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 جورجيا:  مقترحات المشروع

 
 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراح المشروع التالي

  
 غاز التبخير

 
  اليونيدو  اإلزالة التدريجية لمادة بروميد الميثيل المستعملة في تبخير التربة  •
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 ورقة تقييم المشروع
 جورجيا

 
  أطنان من معامل استنفاد األوزون  8،10): 2001(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع   غاز التبخير:قطاع ال

   غير متوافرة                     :الفرعيعتبات جدوى التكاليف في القطاع 

 :عنوان المشروع

 تبخير التربةاإلزالة التدريجية لمادة بروميد الميثيل المستعملة في   )أ( 
 

 ميثيل بروميد

 

 بيانات المشروع

70،13 

70،7 

48 

833،413 

 

212،376 

621،37 

833،413 

100% 

0% 

 

833،413 

74،53 

 وحدة األوزون الوطنية

 اليونيدو

 )معامل استنفاد األوزونأطنان (ه أاستهالك المنش

 )معامل استنفاد األوزونأطنان (وقع المشروع 

 )باألشهر(مدة المشروع 

 )كييبالدوالر األمر(لمبلغ المبدئي المطلوب ا

 )كييبالدوالر األمر(تكلفة المشروع النهائية 

 )أ(تكاليف رأسمالية إضافية 

 )ب(تكلفة طورائ 

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 

 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 

 %الملكية المحلية

 

 %عنصر الصادرات

 
 )كييبالدوالر األمر(المبلغ المطلوب 

 )آلغ/كييبالدوالر األمر(جدوى التكاليف 

 تأييد تمويل الجهة النظيرة

 الوآالة الوطنية المنسقة؟

 الوآالة المنفذة
 توصيات األمانة 

 )كييبالدوالر األمر(المبلغ الموصى به  
 )معامل استنفاد األوزونأطنان (وقع المشروع 

 )آلغ/كييبالدوالر األمر(جدوى التكاليف 
 )كييبالدوالر األمر(دة الوآالة المنفذة تكاليف مساع

 )كييبالدوالر األمر(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  
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 وصف المشروع

 
بلغ ستة أطنان من مادة بروميد                                  .1 ية ت ية لكم ة تدريج ن إزال ى تأمي تراح مشروع يهدف ال يا اق ة جورج رفع حكوم ت

يل    تربة ضمن    MBالميث تعملة في تبخير ال وبذلك، .  هكتارًا من بيوت الدفيئة الحرارية المخصصة إلنتاج الطماطم16  المس
يد الميثيل المستعملة في تبخير التربة          ادة بروم ية لم ة التدريج د تمت اإلزال ويبقى استعمال آمية تبلغ ستة أطنان من . تكون ق

 .معامل إستنفاد األوزون
 
ية اإل .2 تقاؤها إلنجاز عمل ي جرى ان بدائل الت ا ال يوأم يل فه يد الميث ادة بروم ية لم ة التدريج ترن : زال التشميس المق

ة    ية بديل واد آيميائ تعمال م تام  (باس وديوم المي ي،  )oxamyl، وdazomet، وmetam sodiumص ير البيولوج ، والتبخ
 ).IPM(يجري العمل بهذه الوسائل التكنولوجية بتنسيقها مع برنامج متكامل لمكافحة اآلفات . والزراعة من دون تربة

 
تلزم وضع مادة صوديوم الميتام تمديد أنابيب من البوليثيلين وصهريج تخزين ومضّخًة لحقن مبيد اآلفات داخل        .3 يس

ّري    ربة ترآيب نظام رّي ذات أنابيب من البوليثيلين ومضّخة وصمامات ومقاييس            . مجرى ال زراعة من دون ت تستوجب ال
بلغ   (ضغط وغيرها من اللواحق         تكلفة ت بالغة مساحتها     يوالرًا أمر د868ب ئة الواحدة ال يًا للدفي ويستدعي التبخير ). 2م400ك

ق        ن اللواح يرها م مامات وغ غط، وص نظِّمات ض ن، وم ن البوليثيلي ب م د أنابي ي تمدي مالية   . البيولوج تكلفة الرأس بلغ ال وت
 .ًايكي دوالرًا أمر912،214اإلجمالية للمشروع 

 
ى    .4 ب، عل رنامج تدري ع     يلحظ المشروع ب زارع وارب ئة م بديلة، مخّصٍص ألربعم ية ال  استخدام الوسائل التكنولوج

بلغ     (وآاالت إضافية      تكلفة ت يجري تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق مع وحدة األوزون التابعة       ). كي يمرأ دوالر   300،161ب
 .لكلٍّ من وزارة البيئة، ووزارة الزراعة واتحاد المزارعين في جورجيا

 
د وضعت      .5 ي تطبيقات الحجر الصحي وتدابير                      لق يل ف يد الميث ادة بروم تخدام م نظِّم اس يا تشريعات ت ة جورج حكوم

ية              تجات الزراع تاج والمن ات في قطاعات اإلن بة اآلف ادة بروميد الميثيل للرقابة عن طريق تسجيلها           . مراق تخضع واردات م
دى نقطة الدخول؛ تمنح وزارة االقتصاد والزراعة الرخص بناًء على       طلٍب مستنٍد الى رخصة صادرة عن وزارة الزراعة ل

ئة     ة ووزارة البي آذلك، تنظِّم التشريعات القائمة    . وال ُيعطى اإلذن إّال للشرآات التي تستوفي شروطًا تنظيمية محّددة         . واألغذي
ن                    ّدات المستخدمة وسالمة العاملي ية المع رعى نوع ؤ، وت ن آف د فّنيي ى ي يل عل يد الميث ادة بروم يق م  ومتى ُأنِجز تطبيق .تطب

المشروع إنجازًا تامًا، تمضي حكومة جورجيا في تنفيذ اإلتفاق الذي توصلت اليه والقاضي بإصدار تشريعة تحّظر إستخدام                 
 .مادة بروميد الميثيل آغاز لتبخير التربة

 
 .ينسوف تنّفذ اليونيدو المشروع في ظّل تنسيق شديد وطني بين مديرية األوزون واتحاد المزارع .6
 
 .وقد قدِّرت الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بأربع سنوات .7
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 مالحظات األمانة وتوصياتها
 

 المالحظات
 

أي دعم مباشر من الصندوق المتعّدد                             .8 يا ب ة جورج َظ حكوم م تح تِه، ل انوٍي من حيث أهمي رنامج دعم، ث تثناء ب باس
 .ميثيل ذات الّصلةاألطراف بشأن نشاطات اإلزالة التدريجية لمادة بروميد ال

 

 هكتارًا، أي   16لى سّت وسائل تكنولوجية بديلة مختلفة جرى اقتراحها لكي تستخدم ضمن مساحة             إأشارت األمانة     .9
امل المساحة الخاضعة حاليًا الستعمال مادة بروميد الميثيل          بوجود مساحة صغيرة آهذه، وحيث تثمر الطماطم وحدها في         . آ

ي        نطق تطب تربة، يقتضي الم زراعة من دون تربة                   ال ا باعتماد ال ية واحدة، تكمن إّم يلة تكنولوج وقد أثبتت أنها افضل    (ق وس
ي تنمو داخل بيوت الدفيئة          اطم الت ول للطم وقد اعُتِمَدت (أو باستخدام مادة صوديوم الميتام بالتوافق مع عملية التشميس    ) الحل

يرة في عدد من المشروعات اإلستثمارية التي حظيت ب            ذه األخ لقد ابلغت اليونيدو األمانة أنَّ المشروع ). الموافقة حتى اآلن ه
ية     ائل تكنولوج ع وس يق أرب واد        (يقضي بتطب ن الم يلة م رعات قل افة ج ع إض ترافق م ميس الم ي، التش ير البيولوج التبخ

تعمال  ية، إس ربةoxamylالكيميائ ن دون ت زراعة م تماد ال تناد الوبا). ، واع تإس ي تّم تراتيجية الت ى االس تها ل  مراجع
ية للمشروعات في قطاع مادة بروميد الميثيل، تمَّ انتقاء البدائل على ضوء مناقشتها مع المعنّيين بالّرهان                    بادىء التوجيه والم
رائدة ضمن السنة األولى                            يل ال رحلة التدل يق خالل م ية ومعدالت التطب بدائل الكيميائ تماد أحد ال يف اع . وسوف يجري تكي

يًا الس     ك، تخضع حال يل مساحٌة تبلغ    آذل يد الميث ادة بروم  هكتارًا، في حين آانت المساحة الخاضعة له منذ بضع  16تعمال م
تار   ئة هك تعدى األربعم نوات ت ائل        . س ِبرت الوس د اعُت تها وق ت فعالي ي أثبت بدائل الت ن ال ة م تراح مجموع رى اق ك، ج لذل

ا            ي جرى نقله ة، الت ى المز  إالتكنولوجية المالزم  أآثَر سالمًة لتحقيق انتقال مستداٍم باتجاه زراعة خالية         رعين بشكل فّعال،  ال
 .من مادة بروميد الميثيل في جورجيا

 

د آلّيًا، إذ إّن هذه                            .10 يس بالعنصر الجدي ة رّي ل ئة بأنظم يوت الدفي يز ب ى أّن المطلب القاضي بتجه ة ال أشارت األمان
نظر عن غاز التبخير المستعمل   ة ضرورية بغضِّ ال ي ه. األنظم ترح  وف ى أّن المشروع يق يدو ال ذا الصدد، أشارت اليون

ي     ّري الكيميائ ة ال ئة    /ترآيب أنظم يوت الدفي ا          . بالتسميد داخل ب يدية وحسب، إنم ري التقل ة ال ًال في أنظم ي تعدي ذا ال يعن وه
ية واستخدام المعدات بشكل فّعال وآمن                       واد الكيميائ يق الم ية تطب ية تشمل عمل وصى بترآيب  وي. يستدعي تنظيم دورة تدريب

ادة فعالية التقنيات                 ي زي تربة، وبالتال ية وتشميس ال واد الكيميائ ك الم تعمال تل ن اس ك بهدف الجمع بي يدية وذل ة رّي تقل أنظم
تمدة  ائدة في جورجيا، حيث الشرآات الصغيرة التي تعمل ضمن بيوت الدفيئة البالغة                 . المع ية الس ى الشروط الزراع نظرًا ال

رتفع    2م400مساحتها    ًة بسائر المشروعات التي تغطي فيها العالجات مساحات أآبر           ، ت بدائل مقارن يق ال ة تطب بالتالي، . تكلف
ية والتبخير البيولوجي                     بدائل الكيميائ يق ال ة لتطب ألة األنابيب اإلضافية الالزم ي مس نظر ف تفاء بال ى اإلآ يدو عل وافقت اليون

ة              3،15لتغطية    ى حدٍّ من المعدات الالزم تارات، وأدن يلة التكنولوجية الخالية من استخدام التربة ضمن            هك تعمال الوس الس
 ). هكتارات6،0البالغة (المساحة المتبقية 

 

يدو حجم برنامج التدريب وتكلفته آخذة بعين اإلعتبار حجم المشروع                 .11 ة واليون وقلة عدد  )  هكتاراً 16(ناقشت األمان
بهم  زمع تدري ن الم ة ا . المزارعي اب تكلف رى احتس د ج روع  وق ي المش رات ف غيل والمّدخ بلغ (لتش يمة ت  دوالرًا 566،40بق

 .مع ذلك، ال يطالب المزارعون بهذه التكاليف). كيًا على مدى أربع سنواتيأمر

 

ا بصدد مناقشة قضايا التكلفة ذات الصلة         .12 يدو هم ة واليون وسوف، ُتبلَّغ اللجنة التنفيذية بنتيجة المحادثات قبل . األمان
 .ماع السابع والثالثينانعقاد االجت
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ة جورجيا في إعداد مسوّدة حول اقتراح اتفاق تمَّت مراجعته بين الحكومة                        .13 يدو حكوم ناء، تساعد اليون ذه األث في ه
ا اإللتزامات المقترحة وخطة العمل الهادفة الى اإلزالة التدريجية لمادة بروميد الميثيل           ندرج في إطاره يذية، وت نة التنف واللج

ت    باتات الزينية           (نة  في البس زهور والن ثمرة والخضر وال وسوف ينتهي العمل على مسوّدة اإلتفاق هذه ). زراعة األشجار الم
 .قبل انعقاد اإلجتماع السابع والثالثين للجنة التنفيذية

 

 

 التوصيات

 

 .معلَّقة بانتظار استكمال البتِّ بها .14

 

 

 

---- 

 


