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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
 ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاينتشرين  ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

  *من جدول أعمال اجلزء التحضريي) ج( ٨البند 
تطبيقات بروميد امليثيل : املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل

  يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

التقرير املوجز للرئيسني املشاركني حللقة العمل بشأن استخدام بروميد امليثيل يف 
   ومعاجلات ما قبل الشحنأغراض احلجر الزراعي

  مقدمة

بروتوكول مونتريال،  لالجتماع العشرين لألطراف يف ٢٠/٦ لطلب الوارد يف املقرراستجابة ل  - ١
عقدت حلقة عمل بشأن استخدام بروميد امليثيل يف أغرض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، 

 قبيل االجتماع احلادي والعشرين ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣يف بورت غالب، مصر، يف يوم 
  . مباشرةلألطراف يف بروتوكول مونتريال

وقد أعد الرئيسيان املشاركان حللقة العمل التقرير املوجز احلايل الذي يتضمن القضايا الرئيسية   - ٢
اليت أثريت أثناء حلقة العمل بغرض مساعدة األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين يف مداوالا 

  .تطبيقات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحنبشأن 

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.21/1.  
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  املعلومات األساسية العلمية  -أوالً 
تتمثل القضايا الرئيسية املنبثقة عن اجللسة األوىل املخصصة للمعلومات األساسية العلمية يف   - ٣

  :التايل
بعاثات بسرعة أكرب عنها أن بروميد امليثيل يف الغالف اجلوي يستجيب الخنفاض االن  )أ(  

  من معظم املواد املستنفدة لألوزون األخرى وذلك نظراً لقصر عمره؛
 حاالت االخنفاض املرصودة يف بروميد امليثيل يف الغالف اجلوي طوال عام باستبعاد  )ب(  

سيكون ) مكافئ الكلور الفعال( اهلالوجينات يف الغالف اجلوي  نسبة فإن االخنفاض العام يف٢٠٠٧
   يف املائة؛٢٥ل بقرابة أق

 الزراعي ومعاجلات ما قبل  انبعاثات بروميد امليثيل من استخدامات احلجرمتثل  )ج(  
 وتزداد ٢٠٠٧ املتصلة بالتعفري خالل عام  انبعاثات بروميد امليثيل جمموع يف املائة من٥٠نسبة الشحن 

  األمهية النسبية هلذه االنبعاثات؛
 ١نسبة  ميثلتخدم يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن إن بروميد امليثيل املس  )د(  

حمسوبة مبكافئ  (٢٠٠٧يف املائة من اهلالوجينات املستنفدة لألوزون املوجودة يف الغالف اجلوي يف عام 
من جمموع انبعاثات املواد ) بدالة استنفاد األوزونكيلو طن  ٦,٥أو ( يف املائة ٢,٩و) الكلور الفعال

  ؛٢٠٠٧ألوزون يف عام املستنفدة ل
، فإن ٢٠٠٧واستناداً إىل سيناريوهات حسبت يف تقرير فريق التقييم العلمي لعام   )ه(  

 كيلو طن يف السنة ١٠,٧القضاء على استخدامات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن مبقدار 
 يف  جمموع مكافئ الكلور الفعالفضيؤدي إىل خ سوف ٢٠٥٠ إىل ٢٠١٥خالل الفترة من 

  . يف املائة٣,٢ بنسبة ٢٠٥٠ إىل ٢٠٠٧االستراتوسفري يف الفترة من 

معلومات أساسية وعرض التقرير النهائي لفرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما   -ثانياً 
  قبل الشحن

لقة توجز أدناه القضايا الرئيسية اليت أثريت واالستنتاجات اليت استخلصت من اجللسة الثانية حل  - ٤
  .العمل اليت تناولت التقرير النهائي لفرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

  العروض املقدمة من فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن  -ألف 
ما قبل الشحن إنتاج بروميد امليثيل املبلغ عنه لالستخدامات املعفاة للحجر الزراعي ومعاجلات   - ٥

  ، أي ما حنو  ثابتاً يف معدله السنوي وبنفس مستوى االستهالكىبق ٢٠٠٧ و ١٩٩٩فيما بني 
  .طن متري يف السنة ١١ ٠٠٠
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 االستهالك املبلغ عنه للحجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن لدى ،٢٠٠٧يف عام   - ٦
) ٥األطراف العاملة باملادة (نتريال  من بروتوكول مو٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

فقد كانت نسبة استهالك األطراف .  ألول مرة٥جتاوز االستهالك لدى األطراف غري العاملة باملادة 
 يف املائة يف ٥٤ وبلغت النسبة ٢٠٠٠ يف املائة من جمموع االستهالك العاملي لعام ٢٤ ،٥العاملة باملادة 

بني  طن متري ١ ٣٠٠تفاوت بنحو  ٥عاملة مبوجب املادة لدى األطراف غري ال ومثة .٢٠٠٧عام 
  .٧االستخدام اإلمجايل املقدر بالتحليل املنطلق من القاعدة وبني االستهالك املبلَّغ عنه مبوجب املادة 

الكتل :  مخس فئات رئيسيةيف يف املائة من االستخدامات اليت جرى حتديدها ٨٨تقع نسبة   - ٧
لتغليف اخلشبية؛ واحلبوب، مبا يف  ااألخشاب وموادو قبل الزراعة؛ )احلقول(  التربةوتعفرياخلشبية، 

 وظهر أيضا تفاوت مماثل بالنسبة لكل سنة من سنوات الفترة .ذلك األرز؛ والفواكه واخلضر الطازجة
٢٠٠٧-٢٠٠٤.  

ذه يقتضي أي من ه ما معقدة وكثرياً استخدام بروميد امليثيل والبدائل تنظمالضوابط اليت   - ٨
 وبالنسبة ملعظم الكميات الضخمة من بروميد امليثيل املستخدم .الضوابط أن ينظر إليه يف سياق اآلخر

هناك عدد بالذات وبروميد امليثيل ال حتدد الضوابط فإن يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن 
  .من البدائل املتوافرة

مليثيل يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما وتقع الضوابط اليت تؤثر على استخدام بروميد ا  - ٩
ضوابط الصادرات حيث يكون استخدام بروميد امليثيل استجابة :  رئيسيةن يف ثالث فئاتحقبل الش
أو " آفات احلجر الزراعي"تدبري خاص بالصحة النباتية من أجل مكافحة ل أو الزراعيحلجر لنظام ا

واردات حيث يكون استخدام الما قبل الشحن؛ وضوابط ملكافحة آفات تؤثر على اجلودة مثل معاجلة 
 حجر زراعي يف فترة ما بعد الدخول أو لتدبري صحة نباتية أو الكتشاف لنظامبروميد امليثيل استجابة 

حشرات حية أو غريها من اآلفات؛ وضوابط صحة النبات حيث يستخدم بروميد امليثيل ملعاجلة التربة 
  . أرصدة مشاتل لصحة النباتةتنميقبل الزراعة من أجل دعم 

وفيما يتعلق ببدائل بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن أوردت فرقة   - ١٠
العمل أن نسبة مئوية صغرية فقط من املواد القابلة للتلف اليت يتم االجتار ا عاملياً قد عوجلت بربوميد 

 طناً من بروميد امليثيل استخدم يف عام ٦٤٦ االقتصادي أن ويقدر فريق التكنولوجيا والتقييم. امليثيل
 يف املواد القابلة للتلف؛ ويعترب نصف ذلك ميكن االستعاضة عنه باحلرارة أو الربودة أو بأي ج ٢٠٠٧

  .قائم على النظم وغريه من مواد التعفري األخرى
تلف مواد التعفري ا يف ذلك خمتوجد بدائل متنوعة للكتل اخلشبية ومواد التغليف اخلشبية مب  - ١١

 ومثة بديل ملواد التغليف اخلشيب .احلرارة اليت تعترب املعاجلة املفضلة ملواد التغليف اخلشبيةللكتل اخلشبية و
وميكن أيضا . تتمثل يف حتاشي احلاجة إىل املعاجلة وذلك باستعمال مثال ألواح البالستيك أو الكرتون

  .فتات اخلشبوألواح استعمال اخلشب الرقائقي 



UNEP/OzL.Pro.21/INF/10  

4 

تدابري بطيئة املفعول لتحقيق وضع خال ب ميكن يف بعض احلاالت استخدام وفيما يتعلق باحلبو  - ١٢
تستخدم مركبات الفوسفني واملعاجلات اخلاضعة للمراقبة يف الغالف اجلوي كبدائل  - من اآلفات

فلوريد السلفوريل أو كربيتيد ويف احلاالت اليت تستدعي عملية سريعة يستخدم التعفري ب. لربوميد امليثيل
ويعد اإلثنان أكثر فعالية يف حاالت التعرض . الكربونيل كبدائل تقنية ذات سرعة مشاة لربوميد امليثيل

  .طلب بشكل حمدد بروميد امليثيل للحبوبوهناك بلدان قليلة ت. لفترة أطول
 اليت هي نفس درجة  من البدائل وفيما يتعلق بتعفري التربة يف فترة ما قبل الزراعة، هناك عدد  - ١٣

  . بروميد امليثيلفعالية
 شروط أمن احلجر الزراعي والشروط  وتشمل هذه حواجز حتول دون اختاذ البدائلوتوجد  - ١٤

  .التنظيمية وشروط الكفاءة واللوجستيات
 وميكن أن يؤدي حتسني املمارسات إىل تقليل االنبعاثات خالل عملية التعفري يف كثري من  - ١٥

هناك على األقل ثالث موردي . احلاالت، وميكن بالتايل حتقيق التعرض املطلوب بقدر أقل من الغاز
وتعتمد مجيع املعدات التجارية يف مرحلة ما .  خصيصاً للجماركاهزةمعدات جتارية وبعض املنشآت 

  .على اجلمع للكربون النشط، ولكن ختتلف املعاجلات بعد ذلك
النبعاثات من خمتلف عمليات تعفري احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن  تقديرات اومتثل  - ١٦

  . يف املائة٧٩ويبلغ املتوسط بالوزن حنو . احلدود العليا لربوميد امليثيل الذي ميكن إعادة مجعه
 ومعاجلات ما قبل الزراعيوعلى ضوء املعلومات املتوافرة، متكنت فرقة العمل املعنية باحلجر   - ١٧

من احلصول على تقديرات أولية لالستخدامات والكميات اليت حيتمل أن تستبدل ببدائل الشحن 
ومثة بدائل لربوميد امليثيل جمدية تقنيا يف األصناف الرئيسية .  لالستخدامات الرئيسيةلربوميد امليثيل

  .لالستخدامات يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
هناك بيانات كافية متوافرة لتزويد األطراف مبعلومات عن كميات بروميد امليثيل اليت تستخدم   - ١٨

حالياً ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وقيمة بروميد امليثيل املستخدم يف احلجر 
راف يف أن الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن واحلواجز اليت حتول دون االستعاضة عنه إذا رغبت األط

 يف إطار نوع تضع انبعاثات بروميد امليثيل من استخدامات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
. حتقيق ذلك بتعديل تدابري الرقابة احلالية على بروميد امليثيل يف بروتوكول مونتريالوميكن . من الرقابة

احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل ومن املفترض أن يؤدي إيقاف إعفاء بروميد امليثيل الستخدامات 
  .الشحن إىل بداية قروض متويل بشكل ما من الصندوق املتعدد األطراف

ويف ضوء التحديد الواضح للتبعات قد تود األطراف أن تنظر يف التدابري املناسبة لتحقيق   - ١٩
  .ناستعادة مراقبة انبعاثات بروميد امليثيل من احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشح
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  االتفاقية الدولية حلماية النباتات عرض عن   -باء 
 اآلفات النباتية واستجالباالتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي معاهدة دف إىل منع انتشار   - ٢٠

  . ة املناسبةيتدابري الرقابال وإىل ترويج
دائل بروميد امليثيل  واستخدام باالسترداد، وتكنولوجياتتشجع االتفاقية أفضل املمارسات، و  - ٢١

  .  ذلك ممكناًيكونحيثما 
 والتسجيل ه، استخدام بروميد امليثيل، وخفض انبعاثاتاالستعاضة عنتشمل االستراتيجية و  - ٢٢

  .هاتالدقيق الستخدام
، تعد املعاجلة باحلرارة )ISPM 15(  لتدابري الصحة النباتية١٥  ملعيار الدويل وضمن إطار ا  - ٢٣

وجيري حاليا تقييم ستة بدائل أخرى لربوميد امليثيل .  يف معاجلة مواد التغليف اخلشبيةاألسلوب املفضل
  ضمن هذا املعيار

  ناقشةامل  - جيم
 العاملة طرافاألناسبة للتنفيذ يف امل اجلدوى االقتصادية للبدائل عنفائدة املعلومات شدد على   - ٢٤

 الزراعياحلجر املعنية بفرقة العمل وذُكر أن . ائلبدتلك ال بشأن اإليضاحيةمشاريع لل و٥ املادة مبوجب
 يف  حالياًاملوجودةمن الفجوات هي  يف هذه املعلومات بينت أن الفجواتومعاجلات ما قبل الشحن 

 أنه وضح أيضاًأُو.  ومعاجلات ما قبل الشحنالزراعياستخدامات احلجر ب املتعلقةاملعلومات والبيانات 
.  ومعاجلات ما قبل الشحنالزراعيصندوق املتعدد األطراف ملشاريع احلجر  أموال من الوجد حالياًتال 

تقدم يف حتديد وتنفيذ بدائل بروميد إحراز  لتسهيل إحدى الوسائليكون سالتمويل توفري وأشري إىل أن 
استخدام بروميد امليثيل الشحن إذا توقف إعفاء  ومعاجلات ما قبل الزراعيامليثيل ألغراض احلجر 

  . روتوكول مونتريالمبوجب ب
بالقدرة املشاكل املتصلة بشأن  صحة اإلنسان ويف بروميد امليثيل آثار بشأنعرب عن القلق أُو  - ٢٥

  . عامليالاالحترار  إحداثعلى ، أحد بدائل بروميد امليثيل يف بعض احلاالت، لفلوريد الكربيتعالية ال
روميد امليثيل من العالجات املوصى ا يف سيكون من املمكن يف املستقبل استبعاد بوقيل إنه   - ٢٦

دف  االتفاقية الدولية حلماية النباتات تنظر فيهايف الواقع هناك ستة بدائل و. ١٥إطار املعيار الدويل 
  . ذلك املعيارإدراجها يف 

تلك نشر أن ي اخلشب، وعرض أغلفة احلرارة لتطهري هعلى استخدامألطراف  اأحدق علّو  - ٢٧
 الزراعي احلجر ألغراضآخر على احلاجة إىل االحتفاظ ببعض بروميد امليثيل طرف وعلق . التكنولوجيا

  . ألخشابفيما يتعلق بااملعاجلة احلرارية كبديل استخدام  أيد حني ومعاجلات ما قبل الشحن، يف
 ٢٠٠٤، للفترة بني عامي  على حدةستخدام، لكل فئةاللبت معلومات عن اجتاهات اوطُ  - ٢٨

  . ١٥  الدويلالمتثال للمعيارل كخيار النوعية البدائل إدراج رح أيضاًاقتو. ٢٠٠٧و
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اختاذ إمكانية ما قبل الشحن وومعاجلات  الزراعياحلجر حالة : العروض املقدمة من األطراف  - ثالثاً
  تنظر فيها األطرافميكن أن الفرص اليت حول مزيد من اإلجراءات، ومناقشة 

لنقاط والقضايا الرئيسية اليت أثريت يف العروض املقدمة من ملخص لة يرد يف الفقرات التالي  - ٢٩
  . املناقشة اليت تلت ذلكيف األطراف و

ربوميد امليثيل حتت رعاية بروتوكول ل، عندما أجري أول تقييم قبل مخسة عشر عاماً  - ٣٠
ما  ومعاجلات زراعيالاحلجر ألغراض  هناك سوى القليل من البدائل لربوميد امليثيل مل يكنمونتريال، 

ولكن بفضل .  يف هذا الصدد شيء أي ال ميكن عملأنه ونالعديد من اخلرباء يعتقدوكان  قبل الشحن،
  يف الطريق إىل طويالًشوطاًالعامل قطع مكافحة اآلفات، بفضل صناعة األطراف يف الربوتوكول و

  .تراتوسفريياالسف الغال من شأنه محاية طبقة األوزون يف الذيالتخلص التدرجيي 
إلنتاجية الزراعية ومحاية املمتلكات ومحاية ل هامة ومعاجلات ما قبل الشحن الزراعياحلجر و  - ٣١

استخدامها ألغراض احلجر اليت ميكن ملواد اخلاصة باعايري وتشمل امل. النظم اإليكولوجية الطبيعية
  .والسالمة املهنيةواملقبولية البيئية  واالقتصاد إمكانية االعتماد عليهاالشحن  ومعاجلات ما قبل الزراعي

 يها والقضاء علهحلد من استخدام بروميد امليثيل وانبعاثاتالرامية إىل استراتيجيات التشمل او  - ٣٢
، والتطويرالبحث دعم الضرائب على بروميد امليثيل، وفرض (احلوافز االقتصادية و يةالتنظيماللوائح 

 للمستهلكني جتنب املنتجات لكي يتسىن اتنتجامل ووسم ،)يضاحيةللمشاريع اإل األوليةموال  األوتوفري
  .  على بروميد امليثيلاحملتوية

 والتعاون بني وزارات ،التعاون بني بروتوكول مونتريال واالتفاقية الدولية حلماية النباتاتو  - ٣٣
 من جيي النهائيالتخلص التدر يف حاسم األمهية أمر ، على املستوى الوطينالزراعةوزارات البيئة و

  . تني املعاهد منظميتاللتقاء اآلراء بنيكون مناسبة ي وميكن أن ،بروميد امليثيل
 ومعاجلات ما قبل الشحن، مبا يف الزراعي احلجر يف جمالالتخلص التدرجيي  يفوتتجلى الريادة   - ٣٤

ول األعضاء يف االحتاد ا الدختذانجاح الباهر الذي حققته اجلماعة األوروبية واإلجراءات اليت الذلك 
 القضاء على اإلقليمية الستخدام بروميد امليثيل والعمل على االحتياجات القضاء علىاألورويب يف جمال 

  .  املنتجات املستوردةملعاجلةاالحتياجات الستخدام بروميد امليثيل 
كيميائية  استخدام مواد تبخريجيري تسويق العديد من التقنيات اجلديدة، مبا يف ذلك و  - ٣٥

واجلمع بني  ،تدابري مكافحة اآلفاتلتتابع املتطبيق ال، وواحلاليةاملبيدات اجلديدة من خماليط وجديدة، 
  واعداً بديالًااملعاجلة احلرارية وحدهوميثل استخدام . احلرارةاستخدام ية وئاي املبيدات الكيماستخدام

  .يةئايالكامنة يف املبيدات الكيملربوميد امليثيل يتجنب معظم املخاطر البيئية واملهنية 
هذه ارس ومت ،التدمري من حيث التكلفةأو إعادة التدوير بواسطة  االستردادة يتزايد فعالوت  - ٣٦

 موريشيوس، إنشاء مرفق ومن بينهاالبلدان، وتقترح بعض . اآلن يف طائفة واسعة من البلدانالتدابري 



UNEP/OzL.Pro.21/INF/10 

7 

 أرخص وأكثر وإتاحة تبخريخدام بروميد امليثيل  من شأنه التقليل من استالزراعيلحجر لمتكامل 
  .ثوقيةمو

مثل فريق التكنولوجيا وعمليات ن إن هناك فرصة ملنظمات و واملشاركمقدمو العروضقال و  - ٣٧
التحقق و املعلومات عن أفضل البدائل لربوميد امليثيل  لتوثيقبرنامج عمل األوزونووالتقييم االقتصادي 

  . هاشر ون تلك املعلوماتمن صحة
 الزراعي احلجر غراضألبروميد امليثيل وأعواض بدائل جمال تقدم يف إحراز ال  إنّ وقيل  - ٣٨

الوصول إىل مرحلة قد ترغب فيها األطراف يف النظر يف االنتقال من ومعاجلات ما قبل الشحن بدأ يف 
دة ألغراض احلجر حالة على حلكل بروميد امليثيل إىل نظام اإلذن باستخدام نظام اإلعفاء القاطع 

من شأن و. العمليات الصناعية تطبيقات عوامل ملعاملة اكون مشاي،  الشحنما قبلمعاجلات  والزراعي
 أي استخدامات  على االضواءوأن يسلط هانبعاثاتمن  استخدام بروميد امليثيل وأن حيد منهذا النهج 
  .النهائي من بروميد امليثيل للتخلص التدرجييضرورية تكون لبحث والتطوير غراض امتبقية أل

_____________  


