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 موجز المقابالت المرفق األول 

 
استبيان بشأن أقل البلدان والمشـاريع اسـتهالكا لبروميـد الميثيـل أرسـل إلـى الوكـاالت المنفـذة                             المرفق الثاني  

  ة على االمتثال وموظفي بروميد الميثيلوبرنامج المساعد
  

  5خط األساس لبروميد الميثيل وآخر استهالك لقدرات االسـتنفاد األوزون يقـل عـن      :1 الجدول  المرفق الثالث
  أطنان من قدرات استنفاد األوزون 

وآخـر  األوزون   أطنان من قدرات استنفاد5خط األساس من بروميد الميثيل الذي يقل عن     :2الجدول 
  استنفاد األوزون  أطنان من قدرات5استهالك لقدرات استنفاد األوزون يزيد عن   

      الك لقدرات االستنفادـل وآخر استهـانعدام اإلبالغ عن خط األساس لبروميد الميثي   : 3الجدول  
   أطنان من قدرات استنفاد األوزون5يقل عن   األوزون         

  أطنان من قدرات استنفاد األوزون 5بروميد الميثيل الذي يزيد عن خط األساس من    : 4الجدول  
     أطنان من قدرات استنفاد األوزون5وآخر استهالك لقدرات استنفاد األوزون يقل عن                  

   التي لم تصدق على تعديل كوبنهاغن5بلدان المادة     : 5الجدول  
  

  مية واإلقليمية التي تنطوي على إزالة تدريجية لبروميد الميثيلعرض عام للمشاريع العال المرفق الرابع 
  

  عرض عام للمشاريع الفردية في أقل البلدان استهالكا لبروميد الميثيل    )  أ المرفق الخامس
  عرض عام للمشاريع الفردية بشروط متفق عليها   ) ب   
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  موجز تنفيذي 
  
ـ          يرد هنا تعاريف البلدان ذات االستهالك        – 1   95المنخفض الحجم من بروميد الميثيل،  باعتبارها تلك البلدان ال

وكثيرا ما بـذلت    .  أطنان من قدرات استنفاد األوزون     5التي يكون خط األساس من بروميد الميثيل لديها أقل من           
يها، وهو مـا    أنشطة المساعدة التقنية وأنشطة زيادة الوعي لتلك البلدان بهدف منع زيادة استهالك بروميد الميثيل ف              

أو ) مثل البستنة الكثيفة، وزراعة النباتات المزهرة     ( يمكن أن يحدث خاصة عندما تتوسع قطاعات زراعية معينة          
وذلك مثال بسبب احتياجات التخزين الخاصة في بلد معـين وأيضـا            (زيادة متطلبات التبخير لألغراض التجارية      

د حدد أيضا احتمال حدوث التجارة غير المشروعة في أقل          وق). بسبب زيادة طلبات الحجر الصحي السابق للشحن      
البلدان استهالكا لبروميد الميثيل في البلدان التي لم توضع فيها أنظمة أو ضوابط لبروميد الميثيل باعتبـاره مـن                   

وعلي الرغم من أن كميات بروميد الميثيل التي تمت إزالتها عن طريق المشاريع التي أجريت في أقـل          . المخاطر
لبلدان استهالكا لبروميد الميثيل تعد ضئيلة، فإن أثرها من حيث منع زيـادة االسـتهالك واسـتمرار االمتثـال                   ا

  . لبروتوكول مونتريال تعد مهمة
  
وطبقا آلخر  . 2005 في المائة عام       20 وتخفيضه  بنسبة     2002 وقد امتثل معظم البلدان لتجميد اإلنتاج عام         - 2

، هندوراس، والجماهيرية العربية الليبية،     غواتيماالفيجي،  (  فقط   5ها فإن بلدان المادة     بيانات االستهالك المبلغ عن   
ـ    ( لم تمتثل لخطوة التخفيض هذه ومن بينها بلدان همـا         ) والمملكة العربية السعودية     ة ـفيجـي والمملكـة العربي

 2006ية السعودية عن استهالك عـام       ولم تبلغ المملكة العرب   . من أقل للبلدان استهالكا لبروميد الميثيل      )السعودية  
حتى كتابة هذا التقرير، كما لم تقدم بعد الخطة العمل للعودة إلى االمتثال، بل طلبت تغيير خط األساس فيها كمـا                     
تعد بمساعدة من برنامج األمم المتحدة البيئة ومنظمة األمم للتنمية الصناعية تقريرا مفصال لالجتمـاع األربعـين                 

وفي حالة فيجي، حدث عدم االمتثال بصورة رئيسية ألن خط األساس قد حدد عند مستوى منخفض . للجنة التنفيذية
ويحتمل أن يكون ذلك ألنه لم يوجد نظام كامل لإلبالغ وإطار تنظيمي مناسب عنـدما تـم جمـع              )   طنا  0,7(جدا

  . بيانات االستهالك لسنوات خط األساس
  
ومن تلك المشـاريع أنجـز      . 1995ستهالكا لبروميد الميثيل منذ عام       مشروعا في أقل البلدان ا     54 وقد اعتمد    -3

 منها مشاريع فرديـة، واثنـان مـن         12( من المشاريع التي يجري تنفيذها       14 مشروعا وال يزال هناك      40اآلن  
الة وتشمل معظم المشاريع مسائل تقنية وتنظيمية مرتبطة باإلز       . )المشاريع اإلقليمية في أفريقيا وأمريكا الوسطى       

ويشمل كثير من المشاريع التدريبية العمل مـع إدارات         . التدريجية لبروميد الميثيل، وتشمل عامة وضع السياسات      
الجمارك، لوضع التشريعات تتعلق بالتحديد ببروميد الميثيل عند االقتضاء، وتدريب الموظفين على اكتشاف ومنع              

  . الواردات غير المشروعة المحتملة من بروميد الميثيل
  
وكثيرا ما ينـدرج هـذا      .  وقليل جدا من المشاريع ما يجري تقييما للجدوى االقتصادية لبدائل بروميد الميثيل            – 4

خارج نطاق مشاريع المساعدة تقنية إال أن هذا مع ذلك موضوع مهم عندما يتعلق األمـر بإقنـاع المسـتخدمين                    
ا عن طريق إعداد دراسـات حالـة بشـأن بـدائل            وقد يؤدي تناول تلك المواضيع، ربم     . المحتملين باتخاذ بدائل  

وقت شكلت األسعار المنخفضة والتوافر     . استخدامات محددة لبروميد الميثيل يتشكل إسهاما مفيدا لتحقيق هذه الغاية         
وال يتناول معظم المشـاريع احتمـال       . المجاني لبروميد الميثيل في بعض البلدان عوائق أمام اتخاذ بدائل سريعة          

د الميثيل المستورد ألغراض الحجر الصحي السابق على الشحن إلى استخدامات مقيدة، على أن ذلك               تحويل برومي 
  . قد جرى ذكره في مناسبات عديدة خالل لقاءات؛  أجريت أثناء هذا التقييم

  
ن  والمشروع اإلقليمي ألقل لبلدان استهالكا من بروميد الميثيل في أفريقيا، وإن كـان ييسـر امتثـال البلـدا                   -5 

وهي تعزى بصورة رئيسية إلـى تنـوع البلـدان المشـاركة ،             . المشاركة، فإنه يواجه بعض العقبات في التنفيذ      
. وانخفاض كميات التمويل لكل بلد ومشاكل االتصاالت في بعض الحاالت واالحتكاكات بين الوكـاالت المنفـذة                
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تنسيق التشريعات اإلقليمية، وتدريب موظفي ويمكن على أفضل وجه إدارة الجهود اإلقليمية اإلضافية للتركيز على 
الجمارك، وتقاسم الخبرة والمعلومات بواسطة موظفي برنامج المساعدة على االمتثال في مجال بروميد الميثيـل،               

ولن تكون كل البلدان المشتركة في تلك األنشطة بالضرورة من أقل البلدان            . بالتعاون مع الوكاالت المنفذة األخرى    
وقد أعد برنامج المساعدة على االمتثال في آسيا والمحيط الهادئ، على سبيل المثـال،              . روميد الميثيل استهالكا لب 

ومن ناحية أخرى   . أنشطة من هذا القبيل بشكل ناجح جدا في الماضي، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي              
. ك بروميد الميثيل، تكون بواسطة الوكاالت المنفذة      فأفضل طريقة إلدارة اإلزالة الكاملة الفعلية لما تبقى من استهال         

وفي ضوء هذا، يبدو من المهم بصفة خاصة العمل بذل جهود تعاونية مشتركة بين الوكـاالت، بصـورة تتسـم                    
  . بالكفاءة والنشاط

  
 أي فـي مـا تعلـق بالمسـائل التنظيميـة،          (  وال يزال النهج دون اإلقليمي يبدو مناسبا في بعض الحاالت            – 6 

واالتفاقات التجارية، وتوحيد المعلومات بشأن الجهود المتخذة، وتقاسم الخبرات والتركيز على المشاكل المشتركة             
  . وقد اقترح في مناسبات عديدة توحيد دراسات الحالة للبدائل المناسبة لمناطق وقطاعات معينة. )وغير ذلك 

  
لبلدان استهالكا لبروميد الميثيل إلجراء زيارات ميدانية        ويصعب اختيار عينة صغيرة وإن تكن تمثيلية ألقل ا         – 7 

فظروف كل بلد تتباين بصورة واسعة حيث يشمل ذلك مختلف القطاعـات وأصـحاب              . لها كما كانت النية أصال    
ويلزم القيام بعدد كبير من الزيارات الميدانية وال يمكن تبريـر الـزمن             . المصالح، والمسائل التشريعية والسياسية   

وكثيرا ما تضم مشاريع أقـل      . لفة المرتبطة بذلك في ضوء الكميات المحدودة المستهلكة من بروميد الميثيل          والتك
مستويات استهالك بروميد الميثيل أنشطة متباينة على نطاق صغير، مع صالت سببية غير جلية لتأثيرها، وهـي                 

  . رأشد صعوبة من حيث تقييم العينات المتجانسة نسبيا لمشاريع االستثما
  
 وتقترح مناقشات اجتماعات الشبكات اإلقليمية المقترنة بالزيارات الميدانية إلى بلدان مختارة، إلجراء مزيد              – 8 

 النظريـة ولن تساعد تلك الدراسة فحسب على التأكيد بأن التوصيات الواردة في الدراسـة              . من التحليل والمتابعة  
ا مستفادة بشأن أفضل الطرق للتقدم إلى األمام في الوقت الذي محددة األهداف بصورة جيدة، يل ستولد أيضا دروس

  . يرجح أن تكون فيه معظم المشاريع المتبقية المقترحة في أقل البلدان استهالكا لبروميد الميثيل
  

   الخلفية - أوال 
  
 بلدا  95ها باعتبارها يجري تعريف(   إن تقييم مشاريع بروميد الميثيل في أقل البلدان استهالكا لبروميد الميثيل– 9 

 تشكل جزءا   ) أطنان من قدرات استنفاد  األوزون في السنة        5خطوط أساس استهالكها من بروميد الميثيل أقل من         
وقد اعتمد كثير من مشاريع المسـاعدة التقنيـة وبعـض مشـاريع             .  للرصد والتقييم  2007من برنامج عمل عام     

أو منع استهالكه في كثير من البلدان ذات االستهالك المنخفض          /يثيل و التدريب من أجل اإلزالة الكاملة لبروميد الم      
ويرمي هذا  . وبعض هذه المشاريع إقليمي من حيث طبيعته، وبعضه فردي        . أو عديمة االستهالك لبروميد الميثيل    

 المائة مـن     في 20التقييم إلى تحديد فائدة تلك التدابير وآثارها من حيث تمكين االمتثال مع خطوة التخفيض بنسبة                
  . 2015 واإلزالة الكاملة بحلول عام 2005استهالك بروميد الميثيل عام 

  
  وأقر الصندوق المتعدد األطراف مبكرا بأهمية اإلزالة  الكاملة لبروميد الميثيل وشرع في تمويل المشاريع                 -10

 فصاعدا، وبلغ   1994نذ عام   غير االستثمارية، وهي بصورة رئيسية مشاريع تدليلية وألغراض المساعدة التقنية م          
وقد اتبع الكثيـر مـن المشـاريع        . 2004،   ومؤخرا جدا عام       2001،      1998عدد المشاريع الذروة في عامي      

. التدليلية بمشاريع استثمارية، وقد اتخذ ذلك في السنوات األخيرة شكل اتفاقات متعددة السنوات بصورة متزايـدة               
/  من قبل اللجنة تنفيذية بحلول كـانون األول        5اريا لجميع بلدان المادة      مشروعا استثم  77وقد اعتمد ما مجموعه     

% 38 طنا من بروميد الميثيل بالفعل، وهذا يقابـل          3ر548ومن خالل تلك المشاريع، تمت إزالة       . 2006ديسمبر  
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ون، عنـد   طنا من قدرات اسـتنفاد األوز 1,619وستتم إزالة . 5من خط األساس لبروميد الميثيل في بلدان المادة    
  . انتهاء المشاريع المعتمدة

  
 

.  على كثير من أصحاب المصـلحة والعوامـل         نجاحها  ومشاريع بروميد الميثيل معقدة وفريدة حيث يعتمد       – 11 
 تعتمـد   بلر المعدات، المستخدمة،    ي تغي ةسطا استجابتها مضمونة بو   ال تعد ،ة في قطاع الصناع    الحال خالفعلى  و

دائمـا  ويمكن للمزارعين   . ستخدامال اإلنتاج واالستيراد وا   ضوابطارية للبدائل وإلنفاذ    على الصالحية التقنية والتج   
ونظرا ألن بروميـد    . استخدام بروميد الميثيل إذا بدأ هذا أكثر فائدة لهم        أن يعودوا إلى    ،  واحدحتى بالنسبة لموسم    

إلى تغييـر نهجهـم المتعلـق       ون  دمحتاج المستخ يواحد من البدائل، فقد     عموما ب الميثيل ال يمكن االستعاضة عنه      
 بمقاومة من جانب    ا أحيان  هذا قوبلو .مع ظروف محلية محددة   التواؤم  باإلنتاج وإدارة العملية أو أساليب التطبيق و      

  . المزارعين
  

 نظريـة  دراسة    2004أجريت عام   : بروميد الميثيل  وفي ما يلي أعمال التقييم التي أجريت حتى اآلن بشأن            -12
االجتمـاع  إلى   تقدمو تستند إلى تقارير المشاريع ومصادر أخرى للمعلومات         واستثماريةة  تدليلييع  مفصلة لمشار 
ــث  ــينالثالـ ــة واألربعـ ــران  ال للجنـ ــي حزيـ ــة فـ ــ/ تنفيذيـ ــا 2004 هيونيـ  باعتبارهـ

ـ    ألربعـة  دراسة حالة    16د أعقب ذلك إجراء     وق). UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/8(الوثيقة ( ي قطاعـات ه
و ،  2004 بلدا عامي    13تمت زيارات إلى    ألجل ذلك   و )وما بعد الحصاد    ،  غوالتب،   والفواكه تالخضروا،  رااألزه

ــاره      .2005 ــة باعتب ــة التنفيذي ــين للجن ــادس واألربع ــاع الس ــى االجتم ــائي إل ــر النه ــدم التقري وق
ـ  في تق  بروميد الميثيل  وقد جرى أيضا تحليل قضايا ومشاريع       ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/7(الوثيقة يم ي
وقد قدم التقرير   .  تحديد األسباب المشتركة لعدم االمتثال     بهدف لحاالت عدم االمتثال أو احتمال عدم االمتثال         أخير

ــاع   ــى االجتم ــينإل ــة الخمس ــاني  ال للجن ــرين الث ــي تش ــة ف ــوفمبر / تنفيذي ــاره ، 2006ن باعتب
 واألربعـين  السادس    قدمت إلى االجتماع   نظرية دراسة   ته سبق قدو ،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9(الوثيقة
  . )UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8(وثيقةالتنفيذية بوصفه الللجنة 

  
  وربما تكون تلـك  لبروميد الميثيلالحالة المحددة ألقل البلدان استهالكا تحليل لم يتم ،  وأثناء تلك التقييمات   – 13 

 المسـاعدة    توفير ها المساعدة من خالل   ولكن كثيرا ما قدمت ل    ،  أو استثمارية /  و ةتدليليالبلدان قد أطلعت بمشاريع     
وربما يحدث هـذا بصـفة      . تقنية وأنشطة زيادة الوعي الرامية إلى الحيلولة دون حدوث زيادات في االستهالك           ال

وقـد جـرى    . )النباتات الزهرية  وزراعة   الكثيفة ةمثل البستن (  قطاعات زراعية معينة     خاصة عندما تتوسع فجأة   
 توضع عموما  حيث لم    لبروميد الميثيل لبلدان استهالكا   اقل  أتجارة غير المشروعة مع     الاحتمال نشوء   أيضا تحديد   

والمناقشـة  ،  12/ 19المقرر  في  مؤخرا  جرى التشديد عليها    مسألة  باعتبار ذلك   ،  بروميد الميثيل لأنظمة وضوابط   
  . في مؤتمر األطراف التاسع عشر، المرتبطة به

  
   والمنهجية المستخدمة هايلتحل التقييم التي جرى مواضيع -ثانيا 
  
  :  ها تحليلىالرئيسية التي جرالتقييم  مواضيع فيما يلي – 14 

  
ت ذاتقنية ومشـاريع التـدريب فـي البلـدان          ال ةالمعايير المستخدمة عند إعداد مشاريع المساعد      )  أ(

أصـحاب  (   وفي بعـض األحيـان المشـاريع االسـتثمارية         ،منخفضالري أو   فاالستهالك الص 
 أو  تعـد التي   أي البلدان المجاورة     ،مل اإلقليمية واوالع،  في البلد ،  قطاعات الزراعية ال،  حةالمصل

  . ).واألنظمة اإلقليمية وما إلى ذلك، االبلدان استهالكأعلى من كانت تعد 
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ما إذا كانت قد ساعدت على االمتثال       أي  ،  ما إذا كانت تلك المشاريع محددة الهدف بصورة جيدة          )  ب(
مـا   و عند اتخاذه،   إذا كان النهج اإلقليمي مناسبا      وأيضا ما   .  زيادة االستهالك  حالت دون ومن ثم   

اآلن رغم وجود قليل مـن      مالءمة   أفضل   تدريجية اإلزالة ال  أو خطط إذا كانت المشاريع الفردية     
  . لبلدان استهالكااقل تلك األخيرة بالنسبة أل

  
كرة تستهدف بصـورة رئيسـية زيـادة الـوعي ونشـر            كانت المشاريع العالمية واإلقليمية المب      )  ج(

 بذلك الدور   تقوممكاتب برنامج المساعدة على االمتثال      ما برحت    الوقت الراهن    يوف. المعلومات
 دور برنامج المساعدة على االمتثال في إنجاز اإلزالة النهائية          تجري مناقشة و. إلى درجة   كبيرة    

مـع  وحده أو بالتعاون مع الوكاالت المنفذة وربمـا         ،  هلا   في أقل البلدان استهالك    بروميد الميثيل ل
 من  5 تمكين بلدان المادة     فيلغرض الرئيسي من برنامج المساعدة على االمتثال        يتمثل ا و. غيرها

 على المدى   المتثالاة  ستداموكفالة ا ،  2010و،  2007  ،  2005تدابير الرقابة لألعوام    لاالمتثال  
 قدم 2007جري عام    برنامج المساعدة على االمتثال الذي ا      ييمتقوعلى نحو ما ذكر في      . الطويل

 لتسـهيل    كميـا  برنامج المساعدة على االمتثال مساهمات مهمة حتى وإن لم يكن يمكن قياسـها            
الدعم المباشر لفرادى البلدان واألنشطة المتعلقة بحل       تقديم  مناطق عن طريق    الاالمتثال في جميع    

وقد . )UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/9الوثيقة أنظر(  ناطقالمشاكل المشتركة في مختلف الم
لمساعدة المقدمة من ا بسببو. استهالكاألقل البلدان  ما بصفة خاصة    ه العمل الذي يقوم به م     اعتبر

فعـال أو   غيـر الممتثلـة     من البلدان   تمتثل بلدان عديدة     عادت،  برنامج المساعدة على االمتثال   
وفـي  . وإقرار تشريعات تشمل أنظمة إصدار التراخيص     بوضع  أسرعت  امتثالها و عدم  المحتمل  

 بروميـد الميثيـل   لاد أهمية في أقل البلـدان اسـتهالكا         دالتي تز الوقت الراهن، تشمل المسائل     
 لتجنب تحويل كميات متزايـدة      بروميد الميثيل ورصد استخدام   ،   االستيراد وضوابط،  التشريعات

تستوجب الخضـوع    إلى استخدامات    لشحنمستوردة ألغراض تطبيقات الحجر الصحي السابق ل      
  . بةاللرق

  
 حتى اآلن من خـالل المشـاريع        التدريجية المحققة اإلزالة  تتمثل المسألة األساسية في استدامة      و   )  د(

قتصـادية  االالجدوى التقنية وهي تغطي و، بروميد الميثيللبلدان استهالكا أقل ال طلع بها في    ضالم
 ةعوامـل المؤسسـي   ال فضـال عـن   مشـاريع   العـن طريـق      لمنفـذة أو ا / للبدائل المقترحـة  

  . )تنظيميةال(والسياسية
  
 تكيـف أنشطة و زيادة  جل  أالدروس المستفادة من تلك المشروعات توصيات من        وال بد أن توفر       )  ه(

 ونتائج  اإلزالة التدريجية داء  أو،   التوجيهية في ضوء متطلبات االمتثال     ئهسياسات الصندوق ومباد  
  . لوحظت حتى اآلنالمشاريع التي 

  
بروميد الميثيل  بشأنأمانة الصندوق اضطلعت بها  السابقة التي اتدراسالنظر في ال ى جرتقييمأثناء هذا الو – 15 

 عند اعتمـاد  تنفيذية والحكومات الوطنية    الفضال عن الترتيبات المعقودة بين اللجنة       ،   آنفا على نحو ما جرى وصفه    
التـي تـوفر    ،  لمشاريع المعتمدة لقاعدة بيانات أمانة الصندوق     جع أيضا إلى    كان ير وعالوة على ذلك    . المشروع

بروميد أطنان  ( واآلثار المتوقعة ،  التي جرت تغطيتها  بروميد الميثيل    اتعاوقط،  ع المشروعات انوأمعلومات بشأن   
 الوكاالت هاالتي قدمت للمشاريعتقارير المرحلية السنوية أيضا الوشكلت . ومسائل أخرى ،)ستتم إزالتها التي  الميثيل  

فضـال عـن قاعـدة      ،  التي اكتملت  للمشاريع   النهائيةتنفيذية بشأن المشاريع الجارية والتقارير      الالمنفذة إلى اللجنة    
  . تحليلالهذا ألغراض من المواد المستخدمة جزءا  واستهالك بروميد الميثيلبيانات أمانة األوزون بشأن إنتاج 

  
ابالت التي أجريت مع موظفي الوكاالت المنفـذة وهـم           من خالل المق   أعالهلواردة  استكملت المعلومات ا  و -16 

ا مع قضايا بروميد    تحديديتعاملون   الذين   وأعضاء في األفرقة اإلقليمية للمساعدة على االمتثال      أيضا مدراء برامج    
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/  أيلـول  21-17 ،وأجريت مقابالت أخرى على هوامش االجتماع التاسع عشر لألطراف في مونتريـال           . الميثيل
وردت تعليقات بشأن مشروع  و .األوزون من بعض البلدان األقل استهالكا له       يوبخاصة مع موظف  ،  2007سبتمبر  

ومن برنامج األمم المتحدة    ،  هم مقابلت جرت من العديد من موظفي األوزون ومن أشخاص آخرين          دراسة النظرية ال
فـي  في االعتبـار    قد وضعت   و،  متحدة للتنمية الصناعية  الألمم   ا ة ومنظم ،وبرنامج األمم المتحدة البيئة   ،  اإلنمائي

  . لنسخة النهائيةا
  

  ثال البلدان تماوبروميد الميثيل  اتجاهات استهالك - ثالثا  
  
 استنادا إلى متوسط مستويات الفتـرة       بروميد الميثيل  بتجميد استهالك    5التخفيض لبلدان المادة     جدول    يتنبأ – 17 

وإزالـة  ،  2005 اعتبارا من عام     ئة في الما  20ذلك انخفاض بنسبة    يلي  و،  2002من عام   ا  اعتبار،  1995-1998
  . 2015نهائية بحلول عام 

  
. 2005 عـام    المائة   في   20نسبة  بتخفيض  لل و 2002 الغالبية العظمى من البلدان لتجميد عام        وقد امتثلت  – 18 

، وهنـدوراس ،  غواتيمـاال  و ،فيجـي ( وهـي  فقط   5 ستهالك المبلغ عنها فإن بلدان المادة     االوطبقا آلخر بيانات    
 جيفي(  هذه ومن بينها اثنتان فيض التخة مع خطتمتثل  ال )ةسعوديالوالمملكة العربية ،  العربية الليبيةيةوالجماهير

ـ . لبروميد الميثيل استهالكا    البلدان قلأمن   )ة  السعوديمملكة العربية   الو ودية عـن  سـع  الةولم تبلغ المملكة العربي
 خـط   بل طلبت تغيير  لعودة لالمتثال   ا عمل   خطةلم تقدم بعد    كما  ،   هذا التقرير  إعداد في وقت    2006ستهالك عام   ا
صـناعية تقريـرا    ال ومنظمة األمم المتحدة للتنمية      للبيئة ةمتحدم ال  بمساعدة من برنامج األم    تعدهي   و ،ساس لها األ

خـط  ألن  فيجي حدث عدم االمتثال بصـورة رئيسـية         وفي حالة   .  للجنة المنفذة  ينعاألربمفصال بشأن االجتماع    
وجد نظام كامل لإلبالغ ي لم نه ألقد حدثويحتمل أن ذلك  ) طنا0,7(ها عند مستوى منخفض جدا هو لاألساس حدد

لم تتوافر أيضـا مدونـة جيـدة        و. وإطار تنظيمي مناسب عندما تم جمع بيانات االستهالك لسنوات خط األساس          
شمسية مـن  يعمل بالطاقة ال يةرامعالجة حرللمايو من تلك السنة أفتتح فرن /وفي شهر أيار  . للممارسة لتنفيذ البدائ  

، تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن    المتبقية لبروميد الميثيل بخالف     الستخدامات  لة  يجل إجراء تجارب حرار   أ
 التقيـد   أمكـن  هذا المشروع    لومن خال .  بالمتاحف ذات الصلة  والمنتجات الثمينة    التحف الفنية وبصورة رئيسية   

اإلزالة الكاملة في غضون    احتمال أن تتم     و ،زمني للخطة المتثال قبل الخط    االلعودة إلى االمتثال مع تحقيق      ابخطة  
  . سنوات قليلة

  
تبلـغ فـي الوقـت      هي   و ، قدرات استنفاد األوزون   أطنان من  5من   األساسي أدنى    خطها بلدا   94 وهناك   – 19 

ـ  بلدا من هذه الفئـة       87وأبلغ  ).  في المرفق الثالث   1 الجدول   أنظر(  من ذلك الرقم   أدنى ن استهالك عالراهن   ن ع
 0,4 فقد أبلغت االستهالك بين      7ا  ـة وعدده ـدان الباقي ـأما البل . 2006 أو عام    2005استهالك صفري في عام     

المملكـة العربيـة    ( وأبلغ أحد البلدان عن خط أساس مـنخفض جـدا           .  طنا من قدرات استنفاد األوزون     3,6و  
 تغييـر خـط     وطلب،  كثيرا وهو خارج عن االمتثال    من ذلك   دي استهالكا أعلى    بوهو اآلن ي   ) طنا 0,6،  ةسعوديال

لم يبلغا عن رقم  ) وليبياأنغوال( وهناك بلدان . كوبنهاغن في هذه الفئة على تعديل بلدان 7ولم تصادق . األساس له
  . كوبنهاغنأي منهما على تعديل لم يصادق و. ي الوقت الراهن ففريا استهالكا صاخط األساس بل أظهر

  
 من أدنىن استهالك ع األوزون قدرات استنفاد أطنان من 5خطوط األساس لها تتجاوز  بلدا 16  اآلن وأبلغ– 20 

 مـن قـدرات      طنا 0,3 هاستهالك قدر عن   منها   1وأبلغ  ،  يرفعن استهالك ص   بلدا منها    14فقد أبلغ   :  هذا الرقم 
ـ استهالك  عن   )غيزستانريق(وأبلغ بلد آخر   ،) السابقة ةيوغوسالفيال مقدونيا   جمهورية(تنفاد األوزون   اس  2,7ه  درق

ـ مندرجة في نطاق هذا التقييم نظـرا أل    تلك البلدان    وال تعد . وزونمن قدرات استنفاد األ   طنا   وط األسـاس  ن خط
فـي هـذه    ولم يصـادق بلـد واحـد         .حاالتلمختلف ا  بمشاريع وأنشطة من أنواع مختلفة في        ت لها سمح  العالية

  . وبنهاغنعلى تعديل ك)أثيوبيا ( المجموعة
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  أبلغ : كما يلي  لبروميد الميثيل  المستهلكة    الصغيرة والمتوسطة والكبيرة    كان توزيع البلدان   2005 وفي عام    – 21 

 طنـا مـن     15قل عن   ن استهالك ي  منها ع أخرى   في المائة    15أبلغ   و ي، عن استهالك صفر   منها المائة في    66
 المائـة    في 9 بينما استهالك ،  .  طن 100 و   15ما بين    في المائة عن استهالك      6وأبلغ     ؛قدرات استنفاد األوزون  

 في   33 بلدا أو    47وأبلغ  .  طن 500ك يزيد على    استهالعن   فقط   المائةفي   4بلغ   وأ ،   طن 500إلى   101ما بين   
  . 2005 في عام ري استهالك صف عنبروميد الميثيل السابقينمن مستخدمي المائة 

  
حيث تم إزالة االسـتهالك     لبروميد الميثيل بمرور الزمن      استهالكا   البلدان وقد تغيرت مجموعة بلدان أقل       – 22 

إلى بلـدان غيـر     الصغيرة والمتوسطة الحجم    مستهلكة  البلدان  ال وضع من   5ر عدد من بلدان المادة      تغيو. تدريجيا
  .  الحجم في فترة السنوات األربع هذهيبار المستهلكين من المستهلكين متوسطصبح عدد من كأو، مستهلكة

  
  لبروميد الميثيلاستهالكا البلدان  المشاريع المنفذة في أقل – رابعا 

  
  عرض عام   1 –رابعا  
  
: ية هـي   أنواع رئيس  ثالثة لبروميد الميثيل إلى   استهالكا   البلدان يمكن تصنيف المشروعات المنفذة في أقل        – 23 

 البلدان مشروعا في أقل     54تمد  اع دوق. مرفقين الرابع والخامس  الالنحو المبين في    على  ،  وفردية،  إقليمية،  عالمية
 40 اكتمـل    مشـاريع ومن بين تلـك ال    . اه أدن 1ل  والنحو المبين في الجد   على  حتى اآلن   لبروميد الميثيل   استهالكا  
ـ   12ا من بينها     مشروع 14ال يزال يجري استكمال     و،   منهامشروعا   مشـروعات  ال توأوشـك . ا مشروعا فردي

فـي   وعاتالمشـر تلك وترد تفاصيل بشأن .  ومشروع آخر في أمريكا الوسطى على االكتمال   اقليمية في أفريقي  اإل
  . رابع والخامسال ينالمرفق

  
 1لجدول ا

 للمشاريع المعتمدة في أقل البلدان استهالكا لبروميد الميثيل بحسب الفئةعرض عام 
 عدد المشاريع    لفئةا

  المعتمدة
ــدد  عـــ
المشــاريع 

  المكتملة

ــدرات  ق
ــتنفاد  اس
األوزون 

التـــي 
ستجري 
  إزالتها

قدرات استنفاد  
األوزون التي  

  أزيلت

مجموع األموال  
  المعتمدة

  األموال المنصرفة

  1 136 618  1 518 923  15,4  23,9  11  22  فردية
ــة  فرديـ

بشروط (
ــق  متفـ

  )عليها

2  1  13,3  13,8  032 450  388 423  

  2 709 918  2 927 202  1,0  1,5  28  30  إقليمية
المجموع 

  الكلي
54  40  38,7  29,8  157 896 4  924 269 4  

  
  

، وبلغ عدد المشاريع المعتمدة     1995 وقد اعتمدت مشاريع في أقل البلدان استهالكا لبروميد الميثيل منذ عام             -24
وهذه الزيادة األخيرة نتيجة طبيعية لمعالجة أمـر        . 2004 وأخيرا جدا في عام      2001 و   1998 في عامي    ةذروال
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أنظـر  ( الموافقة على أكبر عدد مـن المشـاريع         بت أفريقيا   ظيومن الناحية اإلقليمية، ح   . المستهلكين الكبار أوال  
 38,7 ويبلغ إجمالي قدرات استنفاد األوزون التي ووفق على إزالتها والمرتبطة بكل تلك المشـاريع             ). 2الجدول  

تتضـمن  على أن من الجدير بالمالحظة أن نسبة كبيرة من تلك المشـاريع لـم         .  طنا 29,8زيل منها فعال      طنا، أ 
أنظر جداول النظرة العامـة فـي       (ة  تدليلي إزالة كميات معينة، حيث انصبت على زيادة الوعي واألنشطة ال          اعتماد

  ).المرفقين الرابع والخامس
  

  2الجدول 
  

   أقل البلدان استهالكا لبروميد الميثيل بحسب المنطقةللمشاريع المعتمدة فيعرض عام 
  

ــدد   المنطقة عـــ
المشـــاريع 

  المعتمدة

ــدد  عـــ
المشـــاريع 

  المكتملة

ــدرات  قــ
ــتنفاد  اســ

األوزون 
التي ستجري  

  إزالتها

ــدرات  قـ
ــتنفاد  اسـ

األوزون 
  التي أزيلت

مجموع األمـوال   
  المعتمدة

  األموال المنصرفة

  1 571 862  1 861 859  7,0  9,8  13  16  أفريقيا
آسيا والمحيط  

  الهادئ
9  5  9,3  5,0  487 806  556 658  

  221 042  229 000  11,8  11,8  1  1  أوروبا
  864 123  864 123  0,0  0,0  14  14  عالمية

ــا  أمريكــ
ــة  الالتينيـ
ومنطقـــة 
البحــــر 

  الكاريبي

14  7  7,8  6,0  688 134 1  341 954  

ــوع  المجمـ
  الكلي

54  40  38,7  29,8  157 896 4  924 269 4  

  
  
   المشاريع العالمية2 –ابعا ر
  

 األمـم المتحـدة     وقد أعد معظمها برنامج   ،  يةتقنية ومشاريع تدريب  ال لمساعدةهي مشاريع ل   العالمية   يعالمشار -25
وضـع   في بعض األهداف العامة من قبيل تـدابير          هي تشترك و. )1998-1994(  الفترة سنواتالبيئة في أوائل    

وبعض المشاريع في هذه الفئة في الحقيقة إقليميـة  . بروميد الميثيل استهالك   السياسات وزيادة الوعي لتجنب زيادة    
(  واألنشـطة التدريبيـة    )والكتيبـات ،  أشرطة الفيديو ،  األدلة(  نشر المعلومات  ى عل تركز أن األغلبية العظمى     إال

تخدم علـى نطـاق     المنشورات الهامة التي ما برحت تس     تعود  و). الحلقات الدراسية و،  اتاالجتماع،  حلقات العمل 
هـي  و. تلـك الفتـرة  إلى ، همواالستشاريين وغير، ومديري المشاريع، وطنيةالواسع من جانب وحدات األوزون    

 شكلبعن اعتمادها    الحالة   اتودراس،  لمختلف القطاعات بروميد الميثيل   في ذلك بدائل    بما   ةمختلفمواضيع  تغطي  
  .  ذلكغيربرامج السياسات ومجموعات و، ةريبيتدالوإعداد األنشطة ، وات إبالغ البياناتأدو، ناجح

  
إزالتـه  يتعين مستوى لبروميد الميثيل بطي أقل البلدان استهالكا    تغ التي   ةمعظم المشاريع العالمي  يرتبط    وال – 26 

تليهـا أمريكـا    ،   جـدا  كثيرة أفريقيانشطة في   كانت األ ،  مجموعةهذه ال وفي إطار   و.  من بروميد الميثيل   تدريجيا
طبقـا لتقـارير   ، حدث في آسيابروميد الميثيل استهالك في انخفاض أن أكبر ، مع ذلكومن المهم   . ة وآسيا الالتيني
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نظـرا ألن   إلى حد كبير،    ت المشاريع العالمية    فقتو،   الوقت الراهن  يوف. 2005 ديسمبر   /ولاألمتاحة في كانون    
  . صعيد اإلقليميال على طلع في الغالب بهذه األنشطةضمكاتب برنامج المساعدة على االمتثال ت

  
   المشاريع اإلقليمية – 3 – رابعا 

  
 جمع المعلومـات    في معظم األحوال   المشاريع اإلقليمية     استهدفت )1999-1995( الفترة    في أوائل سنوات   – 27 

جـل  أهذا مهما مـن     وكان  . ا تدريجي تهوذلك بتحديد القطاعات التي ستحتاج إلى إزال      بروميد الميثيل   عن استخدام   
 ،لهـا  بدائليلزم تحديد    والقطاعات الزراعية التي     ها،استهالكمن حيث   ،   أو وضعها في مجموعات    البلدانصنيف  ت

على سبيل المثال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فـي         قام بتلك الجهود    وقد  .  لبروميد الميثيل  تدريجيةالوأثر اإلزالة   
ـ الوأمريكا  ،  1998-1995 في الفترة    بروميد الميثيل  البيانات بشأن استخدام     جمع (اأفريقي . )1996-1995(ةالتيني

بلدان اسـتهالكا   ال أقل   ةلمساعدذلك   واالستثمار التي وضعت بعد      تدليلوكانت مهمة في وضع األساس لمشاريع ال      
وكان هذا أحد   ،  لتزامات بروتوكول مونتريال  المتثال  اال لبروميد الميثيل من أجل الوصول إلى االمتثال أو مواصلة        

كبيرة الوقت تحقق هذا الهدف بصورة رئيسية نظرا لألغلبية         . المشاريع اإلقليمية عهدا  أحدث   تألسباب التي برر  ا
. 2005 بروميد الميثيل عـام   استهالك  على   التي تنطبق    المائة في    20غة   لنسبة التخفيض البال   الممتثلةمن البلدان   

  . ابع على تفاصيل تلك المشاريع في المرفق الراالطالعويمكن 
  
 اي في أفريقي  ـدة اإلنمائ ـم المتح ـ برنامج األم  ع به ـاضطلالمشروع اإلقليمي الذي     وقد أسهم خصوصا،      – 28 

وإجـراء   عديـدة    ة من جانب بلدان مشارك    كوبنهاغنفي تحقيق التصديق على تعديل        )2002اعتبارا من عام    ( 
 على  عالوةو.  في المشروع  ةالمشاركروميد الميثيل   لبلبلدان استهالكا   افي جميع أقل     في المائة    20 بنسبة   فيضتخ
هـي تعـد   و،   من األطر التنظيمية الالزمة    المائة في   85تحقيق نسبة   عن  أبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      ،  ذلك

ستهالك في البلدان   اال األولية لتحديد    ئيةستقصااالوأظهرت الدراسات   . في ضوء تنوع الظروف   جديرة بالمالحظة   
العوائق للتغلب على   وسياسية   إلى مساعدة تقنية     لبروميد الميثيل بحاجة  ية أن كثيرا من أقل البلدان استهالكا        األفريق

برنـامج  قد أسهم أيضا كـل مـن        و. اتجاها مناسبا للمشروع   هذابروميد الميثيل وقد أتاح     إزالة  التي تحول دون    
بينها مهما في تحقيـق     فيما  تعاون  الوكان  ،  نتائجالهذه  في تحقيق   ،   األوزون ةنا وأم أفريقيا،/المساعدة على االمتثال  

  . تلك النتائج
  
 بروميـد    مـن  ها اسـتهالك  هو انخفاض  ايبدو أن السبب الرئيسي لتجميع تلك البلدان مع       ،   ومن ناحية ثانية   – 29 

 أن تؤثر علـى     أن هذا النهج كان مناسبا تماما في جميع الحاالت نظرا لتنوع العوامل التي يمكن             يبدو  وال   .الميثيل
ومشاركة أصحاب المصـلحة    ،  استمرار وحدات األوزون الوطنية في كل بلد      وتدريجية مثل التزام    النجاح اإلزالة   

ع الزراعـي   اقطالو،  االستمرار في بذله  لقيام بجهد و  واستعدادها ل الحكومات  قدرة  و،   في الوقت المناسب   الرئيسيين
 ذلك يمكن أن يـؤدي إلـى نتـائج    كلو. سياساتال وعلىصاد  على االقت ذلكأو أثر/فضال عن حجمه و   رك  االمش

األطـر  وتعد  . أحيانا النتيجة العامة  مما يعقد أو يؤخر     ،  المشروع اإلقليمي نفس   فيما بين البلدان الواردة في       متباينة
حـوافز  وال،  ة بالتجارة المحتملة غير المشـروع     متصلةالمسائل  وال،  ذهاإنفاو،   اآلفات مبيدات أنظمةاالستراتيجية و 

المشروع  االتجار غير    ع من أرسي اآلن رسميا شرط   وقد  . تقنيةاللمساعدة  الذي ل  ةيمهاالقتصادية بنفس القدر من األ    
 أخرى لم يمكن دائما تناول تلـك        ةمرو. الجتماع التاسع عشر لألطراف   الصادر عن ا   XIX/12من خالل المقرر    

وقد انسحب بعض البلـدان     .  االهتمام إلى فرادى البلدان     على المستوى اإلقليمي وقد يلزم توجيه مزيد من        المسائل
، بعض اآلخر عن تحفظات بشأن المعدات المقدمةالعرب  أو ،)المثالموزامبيق على سبيل    ( ة  من المشاريع اإلقليمي  

  . )السودان على سبيل المثالومنها ( ضطلع بها وأوجه قصور أخرى المات ستشارالوا
  
منظمة األمم  ،  حلقة عمل (حيث اعتمد مشروعان مؤخرا      وهو مولدوفا، ذه الفئة   مثل مهم آخر في ه    هناك   و – 30 

كـان االسـتهالك    و. )كندا،  2004-2000،   وتوفير مواد التدريب وزيادة الوعي     2006المتحدة للتنمية الصناعية    
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ي تمـر بفتـرة      مبادرة إقليمية للبلدان الت    هاعتبارب وخىبيد أن المشروع كان مت    ،  1999 منذ عام    صفرا هبلغ عن الم
  .  فعالتمتدريجية حيث تال اإلزالة ةمواصلبروميد الميثيل ولتجنب زيادة االستهالك من ، انتقال

 
   الفرديةاريعالمش  4 ـ رابعا

 MBان األسباب الرئيسية التي تبرر المشروعات الفردية في البلدان ذات االستهالك المنخفض من الـ   -31
أي فالحة البساتين أو الحشيش المستعمل في مالعب  (MBل أساسا الـ تشمل التوسع المزمع في قطاع يستعم

وتضم .  ، أو الزيادة الفعلية بهذا القطاع حتى اذا كانت الكميات ال تزال قليلة جدا)الغولف في بعض بالد الكاريبي
ن مشروع األسباب األخرى مخاطرة منظورة بحدوث عدم امتثال أو عدم امتثال فعلي في بلد لم يكن داخال ضم

ان كثيرا من هذه المشروعات قد تمت الموافقة عليها حديثا عندما .  اقليمي أو ظروف محددة تتعلق بذلك البلد
وتوجد نسبة مئوية عالية من هذه المشروعات تعالج .  عالجت الوكاالت المنفذة أوال شؤون كبار المستهلكين
فهي ال تحتاج .  ا يوجد بدائل متاحة سبق اثبات سالمتهااالستعماالت الالحقة للحصاد أو استعماالت التربة حيثم

ويتضمن المرفق .  الى اختبارات وال الى احقاق الظروف المحددة التي جرى تطبيقها بذلك على وجه السرعة
  .الخامس قائمة كاملة وتفاصيل لهذه المشروعات

ان ذات االستهالك المنخفض من وتشمل العوامل األخرى التي تبرر الموافقة على المشروعات في البلد  -32
تشمل المساعدة على انجاز التصديق على تعديل كوبنهاغن، وتحقيق تخفيض الـ ) أو مجموعات البلدان (MBالـ 
) بما فيهم أصحاب المصلحة الرئيسيون( MB ، وتنظيم مجموعات التوجيه الخاصة بالـ2005 في المائة لعام 20

  .  وتقوية أطر السياسة والتنظيم

من األمثلة الطيبة في هذه الفئة بوليفيا التي منع فيها تزايد محتمل في االستهالك  بمساعدة من مشروع   -33
وكون . استثماري نفذه اليوئنديبي وسهله األخذ ببدائل تقنية واقتصادية قابلة للتطبيق النتاج البطاطس والخضار

ويوجد ).  IPM+البخار (ا الستدامة هذه البدائل المعدات والدراية تستمد من مصادر محلية قد تبدى أمرا جوهري
وأزيل ).  الشمام( غانا حيث توسع االستهالك بعد سنوات خط األساس بسبب تنمية قطاع واعد MBمثال آخر هو 

وعلى الرغم من قلة الكمية المستهلكة فان المشروع .   من خالل مشروع تدليلي نفذه اليوئنديبيMBتماما الـ 
لة من السياسات وتدريب من خالل مدارس ميدانية للمزارعين واختبارات لمواقع سيتضمن كان شامال جدا، 

  . مختلفة في أنحاء البلد، حولت بعد ذلك الى محاصيل أخرى

ويوجد في نيكاراغوا مزيد من األمثلة المفيدة المتمثلة في مشروعات فردية ساعد فيها مشروع للمساعدة   -34
وتضمن .   رفع مستوى الوعي خصوصا في قطاعي الزهور والبساتين اآلخذين بالتوسعالتقنية نفذته اليونيدو على

التي ليست بلدا من ذوات (المشروع أيضا جولة دراسة بشأن مشروع استثماري من اليوئنديبي في كوستاريكا 
  وقد اتبع .لمالحظة البدائل المأخوذ بها من جانب زراع الزهور في ذلك البلد) MBاالستهالك المنخفض بالـ 

 .النموذج نفسه في مشروع اليونيدو للمساعدة التقنية المنفذ في السلفادور

 وحيث 2002وبوتسوانا هي مثال آخر جدير بالذكر، فقد وقع في حالة عدم االمتثال بتطبيق تجميد عام   -35
وبعد حل هذه الصعوبة، .  عانى تنفيذ المشروعات تأخيرات كبيرة بسبب صعوبة ايجاد مقاول مالئم من الباطن

خذ ببدائل سريعة وفعالة في انتاج وجرى األ.  2003ظهرت نتيجة ناجحة جدا، هي تحقيق االزالة التامة في 
وفي جامايكا تم الغاء مشروع أصلي  ).   والرقابات البيولوجية واالنتاج بال تربةIPM+التشميس(الطماطم والقثاء 

تبغ مخزون تغير فيما بعد (بسبب تغيير في المحصول الذي سبق أخذه في االعتبار عند تقديم الطلب ) اليونيدو(
الدخال بدائل للسلع ) كندا(الوقت الحاضر تنفيذ مشروع جديد على يد وكالة ثنائية ويجري في ).  الى أرز

ويجري وضع برنامج مشابه في ترينيداد .  األساسية ومطاحن الدقيق، وقد تم االبالغ عن نتائج طيبة لهذا النشاط
  .وتوباغو، على يد كندا أيضا
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وعمان وباكستان والجزائر داخلة في هذه .  توعيةوأخيرا في عدة بلدان تم تنظيم ورش وأنشطة أخرى لل  -36
أما التأخيرات أو المشكالت التي تم االبالغ عنها بالنسبة للمشروعات الفردية، .  الفئة وظهرت فيها نتائج ايجابية

فان معظمها يتعلق بصعوبات اليجاد مؤسسة نظيرة مالئمة وفي مشكالت اتصال بوحدة األوزون الوطنية وببطء 
  .ةاالستجاب

  خامسا ـ قضايا االستدامة

مالءمة البدائل المختارة كي تحل محل استعمال الـ (ان استدامة االزالة ال تنطوي فقط على عوامل تقنية   -37
MBالنسبة (بل تنطوي كذلك على اعتبارات اقتصادية )  للظروف الخاصة لمحصول أو لسلع أساسية معنية باألمر

.   ، وعوامل سياسيةMBوالرقابات التنظيمية على واردات واستهالك الـ ) MBـ الربح بالقياس الى ال/بين التكلفة
  .أن هذه كلها يمكن أن تؤثر في نجاح االزالة واستدامتها على مر الزمن

باستثناء المجاالت المبكرة في مجالي المساعدة التقنية والتدريب، فان معظم المشروعات االقليمية والفردية   -38
فمثال ان المشروع االقليمي األفريقي ينطوي على عمل سياسي شامل في جميع .  ية وتنظيميةتعالج قضايا تقن

ان معظم المشروعات الفردية .  البلدان المشاركة وهو ما حدث أيضا للمشروع االقليمي في أمريكا الوسطى
عليها على أساس أنه من الجارية في الوقت الحاضر تتضمن مساعدة على رسم السياسة أو على األقل تتم الموافقة 
 الخاضعة للرقابة في MBالمفهوم أن الصندوق المتعدد األطراف لن يقدم مزيدا من المال الزالة استعماالت الـ 

وكثير من مشروعات التدريب تتضمن عمال مع ادارات الجمارك، لسن تشريع يخص على التحديد الـ .  ذلك البلد
MBواألطر .   االستيراد الممكن غير المشروع لمادة التبخير هذه ولتدريب الموظفين على استكشاف ومنع

 يمكن أن MBالقانونية هامة بصرف النظر عن مستوى االستهالك، حيث أن بلدا ليس فيه تشريع لواردات الـ 
  .يصبح مصدرا غير مشروع لتلك المادة الكيماوية

وعلى .  MBتقييم امكانية تنفيذ بدائل الـ ان قليال جدا من تقارير المشروعات يتضمن تحليال اقتصاديا ل  -39
الرغم من أن هذا التحليل يقع بالمعتاد خارج نطاق مشروعات المساعدة التقنية، اال أن هذا الموضوع موضوع هام 

ومعالجة هذا الموضوع من خالل .  عندما يتعلق األمر باقناع المستعملين بالمالءمة الطويلة األجل لتلك البدائل
 وبدائل محددة للمناطق والقطاعات، هو أمر يمكن أن يكون MBت حاالت عن بدائل الستعمال الـ اعداد دراسا

 الجارية وعن طريق المسؤولين MBاسهاما مفيدا لهذا الغرض ويمكن اجراؤه عن طريق مشروعات ازالة الـ 
  .CAP/MBاالقليميين عن 

ى استعماالت خاضعة للرقابة ال يبدو  الQPS المستوردة أصال ألغراض MBان امكانية تحويل الـ   -40
 هو ISPM 15 الذي نتج أساسا عن للـ QPSبيد أن تزايد استعمال الـ .  أمرا معالجا بوضوح بمعظم البلدان

وأصبح من الواضح باآلونة الحديثة أن بعض البلدان ذات االستهالك المنخفض .  أمر ذكر كثيرا خالل المقابالت
 بسبب االدخال العالمي MBالك منه، يقع عليها ضغط كي تستأنف استيراد الـ والمنعدمة االستهMB من الـ 

قد ) مثل جامايكا وبنغالديش (MBبيد أن بعض من ال يستهلكون الـ ) QPSفي معالجة  (ISPM15تقريبا للـ 
  .MBتفادوا ذلك عن طريق األخذ بأنظمة مصنوعة محليا للمعالجة بالحرارة بدال من الـ 

   المستخلصة والتوصياتسادساـ النتائج

 بالبالد القليلة االستهالك كثيرا ما تتضمن أنشطة متباينة صغيرة الحجم ال توجد MBان مشروعات الـ   -41
بينها وبين وقعها صالت سببية واضحة فتكون أصعب تقديرا لقيمتها من العينات المتمثلة في مشروعات استثمارية 

 مليون 12 بالبلدان ذات االستهالك المنخفض تمثل معا حوالي MBلـ ومع ذلك فان مشروعات ا.  متجانسة نسبيا
  .دوالر، مما يجعلها جديرة بنظرة أشد تفحصا
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 بالبلدان القليلة االستهالك هي مشروعات متباينة ولها أهداف ومجاالت مختلفة MBبينما مشروعات الـ   -42
 للبلدان القليلة MBيوم ، ال سيما بالنسبة للـ  التي أنجزت حتى الMBاال انها لعبت دورا هاما في ازالة الـ 

 ونشر المعلومات عن البدائل MBوكان اسهامها الرئيسي هو رفع مستوى الوعي بشأن ازالة الـ .  االستهالك
وال سيما بالسنوات المبكرة من البروتوكول، وذلك بارساء األساس ورسم الطريق للمشروعات التي أجريت في 

  . البلدان المنخفضة والعالية االستهالكمراحل الحقة، في تلك

، كما كان متبعا في بلدان أفريقيا MBان النهج االقليمي الذي يجمع البلدان وفقا لمستويات استهالك الـ   -43
.  ، يبدو أنه نهج صعب التنفيذ نظرا لتباين البلدان المعنية بالموضوعMBذات االستهالك المنخفض من الـ 

.  ان الخطوات الالزمة في منطقة ما قد تضم بلدانا من فئتي االستهالك العالي والمنخفضوباالضافة الى ذلك، ف
غير أن المبادرات التي من قبيل االتفاقات التجارية االقليمية والتشريع المتجانس وتدريب موظفي الجمارك وتوثيق 

والبلدان .  علومات، كلها أشياء نافعة، وتقاسم الخبرات والمMBالجهود األكاديمية والبحثية المتعلقة ببدائل الـ 
  .MBالضالعة بهذه الخطوات ال يتحتم أن تكون جميعا من بلدان االستهالك المنخفض للـ 

على الرغم مما سبق، فان بعض األنشطة االقليمية أو دون االقليمية ال تزال تبدو مناسبة لمبادرات مثل   -44
والمجاالت المحددة التي تحتاج كثيرا الى العمل تشمل تقصي .  عيةتقاسم المعلومات ونشرها وجهود التدريب والتو

 الى استعماالت QPS المقصود استعماله في MBلتفادي تحويل الـ ( بعد أن يدخل بلدا ما MBاستعمال الـ 
وتوحيد .  ومنع االتجار غير المشروع، وتوحيد المعلومات االقليمية بشأن األنشطة المبذولة) خاضعة للرقابة

.   الصالحة لمناطق وقطاعات معينة كانت أمرا مقترحا في عدة مناسباتMBاسات الحاالت بشأن بدائل الـ در
أي الزهور، (والورش التقنية على الصعيد االقليمي، لتقاسم الخبرات بالتبين، والتنفيذ واألخذ ببدائل لقطاعات معينة 

 االقليميين الذين يتم CAPيمكن بذلها من جانب مسؤولي وهذه األنشطة .  ال تزال أمرا الزما) الطماطم، الفراولة
تنسيق أنشطتهم مع األنشطة التي تتخذها فعال الوكاالت المنفذة، وذلك لتفادي التراكبات واالحتكاكات، التي جاءت 

  .األنباء بوجودها في بعض الحاالت

تي ال يزال فيها استهالك لهذه المادة،  بالبالد الMBومن ناحية أخرى، ال بد، بالنسبة لالزالة الفعلية للـ   -45
وعلى هذا النحو . CAPأن تستمر ادارته من جانب الوكاالت المنفذة على أساس فردي، في تنسيق مع أنشطة 

وقد يحتاج األمر الى خطط .  ونظرا لألسباب المذكورة في الفقرة السابقة، ينبغي تشجيع التعاون بين الوكاالت
  . والوكالة المنفذة المعنية، لمعالجة هذا التعاون على نحو فعالCAPقليمي لـ عمل محددة بين المكتب اال

في عدد من البلدان ذات االستهالك المنخفض، فان وجود رقابات أشد على االستيراد ورصد استعمال الـ   -46
MB  لتفادي تحويله بكميات متزايدة مستوردة ألغراض QPSور قد  الى استعماالت خاضعة للرقابة ـ هي أم

 قد تم االبالغ عنه QPS المخصص للـ MBان تزايد استعمال الـ (أثيرت باعتبارها تحتاج الى اهتمام خاص 
).   بصفة خاصةISPM 15 وجرى ربط ذلك بالـ MBTOC 2006ضمن أمور أخرى في تقرير تقييم الـ 

، التي ISPM 15ي مثل الـ  قد أثيرت بما يتعلق بالوفاء بمتطلبات الحجر الصحQPS للـ MBواستعماالت الـ 
وهو أمر قد ) MBأي الحظر الوطني على استعمال الـ  (MBكانت أحيانا منافية للوائح الوطنية الخاصة بالـ 

أي االتفاقية  (IPPCوالتفاعل المحدد مع .  يضع البلدات ذات االستهالك المنخفض بحالة عدم امتثال في المستقبل
، QPS، الستعماالت الـ MB تشجيعه، ولو سمح فقط بصياغة خاصة للـ شيء ينبغي) الدولية لحماية النبات

 ألغراض MBوتكون مختلفة لما يسمح به لتطبيقات التربة والتطبيقات الالحقة للحصاد، فان رصد استعمال الـ 
QPSويمكن أن يجعل الزما على مستوردي الـ .   يصبح أمرا أسهلMB أن يقدموا قائمة بالعمالء وباألغراض 

 ال يخضع لرقابة بروتوكول QPS في أغراض الـ  MBوبينما استعمال الـ .  MBتي يستعمل فيها الـ ال
 بمساعدة QPSوالتشاور مع سلطات الـ .  مونتريال، اال أنه يمكن تشكيل فريق عمل لمواصلة تحليل هذه القضايا

وباالضافة الى ذلك فان .  QPS للـ MB يمكن الشروع بها بقصد النظر الى بدائل الستعماالت الـ CAPلـ 
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أو مؤسسات البحث الزراعي وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وال سيما /تحسين الترابط بين الجامعات المحلية و
  .المزارعين، هو أمر جوهري لتعزيز نقل التكنولوجيا وتحقيق استدامة االزالة

األوزون من بلدان مختلفة، جرت عدة مقابالت خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف مع مسؤولي   -47
، وأحد الخبراء االستشاريين للمشروعات وممثل عن الوكاالت المنفذة كما جرت لقاءات تلفونية CAPومسؤولي 

وكانت هذه اللقاءات مفيدة جدا ووفرت بصائر هامة لهذه ).  أنظر المرفق األول(وعن طريق البريد االلكتروني 
 كل بلد تختلف كثيرا ألن قطاعات وأصحاب مصلحة وقضايا تشريعية وأظهرت أيضا أن الظروف في.  الدراسة

ونظرا لذلك، ال بد من تجميع معلومات حول الخبرات المتحصلة في عدد .  وسياسية متباينة تدخل في الموضوع
  .كبير نسبيا من البلدان

ان مختارة، هي أمر ان المناقشات في االجتماعات االقليمية للشبكات، مشفوعة بزيارات ميدانية لبلد  -48
فان مثل هذه الدراسة لن تساعد فقط على تأييد التوصيات الواردة في الدراسة النظرية باعتبارها ذات .  مقترح

أهداف جيدة، بل سوف تولد أيضا دروسا مستفادة عن أفضل الطرائق للسير قدما في وقت يرجح فيه أن تكون 
  .MBبلدان ذات استهالك المنخفض من الـ معظم المشروعات المقترحة المتبقية متعلقة بال

   اللجنة التنفيذيةاإلجراء المتوقع أن تتخذهسابعاـ 

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بالمعلومات المقدمة في الدراسة النظرية الموسعة المتعلقة   -49
 بمشروعات بروميد الميثيل في البلدان ذات االستهالك المنخفض، وذلك في الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/8.  
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  المرفق األول

  التـات المقابـملخص

من أمانة الصـندوق المتعـدد األطـراف، سـابقا مسـؤولة      (الهادئ ـ السيدة سيسيليا مركادو  /آسيا  -1
CAP/MBلهذه المنطقة (  

ولـم يكـن     في آسيا كان يحدث أساسا بعد استعماالت الحصاد،          (MB)بصفة عامة، ان استهالك بروميد الميثيل       
 بعد الحصاد متاحة بصفة عامة،      MBوتوجد بدائل الستعمال الـ     .  نطاق استعماله واسعا كما في استعماله للتربة      

والبلد الوحيد ذو االستهالك المنخفض في آسيا هو فيجي         ).  أي في الحبوب المختزنة   (ويجري تنفيذها واألخذ بها     
فيذه على يد اليوئنديبي، ان هذا البلد آخذ طريقه الى العودة           في الوقت الحاضر، ومن خالل المشروع الذي جرى تن        

وجرى بعض العمل في مجال الحجر الصحي والسابق    .  الى االمتثال، والى وضع استراتيجية مناسبة لألخذ ببدائل       
، وأدى ذلك نتائج ممتازة في بعـض  ISPM 15 خصوصا في مجال استعمال الحرارة كبديل للـ (QPS)للشحن 
  ).أي بنغالديش(ي المنطقة البلدان ف

وبرنامج المساعدة على االمتثال    .  ان المعلومات الخاصة بالمنطقة وأنشطة رفع مستوى الوعي ال تزال الزمة جدا           
(CAP)قام ببذل تلك األنشطة في تعاون مع اليوئنديبي بنجاح كبير .  

  )ليوئنديبيمسؤولة المشوعات با(مشروع اقليمي ألفريقيا ـ السيدة دومينيك كايزر   -2

، مع وجود شروط    MBان المشروع االقليمي قد جمع بين مجموعة من بلدان االستهالك المنخفض في مجال الـ               
وتضمنت هذه المجموعة بلدانا ليس فيها استهالك       .  واحتياجات مختلفة فيما يتعلق بالتزامات بروتوكول مونتريال      

ج الى التصديق على تعديل كوبنهاغن، وبلدان ذات اسـتهالك          وبلدانا ليس فيها بيانات عن االستهالك وبلدانا تحتا       
وقـد وقـع مستعملــو    ).  ويمكن أن يقع بلد واحد ضمن عدة فئات في الوقت نفسه          (منخفض تحتاج الى االزالة     

، وقبل غير القائمين باالستعمال أال يطلبوا مزيدا        2005 في المائة في     20 على التزام باتمام تخفيض الـ       MBالـ  
وعلى الرغم من أن المشروع قد أنجز نتائج كبيرة         .  MBلتمويل في المستقبل بالنسبة للقضايا المتصلة بالـ        من ا 

من حيث تسهيل االمتثال للبلدان المشاركة، اال أنه كانت أيضا هناك مصاعب أي هناك سبعة بلدان لم توقع بعـد                    
  : ملخصة أدناهوالدروس المستفادة من خالل هذا المشروع.  على تعديل كوبنهاغن

 الذي يبلغ صفرا قد يكون بينها الكثير من         MBظن عن خطأ أن البلدان ذات االستهالك من الـ            )أ(
  .األمور المشتركة

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في نجاح مشروع، وتجعل ادارته من منظور مجموعـة مـن                   )ب(
 مثال وجود وحدة أوزون وطنيـة       وتشمل هذه العوامل  .  البلدان أو من منظور اقليمي أمرا صعبا      

ملتزمة، تضم أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب؛ والقدرة والرغبة من الحكومة أن             
والعامل الرئيسي ليس حتما هو اشراك القطاع الزراعي أو حجم          .  تمتثل وأن تبذل الجهد الالزم    

ن البنيات التحتية، تدرك قدرا من      فان بعض البلدان التي لديها موارد أكبر ومزيد م        .  ذلك القطاع 
  .النتائج أقل من غيرها، التي لديها شروط أقل مالءمة

وبعض البلدان المشاركة في المشروع قد أعربت عـن         .  والجهود االقليمية يصعب التنسيق بينها      )ج(
  .أنها تفضل كثيرا أن تعمل مستقلة عن غيرها
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ببروتوكول مونتريال، ولكنها ذات قضايا لهـا       هناك جهود أخرى غير متصلة على وجه التحديد           )د(
وهو رمز   (SEARCHفمثال ان مبادرة    .  صلة بهذا البروتوكول، ال تزال مجهولة الى حد بعيد        

أمـر يقتضـي العديـد مـن كبـار          ) للجنة الجنوب الشرقي لتحقيق االنسجام بين لوائح اآلفات       
.   رفيـع وتتمتـع بمصـداقية      وهي تعمل على مستوى حكومي    ) حتى جنوب أفريقيا  (المستعملين  

وتحقيق االنسجام مع مشروعات    .  والتعامل مع هذه البرامج أو الجهود يمكن أن يكون نافعا جدا          
POPوغيرها هو أيضا امكانية أخرى جديرة بأن ينظر فيها .  

ان األطر االستراتيجية ولوائح المبيدات والتطبيق القانوني وحتى الحوافز االقتصادية، هى كلهـا               )ه(
 TORsوهذه األنشطة تدخل على األرجح في نطـاق         .  أمور ال تقل أهمية عن المساعدة التقنية      

ونتيجة لذلك هناك قدر أكبر من مشاركة       .  التابع لليونيب بدال من دخولها تحت والية اليوئنديبي       
 في أفريقيا ولعل الرد سيكون سلسلة من المشروعات الصغيرة للمساعدة على وضـع             CAPالـ  
  .ت النهائية في االزالة واالشراف على االستدامةاللمسا

  بوليفيا ـ السيد ألكس سواريز، المنسق الوطني لألوزون  -3

وكان استعماله لبذور البطاطس ومشاتل التبغ      .   قد أزيل تماما من خالل مشروع اليوئنديبي       MBان استهالك الـ    
ب الحالة السياسة وبعد ذلك بسبب حريق دّمـر         وقد تأخر المشروع ولكن بسب    .  والخضراوات والزهور والبراولة  

ومفتاح استدامة البدائل التي أخذ بها هو ايجـاد         .  والتعاون مع اليوئنديبي كان ناجحا جدا     .  مكاتب وحدة األوزون  
وهذا ال يؤثر فقط فـي      .   ولمعدات اصدار البخار   (substrates)المصادر المحلية للمواد الخاصعة لفعل الخمائر       

 رطل في الساعة من البخار وهو قدر كاف         350مثال ان غالية متحركة محلية ذات قدرة على توليد          (ائل  تكلفة البد 
أي المادة الخاضعة لفعل الخمائر في ثالث ساعات تكلـف          ) substrates( أمتار مكعبة من     4-3لمعالجة حوالي   

ومن المهم  . ة التقنية متاحة جاهزة   ولكن تكفل أن الصيانة والمساعد    )  دوالر أمريكي، مع جميع تركيباتها     12 000
  .جدا أيضا اسداء مساندة اضافية على شكل أنشطة لزيادة الوعي، ومواد اعالمية ، والنشر 

 محظور حاليا في بوليفيا بالنسبة لجميع االستعماالت الخاضعة للرقابة اال أنه يوجد قلق بشـأن جهـود     MBوالـ  
 ان معالجة القطن قبل تصديره QPSومن ضمن استعماالت الـ . د  في البلMBالتي تشجع استعمال الـ " اللوبي"

 .الى بيرو هو أهمها

  المريكا الالتينية والكاريبيCAP-MB السيد خوزيه دي ميسا ، مسؤول –بلدان الكاريبي   -4

والقضية الرئيسية فـي جـزر       . MB أو ال تستهلك شيئا من الـ          –ان معظم بلدان الكاريبي تستهلك قليال جدا        
 هو مادة   MBالكاريبي حيث تزداد المراتع السياحية الفخمة، هو المحافظة على حقول لعبة الغولف، التي يعد الـ                

 ساعات، عندما 9 أو 8واستعمالها يجري على آونة متقطعة ـ أي حوالي مرة كل .  التبخير التقليدية المفضلة فيها
 ويسفر عن عدم االمتثال، عندما يـأتي        MBتعمال الـ   يحتاج الحشيش الى التجديد ولذا فهناك خطر أن يزداد اس         

، ومـن   MBوفي الوقت الحاضر هناك ثالث بلدان فقط في الكاريبي لـديها مشـروعات              .  أوان اعادة االنعاش  
وقد سارت األمور بسالسة، ولم تحدث مشاكل حقيقيـة فيمـا عـدا    .  2008المتوقع اتمام االزالة الكاملة في عام      

  .ض البلدانصعوبات االتصال ببع

ويبدو أن نهجا دون االقليمي في هذه الحالة هو النهج المناسب عند النظر في رفع مستوى الوعي أو في أنشـطة                     
، ونظرا الستعمال اللغة االنجليزية في      MBنقل المعلومات نظرا للطابع الدولي للقطاعات التي يحتمل أن تستعمل           

  .معظم الجزر



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/8 
Annex I 

  

 3

   الخبير االستشاري لمشروع اليوئنديبيفيجي ـ الدكتور جوناتان بانكس،  -5

.   في فيجي كان لمطاحن الدقيق وتبخير السفن وتخزين بعض الحبوب وللصناعات اليدويـة             MBان استعمال الـ    
وكان مـرد   )  طن 0.7(وأصبح البلد غير ممتثل أساسا ألن خط األساس كان قد وضع على مستوى منخفض جدا                

ليغ ووجود اطار تنظيمي مناسب لم يكونا موجودين عندما جـرى تجميـع             ذلك احتماال هو وجود نظام كامل للتب      
ولم يكن أيضا متاحا وجود مدونة ممارسة جيـدة لتنفيـذ           .  البيانات عن االستهالك الخاص بسنوات خط األساس      

لمطلوب ومن خالل المشروع، أمكن االلتزام بخطة العودة الى االمتثال، وتم االمتثال مقدما قبل الموعد ا              .  البدائل
  .في الخطة، ومن المرجح اتمام االزالة الكاملة في بحر بضع سنوات

 في الماضي ويحتـاج الـى   MBتجري معالجة مطحنين للدقيق خالل المشروع ـ مطحن قديم كان يستعمل الـ  
و ، وهIPM    +تغييرات لوجيستية وهيكلية كي يأخذ بنجاح بالبدائل، ومطحن جديد، أنسب الى استعمال الحرارة 

واستعمال تخزين الحبوب قد استعيض عنه باستعمال الفوسفين وسيانيد الهيدروجين وجار األخـذ             .  البديل المختار 
 الجراء تجارب (Kiln)وفي مايو من هذا العام طرح نشاط للمعالجة بالحرارة .  بسيانيد الهيدروجين لتبخير السفن

لرقابة مثل األدوات اليدوية والمنتجات النفيسـة المتعلقـة   حرارية لالستعاضة عن االستعماالت المتبقية الخاضعة ل      
  .بالمتاحف

ان توزيع المعلومات من خالل ورش ودراسات تدريب على الحاالت وغير ذلك من األنشطة المماثلة ال تزال تبدو 
  .هامة جدا للمساعدة والستبقاء االمتثال، ويمكن معالجتها على مستوى اقليمي ودون االقليمي

  كوانسا، نائب مدير األوزون-ـ السيد ايمانويل أوسيغانا   -6

).  هو قطاع الشمام  ( قد امتد في غانا بعد سنوات خط األساس بسبب التوسع في قطاع واعد               MBان استهالك الـ    
 بوحدة األوزون الوطنية وقال انه يود أن يستحضر مقادير كبيرة من مادة التبخير نتيجة    MBواتصل مستورد الـ    

، من خالل   MBوقد أتم اآلن االزالة الكاملة للـ       .  أمراض الشمام اذ أن نتائج هذا التحكم كانت ممتازة        للتحكم في   
وكانت االختبارات ناجحة في عدة مواقع في البلد، ونقلت أيضا الـى            .  مشروع تدليلي جرى تطبيقه مع اليوئديبي     

  وكانت المساعدة من اليوئنديبي علـى        .ومدارس المزارعين الميدانية وورش قد أجريت بنجاح      .  محاصيل أخرى 
  .انشاء اطار تنظيمي مناسب أمرا مسعفا في تحقيق االزالة

  موزمبيق ـ السيد ليوناردو مانويل سوليال، مسؤول األوزون  -7

 في الوقت الحاضر فقط في قطاع التبغ، ولكن ذلك يقتضـي انتباهـا ألن كبـار                 MBان موزمبيق يستعمل الـ     
وهؤالء هم مستنبتو زهـور وتبـغ، ولكـن ال          (وا من زمبابوي القريبة، وقد يتزايد االستهالك        المستنبتين قد انتقل  

ولـدى موزمبيـق   .  ISPM 15 تتزايد بسبب الــ  QPSواستعماالت ).   في انتاج الزهورMBيستعملون الـ 
  .  ، التي انتهت مدته، ويتطلب البلد مساعدة للتخلص منهMBبعض المخزون من الـ 

لـم  )  دوالر أمريكي  8 000( بالمشروع االقليمي األفريقي، انتقل أصحابه ألن األموال المخصصة له           وفيما يتعلق 
وباالضافة الى ذلك، .  تكن كافية لتغطية حتى النفقات الدنيا المرتبطة بعمليات االستشارة، وأنشطة التوعية وغيرها

وقـد سـاعد    .  جعل األمـور شـديدة اللـبس      ) يةاليوئنديبي، الفاو، الحكومة اليابان   (فان مشاركة وكاالت مختلفة     
  . الوطنيMB الجراء دراسة مسحية عن استهالك الـ 2006-2005كاب الموزمبيق بأموال منه في /يونيب

 والبدائل وأنشطة التوعية وغيرها، وهـم راغبـون  أن           MBبيد أنهم سوف يحتاجون الى مساعدة في قضايا الـ          
لك مدركون أنهم بعد التوقيع على المشروع االقليمي لن يكونـوا مـؤهلين             ولكنهم مع ذ  .  يبدأوا في مشروع جديد   
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، ويريد البلد أن يحظر استعمال MBموجود فعال بالنسبة للـ ) تراخيص االستعمال(والتشريع .  لمزيد من التمويل
  .مادة التبخير هذه تماما

  ريكا الالتينية والكاريبي في أنشطة كاب ـ أمMBباراغواي ـ السيد خوسيه دي ميسا، مسؤول الـ   -8

وهنـاك اسـتعماالت    .  وأبلغ أنه اآلن صـفر    ) 0.9خط األساس   (ان االستهالك في باراغواي كان منخفضا جدا        
وبسبب موقعه االستراتيجي بوصفه بلدا صغير االستهالك مـن         .  صغيرة تشمل فالحة البساتين وتخزين الحبوب     

فان باراغواي يحتاج الى اطار تنظيمي قـوي        ) تين والبرازيل أي األرجن ( يحيط به مستعملون أكبر منه       MBالـ  
والى تدريب واف لمسؤولي الجمارك للحيلولة دون زيادة الواردات وللحيلولة أيضا دون امكان أن يصـبح هـدفا                  

والنتائج مشجعة جـدا    .  ويجري المشروع مع اسبانيا كوكالة ثنائية في تنسيق مع الكاب         .  لالتجار غير المشروع  
  .QPS حتى للـ 2006 و 2005 هو صفر في MBوقت الحاضر، وقد ذكر أن استعمال الـ في ال

  السودان ـ الدكتور عبد الغني حسن، المنسق الوطني لألوزون  -9

 في السبعينات والثمانينات، فان األخذ ببدائل له قد بدأ          MBعلى الرغم من أن البلد استهلك كميات كبيرة من الـ           
وكان االستعمال أساسا للحبوب المختزنـة،      .  بدء األنشطة المتصلة ببروتوكول مونتريال    في التسعينات حتى قبل     

وهناك بـدائل لتبخيـر     .   طن 3وخط األساس هو    .  2006 طن في    1.3 طن الى    100وانتقل هذا االستعمال من     
  .التربة يجري استعمالها

وبـذلت  .   في المائـة   20متثال لتخفيض الـ    وقد ساهم البلد في المشروع األفريقي االقليمي، وكانت المساعدة لال         
فالمعدات التي تم الحصول عليها مـن       : أنشطة تشمل العمل مع خبير استشاري، غير أن النتيجة معه كانت سلبية           

وكانـت هنـاك    ) على الرغم من أن األموال التي قدمت للشراء كانت كافيـة          (خالل المشروع كانت غير مالئمة      
  .صعوبات في االتصال

  . سوازيلند وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو ونيجيريا مصاعب في المشروع االقليمي كذلكوصادفت

الورشة االقليمية بشأن الخبرات في استعمال بدائل بروميد الميثيل التي قـام الصـندوق المتعـدد األطـراف                  "ان  
  . وتبدت عمال ناجحا للغاية2004قد نظمت في " بتقييمها

  سوماتيباال، مدير وحدة األوزون الوطنية. ل. لدكتور وسري النكا ـ ا  -10

وخـط  .   فقط، غير أن مقاديره آخذة في االزديـاد        QPS هو للـ    MBان االستعمال المتبقي في سري النكا للـ        
 للشاي وللزهور المقطوفة وفالحة     MB؛ ويستعمل الـ    ODP طن   4.1األساس لالستعماالت الخاضعة للرقابة هو      

وهناك بعض المقادير تستعمل لتعقـيم قلـوب        .  وكذلك لتخزين الحبوب  ) استعماالت التربة (اضي  البساتين في الم  
وبلغ أقصى  ).   في زراعة الزهور وانتاج البساتين     (substrate)مستعملة كمادة خاضعة لفعل الخمائر      (جوز الهند   
  .ODP طن 5.8االستعمال 

وكثير من األنشـطة    .  اي واآلخر لالستعماالت المتبقية   وأجري مشروعان على يد اليوئنديبي، أحدهما لمشاتل الش       
التربوية كانت قد أجريت، وعولجت القضايا التنظيمية على نحو سليم، ولدى المسؤولين ثقة بـأن االزالـة التـي                   

  .تحققت هي ازالة مستدامة
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ـ          QPSال يزالون يستعملون القوارير المعدنية للـ         فهـم  -ب، ، وعلى الرغم من أن نظـام التقصـي لـديهم طي
 يمكن في نهايـة  QPS المستورد للـ MBيستطيعون أن يتابعوا الواردات واستعماالتها ـ هناك قلق من أن الـ  

  .األمر أن يحول الى استعماالت خاضعة للرقابة

  لقاء مع ممثلي الوكالة المنفذة ومع أمانة الصندوق المتعدد األطراف  -11

أمانـة  (والسيدة سيسيليا ميركـادو     ) يونيب أفريقيا (يد جيريمي بايز    والس) أمانة الصندوق (السيد ادواردو غانم    
) أمانة الصندوق (والسيد أنسغار أوزنير    ) يونيدو(الهادئ سابقا، والسيد غوليرمو كاستيال      /، كاب آسيا  )الصندوق

  )خبيرة استشارية(والسيد ماريا بيزانو 

 االقليمي في أفريقيا وفرص التعاون بين الوكاالت      على الرغم من أن التركيز األساسي لالجتماع كان هو المشروع         
في المستقبل القريب، اال أن موظفي الوكالة المنفذة أتوا بمزيد من المعلومات القائمة على أساس اسـتبيان أرسـل          

قدمت اجتماعات خلفية   ).  للحصول على قائمة كاملة من األسئلة أنظر المرفق الثاني        (اليهم قبل اجتماع األطراف     
ة النطاق عن التقدم والتنمية في المشروع االقليمي األفريقي، قبل هذا االجتماع، من جانب اليوئنديبي كما ذكر واسع
  .أعاله

.  لن يستمر اليوئنديبي في ادارة المشروع االقليمي األفريقي، وسوف يقدم تقريرا نهائيا بحلول آخـر هـذا العـام                  
وهناك اطار استراتيجي للتعـاون     .  لنهج االقليمي لم يعمل بنجاح    والدرس الكبير المستفاد من هذه الخبرة هو أن ا        

بين الوكاالت في أفريقيا، يجري النظر فيه في سبيل تفادي التراكب بين اليوئنديبي واليونيدو واليونيب في بـرامج         
 اقليميـة   وينبغي للكاب أن يقوم بجهود    .  وتم تبين ذلك كأحد المشكالت التي تؤثر في المشروع        (مساعدتها الكاب   

وينبغـي أن تعـالج     .  ودون االقليمية، خصوصا حيثما يكون نشر المعلومات ورفع الوعي هما الغرض المنشود           
وقد أعرب اليونيدو عن    .  االحتياجات المحددة الفعلية للبالد، التي ال يزال العمل مطلوبا فيها فرديا، طبقا للظروف            

قلق بشأن البلدان حيث يتعذر االتصال مع وحـدات األوزون          وقد أعرب   .  استعداده لتولي زمام هذه المشروعات    
  .الوطنية والبلدان التي لم تقم بعد بالتوقيع على تعديل كوبنهاغن

  كاب أمريكا الالتينية ـ السيد خوسيه دي ميسا  -12
  الهادئ ـ السيد باالخي ناتاراخان/كاب آسيا  
   كاب أفريقيا ـ السيدة فلورونس آشر  

وللحصول على قائمـة    (وفيما يلي ملخص اليجاباتهم     .  الكاب عن طريق البريد االلكتروني    تم استجواب مسؤولي    
  ).كاملة من األسئلة، المرجو الرجوع الى المرفق الثاني

بشأن المعايير المستعملة عند تقديم المساعدة التقنية بشأن مشروعات التدريب في البلدان ذات االسـتهالك              12-1
  ): طن5أقل من (هالك المنخفض الذي يبلغ صفرا أو االست

بسبب التوسع في القطاع والوقع المتوقع على       ) احتمالي أو حقيقي   (MB تزايد في استعمال الـ       )أ(
 في المائة، هي من ضمن األسـباب الرئيسـية لقيـام البلـد              20تحقيق البلد لهدف تخفيض الـ      

بدء استهالك جديد عندما يأتي     ووجود مخاطرة ب  .  باالتصال بالوكالة المنفذة وطلب مساعدة منها     
  .MBالى البلد مستثمرون أجانب، واستمرار ضغط المبيعات من موردي الـ 

 الحاجة الى زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة بسبب انضمام األطراف الـى البروتوكـول أو                 )ب(
مشروع وهناك أيضا اكتشاف االتجار غير ال     .  بسبب التصديق على التعديالت في اآلونة األخيرة      

  .من البلدان المجاورة
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، QPS للــ    MBتم النظر في حالة االستهالك حتى في الحاالت التي توجد فيها اسـتعماالت                )ج(
وبعض البلدان قد أشارت على وجـه       .  وجرى تصميم أنشطة مساندة المشروعات اذا لزم األمر       

   .ISPM15التحديد الى الـ 

  .MBفيما يتعلق بالـ ) ر التنظيميةاألط(الحاجة الى تعزيز التشريع الضعيف   )د(

 في البلدان المنخفضة االستهالك، لالمتثال واالزالة، بما في ذلك منـع            MBبشأن اسهام مشروعات الـ       12-2
  :تزايد االستهالك، ونهجها وتغطيتها وتدابيرها التنظيمية

نضـباطا، فبصـفة    على الرغم من أن نهجا يأخذ بكل حالة على حدة بالنسبة للبلد هو نهج أشد ا                 )أ(
 للبالد المنخفضة االستهالك قد ساعدت علـى االسـتبقاء وعلـى            MBعامة ان مشروعات الـ     

وأنظمة الترخيص التي جرى تنفيذها قد حسنت كثيرا مـن عمليـة تبليـغ              .  العودة الى االمتثال  
وبينت .  البيانات، وجعلت المشروعات من الممكن تحديد مستوى االستهالك على نحو أشد صحة         

 وبسبب مالءمة أسعارها هناك مخاطرة بـأن يسـتأنف          MBبعض البلدان أنه بسبب اتاحة الـ       
  . من جديدMBاستهالك الـ 

، ولكن قليل منها فقط لـديها       MB، تشمل الـ    ODSان كثيرا من البلدان لديها لوائح عامة للـ           )ب(
دات المحددة من وتوجد صعوبات في تقصي الوار.  MBتشريع يشير على نحو التحديد الى الـ     

  . واستعمالهاMBالـ 

 ، وهنا ان مشاركة أصحاب مصلحة كثيرين        MBان التنظيمات هي عامل رئيسي في ازالة الـ           )ج(
ومعظم التنظيمات هي .   ومتطلبات االمتثالMBيصبح أمرا هاما جدا لتفهم آثار استعماالت الـ  

  .تنظيمات محلية

باألنشطة المبذولة للمساعدة التقنية ومنهجيات التنفيذ ونهـوج االدارة         بشأن الدروس المستفادة فيما يتعلق        12-3
  :للبلدان ذات االستهالك المنخفض

 وكفالة االزالة الكاملة العتماد البلد على       MBال يزال هناك حاجة الى جهود مستدامة الزالة الـ            )أ(
عـاون مؤسسـي بـين      وذلك يتطلب التآلف بين تدريب المستعملين النهائيين وايجاد ت         (MBالـ  

  ). والوكاالت القائمة بالرصد وتنفيذ اللوائح، الخMBمستعملي الـ 

 أمر الزم في هذا الوقـت،       QPS المتصل خصوصا باستعماالت الـ      MBان رصدا وثيقا للـ       )ب(
  .حتى ال يحدث تحول الى االستعماالت الخاضعة للرقابة

.   أمر جوهري  MBقائها على علم ببدائل الـ      ان تفاعال مستمرا مع وحدات األوزون الوطنية الب         )ج(
 وهـي أن وحـدات      MBوهناك مشكلة كثيرا ما تحدث في بلدان االستهالك المنخفض من الـ            

، ألنهـا لـم   MBاألوزون الوطنية ال تعرف اال القليل جدا، ـ أو ال تعرف شيئا ـ بشأن الـ   
  .\تتعامل مع هذه المادة أبد

تطلب تعامال وثيقا مع الجمارك والزراعة والحجر الصحي ووكـاالت          ان التنفيذ الناجح للبدائل ي      )د(
ومدة تنفيذ المشروع تتصل أصال باختيار التكنلوجيا وبالتوزيع الصحيح وبالتدابير التي           .  التبخير
  .يؤخذ بها
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أمر مفيد  ) عن طريق الورش مثال   (ان تقاسم الخبرات والدروس المستفادة على الصعيد االقليمي           )ه(
  .والتدريب أمر جوهري.  ى حد لزيادة التوعية ولالزالة المستدامةالى أقص

، تم تبينهـا، ولكـن أحيانـا ان         MBهناك طائفة واسعة من البدائل القابلة للتطبيق والفعالة للـ            )و(
بسـبب ارتفـاع أسـعار      (االعتماد على الموارد والتوريدات المحلية كي تحل محل ما يستورد           

  .أمر صعب) االستيراد

ال تزال تحتـاج    ) مثال أفريقيا في السنوات األخيرة    (ان بعض البلدان التي تعاني مصاعب داخلية          )ز(
  .MBالى دراسات مسحية لتحديد وتبين خصائص استهالك الـ 

في البلدان ذات االستهالك    ) أو الحفاظ على االستهالك صفر    (بشأن األفعال الالزمة لكفالة استدامة االزالة         12-4
  .MBـ المنخفض من ال

 لالغراض المختلفة؛ وزيادة التوعيـة بشـأن        MBالرقابات التنظيمة وحظر الواردات على الـ         )أ(
  ).خصوصا في القطاع الالحق للحصاد(؛ والتدليل على استعمال هذه البدائل MBبدائل الـ 

.  ا واسـتعماالته  MBمزيد من التنسيق المؤسسي بشأن الرصد والتبليغ المتعلقين بتوريدات الـ             )ب(
  .مبادرات بناء القدرة بشأن استعمال البدائل/وبرامج التدريب االقليمية

وقد يكون من األمور المسعفة أن يوجـد        .  التعاون بين الكاب والوكاالت المنفذة أمر مفيد ونافع         )ج(
 في تعاون مـع     MBاطار للتعاون االستراتيجي في هذه المرحلة لمساعدة البلدان على ازالة الـ            

، الى جانب تحقيق    2015 بعد عام    MBوذلك سيساعد على استدامة ازالة الـ       .   المنفذة الوكاالت
  .2015استهالك قدره صفر بحلول عام 

  :العالمي/بشأن الحلول الحالية والمستقبلية لنشر المعلومات ورفع التوعية، على المستوى االقليمي  12-5

ي مشروعات قليلة، فان األخـذ بـنهج        حيث أن مشروعات البلدان ذات االستهالك المنخفض ه         )أ(
وباالضافة الى ذلك، فان المناطق كثيرا ما يكون لديها متطلبات فريدة           .  اقليمي أمر له ما يبرره    

وهذا النهج االقليمي هو أنسب من النهج القطري الفردي أساسـا مـن حيـث               .  MBبشأن الـ   
الهادئ، على أنشـطة    /مثال في آسيا  (وهناك عدة أمثلة    .  جدوى التكاليف وسهولة نقل التكنولوجيا    

  ).اقليمية ناجحة

، أو التوصل الى توافـق فـي        MBيبدو من الجدير تشجيع انشاء مناطق فرعية خالية من الـ             )ب(
  .لالزالة) متقدم(اآلراء حول تقويم زمني محدد 

خاصـة  ان من األمور التي تكون نفيسة جدا ايجاد مواد اعالمية يجري تحديثها مثـل المـواد ال                  )ج(
  . في قطاعات مختلفة وظروف مختلفةMBبتجميع دراسات الحاالت الخاصة بازالة الـ 

  . أمر ال تزال هناك حاجة شديدة اليهMBان أنشطة التوعية وجهود رصد الـ   )د(

----  
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  المرفق الثاني

  البلدان ذات االستهالك المنخفض من بروميد الميثيلاستبيان بشأن 
  MBى الوكاالت المنفذة والى مسؤولي الكاب والمشروعات التي أرسلت ال

 المعايير التي استعملت عند وضع مشروعات المسـاعدة الفنيـة أو التـدريب فـي البلـدان ذات      ما هي   -1
أو /مـثال أصـحاب المصـلحة و      (؟  ) طـن  5أقل من   (االستهالك البالغ صفرا أو االستهالك المنخفض       
مل االقليمية مثل البلدان المجاورة، التي هي أو كانـت          القطاعات الزراعية الداخلة في الموضوع، والعوا     

  ).من كبار المستهلكين، واللوائح االقليمية، الخ

كيف ساعدت هذه المشروعات على االمتثال؟ هل منعت تزايد االستهالك؟ هـل كـان الـنهج االقليمـي                    -2
، واذا كان األمر بااليجاب،     وتنفيذها) تنظيمية(والتغطية االقليمية وافيين؟ هل جرى وضع تدابير تشريعية         

  أو ايجاد االزالة؟ /، أو اقليمية؟ وهل ساعدت على ايجاد االمتثال و)فردية بالنسبة لكل بلد(هل هي محلية 

ما هي الدروس المستفادة فيما يتعلق باألنشطة التي بذلت للمساعدة التقنية، ومنهجيـات التنفيـذ ونهـوج                   -3
هناك تأخيرات واذا كان الرد بااليجاب، ما هي األسباب الرئيسـية           االدارة لصغارالمستهلكين؟ وهل كان     

  للتأخير؟  وما هي المشكالت التي صودفت عند القيام بهذه المشروعات؟ 

في البلدان ذات االستهالك    ) أو استبقاء المستوى صفرا   (ما هي التدابير التي اتخذت لكفالة استدامة االزالة           -4
أو التـي جـرى     /مكان تنفيذ البدائل التقنية واالقتصادية المقترحـة، و        ؟  فمثال ا    MBالمنخفض من الـ    

  ).االتفاقات، التشريع(تنفيذها من خالل المشروعات وكذلك العوامل المؤسسية والسياسية 

وهل .  قد توقف معظمها  ) 1998-1995(المشروعات العالمية واالقليمية التي وضعت في األيام المبكرة           -5
العالمي هل ينبغي أن يستمر على يد الكاب        /طة رفع التوعية على المستوى االقليمي     نشر المعلومات وأنش  

فقط ؟ وهل يجرى ذلك في تآلف مع الوكاالت المنفذة؟ وهل النهج االقليمي مناسب أو هل العمل الفـردي                  
  ؟MBالزالة الـ ) الختامية(أشد مناسبة لهذه المرحلة أو للعملية 

---- 
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Annex III 
 

Table 1 
 

MB BASELINE AND LATEST ODP CONSUMPTION LESS THAN 5 ODP TONNES 
 

Country Status Source  Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Afghanistan Non-LVC A7 2006 0.0 0.0 
Albania LVC A7 2006 0.0 0.0 
Algeria Non-LVC A7 2006 4.7 3.6 
Antigua and Barbuda LVC A7 2006 0.0 0.0 
Armenia LVC A7 2006 0.0 0.0 
Bahamas LVC A7 2006 0.1 0.0 
Bahrain LVC A7 2005 0.0 0.0 
Bangladesh Non-LVC A7 2006 0.0 0.0 
Barbados LVC A7 2006 0.1 0.0 
Belize LVC A7 2006 0.0 0.0 
Benin LVC A7 2005 0.0 0.0 
Bhutan LVC CP 2006 0.0 0.0 
Bolivia LVC A7 2006 0.6 0.0 
Bosnia and Herzegovina LVC A7 2006 3.5 0.0 
Botswana LVC A7 2006 0.1 0.0 
Brunei Darussalam LVC A7 2006 0.0 0.0 
Burkina Faso LVC A7 2006 0.0 0.0 
Burundi LVC A7 2005 0.0 0.0 
Cambodia LVC A7 2006 0.0 0.0 
Cape Verde LVC A7 2005 0.0 0.0 
Central African Republic LVC A7 2005 0.0 0.0 
Chad LVC CP 2006 0.0 0.0 
Comoros LVC A7 2006 0.0 0.0 
Congo LVC CP 2006 0.9 0.0 
Cook Islands LVC A7 2006 0.0 0.0 
Democratic Republic of the Congo Non-LVC A7 2006 1.4 0.1 
Djibouti LVC CP 2006 0.0 0.0 
Dominica LVC A7 2006 0.0 0.0 
El Salvador LVC A7 2006 0.0 0.0 
Equatorial Guinea LVC A7 1998 0.0 0.0 
Eritrea LVC A7 2005 0.5 0.0 
Fiji LVC A7 2006 0.7 0.7 
Gabon LVC A7 2006 0.0 0.0 
Gambia LVC A7 2006 0.0 0.0 
Ghana LVC A7 2006 0.0 0.0 
Grenada LVC A7 2006 0.0 0.0 
Guinea Bissau LVC A7 2006 0.0 0.0 
Guyana LVC A7 2006 1.4 0.0 
Haiti LVC A7 2006 0.0 0.0 
India Non-LVC A7 2006 0.0 0.0 
Jamaica LVC A7 2006 4.9 1.8 
Kiribati LVC CP 2006 0.0 0.0 
Kuwait Non-LVC A7 2006 0.0 0.0 
Lao People's Democratic Republic LVC A7 2006 0.0 0.0 
Lesotho LVC A7 2006 0.1 0.0 
Liberia LVC A7 2006 0.0 0.0 
Madagascar LVC A7 2006 2.6 0.0 
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Country Status Source  Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Maldives LVC A7 2006 0.0 0.0 
Mali LVC A7 2006 0.0 0.0 
Marshall Islands LVC A7 2006 0.0 0.0 
Mauritania LVC A7 2006 0.0 0.0 
Mauritius LVC A7 2006 0.1 0.0 
Micronesia (Federated States of) LVC A7 2005 0.0 0.0 
Mongolia LVC A7 2006 0.0 0.0 
Montenegro LVC A7 2006 0.0 0.0 
Mozambique LVC A7 2005 3.4 0.9 
Myanmar LVC A7 2006 3.4 0.0 
Namibia LVC A7 2006 0.8 0.0 
Nauru LVC A7 2006 0.0 0.0 
Nepal LVC A7 2006 0.0 0.0 
Nicaragua LVC A7 2006 0.4 0.0 
Niger LVC A7 2006 0.0 0.0 
Nigeria Non-LVC A7 2006 2.8 0.0 
Niue LVC A7 2006 0.0 0.0 
Oman LVC A7 2006 1.0 0.0 
Palau LVC CP 2006 0.0 0.0 
Panama Non-LVC CP 2006 0.0 0.0 
Papua New Guinea LVC A7 2006 0.3 0.0 
Paraguay LVC A7 2006 0.9 0.0 
Peru LVC A7 2006 1.3 0.0 
Qatar LVC A7 2006 0.0 0.0 
Republic of Korea Non-LVC A7 2005 0.0 0.0 
Rwanda LVC CP 2006 0.0 0.0 
Saint Kitts and Nevis LVC A7 2006 0.3 0.0 
Saint Lucia LVC A7 2006 0.0 0.0 
Saint Vincent and the Grenadines LVC A7 2006 0.0 0.0 
Samoa LVC A7 2006 0.0 0.0 
Sao Tome and Principe LVC A7 2006 0.0 0.0 
Seychelles LVC A7 2006 0.0 0.0 
Sierra Leone LVC A7 2006 2.6 0.0 
Singapore LVC A7 2006 5.0 1.2 
Solomon Islands LVC CP 2006 0.0 0.0 
Somalia LVC A7 2006 0.5 0.0 
Sri Lanka Non-LVC A7 2006 4.1 0.0 
Sudan Non-LVC A7 2006 3.0 1.8 
Suriname LVC A7 2006 0.0 0.0 
Swaziland LVC A7 2006 0.6 0.0 
Togo LVC A7 2006 0.0 0.0 
Tonga LVC A7 2005 0.2 0.0 
Trinidad and Tobago LVC A7 2006 1.7 0.4 
Turkmenistan LVC A7 2006 0.0 0.0 
Tuvalu LVC A7 2005 0.0 0.0 
United Republic of Tanzania LVC A7 2006 0.0 0.0 
Vanuatu LVC A7 2005 0.2 0.0 
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Table 2 
 

MB BASELINE LESS THAN 5 ODP TONNES AND LATEST CONSUMPTION 
MORE THAN 5 ODP TONNES 

 
Country Status Source Year of latest 

consumption 
Baseline Latest consumption 

Saudi Arabia Non-LVC A7 2005 0.6 27.6 
      
 
 

Table 3 
 

NO MB BASELINE REPORTED AND LATEST CONSUMPTION 
LESS THAN 5 ODP TONNES 

 
 

Country Status Source Year of latest 
consumption 

Baseline Latest consumption 

Angola LVC CP 2006 NDR 0.0 
Guinea LVC A7 2005 NDR 0.0 
 
 

Table 4 
 

MB BASELINE MORE THAN 5 ODP TONNES AND LATEST CONSUMPTION 
LESS THAN 5 ODP TONNES 

 
Country Status Source Year of latest 

consumption 
Baseline Latest 

consumption 
Colombia Non-LVC A7 2006 110.1 0.0 
Cote d'Ivoire LVC A7 2006 8.1 0.0 
Croatia LVC A7 2006 15.7 0.0 
Democratic People's Republic of Korea Non-LVC CP 2006 30.0 0.0 
Ethiopia LVC CP 2006 15.6 0.0 
Kyrgyzstan LVC A7 2006 14.2 2.7 
Malawi LVC A7 2006 112.7 0.0 
Pakistan Non-LVC A7 2006 14.0 0.0 
Republic of Moldova LVC A7 2006 7.0 0.0 
Romania Non-LVC A7 2005 111.5 0.0 
Senegal LVC A7 2006 53.2 0.0 
Serbia Non-LVC A7 2006 8.3 0.0 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia Non-LVC A7 2006 12.2 -0.3 
Uganda LVC A7 2006 6.3 0.0 
United Arab Emirates Non-LVC A7 2005 7.2 0.0 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Non-LVC A7 2005 10.3 0.0 
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Table 5 
 

ARTICLE 5 COUNTRIES THAT HAVE NOT RATIFIED 
THE COPENHAGEN AMENDMENT 

 
Country Status Source  Year of latest 

consumption 
Baseline Latest 

consumption 
Ratified 

Copenhagen 
Amendment 

Category 

Brunei Darussalam LVC A7 2006 0.0 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Central African 
Republic 

LVC A7 2005 0.0 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Gambia LVC A7 2006 0.0 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Lesotho LVC A7 2006 0.1 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Myanmar LVC A7 2006 3.4 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Nepal LVC A7 2006 0.0 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Turkmenistan LVC A7 2006 0.0 0.0 No Baseline & Latest 
Consumption < 5 

Ethiopia LVC CP 2006 15.6 0.0 No Baseline > 5 - 
Latest 
Consumption < 5 

Angola LVC CP 2006 NDR 0.0 No No Baseline - 
Latest 
Consumption < 5 

Guinea LVC A7 2005 NDR 0.0 No No Baseline - 
Latest 
Consumption < 5 
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OVERVIEW OF GLOBAL AND REGIONAL PROJECTS FOR MB PHASE-OUT 
 

Code Agency Status Type Sector Project Title ODP To 
Be 

Phased 
Out 

ODP 
Phased 

Out 

Date 
Approved 

Approved 
Planned 
Date of   

Completion

Date 
Completed

Planned 
Date of 

Completion 
for Ongoing 

Projects 

Funds 
Approved 

Funds 
Returned

Funds 
Disbursed

PCRs  
Received 

GLO/FUM/19/
TAS/93 

UNEP FIN TAS FUM Produce a video on methyl bromide 
alternatives 

0.0 0.0 May-96 Dec-96 Mar-99  70,000 0 70,000 X 

GLO/FUM/19/
TRA/94 

UNEP FIN TRA FUM Develop a technical brochure on methyl 
bromide 

0.0 0.0 May-96 Dec-96 Dec-98  25,000 0 25,000 X 

GLO/FUM/23/
TAS/150 

UNEP FIN TAS FUM Technical sourcebook of methyl bromide 
alternatives 

0.0 0.0 Nov-97 Nov-98 Dec-01  100,000 0 100,000 X 

GLO/FUM/23/
TAS/151 

UNEP FIN TAS FUM Handbook for NOUs reducing reliance 
on methyl bromide 

0.0 0.0 Nov-97 Nov-98 Feb-99  100,000 0 100,000 X 

GLO/FUM/24/
TAS/155 

UNEP FIN TAS FUM Compilation of legislations for 
regulatory authorities from Article 5 
countries that discourage methyl bromide 
use and promote alternatives 

0.0 0.0 Mar-98 Jun-99 Dec-99  50,000 0 50,000 X 

GLO/FUM/24/
TAS/156 

UNEP FIN TAS FUM Technical and institutional resources for 
methyl bromide alternatives projects 

0.0 0.0 Mar-98 Oct-98 Sep-99  30,000 0 30,000 X 

GLO/FUM/24/
TAS/157 

UNEP FIN TAS FUM Methyl bromide information kit 0.0 0.0 Mar-98 Mar-99 Dec-98  60,000 0 60,000 X 

GLO/FUM/24/
TAS/160 

UNEP FIN TAS FUM Compilation of case studies on 
commercial, low-impact methyl bromide 
alternatives successfully implemented 

0.0 0.0 Mar-98 Mar-99 Sep-00  40,000 0 40,000 X 

GLO/FUM/25/
TRA/161 

Germa
ny 

FIN TRA FUM Travel expenses for participants to attend 
a regional workshop on methyl bromide 
alternatives for North African countries 
(Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, 
Morocco, Syria, Tunisia) 

0.0 0.0 Jul-98 Jun-99 Jun-98  33,000 0 33,000 X 

GLO/FUM/27/
TRA/178 

UNEP FIN TRA FUM Development of training manuals for 
extension workers 

0.0 0.0 Mar-99 Oct-01 Dec-01  50,000 -4,000 46,000 X 

GLO/FUM/27/
TRA/179 

UNEP FIN TRA FUM National farmer's training and 
establishment of Farmer's Field School 
(FFS) 

0.0 0.0 Mar-99 Apr-01 Dec-01  60,000 -4,000 56,000 X 

GLO/FUM/29/
TAS/187 

UNEP FIN TAS FUM Preparation of how-to crop manual on 
adopting methyl bromide alternatives for 
cut flowers 

0.0 0.0 Nov-99 Nov-00 Dec-01  20,000 0 20,000 X 

GLO/FUM/30/
TAS/211 

UNEP FIN TAS FUM Policy development assistance to prevent 
future methyl bromide growth in low 
methyl bromide-consuming countries 

0.0 0.0 Mar-00 Mar-01 May-01  200,000 0 200,000 X 

GLO/FUM/37/
TRA/240 

Israel FIN TRA FUM International methyl bromide compliance 
assistance workshop (Bahamas, 
Barbados, Bosnia, Congo, Ecuador, 
Ethiopia, Moldova, Mexico, and Zambia) 

0.0 0.0 Jul-02 Mar-03 Dec-02  98,300 -64,177 34,123 X 
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Code Agency Status Type Sector Project Title ODP To 
Be 

Phased 
Out 

ODP 
Phased 

Out 

Date 
Approved 

Approved 
Planned 
Date of   

Completion

Date 
Completed

Planned 
Date of 

Completion 
for Ongoing 

Projects 

Funds 
Approved 

Funds 
Returned

Funds 
Disbursed

PCRs  
Received 

AFR/FUM/16/
TRA/10 

UNEP FIN TRA FUM Regional workshop on methyl bromide 
for English-speaking African countries 

0.0 0.0 Mar-95 Mar-96 Sep-95  100,000 0 100,000 X 

AFR/FUM/17/
TAS/14 

Austral
ia 

FIN TAS FUM Replacement of methyl bromide with 
non-ozone depleting alternative in grain 
storage 

0.0 0.0 Jul-95 Jan-96 Oct-95  38,896 0 38,896 X 

AFR/FUM/17/
TAS/15 

UNDP FIN TAS FUM Methyl bromide data collection for 
Africa 

0.0 0.0 Jul-95 Jan-96 Apr-98  179,850 0 179,850 X 

AFR/FUM/21/
TRA/18 

UNEP FIN TRA FUM Regional survey and workshop on 
methyl bromide for French-speaking 
African countries 

0.0 0.0 Feb-97 Feb-98 Apr-98  275,000 0 275,000 X 

AFR/FUM/27/
TRA/23 

UNEP FIN TRA FUM Regional training of trainer courses for 
extension workers 

0.0 0.0 Mar-99 Oct-01 Dec-01  80,000 -16,044 63,956 X 

AFR/FUM/27/
TRA/24 

UNEP FIN TRA FUM Regional training workshops on policy 
development 

0.0 0.0 Mar-99 Mar-00 Dec-99  130,000 0 130,000 X 

AFR/FUM/34/
TRA/28 

UNEP COM TRA FUM Regional workshop on the experiences of 
use of methyl bromide alternatives 
evaluated under the Multilateral Fund 

0.0 0.0 Jul-01 Jul-02 Mar-04  80,000 -4,610 51,634 X 

AFR/FUM/38/
TAS/32 

UNDP ONG TAS FUM Technical assistance for methyl bromide 
reductions and formulation of regional 
phase out strategies for low volume 
consuming countries 

1.5 1.0 Nov-02 Feb-06  Jan-08 550,000 0 362,472  

ASP/FUM/17/ 
TAS/19 

UNDP FIN TAS FUM Methyl bromide data collection for Asia 
and the Pacific 

0.0 0.0 Jul-95 Jan-96 Mar-96  102,000 -64,974 37,026 X 

ASP/FUM/17/ 
TRA/18 

UNEP FIN TRA FUM Regional workshop on methyl bromide 
for Asia and the Pacific 

0.0 0.0 Jul-95 Jan-96 Nov-95  82,500 0 82,500 X 

ASP/FUM/34/ 
TRA/43 

UNEP FIN TRA FUM Regional workshop on the experiences of 
use of methyl bromide alternatives 
evaluated under the Multilateral Fund 

0.0 0.0 Jul-01 Jun-02 Dec-03  80,000 -13,239 66,761 X 

LAC/FUM/17/
TAS/14 

UNDP FIN TAS FUM Methyl bromide data collection for Latin 
America and the Caribbean 

0.0 0.0 Jul-95 Jan-96 Mar-96  57,700 0 57,700 X 

LAC/FUM/17/
TRA/13 

UNEP FIN TRA FUM Regional workshop on methyl bromide 
for Latin America and the Caribbean 

0.0 0.0 Jul-95 Jan-96 Nov-95  120,000 0 120,000 X 

LAC/FUM/27/
TRA/30 

UNEP FIN TRA FUM Regional training workshop on policy 
development 

0.0 0.0 Mar-99 Mar-00 Apr-00  130,000 0 130,000 X 

LAC/FUM/27/
TRA/32 

UNEP FIN TRA FUM Regional training of trainer courses for 
extension workers 

0.0 0.0 Mar-99 Oct-01 Dec-01  80,000 -4,000 76,000 X 

LAC/FUM/47/
TAS/37 

Spain ONG TAS FUM Policy assistance to support the methyl 
bromide phase-out with special focus in 
Guatemala and Honduras 

0.0 0.0 Nov-05 Dec-07  Jul-07 80,000 0 74,000  
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ALG/FUM/50/
TAS/65 

UNIDO ONG TAS FUM Technical assistance to phase out 
methyl bromide in pulses 
disinfestations 

1.6 0.0 Nov-06 Nov-07  Nov-07 51,000 0 0  

BOT/FUM/25/
DEM/05 

UNIDO FIN DEM FUM Three alternatives to the use of 
methyl bromide: non-soil 
cultivation techniques, bio-
fumigation with solarization, and 
application of various mixtures of 
other chemicals in low dose 

0.0 0.0 Jul-98 Aug-00 Dec-04  146,300 0 146,300 X 

BKF/FUM/34/
TRA/14 

UNIDO FIN TRA FUM Workshop to raise awareness on 
use of methyl bromide in tobacco 
cultivation 

0.0 0.0 Jul-01 Aug-02 Dec-02  30,000 -7,497 22,467 X 

KAM/FUM/46/
TAS/10 

UNIDO COM TAS FUM Training and awareness workshop 
in the fumigants sector (methyl 
bromide) 

0.0 0.0 Jul-05 Jul-06 Jul-06  30,000 0 27,173  

ELS/FUM/45/ 
TAS/18 

UNIDO ONG TAS FUM Training and awareness workshop 
in the fumigants sector (methyl 
bromide) 

0.0 0.0 Apr-05 Apr-06  Jul-07 40,000 0 18,625  

FIJ/FUM/47/ 
TAS/13 

UNEP ONG TAS FUM Technical assistance project to 
install alternatives, achieve 
compliance and phase-out methyl 
bromide 

0.0 0.0 Nov-05 Dec-08  Mar-08 65,000 0 65,000  

FIJ/FUM/47/ 
TAS/17 

UNDP ONG TAS FUM Technical assistance project to 
install alternatives, achieve 
compliance and phase-out methyl 
bromide 

2.1 0.0 Nov-05 Dec-08  Dec-08 50,000 0 10,021  

GHA/FUM/37/
TRA/18 

UNDP COM TRA FUM Training programme for terminal 
phase-out of methyl bromide use, 
excluding QPS applications 

6.3 6.0 Jul-02 Aug-05 Dec-06  101,550 0 100,751  

JAM/FUM/47/
TAS/22 

Canada ONG TAS FUM Technical assistance to phase-out 
the use of methyl bromide 

1.2  Nov-05 Dec-07  Apr-08 55,530 0 22,417  

MAG/FUM/45/
TAS/09 

UNIDO COM TAS FUM Training and awareness workshop 
in the fumigants sector (methyl 
bromide) 

0.0 0.0 Apr-05 Apr-06 Dec-06  40,000 0 31,919  

MLI/FUM/36/ 
TRA/12 

UNIDO FIN TRA FUM Preparation of an awareness 
workshop in the methyl bromide 
sector 

0.0 0.0 Mar-02 Apr-03 Jul-03  30,000 -596 29,357 X 
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NIC/FUM/45/ 
TAS/12 

UNIDO COM TAS FUM Training and awareness workshop 
in the fumigants sector (methyl 
bromide) 

0.0 0.0 Apr-05 Apr-06 Dec-06  30,000 0 18,866 X 

NIR/FUM/34/ 
TAS/90 

UNEP FIN TAS FUM Enhancing the capability of local 
agricultural organizations and 
non-governmental organizations 
in methyl bromide 
communication 

0.0 0.0 Jul-01 Jul-02 Jul-03  25,000 -16,990 8,010 X 

OMA/FUM/44/
TRA/10 

UNIDO COM TRA FUM Awareness workshop and training 
on methyl bromide alternatives 

0.0 0.0 Dec-04 Dec-05 Sep-06  35,000 0 32,841  

PAN/FUM/36/
TRA/16 

UNIDO FIN TRA FUM Preparation of an awareness 
workshop on methyl bromide 

0.0 0.0 Mar-02 Apr-03 Oct-02  30,000 -5,344 24,617 X 

PAR/FUM/47/
TAS/15 

Spain ONG TAS FUM Technical assistance to phase-out 
the use of methyl bromide 

0.2  Nov-05 Dec-07  Dec-07 40,000 0 0  

PER/FUM/31/ 
INV/28 

UNDP FIN INV FUM Phase-out of methyl bromide in 
soil fumigation 

4.0 4.0 Jul-00 Aug-03 Dec-04  209,770 0 209,770  

STK/FUM/50/ 
TAS/11 

UNEP ONG TAS FUM Technical assistance to phase out 
the use of methyl bromide 

0.8 0.0 Nov-06 Nov-07  Nov-07 20,000 0 0  

SIL/FUM/47/ 
TAS/12 

UNEP ONG TAS FUM Methyl bromide communication 
programme 

0.4 0.0 Nov-05 Dec-07  Dec-07 50,000 0 31,250  

SRL/FUM/27/
DEM/13 

UNDP ONG DEM FUM Alternatives to methyl bromide 
for eradication of tea nematodes 
in Sri Lanka 

3.9 3.0 Mar-99 Apr-01  Oct-07 310,200 0 207,756  

SRL/FUM/38/ 
TAS/21 

UNDP ONG TAS FUM Methyl bromide phase-out for all 
remaining uses excluding QPS 
applications 

3.3 2.0 Nov-02 Nov-05  Oct-07 130,000 0 129,478  

TRI/FUM/49/ 
TAS/19 

Canada ONG TAS FUM Technical assistance to phase out 
the use of methyl bromide 

0.1  Jul-06 Jan-08  Dec-08 30,000 0   
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BOL/FUM/35/ 
INV/16 

UNDP ONG INV FUM Terminal methyl bromide 
phase-out, excluding QPS 
applications 

1.5 2 Dec-01 Dec-05  Jun-07 221,032 0 202,346  

BHE/FUM/41/ 
INV/17 

UNIDO COM INV FUM Phase-out of methyl bromide in 
tobacco seedling vegetables 
and flower production sector 

11.8 11.8 Dec-03 Dec-06 Dec-06  229,000 0 221,042 X 


