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 آوستا ريكا: مقترحات مشروع
 
 

 : الصندوق حول مقترح المشروع اآلتيأمانة هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات تتكون           
 

 غاز التبخير
 
                           UNDP، أزهار القطع، الموز، التبغ ، مشاتل                         خمشروع لتبني البدائل في البطي •

           اإلنتاش، والمشاتل، بما يقود إلى اإلزالة التامة بروميد  المثيل في آوستاريكا 
                                  )QPSباستثناء         ( 
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  تقييم المشروعورقة
 آوستاريكا

 
 

 ODP طن 430):         2000( القطاع في ODS مواد مالاستع        غاز التبخير   القطاع
 رغير متوف                                         :    الفرعيالقطاعالتكاليف في جدوى  عتبات

 
 : المشروعناعنو

 
إلى اإلزالة التامة ، أزهار القطع، الموز، التبغ ، مشاتل  اإلنتاش، والمشاتل، بما يقود خ مشروع لتبني البدائل في البطي)أ(

  )QPSباستثناء( لبروميد المثيل في آوستاريكا   
                                                                                                                               

  بروميد المثيل 

   
  المشروعتفاصيل

 )ODPن ط( المؤسسة استهالك 426.90  

  )ODPطن ( المشروع وقع 426.90  

)باألشهر( المشروع مدة 60    

 )بالدوالر األمريكي (المطلوب  األصلي المبلغ 1,250,000  

):بالدوالر األمريكي( النهائية للمشروع الكلفة     

)أ( رأسمالية إضافية تكلفة 8,340,754    

)ب( طوارئ تكلفة 515,815    

)ج (إضافيةتشغيلية   تكاليف 586,180    

)ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 9,442,749    

  100% (%) محلية ملكية   

  35% (%) تصدير مكّون   

)دوالر أمريكي( المطلوب المبلغ 1,250,000    

)آغ/دوالر أمريكي(التكاليف جدوى  22.00    

  نظير مؤّآد ؟تمويل   

 

 

COGO الوطنية المنسقة                         لوآالةا  

 UNDP  المنفذةالوآالة  

    

  األمانةتوصيات   

)دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ     

  )ODPطن ( المشروع وقع   

)آغ/ أمريكيدوالر( التكاليف جدوى     

)دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة     

 )دوالر أمريكي(الية للصندوق المتعدد األطراف  اإلجمالتكلفة   
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 المشروع وصف
 

 

 المستعمل في (MB) من ميثيل البروميد  ODP طن  462.9تقوم حكومة آوستاريكا بتقديم مقترح مشروع  إلزالة .1
ك في البالد باستثناء  ، أزهار القطع، ، التبغ ، مشاتل اإلنتاش، والمشاتل، التي تمثل إجمالي االستهال      خالتطهير من الجراثيم للبطي  

 MB المزروعة على التربة المبخرة بـ   لمن المحاصي % 80وما يقرب من . ما يخص أغراض الحجر الصحي وما قبل الشحن  
  .يتم تصديرها

 

 ديكلوروبروبيب و    -1,3بما فيها ( لضوء الشمس مقرونا بالكيماويات البديلة      ض بالتعريMB  المشروع هو استبدال      .2
محاصيل أزهار (و التعقيم بالبخار   ) مشاتل إنتاش التبغ(، ونظام األطباق الطافية،   ي، والتبخير البيولوج  )صوديوم الميتام 

 من مشاريع 2وقد تم اختيار هذه التقنيات على أساس النتائج من   .(IPM)، مصحوبة ببرنامج  متكامل لمكافحة اآلفات )القطع
خ وأزهار القطع المصادق عليها من طرف اللجنة التنفيذية في         في محاصيل البطي MBالعرض حول البدائل الستعمال    

 ). دوالر أمريكيUNDP 374,000( اجتماعها السابع والعشرين 

يتطلب تعديل نظم الري المتاحة اآلن في المزارع  ) صوديوم الميتام والتبخير البيولوجي (استعمال البدائل الكيماوية    .     3
وتقنية التعقيم  ).  دوالر أمريكي668,000( عزاقة دوارة ومراصد الطقس    80و ) أمريكي دوالر  1,162,900بتكلفة قدرها (

ونظام األطباق الطافية يتطلب بناء أنفاق مجهرية، و     ).  دوالر أمريكي 1,002,800( غالية ومراصد طقس   16بالبخار تتطلب  
 أيضا على طلب تحليل نوعية التربة ،     ويشتمل المشروع ).  دوالر أمريكي 46,130 ( مباذر يدوية وأجهزة قياس التوصيل  

3.182.600(، وبرنامج التدريب وإدارة المشروع     )  دوالر أمريكي 2,078,320(والتعرف على آفات و آيماويات  التربة   
  . دوالر أمريكي 586,180وقد تم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية بحوالي   ). دوالر أمريكي

 

  لن يقدم مجددا في مرحلة MB من هوعة من التدابير السياسية لضمان أن ما تمت إزالت   ال بد للمشروع من تنفيذ مجم .     4
ألن يتم ) تشمل سياسة األعمال الحكومية واألنشطة التطوعية ( وتحت توجيه مكتب األوزون ، سيتم تطوير خطة عمل . الحقة

آما أن خطة     .  الحكومية ذات الصلة  ، والمساهمين اآلخرين واألقسام  MBتطويرآل قطاع محصول، مع مشارآة مستعملي  
ومن المتصور تبني نظام لملصقات  .  تكون رصينة اقتصاديا ومستدامة بيئيا MBالعمل ستضمن أيضا أن ما تم تنفيذه من بدائل    

تعديلها حسب / سيتم تبنيهاMBآما أن أنظمة الرقابة  واللوائح الخاصة باستيراد    . التعريف والتصديق آجزء من الخطة 
 .، لكي تصبح آوستاريكا قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه بروتوآول مونتريال   الضرورة

 

 .  بالتعاون مع جمعيات المزارعين تحت التنسيق الوطني لوحدة األوزون   UNDPسيتم تنفيذ المشروع من طرف  .   5

 

 . سنوات5الوقت المقدر لتنفيذ المشروع هو       . 6
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 تعليقات وتوصيات األمانة
 

 عليقاتالت
 
 التي  MB األمانة بأنه أثناء إعداد مشروع اإلزالة، قامت حكومة آوستاريكا بالتعريف بكميات  UNDPأعلمت   .7

وبناء على هذا المسح أعادت الحكومة حسبة     . 1999-1995استعملت ألغراض الحجر الصحي وما قبل الشحن عن السنوات    
باستثناء تطبيقات الحجر ( وخط األساس المراجع    . نة األوزون الخاص بها و أوصلت النتائج رسميا إلى أما     MBخط أساس   

ومستوى  ).  المبلغ عنه من طرف أمانة األوزونODP طن 434.2بدال من  (ODP طن 342.5هو  )  الشحنلالصحي و ما قب
 . ODP طن  390 الذي أبلغ إلى أمانة األوزون هو   2000  لسنة MBاستهالك  

 

 األمانة UNDPوأعلمت  . صدير لم يؤخذ باالعتبار عند حسبة التكلفة المستحقة للمشروع   أوضحت األمانة أن عنصر الت   .  8
من الموز يجري تصديره إلى البلدان غير    % 97من إجمالي إنتاج البطيخ، وأزهار القطع والتبغ و  % 90 و 75أن فيما بين 

من طرف ) ن إجمالي التصدير  م%15حوالي ( ، بشكل غير مباشر من خالل شرآة أخرى ومباشرة 5الخاضعة للمادة   
 :المزارعين، آما يبينه الجدول التالي  

 

صادرات 
 (%)مباشرة 

صادرات غير 
عن طريق (مباشرة

) شرآة أخرى
(%) 

تصدير إلى البلدان غير 
 (%) 5 للمادة ةالخاضع

 محاصيل فئات المزارع (%)MBاستعمال

 

  مزارع آبيرة 49.8% 90% 100% 0%

 بطيخ مزارع متوسطة 33.2% 85% 95% -92 8% -5

  وصغيرة     

مزارع آبيرة  13.5% 80% -75 0% 0%
 ومتوسطة 

 

 أزهار القطع 

  مزارع صغيرة 1.5% 75% -73 0% 100%

 موز جميعها 1.8% 97% 95% 5%

 تبغ جميعها 0.2% 0 0% 0%

 المجموع   100.00%   
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التي ينبغي أن تكون جزءا (فة، وخاصة طلبات العزاقات الدوارة    المسائل الفنية والمتعلقة بالتكل UNDPناقشت األمانة مع  .  9
 بصوديوم  الميتام    MB الستبدال  ة تعديالت نظام الري الضروري ؛) من خط األساس بغض النظر عن غاز التبخير المستعمل   

وأعلمت  . اليات المطلوبة والمنهجية  المستعملة لتحديد تكاليفها اإلضافية؛ رصد الطقس؛ و األساس المستعمل في تحديد عدد الغ 
UNDP  األمانة أن العزاقات مطلوبة لتطبيقات صوديوم الميتام حيث أن بذور التربة تعد بشكل مختلف وأعمق مقارنة مع 
.  التي تكسر التربة جيدا  ت ؛ لهذا فمن الضروري استعمال نوع معين من العزاقات مثل المجاريف الدوارة بالشفرا        MBاستعمال  

. بحيث يمكن استعمال صوديوم الميتام  بشكل فعال  ) مثال بتغيير نظام الحقن و المسامير  ( ودة ينبغي تعديلها  ونظم الري الموج  
؛ والمعدات  . أن تقنيات البخار والتبخير البيولوجي تتطلب رصد الطقس لضمان تطبيق المعالجات بفعالية   UNDPآما أوضحت 

بخاري توزع وفقا لعدد المزارعين في المناطق، وسطح المنطقة المراد         والغاليات والتعقيم ال  . ستكون مشترآة بين الفالحين 
 . ، والعوامل األخرى ذات الصلة    ةمعالجتها ، وفصائل األزهار، ومشاتل النباتات،وشهور المعالج

لتحاليل    اآلفات لم يتم تبريرها آتكاليف إضافية، حيث أن هذه ا /أوضحت األمانة أن طلبات تحليل التربة وتعريف الحشرات  .  10
 إلى أن  UNDPوبهذا الخصوص أشارت   . هي جزء روتيني في أي ممارسة إنتاجية،بغض النظر عن المبخر الجاري استعماله 

 MB وهو ليس جزءا من تكلفة خط األساس؛ وآفات التربة ال تحتاج إلى التعريف ألن   MBتحليل التربة ال يتم عند استعمال 
ومشروع العرض اآتشف ).  وال يحتاج الفالحون إلى معرفة ما يوجد في التربة(فات فعال في السيطرة على مجال واسع من اآل

آما أن البدائل ليست      . أن تحليل التربة ضروري في آوستاريكا ألن نوع التربة  يتنوع من حقل إلى آخر وحتى في نفس الحقل  
إن تحليل التربة ضروري للتعرف على العالج ؛ لذلك ، ف)باستثناء البخار (MBفعالة مع نفس المجال الواسع من اآلفات مثل  

 .مالئم لموقع معين
 

 المسائل المتعلقة بحساب تكاليف التشغيل، بما في ذلك الفرق في سطح المنطقة المبخرة بـ UNDPناقشت األمانة و .    11
MBل المعدات، وآذلك برنامج التدريب  والتقنيات البديلة، والعمالة المتعلقة بالري، وتكاليف المواد البالستيكية، وتكاليف تشغي

 .وإدارة المشروع
  

 تناقشان بعض القضايا المذآورة أعاله بما في ذلك االتفاقية بين الحكومة واللجنة     UNDP وال تزال أمانة الصندوق و   .12
 . للجنةونتائج المناقشات ومشروع االتفاقية ستتم صياغتها النهائية قبل االجتماع الخامس والثالثين  . التنفيذية
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