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 ورقة تقييم المشروع

 يشيل
 

 طن معامل استنفاد األوزون  5،242     ):2000(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع  غاز التبخير:القطاع 
 

   غير متوافرة                            :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي
 

 :عنوان المشروع
 
 عملة في إنتاج الطماطم والفلفلاإلزالة التدريجية لمادة بروميد الميثيل المست  )أ(
 
 

 ميثيل بروميد
 

 بيانات المشروع

 
121.80 

48 

1,963,173 

 
1,830,869 

132,304 

1,963,173 

100% 

0% 

1,963,173 

16.12 

 
CONAMA 
 البنك الدولي

 )طن معامل استنفاد األوزون (أةاستهالك المنش
 )معامل استنفاد األوزونطن (وقع المشروع 
 )باألشهر(مدة المشروع 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المبدئي المطلوب 
 )بالدوالر األمريكي(تكلفة المشروع النهائية 

 )أ(كاليف رأسمالية إضافية ت
 )ب(تكلفة طورائ 

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 %الملكية المحلية
 %عنصر الصادرات

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب 
 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 

 تأييد تمويل الجهة النظيرة
 قة؟الوآالة الوطنية المنس

 الوآالة المنفذة

 
 

 توصيات األمانة 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ الموصى به  
 )طن معامل استنفاد األوزون(وقع المشروع 

 )آلغ/لدوالر األمريكيبا(جدوى التكاليف 
 )بالدوالر األمريكي(تكاليف مساعدة الوآالة المنفذة 

 )بالدوالر األمريكي(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  
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 وصف المشروع
 

ي إطار اجتماعها السادس                                 .1 يه ف نظر ف ى ال يذية لُيصار ال نة التنف ى اللج ى ال رحلة أول ي م تراح المشروع ف ُأحيل اق
نوالثال نك ال. ثي ة والب ير أّن األمان د اتفقـغ ا ق ي آان تمـدول اد اإلج بل انعق ه ـا، ق اء البت ب ى ضرورة إرج ور، عل (اع المذآ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/25و CORR.1 .( 

 

بلغ  .2 ية ت ية لكم ة تدريج ن إزال ى تأمي يل   126.3 يهدف المشروع ال يد الميث ادة بروم ن م نان م تنفدة MBأط  المس
ألوزون    ا ل تنفاد األوزون   مع تجة داخل بيوت الدفيئة وفي            مل اس ل، المن اطم والفلف ربة محاصيل الطم ي تبخير ت  المستعملة ف

ادل        ا يع ول، بم تثناء اإلستعماالت األساسية والدقيقة لمادة بروميد                      60الحق ي، باس ئة من اإلستهالك الوطني اإلجمال ي الم  ف
 .لفل ضمن السوق المحليةوُيستهلك اإلنتاج اإلجمالي للطماطم والف. الميثيل

 

ادة بروميد الميثيل بمواد آيميائية بديلة      .3 تعمال م تبدُل اس ، والبسترة )metam sodiumصوديوم الميتام (سوف ُيس
باتات الصغيرة                        تاج الن ئة إلن يوت الدفي يرة، ُمستخدمة في ب واد خاضعة لفعل الخم بخار لم د جرى انتقاء هذه الوسائل       . بال لق

ل إستعمال مادة بروميد الميثيل في البستنة                      التكنولوجية باإل   ي، حول بدائ تائج المشروع التدليل ى ن تناد ال زراعة األشجار  (س
ية          باتات الزين زهور والن ثمرة والخضر وال ذي صادقت عليه اللجنة التنفيذية في إطار اجتماعها الخامس والعشرين             )الم ، وال

 ).دوالر أمريكي 348,130البنك الدولي، (

 

تلزم  .4 توافرة حاليًا داخل بيوت الدفيئة وأنظمة                      يس ّري الم ة ال ل في أنظم تام إجراء تعدي ادة صوديوم المي  استعمال م
ن الخاصة بقطاع اإلنتاج من دون أنظمة رّي في الحقول             تبلغ تكلفتها ( موّلدًا للبخار 12تتطّلب تكنولوجيا البخار تأمين  . الحق

ى    ا ج           1.5حوال ًا لم يون دوالر أمريكي، وفق ه خالل اإلجتماع السادس والثالثين       مل آذلك، يلحظ المشروع تنظيم ). رى تقديم
رنامج تدريب      أما .  دوالرًا أمريكيًا335,926وقد ُقدِّرت تكاليف التشغيل اإلضافية بحوالى ). دوالرًا أمريكياً  1,228,324(ب

يمة جدوى تكاليف المشروع فقد بلغت، بحسب ما جرى تقديمه،             ويستغرق تنفيذ  . يكيًا للكيلوغرام الواحد   دوالرًا أمر  98،21ق
 . المشروع، وفقًا للتقديرات، أربع سنوات

 

ي   .5 روع فه يذ المش ن تنف ؤولة ع ية المس االت الوطن ا الوآ ية  : وأم بحوث الزراع د ال ية )INIA(معه د التنم ، ومعه
ية  ات    )INDAP(الزراع ن المؤسس ك م ي ذل ن وغ افيين م ن إض ى  . ، وعاملي ة ال و الحاج وف تدع يات  وس يس جمع  تأس

ن و  زها لتستخدم معدات تعيير جرعات البخار ومادة صوديوم الميتام   /المزارعي وسوف توآل . Metam Sodiumأو تعزي
تريال        بروتوآول مون لة ب طة ذات الص ة األنش يق آاف ة تنس ئة، مهّم ؤون البي ية لش نة الوطن تابعة للج دة األوزون ال ى وح ال

 .ورصدها

 

يلي مس          .6 ة ش ير اإلطار القانوني لتأمين اإلزالة التدريجية لمادة بروميد الميثيل من               سوف تكون حكوم ؤولة عن توف
اطم والفلفل، والبنية التحتية الالزمة لضبط المزارعين المعنيين والدعم المؤسسي الضروري لتنفيذ المشروع                 محاصيل الطم

 .ومتابعته
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 مالحظات األمانة وتوصياتها
 

 المالحظات

 

يلي ناقشت األمان .7 ي ش يل ف يد الميث ادة بروم تهالك م توى اس ي مس نك الدول ع الب ل  ة م ن تموي تفادة م ة لإلس المؤهل
تعدد األطراف      ن، على مشروع استثماري إلزالة                    . الصندوق الم ي والثالثي يذية، في اجتماعها الثان نة التنف د صادقت اللج وق

يل        يد الميث ادة بروم ي قطاعي إعادة زرع األشجار والمشاتل ا         MBم لزراعية في شيلي، يلحظ إزالة تدريجية إجمالية تبلغ         ف
تنفاد األوزون     76.2 امل اس نًا من مع د تّمت المصادقة على اقتراح المشروع وعلى اتفاقية بين حكومة شيلي واللجنة  .  ط وق

بها شيلي، من بين أطراف أخرى، خفض إجمالي استهالآها الوطني من ا                 تعهد بموج يذية ت عة للرقابة  ستعماالت الخاض الالتنف
يل          يد الميث ادة بروم تعدى الكميات التالي ذآرها         إ MBمن م ى مستويات ال ت  طنًا من معامل استنفاد األوزون بحلول     198: ل

ام    تنفاد األوزون بحلول العام      170؛  2002الع امل اس نًا من مع طن من معامل استنفاد األوزون بحلول  121.8، و 2003 ط
 ).IX، المرفق رقم UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/44 (2006العام 

 

يلي،    .8 ي ش ة، ف يل المؤهل يد الميث ادة بروم ية لم يمة اإلجمال بلغ الق ية، ت ًا لإلتفاق ل الصندوق   وفق ن تموي تفادة م لإلس
تعدد األطراف    تنفاد األوزون     121.8الم امل اس ة المشروع اإلضافية المؤهلة الى       .  طن من مع تند تكلف ك، يجب أن تس لذل
 . طن من معامل استنفاد األوزون 121.8ستهالك المتبقي موضوع اإلتفاقية، والبالغ الحد األقصى من اإل

 

ادة الخاضعة لفعل الخميرة في بيوت الدفيئة وإنتاج النباتات الصغيرة إّنما                           .9 يم الم ية تعق ى أّن عمل ة ال أشارت األمان
يادية في أنحاء العالم نظرًا الى آلفتها العالية بال                  مقارنة مع الوسائل اإلصطناعية ومدى تأثير المشاآل       هي ممارسة غير اعت

ات   بطة باآلف ة          . المرت ية بديل واد آيميائ يلة بواسطة م تربة المستخدمة آوس يم ال ثًال  (ويمكن تعق روبان  3-1م  3-1 ديكلوروب
dichloropropane أو صوديوم الميتام metam sodium (حةقد تكون أقّل آلفة من أدوات التعقيم البخارية المقتر. 

 

ة بما مفاده                .10 ي األمان نك الدول ّم، نصح الب أّن الوسائل التكنولوجية هذه، القائمة على استعمال صوديوم الميتام         "من ث
metam sodiumروبان 3-1 و ية     dichloropropane 3-1 ديكلوروب اآل بيئ دوث مش ر ح رح مخاط يلي، تط ي ش  ف

ت . وصّحية تاج لل يرة تح ل الخم واد الخاضعة لفع ذه الم ث  فه يان وحي ب األح ي غال ة ف احات مغلق يف ضمن مس هوئة والتكي
واد الكيميائية آبير زيادة عن اللزوم     ن للم  metamوال يعتبر عادًة مالئمًا استعماُل صوديوم الميتام . احتمال تعّرض العاملي

sodium             يل في صودي واد التحل ّتحد بم د ت واد العضوية ق يرة ألن الم واد الخاضعة لفعل الخم تام   مع  الم  metamوم المي
sodium باتات ى الن اّمة عل يرات س ا ذات تأث يرة بقاي واد الخاضعة لفعل الخم ي الم يخّلف العالج ف تًا أطول ( ف تستغرق وق
تجارية     ). لإلنحالل  واد ال يرة باهظة الثمن في شيلي، لذا يستعمل المزارعون حاليًا مادة                " النظيفة "والم الخاضعة لفعل الخم

 ."MB فيبقى البخار أنسب بديل لمادة بروميد الميثيل .MBبروميد الميثيل 

 

ك، أشارت األمانة الى توافر مولدات بخار تؤمن العالج المطلوب بسعر أقل آلفة بكثير من التكلفة المحّددة في                .11 آذل
ًا للمشروع األساسي       ./أ.د 30,000(المشروع    استخدام ، وذلك في حال مضى المزارعون في قرارهم القاضي ب   )للوحدة وفق

بخار  ي أّن موّلد البخار الذي اقترحته األمانة ال يتمّتع بالمواصفات الضرورية للظروف السائدة في             . ال نك الدول د الحظ الب وق
بخار وتكّيفه            (شيلي    درة ال رتفع، ق رتفعة، الضغط الم ، وال يشتمل على سائر العناصر الضرورية للحلول محّل        )الحرارة الم

ي    يل ف يد الميث ادة بروم زارع م د    . بعض الم ة موّل ي، بلغت تكلف تائج المشروع التدليل ى ن بارات وال ذه اإلعت ى ه تناد ال باإلس
 . دوالر أمريكي15,000البخار 
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بطة بمستوى تكاليف التشغيل الالزمة                  .12 ي مسائل مرت نك الدول ة والب على )  دوالر أمريكي 335,926(ناقشت األمان
ميد الميثيل، ومعّدل الجرعات المستعملة من المواد الكيميائية، وتكلفة اليد العاملة   ضوء المساحة الخاضعة للتبخير بمادة برو       

دات غيل المع ة تش افية . وتكلف غيل اإلض تكلفة التش بطة ب ية المرت ك الحساس بار تل ن اإلعت نك بعي ذ الب رات /وإذ أخ المّدخ
 .، ارتأى عدم المطالبة بهذه التكاليف)خراتفالتغييرات الضئيلة التي تطرأ على أي معَلم تؤدي الى بروز تكاليف أو مّد(

 

ك، ناقشت األمانة والبنك الدولي مسائل مرتبطة ببرنامج التدريب             .13 ، وقد أخذ آلٌّ    )دوالر أمريكي  1,228,300(آذل
دَف من وراء المشروع من جهة، وهو استبدال غاز تبخير التربة الذي يوضع مرة في السنة وعلى             بار اله ن اإلعت نهما بعي م

ي تخضع الستعمال مادة بروميد الميثيل من جهة أخرى                     ترة قصيرة، وصغَر المساحة الت وقد جرى لفت   ).  هكتار 1000(ف
باه األمانة الى أّن تقدير حجم برنامج التدريب قد تّم بإعتبار أّن إنتاج الطماطم والفلفل في شيلي حيث ُتستعمل مادة بروميد              انت

يل  ى MBالميث وّزٌع عل ناطق، و7 م ى  م ى 2500حوال ئة 3000 ال يوت الدفي نمو داخل ب ي ت اطم الت زارع؛ ُتحصُد الطم  م
ن تثمر طماطم الحقول مرة في السنة           نة، في حي ي الس ن ف يجري (وتختلف مواسم الحصاد اختالفا جذريًا بين المناطق . مرتي

انون األول             ن شهري آ ثًال بي تربة م يم ال ي     /تعق انون الثان ي المنطقتي     /ديسمبر وآ ناير ف ن شهري تموز III و  Iن  ي يوليو /؛ وبي
نطقة     /وآب ن شهري آب  IVأغسطس في الم ول  /؛ وبي نطقة     /أغسطس و ايل بتمبر في الم نطقة المتروبوليتان؛ وبين  Vس  وم

ول    بتمبر وتشرين األول    /شهري ايل نوفمبر في /اآتوبر وتشرين الثاني /؛ وبين شهري تشرين األول    VIاآتوبر في المنطقة    /س
نطقة  د ). VIIالم افيين      وق ن إض ت عاملي ب بس ن بالتدري ن المعنيي دد الموظفي دِّر ع نطقة  (ُق ن م ثر م ون أآ ية ) يغّط وثمان

 . دوالرًا أمريكيًا507,824آذلك ارتأى البنك الدولي خفض تكلفة برنامج التدريب الى . متخّصصين

 

ة المشروع اإلجمالية بحسب اإلتفاق      .14 المعدات والتدريب ومستلزمات دوالرًا أمريكيًا تشمل  1,963,173بلغت تكلف
ية إلنجاز اإلزالة التدريجية لكمية تبلغ     وتطلب .  المستنفدة لألوزونMB طن من مادة بروميد الميثيل  126.3المساعدة الفن

بلغ              ية ت ل لكم يلي مستوى تموي ة ش وسوف ( المؤهلة للتمويل    MB أطنان تمّثل آمية إستهالك بروميد الميثيل         8،121حكوم
تّم اإلزال بلغ  ت افية ت ية إض ية لكم اعدة     4.5ة التدريج ن دون مس ة م د الحكوم ى ي ألوزون عل تنفدة ل ادة المس ن الم نان م  أط

 ).الصندوق المتعدد األطراف

 

ع      .15 يذية، م نة التنف ة واللج ن الحكوم نّقحة بي ية م تراح إلتفاق ودة اق داد مس ي إع يلي ف ة ش ي حكوم نك الدول اعد الب س
ترحة وخطة ال تزامات المق يل اإلل يد الميث ادة بروم ية لم ة تدريج ن إزال ل، لتأمي ي MBعم ل ف اطم والفلف  من محاصيل الطم

يذية، التي تغطي                      نة التنف ن للج ي والثالثي تماع الثان يها خالل اإلج ية، المصادق عل ية الحال بار اإلتفاق ن اإلعت ذًا بعي يلي، آخ ش
يل            يد الميث ادة بروم ية لم ة التدريج ادة زرع       MBاإلزال مسودة اإلتفاقية مرفقة   .  األشجار والمشاتل الزراعية      في قطاعي إع

 .بهذه الوثيقة

 

 التوصيات

نظر في اقتراح المشروع على ضوء المالحظات اآلنفة الذآر آخذة بعين اإلعتبار                    .14 ي ال يذية ف د ترغب اللجنة التنف ق
ذا المشروع سيؤدي الى إزالة آاملة لمادة بروميد الميثيل             ناء تطبيقات الحجر الصحي والخطوات      في شيلي، باستث   MBأّن ه

ة شيلي لن تطلب مساعدة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف إلتمام اإلزالة التدريجية  QPSالسابقة للشحن     ، وأّن حكوم
 .تلك) QPS(، من دون احتساب تطبيقات الحجر الصحي والخطوات السابقة للشحن MBلمادة بروميد الميثيل 
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  األولالمرفق
 

  في شيليMBوط المتفق عليها لإلزالة التدريجية لمادة بروميد الميثيل الشر
 

 )مسوّدة(
 :إّن اللجنة التنفيذية .1

بلغ قدره           )أ(  ى تخصيص م د صادقت عل ن، ق ي والثالثي دوالر أمريكي يمّثل   805,000في اجتماعها الثان
ة الكاملة               نجز اإلزال يلي آي ت ي ستوضع بتصّرف ش وال الت  في MBلمادة بروميد الميثيل مجموع األم
 ).ألوزونمعامل استنفاد ا طن من  76.2(قطاعي إعادة زرع األشجار والمشاتل الزراعية   

 
دره     )ب( افي ق بلغ إض يص م ى تخص ية عل تها المبدئ ت موافق د أعط ن، ق ابع والثالثي تماعها الس ي اج  ف

ي ستوضع بتصرّ    1,963,173  وال الت وع األم ّثل مجم ي يم ة  دوالر أمريك نجز اإلزال ي ت يلي آ ف ش
حي      ر الص يقات الحج تثناء تطب ل، باس اطم والفلف يل الطم ي محاص يل ف يد الميث ادة بروم ة لم  الكامل
 .)معامل استنفاد األوزون أطنان إضافية  QPS) 121.8والخطوات السابقة للشحن  

 
بلغ             .2 ية ت ي شيلي بكم ة األوزون، َتحدَّد خط األساس ف ى أمان ا ورد ال امل استنفاد   طن   212.5بحسب م مع
ام       ). ألوزونا يلي عن استهالك الع ك، صّرحت ش غ   2000آذل ذي بل نًا    242.52 ال ، باستثناء )ألوزون معامل استنفاد ا ط

ابقة للشحن  يقات الحجر الصحي والخطوات الس يلي أن تخفض  . QPSتطب ى ش تريال، عل روتوآول مون ي ب اء ف ا ج وآم
امل استنفاد ا استهالك    الملحوظ 2002، وأن تحقِّق التطابق مع تجميد العام 12002 طن بحلول العام  212.5ىألوزون المع

بلغ               ية ت تعدى آم تريال، واّال ت روتوآول مون ي ب نًا   170.0ف امل استنفاد ا ط  بهدف إتمام التطابق 2005في العام  ألوزونمع
 .2 في المئة20مع التخفيض الملحوظ في البوتوآول بنسبة 

 
ًا لشروط المشروعات المذآورة اعاله، فضًال عن سائر اإللتزامات المقّدم لها               سوف تضمُن الت     .3 خفيضات وفق

ي ما يلي            يلي بجدول التخفيضات المدرج ف تزام ش ائق المشروعات، إل ي وث في ذلك الصدد، تلتزم شيلي، من خالل تنفيذ . ف
ة من مادة بروميد الميثيل الى مستويات ال        المشروعات، خفض إجمالي استهالآها الوطني من اإلستعماالت الخاضعة للرقاب          

 :تتعدى الكميات التالي ذآرها خالل السنوات المدرجة أدناه، آنتيجة للمشروعات المصادق عليها
 

  في السنة الواحدةMBمادة بروميد الميثيل اإلزالة التدريجية ل
 )ODP .أ.م.أطنان المادة المستنفدة لألوزون م(

الحد األقصى لإلستهالك 
الوطني من مادة بروميد الميثيل 

باستثناء تطبيقات الحجر 
الصحي والخطوات السابقة 

 *QPSللشحن 

اإلزالة التدريجية 
اإلجمالية لمادة بروميد 
 الميثيل في السنة الواحدة

محاصيل البندورة 
البنك (والفلفل 
 )*الدولي

إعادة زرع األشجار 
والمشاتل الزراعية 

 )اليونديبي(

 السنة

198 0   2002 
170 28  28 2003 
162 8 8  2004 
80 82 33.8 48.2 2006 
0 80 80  2008 

المجموع 76.2 121.8 198 
نان  * ن أط افية م يات اإلض تنفاد األوزون الكم امل اس تعدد    مع ندوق الم اعدة الص ن دون مس يًا م تها تدريج تتم إزال ي س الت

 .نتريالاألطراف، في ظّل جداول المراقبة الخاصة ببروتوآول مو
_________________ 

 . سوف تكون حكومة شيلي على اتصال بأمانة األوزون لتصحيح المعلومات حول خط األساس لإلستهالك1
 .212.5 بدًال من 221.5  فالقيمة الصحيحة بنظر حكومة شيلي هي 

 . يتّم تصحيح هذا المستوى أيضًا إستنادًا الى المعلومات الصحيحة حول خط األساس2
 
يل     س .4 يد الميث ادة بروم ية لم تعماالت المتبق ة اإلس ية لكاف ة تدريج روعات إزال ذه المش ق ه ي MBوف تحق  ف

اطم والفلفل في شيلي، باستثناء تطبيقات الحجر الصحي                        ية ومحاصيل الطم ادة زرع األشجار والمشاتل الزراع قطاعي إع
ابقة للشحن        ى مستويات اإل         . QPSوالخطوات الس اظ عل يلي الحف تزم ش ى نحو مستدام،       وتل يها اعاله عل ستهالك المشار ال

ك من خالل فرض القيود على الواردات واعتماد السياسات التي تراها ضرورية     وسوف يرفع البنك الدولي واليونديبي . وذل
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ن معدالت التخفيض المطلوبة لج                        ه شيلي في تأمي ذي تحقق تقدم ال يذية حول ال نة التنف ى اللج ذا الشأن ال ر سنوية به هة تقاري
 .MBاستهالك مادة بروميد الميثيل 

 
ي و .5 بّلغ اليونديب بّررة، سوف ت يرات غير م ي حال حدوث تأخ ُيلغى أي /ف يذية ف نة التنف ي اللج نك الدول أو الب

ادة الجدول الزمني الى مساره                        ّل المشكالت وإع ى ح ى أن ُيصار ال وال ال في حال استمّرت التأخيرات    . إصدار الحق لألم
وفي حال لم تتّم اإلزالة التدريجية في أحد المشروعات وعجَز البلد بالتالي عن بلوغ . يمكن إلغاء المشروعاتغير المبّررة،    

ذي لم يحقق هدفه الخاص به في اإلستفادة من                    تمّر المشروع ال يل، يس يد الميث ادة بروم ي األقصى الستهالك م الحد اإلجمال
 .التمويالت الالزمة

 
ي     .6 ن اليونديب اق بي ر        باإلتف يم عناص ة لتنظ رونة الالزم يلي بالم ة ش ى حكوم وف تحظ ي، س نك الدول والب

ة         أن اإلزال اله بش ورة اع تزامات المذآ يق اإلل دف تحق ك به ا، وذل ا له ي تحّدده ية الت ب األهم يذها بحس روعات وتنف المش
يل     يد الميث ادة بروم ى إدارة تم    . MBالتدريجية لم ي عل نك الدول ي والب لٌّ من اليونديب ق آ ا   ويواف ل المشروع بطريقة إّنم وي

 . المتفق عليهاMBُصّممت لتأمين إنجاز التخفيضات المحّددة من مادة بروميد الميثيل 
 
يذية بعين اإلعتبار مشروعات اإلزالة                           .7 نة التنف ة شيلي واللج ن حكوم يها بي تفق عل ذه الشروط الم د َأخذت ه لق

يل          يد الميث ادة بروم قًا في قطاعي إعادة زرع األشجار والمشاتل الزراعية؛ لذا، تحّل  المصادق عليها مسب  MBالتدريجية لم
 .هذه الوثيقة محّل الشروط المتفق عليها في اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والثالثين

 
---- 


