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  املتحدة للبيئة برنامج األمم

   

االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف بروتوكول 
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون مونتريال

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨ - ٤مصر، بورت غالب، 

حلقة العمل بشأن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر   
  الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣
  بورت غالب، مصر

 التابعة  الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحنرباحلجالتقرير النهائي لفرقة العمل املعنية 
  موجز تنفيذي: ولوجيا والتقييم االقتصاديلفريق التكن

  مذكرة من األمانة

 لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املعنون  تنفيذياًهذه املذكرة موجزاًمرفق يتضمن   - ١
أكتوبر / التقرير النهائي تشرين األول- الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن رفرقة العمل املعنية باحلج"

  )١(.ميكن االطّالع يف املوقع الشبكي ألمانة األوزون على النص الكامل هلذا التقريرو". ٢٠٠٩
ويصدر املوجز التنفيذي بلغات األمم املتحدة الرمسية الست من أجل تيسري حبثه من جانب   - ٢

 بشأن استخدام بروميد امليثيل يفاملشاركني يف االجتماع احلادي والعشرين لألطراف ويف حلقة العمل 
وهو معروض بصيغته اليت ورد ا ومن دون حترير . أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

  .رمسي

                                                        
)١(  pdf.2009october-qpstf-teap/Reports_TEAP/Reports/TEAP/Panels_Assessment/org.unep.ozone://http. 
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  املرفق

  موجز تنفيذي

 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يستعرض كل املعلومات ذات ٢٠/٦طلب املقرر   - ١
اض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل  عن استخدام بروميد امليثيل يف أغرالصلة املتاحة حالياً

الشحن وما يتصل بذلك من انبعاثات؛ وأن يقيم االجتاهات يف أوجه االستخدام الرئيسية، 
والبدائل املتاحة وغري ذلك من خيارات ختفيف آثار هذه املادة، واحلواجز اليت تعترض سبيل 

  . تلزم لبلوغ تلك الغاياتاعتماد البدائل؛ وأن حيدد أية معلومات أو إجراءات إضافية قد
 املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أنشأ هذا ٢٠/٦واستجابة ألحكام املقرر   - ٢

األخري فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، اليت أُعيدت إىل العمل 
 من بروتوكول مونتريال ٥ادة  خرباء، أربعة من البلدان العاملة مبوجب امل١٠وهي تتألّف من 

  .ن غري العاملة مبوجب هذه املادةوستة من البلدا
، ظلّ اإلنتاج املبلَّغ عنه من بروميد امليثيل يف أغراض احلجر ٢٠٠٧ و١٩٩٩ ويف الفترة بني  - ٣

 يف كل سنة وبصورة عامة عند مستوى  تقريباًالزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن مستقراً
 يف حدود ٢٠٠٧ و٢٠٠٢وكان إمجايل اإلنتاج واالستهالك فيما بني . غاالستهالك املبلَّ

 وهي  طن سنويا١ً ٠٠٠ على التوايل، لكن التفاوتات جتاوزت  طنا٦٩ً ٨٨٢ و طنا٦٩ً ٢٦٥
  .بذلك جمسدة رمبا للتغيريات يف املخزونات

يثيل يف أغراض ، بلغ متوسط االستهالك العاملي املبلغ عنه من بروميد امل١٩٩٥ومنذ عام   - ٤
، مع وجود بعض  طن متري سنويا١١ً ٠٠٠احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن حنو 

 ١٩٩٨ طن يف عام ٨٠٠٠التفاوت من سنة إىل أخرى حيث بلغ االستهالك األدىن أقل من 
 ٢٠٠٣ يف عام  طنا١٢ً ٢٨٦ و١٩٩٩ يف عام  طنا١٢ً ٤٢٥ االستهالك األقصى بلغو
  .٢٠٠٦م  أطنان يف عا١٢ ٢٠٧و

 يف املائة من ٤٦ يف املائة و٦٢ بنحو ٥واستأثرت األطراف غري العاملة مبوجب املادة   - ٥
وأبلغت ستة أطراف غري عاملة .  على التوايل٢٠٠٧ و٢٠٠٦االستهالك العاملي يف عامي 

 طن من بروميد امليثيل يف أغراض ١٠٠ يزيد عن ٢٠٠٧ باستهالك يف عام ٥ مبوجب املادة
 يف املائة من جمموع ٨٢اعي ومعاجلات ما قبل الشحن، واستأثر اثنان منهما بنسبة احلجر الزر

وأبلغت الواليات املتحدة بتقلّب سنوي كبري . ٥استهالك األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 مث  طنا٥ً  ٠٨٩ بكمية قدرها ٢٠٠٦يف استهالك بروميد امليثيل حيث بلغ الذروة يف عام 

 من ٥ويف البلدان العاملة مبوجب املادة .  طنا٢ً  ٩٣٠ ليصل إىل ٢٠٠٧تقلّص يف عام 
سيما يف املنطقة اآلسيوية،  ، وال٢٠٠٠الربوتوكول شهد استهالك هذه املادة زيادة منذ عام 

 من  بلدا١١ً، أفاد ٢٠٠٧ففي عام . لكنه اخنفض يف البلدان غري العاملة مبوجب تلك املادة
 طن متري من بروميد امليثيل ١٠٠ باستهالك يبلغ أو يتجاوز ٥البلدان العاملة مبوجب املادة 

 بكمية قدرها اًاستأثرت هذه البلدان مع. يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
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 يف املائة من جمموع استهالك البلدان العاملة مبوجب ٨٧ طن أو ما يعادل نسبة ٥ ١٠٠
 من االستهالك العاملي ٥ ن العاملة مبوجب املادةوبلغت حصة البلدا.  يف تلك السنة٥ املادة

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٥٤ و٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٨اإلمجايل نسبة 
وفيما يتعلق باستخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن   - ٦

 يف املائة من ٦٥ل إىل أنّ ، تشري تقديرات فرقة العم طنا٨ً  ٤٨٦  بـ٢٠٠٧واملقدر يف عام 
ذات الصلة بالتجارة العاملية، )  الزراعيراحلج(هذه الكمية تتعلق مبقتضيات الصحة النباتية 

 يف املائة منها تتعلق ١٤املنصوص عليها يف أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ و
جر الزراعي داخل املائة الستخدامات احل  يف٢٠باستخدامات معاجلات ما قبل الشحن؛ و

 يف املائة الستخدامات احلجر ١البلدان، مبا يف ذلك املعاجلة إلنتاج مواد إكثار؛ وأقل من 
  .الزراعي وخباصة مكافحة ناقالت األمراض البشرية واحليوانية على الصعيدين الدويل أو احمللي

الكمية، يف نقطة وبالنسبة للتجارة الدولية، تتم معظم معاجلات ما قبل الشحن، من حيث   - ٧
  .التصدير وذلك من أجل استيفاء اشتراطات البلد املورد

تزال هناك بعض أوجه النقص يف البيانات وعدم اليقني، فإنّ املعلومات املقدمة  ولئن كانت ال  - ٨
 يف ٨٣من األطراف أتاحت لفرقة العمل أن تضع تقديرات لالستخدام فيما يتعلق بأزيد من 

. ك اإلمجايل املبلَّغ عنه يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحناملائة من االستهال
 يف املائة من جمموع االستهالك العاملي ٧٠واستأثرت مخس فئات رئيسية من االستعمال بنسبة 

 من االستخدامات اليت تتوفّر  يف املائة تقريبا٨٤ًومتثّل هذه الفئات الرئيسية . ٢٠٠٧يف عام 
وهذه االستخدامات هي يف ). أي باستثناء االستخدامات غري احملددة (بشأا معلومات مفصلة

 يف املائة من ٨(جمال التطهري من آفات النباتات يف الفواكه واخلضروات الطازجة 
؛ والتطهري املوقعي للتربة قبل ) يف املائة١٢(رز ؛ واحلبوب مبا يف ذلك األ)االستخدامات احملددة

 ١٥(؛ واألخشاب ومواد التغليف اخلشبية ) يف املائة٢١(كتل اخلشب ؛ و) يف املائة١٤(الغرس 
 يف املائة من بروميد امليثيل املستخدم يف مجيع فئات التطهري ٧٩ومن املقدر أن حنو ). يف املائة

 لغياب عمليات االسترداد والتدمري وبسبب ما هو ذه املادة تنطلق على شكل انبعاثات نظراً
  . الصناعيةمعتاد يف املمارسة

 ٥ لدى األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٧ومثة تفاوت يف األرقام يف عام   - ٩
 طن بني الكمية اإلمجالية لالستهالك الذي ميثله االستخدام الفعلي لربوميد ١  ٣٠٠ بنحو

غ عنه ، وبني جمموع االستهالك املبلَّ"املنطلق من القاعدة حنو القمة"امليثيل، املقدر بالتحليل 
. ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣ تفاوت بنفس احلجم بالنسبة للفترة ويظهر سنوياً. ٧مبوجب بيانات املادة 

 عن الفروق بني استهالك بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي وهذا التفاوت ناجم أساساً
 وبني تقديرات ٧ومعاجلات ما قبل الشحن الذي أبلغت عنه الواليات املتحدة مبوجب املادة 

وال يعرف يف الوقت الراهن مصري . تخدام هذا البلد الفعلي لربوميد امليثيل كمادة مطهرةاس
هذا الفائض الذي قد يشمل تراكم خمزونات بروميد امليثيل اليت حتمل عالمة االستخدام يف 

  .قبل الشحن أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما
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يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن وال يشكِّل ما هو معالَج بربوميد امليثيل   - ١٠
سوى نسبة ضئيلة من أصناف هذه السلع األولية املتداولة يف التجارة الدولية، وذلك على 
 الرغم من أنّ االجتار ذه األصناف بني البلدان قد يكون قدر كبري منه أو جلّه خاضعاً

  .ية ألمهية اقتصادللمعاجلة يف الوقت الراهن ومكتسباً
 اليت طُلب فيها إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠/٦  من املقرر٧واستجابة للفقرة   - ١١

 الزراعي صفها من أوجه االستخدام يف احلجرأن يورد فئات االستخدام اليت صنفت بو
ومعاجلات ما قبل الشحن من جانب بعض األطراف ولكن ليس من جانب غريها من 

النب املعد ) أ: (يد املعاجلات الكبرية احلجم التالية بربوميد امليثيل يف التطهرياألطراف، مت حتد
) ج(؛ )تايلند، فييت نام(املعدة للتصدير  الكسافا رز ورقائقاأل) ب(؛ )فييت نام(للتصدير 

وقدمت األطراف ). الواليات املتحدة األمريكية(وتربة إنتاج مواد اإلكثار ذات الصحة اجليدة 
الستخدام ت منطقية، ترد يف املرفقات ذا التقرير، ملربرات اعتبار هذه احلاالت أوجه لسندا

وتتفاوت اآلفات املستهدفة ذه االستخدامات . ومعاجلات ما قبل الشحن الزراعي يف احلجر
وختتلف اآلفات املستهدفة باستخدام احلجر الزراعي . حبسب البلدان وصنف التجارة أو احلالة

  .فات املستهدفة باستخدامات معاجلات ما قبل الشحنعن اآل
وحتتفظ مكاتب خطط التخلص التدرجيي يف البلدان املوردة بقائمات شاملة لآلفات اخلاضعة   - ١٢

 يف بلدان معينة استهداف ويتم حالياً. ، وذلك حبسب مقتضيات البلد)احلجر الزراعي(للتنظيم 
مليثيل بالتحديد ومع األخذ يف احلسبان مصدر الشحنة البعض من هذه اآلفات بواسطة بروميد ا

  .واملخاطر احملتملة يف أنها قد تكون حاملة آلفات تستلزم احلجر الزراعي
ولئن كانت هناك عدة أنواع خمتلفة من اآلفات اليت تكتسي أمهية يف احلجر الزراعي ضمن   - ١٣

 بالتطهري تهاية اليت تتم عادة معاجلات الرئيسأصناف معينة من التجارة، فإنه توجد بعض اآلف
ومن هذه اآلفات الديدان اخليطية خلشب الصنوبر، واخلنافس طويلة القرون . بربوميد امليثيل

 )khapra(خرى يف جتارة كتل األخشاب واملواد اخلشبية، وخنفساء الكابرا  األوآفات اخلشب
ي يف بعض الفواكه الطازجة، وسائر يف احلبوب والسلع األولية املماثلة، وذباب الفاكهة الرماد

  .خيطيات اجلذور املسببة لألمراض والفطريات يف التربة
يزال تطوير بدائل لربوميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الزراعي للسلع األولية عمليةً صعبة  وما  - ١٤

تعقيدها كثرة السلع املعالَجة وتنوع احلاالت اليت تتم فيها املعاجلة، وواقع التجارة تزيد يف 
والتنظيم املتغير باستمرار، ومقتضيات االتفاقات الثنائية بشأن تدابري احلجر الزراعي ومعاجلات 

 ألنواع  من الفعالية املشهودة وذلك غالباًما قبل الشحن، واشتراط مستويات عالية جداً
ستهدفة خمتلفة كثرية، وغياب محاية براءات االختراع أو غريها من تدابري احلماية التجارية م

لبعض البدائل احملتملة، وتوفّر اإلمدادات من بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي 
وتشكّل اللوائح اليت تفضل املعاجلة . ومعاجلات ما قبل الشحن بأسعار متدنية وبكميات وافرة

وميد امليثيل أو اليت تفرض بروميد امليثيل دون غريه من املواد عقبةً كربى يف وجه اعتماد برب
واالختبارات الصارمة .  لتغيري تلك اللوائحزتوجد يف أغلب األحيان أية حواف  بدائل ألنه ال
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 من العقبات الرئيسية أمام الالزمة إلثبات جناعة بديل من البدائل وللتصديق عليه هي أيضاً
  .تطوير بدائل ملعاجلة التربة املعدة لزراعة نباتات ذات حالة صحية عالية معتمدة

وفيما يتعلق مبعاجلة احلجر الزراعي املتصلة بالتجارة الدولية، تتوخى االتفاقية الدولية لوقاية   - ١٥
 من دياًالنباتات سياسة عامة متفق عليها تتمثل يف استخدام بروميد امليثيل كلّما كان ذلك جم

ويف إطار هذه ). ج(  ٧/٥الناحيتني التقنية واالقتصادية، وهو ما يعكس ما جاء يف املقرر 
 تقيم على أساسه  موحداًاًاالتفاقية، أصدر الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية معيار

  .ات الكافيةاملعاجلات، وهو يتوىل تقييم البدائل واملوافقة عليها عندما تتوفر له البيان
ومثة بدائل فعالة تقنياً متداولة متت املوافقة عليها وهي معتمدة يف بعض األصناف الرئيسية من   - ١٦

واملعاجلات باحلرارة متوفرة للخشب . االستخدامات احلالية للحجر الزراعي على السلع األولية
إيزوتيو  - لسولفوريلاملنشور وملواد التغليف اخلشبية، والتطهري بالفوسفني أو بفلوريد ا

يارات البديلة  اخلسيانات امليثيل متاح أيضاً ألنواع معينة من جتارة كتل اخلشب، ومثة عدد من
  .املستخدمة يف السلع سريعة التلف املتداولة يف التجارة الدولية

من خالية "وبالنسبة ملعاجلات ما قبل الشحن، فإنّ الغرض من هذه العمليات هو إنتاج بضائع   - ١٧
وعلى الرغم من أنّ األنواع املستهدفة يف الواقع هي عادة . يف حدود مستوى معياري" اآلفات

حتدث خسائر يف جودة املخزونات، ) اخلنافس والعثّ وقمل الغابات(آفات حشرية متنوعة 
 فإنه من املتوقع أن تبيد املعاجلات أنواع احلشرات احلية األخرى اليت قد تلوث السلع األولية

  .حىت وإن مل تشكل تلك احلشرات ديداً مباشراً جلودة هذه السلع
وفيما خيص معاجلة احلبوب حلمايتها من التلف، مثة عدة مطهرات بديلة أو قريبة من األسواق   - ١٨

وعند توفّر الوسائل اللوجستية تكون . ميكن أن تعادل بروميد امليثيل يف الفعالية وسرعة التأثري
عند نقطة " خالية من اآلفات"يات بديلة كثرية متاحة ميكن أن تتيح حبوباً هناك استراتيج

كما أنّ الكثري من تقنيات . وميكن أن يكون التطهري العابر بالفوسفني أحد اخليارات. التصدير
معاجلة التربة والنظم غري التربية بإمكاا أن توفّر مواد إكثار على درجة عالية من تأمني الصحة 

  .يةالنبات
ويف العديد من احلاالت، اليت مل حتظ فيها البدائل باملوافقة أو مل يتم االتفاق عليها، تكون هناك   - ١٩

  .عراقيل تنظيمية شىت وقيود أخرى ينبغي التغلّب عليها قبل استخدام البدائل
االت وقد حددت فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن عدداً من احل  - ٢٠

 عن استخدام بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي تتوفّر بشأا حالياً بدائل فعالة تقنياً  اليت ال
معاجلة بعض فواكه التصدير اليت تشكل عائالً : ومن أمثلة ذلك. ومعاجلات ما قبل الشحن

هددة لدود التفاح، واملعاجلة بعد الدخول لعدد من شحنات التوريد، مثل واردات الزهور امل
بآفات احلجر الزراعي، ومعاجلة احلبوب واملواد ذات الصلة من خماطر وجود حشرة الكابرا، 
وبعض أنواع جتارة تصدير الكتل اخلشبية بلحائها، ومعاجلة مواد التغليف اخلشبية عندما 

  .تتيسر املعاجلة باحلرارة ال
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ل النامجة عن عمليات التطهري بتوخي وميكن التقليل إىل أدىن حد من انبعاثات بروميد امليثي  - ٢١
أفضل املمارسات سواء بصورة مباشرة عرب االستخدام األفضل للمطهرات أو بصورة غري 

 وميكن أيضاً. بعد فشل عمليات التطهري إعادة املعاجلة باشرة عرب التقليل من احلاجة إىلم
تعاجل الكتل اخلشبية ففي إحدى املنشآت الصناعية اليت . احلفاظ على بروميد امليثيل إىل حد ما

مث يتم بعد . يف الصني، يتم نقل املخلّفات الغازية من حجرة التطهري إىل عملية تطهري جديدة
ذلك رفع التركيز إىل مستوى موصوف واستخدام كمية جديدة من بروميد امليثيل، مما يتيح 

  . يف املائة٣٠وفورات من هذه املادة بنسبة 
واملنشآت املعلومة حالياً لدى . املتاحة جتارياً السترداد بروميد امليثيلومثة الكثري من العمليات   - ٢٢

 كلغم من املطهرات، لكن العمل جيرى ٥٠تتجاوز كمية  فرقة العمل تتسم بقدرات فردية ال
ومجيع وحدات االسترداد املتاحة على املستوى . حالياً على بناء وحدات ذات قدرات أعلى

ص يف الكربون النشط، لكنها ختتلف بعد ذلك فيما يتعلق مبعاجلة التجاري تعتمد على االمتصا
أما أوجه النجاعة يف االسترداد فهي تعتمد كثرياً على األخذ مبمارسة التطهري . الكربون املثقَل

وعمليات التطهري يف احلجر . اجليد الذي يقلّل من التسرب خالل التعرض للمادة املطهرة
ل الشحن من مواصفاا االلتزام بتركيز أدىن للمخلّفات أو بنسبة الزراعي ومعاجلات ما قب

 يف ٦٠ و٢١وأمثلة االستبقاء تتراوح بني . مئوية من االستبقاء عند اية عملية التعرض للمادة
ويقدر أنه باإلمكان، بعد . املائة، مما يضع حداً لكمية املطهرات اليت ميكن استردادها بسهولة

ر اليت حتدث يف الواقع خالل عمليات التطهري ومنها اخلسائر النامجة عن مراعاة اخلسائ
 يف املائة من الكمية األولية وذلك بتوخي ٧٠ إىل ٣٠االمتصاص وعن التسرب، استرداد نسبة 

كما يتيح نظام . املمارسة اجليدة وحبسب كمية السلع الـمعالَجة والظروف األخرى
قدرة على إطالق بروميد امليثيل املسترد من أجل إعادة استعماله، مما  الاالسترداد املتوفّر جتارياً

وتعتمد تكاليف .  يف املائة من بروميد امليثيل الـمستخدم٣٠حيقّق وفورات يف الواقع بنسبة 
 إىل ٥٠ االسترداد بقدر كبري على احلاالت، لكنها قد تزيد يف األغلب من تكلفة التطهري بنسبة

  . يف املائة١٠٠
وخيضع بروميد امليثيل، الذي هو من الغازات عالية السمية، إىل قيود وتنظيمات عديدة تؤثر   - ٢٣

  .على استعماله كمادة مطهرة يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
وبعض األطراف توقّفت عن استعمال هذه املادة يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل   - ٢٤

وقد توقّف االحتاد الروسي .  عن عزمها القيام بذلك يف املستقبل القريبالشحن، أو أعلنت
عن استعماهلا يف هذه األغراض بسن قانون ينهي أيضاً استعمال املواد غري اخلاضعة للحجر 

وأشار كل من االحتاد األورويب والربازيل إىل أنهما . الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
  .مال بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحنسيتوقّفان عن قريب عن استع

واللوائح التنظيمية الصناعية والبيئية ذات الصلة بعمليات التطهري بربوميد امليثيل تتفاوت تفاوتاً   - ٢٥
فاستعمال هذه املادة مقيد بصرامة يف بعض البلدان وقد يقتضي . كبرياً فيما بني البلدان

وتنص اللوائح الوطنية بشأن الصحة النباتية على كميات حمددة . عض املناطقاالسترداد يف ب



UNEP/OzL.Pro.21/7-UNEP/OzL.Pro/Workshop.5/2 

7 

اليت ) حبسب الكمية اإلمجالية املستعملة(ومثة عدد قليل نسبياً من احلاالت . لتطبيقات معينة
يشكل فيها بروميد امليثيل الطريقة الوحيدة املذكورة للمعاجلة، لكن الظروف احمللية قد جتعل 

  . هو الشأن بالنسبة للحجر الزراعي بعد دخول السلعاًوهذا حتديد. ار الوحيد املمكنمنه اخلي
وترد يف التقرير أمثلة توضيحية للوائح املنظِّمة الستخدام بروميد امليثيل كمادة مطهرة يف   - ٢٦

  .احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
ورة واضحة عن االستخدامات الرئيسية وبصورة عامة، مثة بيانات كافية متاحة إلعطاء ص  - ٢٧

لربوميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، واللوائح التنظيمية الكثرية اليت 
. تشجع أو تقيد هذه االستخدامات توجد يف املتناول إن مل نقل بشكل ميسور ومبوب

يف أغلب األحيان غري جمربة ومصدقة والبدائل املتاحة للعديد من االستعماالت معلومة لكنها 
  .عند مستوى تقبل به السلطات التنظيمية

وعلى ضوء املعلومات املتاحة عن أصناف استعماالت بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي   - ٢٨
ومعاجلات ما قبل الشحن وعن البدائل املتاحة واآلفات الرئيسية، متكّنت فرقة العمل من وضع 

وباإلمكان . أولية لالستعماالت وللكميات اليت رمبا جيوز االستعاضة عنها بالبدائلتقديرات 
من الناحية التقنية، وفق السيناريو املعروض، االستعاضة عن معظم بروميد امليثيل، رمبا نسبة 

 يف املائة، املستخدم عاملياً يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وذلك ٨٠
من أنّ بلوغ هذا املستوى من االستعاضة تعترضه صعوبات مجة من بينها حلّ على الرغم 

  .بعض القيود التنظيمية املفروضة على البدائل احلالية واحملتملة
___________  

  


