني السبب الرئيسي لالعتالل البصري على الصعيد العاملي ) -٥
بسبب إعتام عدسة العني(. ويف البلدان  ٢٠١٥مليون شخص أصيبوا إبعاقة بصرية يف عام  ٥٢,٦أصبحوا عمي و

وص، اليت غالبًا ما تسود فيها مستوايت عالية من األشعة فوق البنفسجية املنخفضة الدخل، على وجه اخلص
احمليطة، قد يكون احلصول على اجلراحة لعالج إعتام عدسة العني حمدوداً، مما جيعل إعتام عدسة العني ليس فقط 

 لفقدان سبل كسب الرزق واألضرار االقتصادية.  رئيسياً  فحسب بل مصدراً  رئيسياً  صحياً  شاغالً 
 قلق إزاء ارتفاع مستوايت األشعة فوق البنفسجية ابء بسبب استنفاد األوزون االسرتاتوسفريي حمركاً إن ال -٦

لوضع برامج ترمي إىل تعزيز احلماية من الشمس يف العديد من البلدان. وثبت أن برامج احلماية من الشمس  هاماً 
شد االسرتاتيجيات السلوكية ابملستوى من حيث التكلفة يف الوقاية من سرطان اجللد. وجيب أن تسرت  فعالة جداً 

اآلين لألشعة فوق البنفسجية احمليطة وأن تتضمن التحكم يف استخدام الوقت يف اهلواء الطلق، إىل جانب استخدام 
املالبس والقبعات والوقاء الشمسي والنظارات الشمسية لتقليل التعرض لألشعة فوق البنفسجية. وميكن تيسري 

توفري الظل يف األماكن العامة مثل املتنزهات وأحواض السباحة واملدارس، وحتسني فرص  تغيري السلوك عن طريق
 الوصول إىل وسائل حجب أشعة الشمس.

وتشمل فوائد التعرض لألشعة فوق البنفسجية إنتاج فيتامني )د( يف جسم اإلنسان، وهو أمر ابلغ األمهية  -٧
ة. وهناك أدلة متزايدة على جمموعة من الفوائد األخرى لسالمة العظام، وال سيما أثناء سن الرضاعة والطفول

للتعرض لألشعة فوق البنفسجية من خالل املسار املشتمل على فيتامني )د( واملسار غرب املشتمل عليه، مبا يف 
 ذلك فيما يتصل أبمراض املناعة الذاتية النظامية )مثل التصلب املتعدد( والوقاية من قصر النظر واحلد من الوفيات

 غري السرطانية.
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وال ميكن بسبب الثغرات يف معارفنا حساب كمية األشعة فوق البنفسجية الالزمة لتحقيق توازن بني  -8
سيما ابلنظر إىل أن هذه الكمية تتفاوت على األرجح حسب السن ونوع اجلنس ونوع  املخاطر والفوائد، وال

غيري التوازن بني املخاطر والفوائد للسكان الذين يعيشون البشرة واملوقع. وستؤدي التغريات املتوقعة يف املناخ إىل ت
 يف املناطق املختلفة. 

 نوعية اهلواء - جيم
حترك األشعة فوق البنفسجية تفاعالت كيميائية ضوئية يف العديد من املركبات الكيميائية املنبعثة، مما  -٩

يولد ملواثت اثنوية، مبا يف ذلك األوزون على سطح األرض وبعض أنواع اجلسيمات امللو ِّثة. وتشري دراسات 
شعة فوق البنفسجية بسبب اسرتداد األوزون النمذجة يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل أن حدوث اخنفاض يف األ

االسرتاتوسفريي سيؤدي إىل اخنفاض األوزون على سطح األرض يف بعض املناطق احلضرية ولكن سيؤدي إىل 
حدوث زايدات طفيفة فيه يف أماكن أخرى. وخلص عدد من التقييمات الدولية األخرية إىل أن سوء نوعية اهلواء 

تشري التقديرات إىل أهنا أكرب سبب للوفيات على الصعيد العاملي بسبب العوامل هو قضية صحية عاملية هامة و 
 4,٢ميكرومرت( نتج عنه  ٢,٥البيئية )على سبيل املثال، التعرض للجسيمات الدقيقة العالقة )اليت يقل قطرها عن 

ن سوء نوعية اهلواء فإنه (. ونظراً ألن عدداً كبرياً من السكان يتضررون ابلفعل م٢٠١٥مليون حالة وفاة يف عام 
 حىت التغريات النسبية الصغرية يف األشعة فوق البنفسجية ميكن أن تكون هلا عواقب كبرية على الصحة العامة.

 الزراعة وا نتاج الغذائي - دال
هناك القليل من األدلة على أن الزايدات املتواضعة يف األشعة فوق البنفسجية الشمسية هلا أي أثر سليب  -١٠

على إنتاجية احملاصيل والنبااتت. ومن غري الواضح كيف كان اإلنتاج الغذائي سيتأثر بغياب بروتوكول مونرتايل. كبري 
يف املائة يف األشعة فوق البنفسجية، أي مبا  ٢٠وخلص حتليل خلطوط العرض القطبية إىل أن حدوث زايدة قدرها 

يف املائة  ٦ريي، من شأنه أن يقلل إنتاج النبااتت بنسبة يف املائة يف األوزون االسرتاتوسف ١٠يعادل اخنفاض قدره 
يف املائة يف األشعة فوق البنفسجية(.  3يف املائة يف النمو لكل زايدة قدرها  ١فقط تقريبًا )أي اخنفاض بنسبة 

لكن من غري املؤكد إىل أي مدى سيستمر هذا االرتباط عند مستوايت أعلى من األشعة فوق البنفسجية، وميثل 
 ذا األمر ثغرة معرفية هامة.ه

وميكن لعوامل تغري املناخ، مثل اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة وارتفاع مستوايت اثين أكسيد الكربون،  -١١
ما تتوقف على  أن تغري طريقة أتثري األشعة فوق البنفسجية على احملاصيل النباتية، إال أن هذه اآلاثر معقدة وغالباً 

تلف التفاعالت بني األشعة فوق البنفسجية وتغري املناخ أن يثري املمارسات الزراعية ظروف النمو. وميكن لفهم خم
للمزارعني ومريب احليواانت يف مواجهة تزايد التغري البيئي. وغالبًا ما تسهل حدوث اآلاثر املفيدة لألشعة فوق 

ؤدي إىل تغيريات يف اجلودة البنفسجية على النبااتت مستقبالت ضوئية حمددة تنظم منو النبااتت وتطورها، وت
التغذوية للمحاصيل الغذائية ويف مقاومة النبااتت لآلفات والعوامل املمرضة. وقد يؤدي خفض التعرض لألشعة 
فوق البنفسجية الناجم عن التغيريات يف مستوايت األوزون االسرتاتوسفريي واملناخ أو تغيري املمارسات الزراعية إىل 

 ثري على األمن الغذائي بطرق أخرى خبالف جمرد اآلاثر املباشرة على احملصول.أوالتاحلد من مناعة النبااتت 
 نوعية املياه ومصائد األمساك - هاء

تعمل التغريات يف التعرض لألشعة فوق البنفسجية وأعماق االمتزاج على تغيري الرتكيب األساسي للنظم  -١٢
)مثل نوعية املياه وإنتاجية مصائد األمساك( بطرق حمددة  اإليكولوجية املائية وابلتايل خدمات النظم اإليكولوجية

هي ذات أجسام انصعة وحساسة للضرر الناجم عن  إقليمياً. إن يرقات العديد من أنواع األمساك اهلامة جتارايً 
األشعة فوق البنفسجية. وقد يؤدي توزع تلك الريقات يف املياه السطحية العالية التعرض لألشعة فوق البنفسجية 
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ىل احلد من معدل بقاء األمساك واملصيد من األمساك. أما اخنفاض شفافية البحريات ذات املياه الصافية، الذي إ
شعة فوق البنفسجية مرتبطة يعوق نفاذ األشعة فوق البنفسجية، فقد يزيد من احتمال الغزو من أنواع حساسة لأل

الكثري من املياه الداخلية والساحلية ‘‘ تسمري’’لية. ويؤدي على األنواع األص ابملياه الدافئة وميكن أن يؤثر ذلك سلباً 
نتيجًة للتهطال الغزير وذوابن األهنار اجلليدية والرتبة الصقيعية إىل فقدان خدمات النظام اإليكولوجي القيمة اليت 

رضة. أما الزايدة من خالهلا تعقم األشعة فوق البنفسجية الشمسية املياه السطحية بقتلها للطفيليات والكائنات املم
يف تواتر حاالت اجلفاف ومدهتا يف منطقة حمددة فهي ذات أتثري معاكس حيث تزيد من صفاء املياه وتعزز التطهري 

 عن كوهنا تغري توزيع عمق العوالق اليت توفر موارد غذائية ابلغة األمهية لألمساك. الشمسي للمياه فضالً 
 البيوجيوكيميائية، واستجاابت نظام املناخ، والتنوع البيولوجيالدورات  - واو

تؤثر التغريات يف أوزون االسرتاتوسفري واملناخ على الدورات البيوجيوكيميائية اليت حيركها ضوء الشمس،  -١3
بنفسجية وابلتايل تؤثر على انبعااثت غازات االحتباس احلراري ونوعية اهلواء واملاء. ومن شأن التعرض لألشعة فوق ال

الشمسية واإلشعاع املرئي أن يعجل بتحلل املواد العضوية الطبيعية )مثل النفاايت النباتية الربية، وفتات األحياء 
املائية، واملادة العضوية املذابة( وحتول امللواثت. ويؤدي التحلل الضوئي للمواد العضوية الطبيعية إىل انبعاث غازات 

ين أكسيد الكربون وأكسيد النيرتوز. وميكن للزايدات يف حاالت اجلفاف وحرائق االحتباس احلراري، مبا يف ذلك اث
الغاابت واحنالل األراضي الدائمة التجمد بفعل تغري املناخ أن تزيد من التحلل الضوئي، مما ينتج حلقة تفاعل 

 إجيايب تنشط االحرتار العاملي. ويظل حجم ذلك التأثري ثغرة معرفية هامة.
ع الكائنات احلية املائية والربية يف حتملها لألشعة فوق البنفسجية، وهذه االختالفات ميكن وتتفاوت أنوا  -١4

أن تؤدي إىل تغيريات يف تكوين اجملتمعات اإليكولوجية وتنوعها يف ظل ارتفاع مستوايت األشعة فوق البنفسجية. 
 اليت يتسبب فيها األوزون موئل وبقاء ويف الوقت احلاضر، هتدد التغريات يف املناخ اإلقليمي لنصف الكرة اجلنويب

بعض األنواع الفريدة اليت تنمو يف األحراج العالية الفريدة ابهلضبة املرتفعة يف أمريكا اجلنوبية، وكذلك األشنات 
وغريها من اجملتمعات النباتية يف القارة املتجمدة اجلنوبية، لكنها تعزز جناح اإلجناب يف بعض الطيور والثدييات 

ية. ومن املعروف أن حاالت الفقدان يف تنوع األنواع يف النظم اإليكولوجية املائية مرتبط ابلتعرض الشديد البحر 
لألشعة فوق البنفسجية، وميكن أن يتسبب يف تدهور سالمة واستقرار النظم اإليكولوجية واخلدمات اليت توفرها 

 للبشر.
 امللواثت واملواد - زاي

اماًل رئيسياً يؤثر على الدورة البيوجيوكيميائية للملواثت وحتللها من خالل متثل األشعة فوق البنفسجية ع -١٥
التفاعالت الضوئية املباشرة وغري املباشرة. ولآلاثر احملتملة لتغري املناخ، مثل زايدة التهطال الغزير أو حاالت 

الظروف احمللية، مما يشكل  اجلفاف، أيضاً أتثري كبري على التحلل الضوئي للملواثت. وتتوقف هذه التأثريات على
حتدايت يف وجه التنبؤ آباثر امللواثت على صحة اإلنسان والبيئة وإدارة هذه اآلاثر. ومن انحية، يزيد التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية مسية امللواثت مثل مبيدات اآلفات واهليدروكربوانت العطرية املتعددة احللقات للكائنات 

أخرى، حيول الشكل األكثر مسيًة من ميثيل الزئبق إىل أشكال أقل مسية، مما حيد من تراكم احلية املائية؛ ومن انحية 
 الزئبق يف األمساك. وتتأثر هذه التأثريات أيضاً ابلتعرض لألشعة فوق البنفسجية حتت سطح املاء.

من  وتستخدم مواد حجب أشعة الشمس على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف مواد التجميل، حلماية البشر -١٦
أشعة الشمس. ومع ذلك، فمن املسلم به اآلن أن هذه املواد تغسل إىل املياه الساحلية وقد تؤثر على النظم 
اإليكولوجية املائية. ودفعت مسية مواد حجب أشعة الشمس االصطناعية لألحياء املائية بعض احلكومات إىل 

سيمات البالستيكية البحرية الدقيقة )جسيمات حظر أنواع معينة من هذه املواد أو النظر يف حظرها. وتنتشر اجل
انشئًا للنظم  خطرياً  على نطاق واسع يف حميطات العامل وتشكل هتديداً  مم( حالياً  ٥بالستيكية يقل قطرها عن 
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اإليكولوجية البحرية، ومن املعروف أن الكثري من الكائنات احلية اآلن تبتلع هذه اجلسيمات. وتتشكل اجلسيمات 
لبحرية الدقيقة بفعل حتلل وتفكك املنتجات البالستيكية والنفاايت املعرضة ألشعة الشمس الذي البالستيكية ا

حتفزه األشعة فوق البنفسجية وتتسارع وتريته عند ارتفاع درجات احلرارة واألشعة فوق البنفسجية. وتوجد هذه 
ا على مستوى العامل لالستهالك البشري، يف املائة من األمساك اليت يتم تسويقه ٢٠اجلسيمات امللو ِّثة يف أكثر من 

 لكن مسيتها غري معروفة.
ويضر التعرض لألشعة فوق البنفسجية الشمسية ابلسالمة الوظيفية للمواد العضوية املستخدمة يف البناء  -١٧

 بدالً  فإن استخدام املواد الطبيعية مثل اخلشب‘‘ خضراء’’ويقصر عمرها يف اخلدمة. وابلنظر إىل االجتاه حنو املباين 
من البالستيك قد زاد. إن بعض هذه املواد الطبيعية أكثر عرضة لتسارع الشيخوخة بسبب زايدة التعرض لألشعة 

وفعالة  فوق البنفسجية. ويتواصل بذل اجلهود الرامية إىل حتديد وتطوير مواد مضافة جديدة أكثر أماانً 
 للمواد البالستيكية وطالءات اخلشب. ‘‘ خضراء’’و

أن املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل وبعض وبدائلها تتحلل مكونًة محض  ومن املعروف -١8
اخلليك الثالثي الفلور يف الغالف اجلوي واملياه السطحية. وحلمض اخلليك الثالثي الفلور مصادر متعددة بشرية 

ور يف الوقت الراهن صغرية وال يتوقع املنشأ كما أنه ينتج أيضاً بصورة طبيعية. إن كميات محض اخلليك الثالثي الفل
 على البشر أو البيئة. أن تشكل خطراً 

 االستنتاجات والفجوات املعرفية - حاء
، كبرياً يظل القياس الكمي للكثري من الفوائد املستمدة من التنفيذ الناجح لربوتوكول مونرتايل ميثل حتداي ً  -١٩

البنفسجية غري مؤكدة ابلنظر إىل تغري املناخ ومدى  وتظل االجتاهات املستقبلية على صعيد التعرض لألشعة فوق
 استجابة اإلنسان هلذا التغري.

 يتطلب حتسني القياس الكمي لآلاثر البيئية املرتتبة على التغريات املقبلة يف األوزون االسرتاتوسفرييو  -٢٠
معاجلة العديد من الثغرات الكبرية يف املعارف احلالية مبا من شأنه أن يدعم حتسني قياس ومنذجة آاثر استنفاد 
األوزون االسرتاتوسفريي وتغري املناخ على الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية وعلى مواد مثل الدهاانت واللدائن 

تغريات يف التوقيت املومسي ألحداث دورة احلياة النامجة عن تغري واألخشاب. ونتيجة لتغيري النطاقات اجلغرافية وال
املناخ، فإن من الواضح أن العديد من الكائنات احلية، مبا يف ذلك التجمعات السكانية، سوف تشهد توليفات 

اآلاثر متباينة ومتفاعلة من األشعة فوق البنفسجية وتغريات بيئية أخرى متعددة العوامل. إن القياس الكمي لتلك 
على البشر والنظم اإليكولوجية هو أمر ابلغ الصعوبة، حيث أن الكثري من النتائج تتوقف على التصرفات البشرية 

 واالستجاابت اجملتمعية اليت يصعب التنبؤ هبا. 
اليت أبلغ عنها  ١١-ومن املتوقع أن تكون للزايدات غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري -٢١

أتثريات ضئيلة على استنفاد األوزون االسرتاتوسفريي، وابلتايل على الصحة البشرية والبيئة. وميكن أن تشمل  اً مؤخر 
اليت اقرتحت ملكافحة االحرتار الناجم عن غازات االحتباس احلراري، ‘‘ اهلندسة األرضية’’األخطار اجلديدة أنشطة 

ألشعة فوق البنفسجية إىل سطح األرض. وميكن حلقن األمر الذي ميكن أن يكون له عواقب تتمثل يف وصول ا
الرذاذ الكربييت يف االسرتاتوسفري أن يسرع عملية فقدان األوزون االسرتاتوسفريي إذا ظلت هناك كميات كبرية من 
املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلوي. إن جمموعة التغيريات على امتصاص األوزون لألشعة فوق البنفسجية 

شارها بفعل مركبات الكربيتات ستكون له عواقب معقدة خيالية على صعيد انتقال األشعة فوق البنفسجية وانت
 إىل مستوى سطح األرض، وستكون نسبة األشعة فوق البنفسجية املباشرة إىل املنتشرة أكرب بشكل مطرد.

__________ 


