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 آرواتيا: اقتراح بمشروع 
 :تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق عن االقتراح بمشروع اآلتي  

 مادة التبخير 

 اليونيدو         إزالة بروميد الميثيل من شتالت التبغ    �
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 ورقة تقييم المشروع 
 آرواتيا

 : القطاع  مواد التبخير ) :2000(اع  المستعملة في القطODSالـ  ODP طن 20.16

 :عتبة جدوى التكاليف في القطاع الفرعي   ال ينطبق

 

 إزالة بروميد الميثيل من شتالت التبغ )أ(
 بيانات المشروع  بروميد الميثيل

  التبغ
 )ODPطن (استهالك المنشأة  16.20
 )ODPطن (وقع المشروع  16.20

 )أشهر(مدة المشروع  60
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  783,219

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   711,566

 )ب(الطوارئ تكلفة   64,105
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   97,319-
 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   678,352

 )%(محلية الالملكية   100%
 )%(التصدير عنصر   0%

 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  678,352
 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  41.87

 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 
 الوآالة الوطنية المنسقة  وزارة حماية البيئة والتخطيط الفيزيقي

 الوآالة المنفذة  اليونيدو
  
 

  

 )دوالر أمريكي(الموصي به المبلغ  
 )ODPطن (وقع المشروع  
 آغ/جدوى التكاليف دوالر 
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  
 )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف  
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 وصف المشروع 
 إزالة بروميد الميثيل من شتالت التبغ   

 من بروميد الميثيل مستعملة في شتالت التبغ ، وتمثل مجموع استهالك            ODP طن   216.تقدم آرواتيا مشروعًا إلزالة      -1
 .بروميد الميثيل في البلد 

احة  -2 ى مس زروع عل بغ م ن  500,6الت ثر م ي أآ تاجه اإلجمال بلغ إن ن األرض ، وي تار م ن ODP طن 10.000 هك  م
مساحته (وآل حوض من أحواض البذور      . تاج شتالت التبغ     هكتارًا من األراضي مستعملة إلن     52وهناك  . أوراق التبغ في العام     

ربعة 10 تار م ي المتوسط)  أم تج ف ي  4.000ين يا أو بورل بغ فرجين ن ت تلة م و  .   ش د ه تار الواح ة للهك تالت الالزم دد الش وع
 . شتلة 24.000

  .5ان المادة  من المنتجات النهائية تصدر إلى غير بلد %48 في المئة من أوراق التبغ و8هناك حوالي  -3

يا باستعمال مساحات صغيرة متوسطها                 -4 بغ في آروات زارعون الت تج الم تار  5.3(ين ويحصل المزارعون على ) .  هك
بغ     تاج الت يع إن ترى جم ية تش يات تعاون ن جمع تجات م ن المن ك م ير ذل مدة وغ بذور واألس ك  . ال تحملها تل ي ت والمصاريف الت

 . موسم الحصاد الجمعيات تخصم من المزارعين في نهاية

بغ هي نظام المقاصير العائمة            -5 تاج شتالت الت يل في إن يد الميث بديلة الستعمال بروم يا ال ) floating tray(والتكنولوج
دًا                    بة ج تائج طي يا وأعطى ن ته في آروات ذي جرت تجرب يق هذه التكنولوجيا يتطلب إنشاء انفاق دقيقة مغطاة  باألوراق        . ال وتطب

 . قاصير أو أدراج من البالستك البوليئيثلين ، وم

وسيتم تنظيم التدريب في تعاون مع معهد    . يتضمن المشروع برنامجًا للتدريب على استعمال تلك التكنولوجيات البديلة            -6
 . مزارعًا على استعمال نظام المقاصير العائمة 2.870وسيتم تدريب حوالي. التبغ بـ زغرب 

ة آرواتيا ملتزمة بإزالة ج      -7 .  آل عام ODP طن 4.5 ، وتزمع إزالة 2006ميع استهالك بروميد الميثيل بحلول  وحكوم
 . وعند إتمام المشروع ، ستصدر الحكومة الئحة تمنع استعمال بروميد الميثيل في تبخير التربة في البلد 

يدو في تعاون مع مكتب األوزون التابع لوزارة حماية البيئة وا                  -8 يذ المشروع اليون تقوم بتنف وستقوم . لتخطيط الفيزيقي  س
يذية ما يتم من إنجازات في مجال اإلزالة ، مع بيان التكاليف ، وبيان حاالت التأخيرات غير المبررة              إبالغ اللجنة التنف يدو ب اليون

 .، وهو أمر قد يؤدي إلى إلغاء المشروع 

 . سنوات 5والزمن المقدر لتنفيذ المشروع هو  -9
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 تعليقات وتوصيات األمانة 

 تعليقات 

ـ             -10 تماعها ال يذية في اج ى مشروع للتدليل على ثالثة بدائل الستعمال بروميد الميثيل في         25إن اللجنة التنف د وافقت عل  ق
والمشروع االستثماري .  دوالر أمريكي لليونيدو لتنفيذ ذلك     288,200أحواض بذور التبغ في آرواتيا ، وخصصت اللجنة مبلغ           

 . قد أعد على أساس نتائج المشروع التدليلي 35 المقدم إلى االجتماع الـ

ى أن المشروع تم تصميمه الستعمال مقصورة  ذات                 -11 ة إل  خلية 288غير أن المقاصير ذات    .  خلية   209أشارت األمان
صورة  ذات وتكلفتها مشابهة لتكلفة المق( خلية 288فإذا تم استعمال مقصورة  ذات . تستعمل بنجاح إلنتاج التبغ في بلدان أخرى       

ية    209 إن األمر سيقتضي عددًا أقل من األنفاق الدقيقة ، مما يمثل وفرًا قدره         )  خل  في المئة في مساحة تلك األنفاق ، مع ما 30ف
واد المستعملة                ورات في الم ك من وف ابل ذل ى طوب                  . يق ك عن طلب الحصول عل ة آذل د تساءلت األمان  دوالر  206,856(وق

ثر        ثل أآ وهو طلب لم يقدم في أي مشروع أخر مشابه ، تمت الموافقة عليه         )  مجموع التكاليف الرأسمالية       من  %23أمريكي تم
ر ذلك استعرضت اليونيدو المشروع على أساس المقاصير ذات الـ             . حتى اآلن     ى أث  خلية ، مع استبعاد طلب الحصول 288وعل

 . دوالر أمريكي 640,000والتكلفة الرأسمالية المنقحة لهذا المشروع تبلغ . على طوب 

يام             -12 ى أن طلب ق ة إل ، هو )  دوالر أمريكي  15,000 (5 خبراء بجوالت دراسية إلى غير بلدان المادة          7أشارت األمان
 .ووافقت اليونيدو على عدم طلب تمويل لهذا العنصر من المشروع . طلب غير مؤهل 

يف المشروع ، وفو                  -13 ند حساب مجموع تكال  دوالر أمريكي في   30,700رات تشغيلية مقدرة بـ     أخذت في الحسبان ، ع
 .السنة 

 .لم يؤخذ في االعتبار عند حساب تكاليف المشروع )  من المنتج النهائي %48(وعنصر التصدير  -14

ة آرواتيا ، يتضمن اإللتزامات المقترحة وخطة عمل إلزالة بروميد                   -15 يذية وحكوم ن اللجنة التنف ًا بي يدو اتفاق أعدت اليون
 .ومشروع االتفاق مرفق بهذه الوثيقة . ميثيل في آرواتيا ال

 توصية 

ى مجموع تكاليف المشروع                   -16 ا عل د اتفق يدو ق ة الصندوق واليون وعلى أساس هذه   ) .  دوالر أمريكي  678,352(إن أمان
 . االعتبارات قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في مستوى تمويل هذا المشروع 

ت المو -17 وال         إذا تم يدو أن تصرف األم ن اليون ب م ي أن تطل ا ف يذية أيض نة التنف ب اللج د ترغ روع ق ى المش ة عل افق
يل في اقتراح المشروع ؛ فإذا لم تقم آرواتيا                                 يد الميث ة بروم ترح إلزال ي المق بعًا للجدول الزمن ى عدة شرائح ، ت المخصصة عل

نة في االقتراح ، ستحتجز             ة المبي اء بالتخفيضات المطلوب  اليونيدو التمويل بالنسبة للشريحة الالحقة منه ، إلى أن يتم تحقيق            بالوف
 .التخفيض المطلوب 

يذية أيضا في أن تطلب من اليونيدو أن تقدم تقريرًا سنويًا عما يحرز من تقدم في تنفيذ المشروع        -18 د ترغب اللجنة التنف ق
 إلى أمانة الصندوق 
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 يل في آرواتياالشروط المتفق عليها إلزالة بروميد الميث

 )مشروع نص(
بلغ    -1 ى م يذية عل نة التنف ق اللج يق    678,352تواف تاحة لتحق تكون م ي س وال الت وع األم باره مجم ي باعت  دوالر أمريك

ى اساس   ك عل يا ، وذل ي آروات يل ف يد الميث تعمال بروم بيل التخفيض التدريجي الس ي س يقة ف ذه الوث ي ه واردة ف تزامات ال اإلل
 :ات اآلتية المفاهيم واالعتبار

ا ذآر ذلك إلى أمانة األوزون وتمشيا مع المعلومات الواردة في وثيقة المشروع المقدمة إلى اللجنة التنفيذية تستهلك               -2 آم
يا  ام  ODP طن 16.2آروات ي ع يل ف يد الميث ن بروم ن    . 2000 م يا ع ن آروات ة األوزون م ى أمان ة إل يانات المقدم ا للب ووفق

بل   1998-1995السنوات    يل في خط األساس                ، ي يد الميث يا من بروم وتبعًا لذلك يجب أن     . ODP طن   70.15غ استهالك آروات
يا استهالآها بما يبلغ على األقل          إلمكان تحقيقها المتثال التجميد الواجب تحقيقه 2002 بنهاية عام ODPطن 0.50تخفض آروات

 . بمقتضي البروتوآول 2002في عام 

ض وطني دائم في مجموع استهالك المستعملين الخاضعين للرقابة الذين يستعملون بروميد            تلتزم حكومة آرواتيا بتخفي    -3
 :الميثيل ، إلى ما اليزيد عن المستويات اآلتية 

 ODP 2002 طن 0.13

 ODP 2003 طن 8.9

 ODP 2004 طن 6.6

 ODP 2005 طن 4.3

 ODP 2006 طن 0

ك      -4 ى ذل ذا ا         ،باإلضافة إل ة ه يا بإزال تزم آروات يل من خالل استعمال الحظر الذي يفرض على             تل يد الميث در من بروم لق
روع    ذا المش يها ه ي يغط يل الت يد الميث تعماالت بروم ي   . اس تكون ه اله ، س نة أع تهالك ، المبي ي االس ددة ف والتخفيضات المح

 .التخفيضات التي يحققها هذا المشروع 

ا              -5 نويًا م يذية س إبالغ اللجنة التنف يدو ب تقوم اليون .  يحرز من تقدم لتحقيق التخفيضات المطلوبة بموجب هذا المشـروع       س
يذ عناصر المشروع ، حسب ما تراه أمرًا أشد أهمية في سبيل الوفاء بإلتزامها باإلزالة                    رونة في تنف يا م ة آروات وستكون لحكوم

ذا المشروع بطريقة مصممة بحي                . السابق الذآر      ل ه ى إدارة شؤون تموي يدو عل ث يتم الوفاء بالتخفيضات السنوية     وتوافق اليون
 . المحددة  المتفق عليها 

------ 


