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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

  األربعــــــون الحادي و اع ــــــجتماال
 2003ديسمبر / آانون األول  19-17مونتريال، 

  
 

 یاسور:  مشروعترحمق
  

  : التاليالمشروع قتراحا هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن تتناول

  

   التبخيرغاز

 األمم منظمة  )ثانيةالشريحة ال( التدريجية لبروميد الميثيل في تخزين الحبوب اإلزالة - •

  الصناعيةللتنمية   
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   تقييم المشروعورقة

  سوریا
 من معامل أطنان 152.7  ):2002 (القطاع المادة المستنفدة لألوزون في إستعمال    غاز التبخير: القطاع

   األوزون استنفاد

   متوافرةغير  : القطاع الفرعيفي جدوى التكاليف عتبات

   المشروععنوان

  )الشريحة الثانية (الحبوبريجية لبروميد الميثيل في تخزين  التداإلزالة)  أ  

  المشروعبيانات  التبخيرغاز

  الميثيلبروميد

 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون( المنشأة إستهالك

 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون( المشروع وقع
 )باألشهر( المشروع مدة

 )مريكيبالدوالر األ (المطلوب األساسي المبلغ
 ):مريكيبالدوالر األ (النهائية المشروع تكلفة
 )أ (إضافية رأسمالية تكلفة      
 )ب( طوارْى تكلفة      
 )ج (فيةاإلضا التشغيل تكلفة      
 )ج+ب+أ (اإلجمالية المشروع تكاليف      
 (%) المحلية الملكية      
 (%) الصادرات عنصر      
 )مریكيبالدوالر األ( المطلوب المبلغ
 .)آلغ/أمريكيدوالر ( التكاليف جدوى
 النظيرة؟ تمويل الجهة تأآيد

 المنّسقة الوطنية الوآالة
  المنّفذةالوآالة

 
  
6 
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351,725  

 
  
  
  
  
  
351,725 

%100 
%0 

351,725  
  
 
 
  

   الدولة للشؤون البيئةوزارة
 لصناعية األمم المتحدة للتنمية امنظمة

   األمانةياتتوص
 )مريكيبالدوالر األ( الموصى به المبلغ
 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون( المشروع وقع

 )آلغ/مريكيبالدوالر األ( التكاليف جدوى
 )مريكيبالدوالر األ( المنّفذة الوآالة مساندة تكلفة

 

بالدوالر ( األطراف المتعدد اإلجمالية للصندوق التكاليف
 )مريكياأل

 

  الخاصة بسوریا) بروميد الميثيل( مشروع تقييم ورقة
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 1,084,139 في اجتماعها الرابع والثالثين مبدئيا على مبلغ وقدره التنفيذية اللجنة وافقت .1

بوصفها مجموع األموال التي ستتاح ) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (أمريكي دوالر

 اللجنةفي االجتماع نفسه، وافقت . وميد الميثيل إلتمام اإلزالة التدريجية الكاملة لبرلسوريا

إلتمام اإلزالة ) أمريكي دوالر 300,000(التنفيذية على الشريحة األولى من المشروع 

  .2002 حلول نهاية العام مع أطنان من معامل استنفاد األوزون، 5التدريجية لما مجموعه 

  

  : األنشطة التالية في سوريا في التقرير المرحلي، تم تنفيذالواردة للمعلومات وفقا .2

  

 في جامعة دمشق، الزراعة آلية ،GCSARممثلون عن ( لجنة فنية تألفت  ) أ(

GECPT، عقدت . لوضع خطط التنفيذ وأنشطة المتابعة) األوزون ووحدة

 على خطة العمل العامة والتوافق الموافقةاللجنة أربعة اجتماعات حيث أعطيت 

 جرى إعداد منشورتين آذلك،. ريبعلى حلقة التدريب األولى ومواد التد

 األساسية في التخزينتقنييتين، أحدهما حول مبيدات تخزين الحبوب ومبيدات 

  .سوريا، والثانية عن التعريف ببروميد الميثيل والفوسفين

  

 تخزين الحبوب في محافظة حماه، مكان تنظيم مرافق اللجنة الفنية زارت  ) ب(

إضافية للمعنيين بغية إدخال وسائل  حلقاتسوف تنظم . الدرس التدريبي األول

يتخلل .  التدريبي وتطبيقهالبرنامجوتقنيات التخزين الجديدة والتوعية لدعم 

 الجديدة للتبخير اإلجراءاتالدرس التدريبي عرض بالفيديو لتفسير تطبيق 

  بالفوسفين؛ و

  

  .2003أآتوبر / فنيا برنامجا تدريبيا في منتصف شهر تشرين األول32 تابع  )ج(
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 طن من 165.1 عن استهالك لبروميد الميثيل بلغ 7 المادة بموجب حكومة سوريا أفادت .3

 و 2001 أطنان من معامل استنفاد األوزون للعامين 152.7 ومعامل استنفاد األوزون 

  . على التوالي2002

  

 طنا من معامل 12 وفقا ألمانة األوزون حوالى 2002 الميثيل للعام بروميد استهالك يبلغ .4

تعتبر منظمة األمم المتحدة . 2001 ما دون استهالك بروميد الميثيل للعام األوزوناستنفاد 

 ال سيما سوريا، الصناعية أن األنشطة المتعلقة باإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل في للتنمية

 استنفاد معامل أطنان من 12.4د أدت إلى انخفاض بلغ مجموعه رفع مستوى التوعية، ق

  .2002 ولغاية العام 2001األوزون من العام 

  

تطلب منظمة األمم .  تمويل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروعطلب حكومة سوريا قدمت .5

افية  التدريجية لكمية إضاإلزالة إلتمام أمريكي دوالر 300,000 الصناعيةالمتحدة للتنمية 

  .الميثيل أطنان من معامل استنفاد األوزون، بروميد 29.8تبلغ 

  

   األمانة وتوصيتهامالحظات
  

  المالحظات
  

التزمت الحكومة، من جملة ) 34االجتماع ( سوريا واللجنة التنفيذية حكومة لالتفاقية بين وفقا .6

 لماوميد الميثيل  وطنيا دائما في إجمالي استهالك االستعماالت المراقبة من برخفضا"أمور، 

  :أدناهشهرا على مدى السنوات المدرجة -12ال يزيد عن المستويات التالية خالل فترة 

  )ال خفض (األوزون من معامل استنفاد طن 113.0  2001

 أطنان من معامل استنفاد 5خفض  (األوزون من معامل استنفاد أطنان 108  2002

  )األوزون

 طن من معامل استنفاد 29.8خفض  (زوناألو من معامل استنفاد طن 78.2  2003

  )األوزون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/60 
 
 

5 
 

 أطنان من معامل استنفاد 34.8خفض  (األوزون من معامل استنفاد أطنان 43.4  2004

  )األوزون

 أطنان من معامل استنفاد 35.4خفض  (األوزون من معامل استنفاد طن 8.0  2005

  )"األوزون

  

 2001لتي بلغت بها سوريا عن العامين  علما بأن بيانات االستهالك ااألمانة ذلك، أحاطت مع .7

  . المستوى األقصى في االتفاقيةتتجاوز 2002و 

  

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية األمانة أن سوريا قد أبلغت منظمة هذا الصدد، أبلغت في .8

 يتعدى ما ورد في وثيقة المشروع بما أن مكتب األوزون قد تبين الميثيلباستهالك لبروميد 

وقد .  في بروميد الميثيل في قطاع تبخير التربة، لم تكن الجمارك قد سجلتهافياإضاستهالآا 

 حكومة ألمانيا على االجتماع الخامس والثالثين مشروع تعاون ثنائي إضافي إلتمام طرحت

 الميثيل طنا من معامل استنفاد األوزون، بروميد 114 التدريجية لكمية إضافية تبلغ اإلزالة

 استهالكفي ذلك االجتماع، أشارت األمانة إلى أن وجود . ير التربةمستعملة آغاز لتبخ

 والبيانات القائمة،غير متسق واالتفاقية )  طنا من معامل استنفاد األوزون114مثال (إضافي 

 أطنان 112.3، و 89.2، 72.0 (7المتاحة سابقا لدى األمانة وتلك المبلغ بها بموجب المادة 

ووفقا لما ).  على التوالي2000 و 1999 و 1998في األعوام من معامل استنفاد األوزون 

 المشروع على اللجنة التنفيذية يطرح بشأن عدم اتساق البيانات، لم 34/18نص عليه المقرر 

خالل االجتماع، أفاد .  في بياناتهااتساقإنما ُأدرج على قائمة المشاريع التي يشوبها عدم 

  . في البياناتالتناقض توضيح ممثل ألمانيا بسحب المشروع، بانتظار

  

 سوريا قد أآدت أنها لن تطلب ومة المتحدة للتنمية الصناعية أن حكاألمم قالت منظمة آذلك .9

 إلتمام اإلزالة التدريجية للمستوى األعلى المبلغ به بشأن استهالك بروميد إضافيأي تمويل 

  . في تبخير التربةالميثيل
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 المتحدة للتنمية الصناعية، آانت األممطرحته منظمة  إلى التقرير المرحلي الذي استنادا .10

 في استهالك بروميد الميثيل التي بلغت بها االنخفاضاتاألمانة عاجزة عن تأآيد ما إذا آانت 

 ناجمة عن أنشطة المشروع التي تم تنفيذها حتى 2002 و 2001حكومة سوريا بين العامين 

  .اآلن

  

  ةالتوصي
 اللجنة التنفيذية في النظر في ترغبقد . ر فيه بشكل فردي المشروع ليصار إلى النظيطرح .11

 قدمته منظمة األمم المتحدة للتنمية الذيما إذا آانت ترغب في أن تنظر إلى التقرير المرحلي 

 الطلب للشريحة الثانية على ضوء االتفاقية علىالصناعية بعين اإليجاب وأن تعطي موافقتها 

 . األخير الذي أبلغت عنه سورياواالستهالكية بين حكومة سوريا واللجنة التنفيذ

  
- - - -  


