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 آينيا : مقترحات المشروع
 
 

 :التالية المشروع اتمقترحبشأن تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 
 خيرالتب

عنصر (النقل التكنولوجي المؤدي إلى إزالة استخدام بروميد الميثيل في تبخير األتربة  •
 ألمانيا        )زراعة البساتين

عنصر (مؤدي إلى إزالة استخدام بروميد الميثيل في تبخير األتربة النقل التكنولوجي ال �
  برنامج األمم المتحدة االنمائي    )جني الزهور
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 تقييم المشروعورقة 
 آينيا

 
في الموادالمستنفذة لألوزون استخدام  ) ODPطن ال  (111

  )2001(القطاع 
 :قطاع  خيرالتب

عات عتبة جدوى التكاليف في القطا       غير متوفرة
 الفرعية 
 ن المشروعيواعن

 ).عنصر زراعة البساتين(النقل التكنولوجي المؤدي إلى إزالة استخدام بروميد الميثيل في تبخير األتربة 
 )عنصر جني الزهور(النقل التكنولوجي المؤدي إلى إزالة استخدام بروميد الميثيل في تبخير األتربة 

 
 بروميد المثيل بروميد المثيل
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 الهيئة الوطنية إلدارة البيئة
برنامج األمم المتحدة                      

 االنمائي
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 الهيئة الوطنية إلدارة البيئة
 ألمانيا

 ) ODPطن ال (استهالك المنشآت 
 )ODPطن ال (تأثير المشروع 
 )شهرأ(مدة المشروع 

 )دوالر أمريكي( المبلغ المبدئي المطلوب 
 ) :دوالر أمريكي( التكلفة النهائية للمشروع 

 )أ (  االضافيةرأس المالتكاليف 
 )ب( تكلفة الطوارئ 

 )ج (تكاليف التشغيل االضافية
 )ج+ب + أ ( اجمالي تكلفة المشروع 

 (%)ية المحلية الملك
 (%)عناصر الصادرات 

 )دوالر أمريكي( المبلغ المطلوب 
 )آلغ/ دوالر أمريكي ( جدوى التكلفة 

 اثبات جهة التمويل النظيرة ؟
 وآالة التنسيق الوطني

 وآالة التنفيذ
 

 توصيات األمانة 
 )دوالر أمريكي( المبلغ المطلوب  

 ) ODPطن ال (تأثير المشروع 
 )آلغ/ دوالر أمريكي ( جدوى التكلفة 

 )دوالر أمريكي( تكلفة دعم وآالة التنفيذ 

 اجمالي التكلفة للصندوق المتعدد األطراف 
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 وصف المشروع
 

  من بروميد الميثيل         ODP طن ال       97تقدمت حكومة آينيا بمشروع للقضاء التدريجي على             .1
 34( والمنابت والخضار     )ODP طن ال       63(المستخدم في مجال تطهير التراب في مجال جني الزهور              

 طن ال   14.2ويستخدم المتبقي   .  في المئة من اجمالي االستهالك في آينيا       87.2ممثلة بذلك   ) ODPطن ال   
ODPفي مجال تخزين الحبوب وتبخير البنيات  . 

يتمثل المشروع في استبدال بروميد الميثيل بالتعقيم التبخيري ووسائل التربة القليلة في مجال                       .2
في محصول زراعة البساتين         ) بما فيها صوديوم الميتام        (ف الزهور، والبدائل الكيميائية           محاصيل قط  

وقد تمت الموافقة على مشروع العرض بشأن البدائل في استخدام بروميد الميثيل في                  . وأنظمة الضخاخات 
 دوالر 328،900محصول جني الزهور من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والعشرين بتكلفة تصل             

 ).برنامج األمم المتحدة االنمائي(أمريكي 

  مغالة وأماآن لتبخير الطبقة التحتية للورود                     8 تستوجب  تكنولوجيا التعقيم التبخيري                    .3
وتحتوي وسائل استخدام التربة القليلة على استعمال الكوآبيت              ).  دوالر أمريكي    533،500تبلغ التكلفة     (

وتستدعي ).  دوالر أمريكي   1،358،500( السقي على أنظمة ضخ          ويحتوي نظام . آطبقة تحتية، وأوعية   
آما تستلزم أنظمة    ).  دوالر أمريكي   102،000(تعديل أنظمة السقي      ) صوديوم الميتام (البدائل الكيميائية    

 الضخ بناء أنفاق صغيرة، وسواقي يدوية ومجاري ميترية                                                                                                                                   
 ). دوالر أمريكي25،300(

)  دوالر أمريكي  426،346( تدريب ونقل تكنولوجي     ويحتوي المشروع آذلك على طلب برنامج      .4
 .ولم تقدر بعد تكاليف التشغيل االضافية).  دوالر أمريكي18،000(واعداد السياسات 

  يقترح المشروع اعداد سياسات تدابير لضمان عدم ادخال القضاء التدريجي على استخدام                          .5
دة األوزون إعداد خطة عمل لكل محصول        وسيتم تحت اشراف إدارة وح    . بروميد الميثيل في مرحلة الحقة     

 .مع مشارآة مستخدمي بروميد الميثيل والمالكين والهيئات الحكومية المعنية

وبرنامج األمم المتحدة االنمائي    ) تعاون ثنائي (سيتم تنفيذ المشروع باالشتراك مع حكومة ألمانيا          .6
جمعية المصدرين وجمعية المواد      بالتعاون مع هيئة تطوير محاصيل زراعة البساتين، ومجلس الزهور و                

 .الكيميائية الزراعية في ظل التنسيق الوطني لوحدة األوزون

 . سنة5.5تقدر المدة الزمنية لتنفيذ المشروع ب .7
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 تعليقات وتوصيات األمانة

 تعليقات

وقد انخفضت واردات بروميد      . ODP طن ال     202يقدر استهالك خط األساس في آينيا ب             .8
 الميثيل سنة                                                                                                                                                                                                                                                

ما ورد ذلك في مقترح المشروع، بسبب ضغط األسواق األجنبية لتنفيذ ممارسات ادارة المخاطر                   ،آ 1998
وآنتيجة لذلك تحولت المزارع الكبرى متعددة الجنسيات في مجال           . المندمجة، وذلك من بين عوامل أخرى      

تزال الضيعات صغيرة    بينما ال    ). طبقة تحتية (قطف الزهور إلى التعقيم التبخيري وإلى ميديا التربة القليلة            
 .الحجم تستخدم بروميد الميثيل آمادة للتبخير ألنها ال تملك الموارد الكافية للتحول إلى بدائل بروميد الميثيل

 بحثت األمانة عن توضيح من قبل حكومة ألمانيا وبرنامج األمم المتحدة االنمائي بشأن                                     .9
 وعنصر الملكية األجنبية      5لة بموجب المادة      صادرات الزهور  والخضار والغالل إلى البلدان عدم العام              

وقد تم إحاطة األمانة علما أنه وفقا لبيانات الهيئة                  . للضيعات حيث يستعمل بروميد الميثيل في التبخير             
اإلدارية في مجال زراعة البساتين فإن صادرات الزهور والخضار من آينيا إلى البلدان عدم العاملة                                  

واستنادا إلى   .  في المئة من اجمالي االنتاج          3هي أقل من       ) روبي أساسا  االتحاد األو   (5بموجب المادة     
المعلومات التى وفرها المستشارون الوطنيون فإن المزارع ذات الملكية األجنبية قد سبق لها إزالة بروميد                     

 .ويغطي المشروع الضيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي ذات ملكية محلية. الميثيل

حكومة ألمانيا وبرنامج األمم المتحدة االنمائي المسائل الفنية والتكلفة                  ناقشت األمانة مع        .10
 مغالة آبيرة ومتوسطة الحجم الستبدال بروميد الميثيل في مجال                4وخاصة، اساسيات الطلب ل     . المتصلة

(القطاع الفرعي لقطف الزهور آخذة بعين االعتبار صغر مساحة المنطقة التي يستخدم فيها بروميد الميثيل                 
وفي هذا الصدد، تم إعالم األمانة  بأن معدات التبخير                . وصغر المزارع النسبي   )  هكتار في الجملة     180

ستستخدم في أنواع معينة من الزهور والبيوت المكيفة التي تستدعي درجة عالية من مكافحة المخاطر في                      
مراقبة فارتسيليوم   على سبيل المثال من الضروري فيما يتعلق بالقطف                     (مستويات عميقة من التراب           

 سنتمر، بينما تستوجب    35 درجة حرارية على مستوى عمق يقدر بحوالي          70باستخدام المعالجة التبخيرية    
لذلك من الضروري للتحكم المناسب في المخاطر الضروري          . المخاطر مثل الفوزاريوم معالجة أآثر عمقا      

وال تعد هذه .  آلغ تبخير في الساعة3،000ة متر المربع بخار باستخدام مغالة ذات سع   /  آلغ 40 -30توفير  
 180وتقدر المساحة التي يجب معالجتها بأقل من           . القدرة ممكنة تقنيا إذا آان األمر يتعلق بمغالة صغيرة            

ويمكن حساب  ). ساعات في اليوم   10مدة  (األسبوع  /  هكتار 0.5ويمكن استخدام غاليات لمعالجة        . هكتار
 منطقة رئيسية في آينيا مثلما      11توجد المزارع في    (  من مزرعة إلى أخرى       الوقت االضافي لتغيير المغالة   

وعليه، فمن الضروري حيازة     . والصيانة واالصالح في حالة العطب     ) هو الحال بالنسبة للمناطق الصغيرة     
 .  هكتار180 مغالة لمعالجة 7.7

 دوالر  16،350(جدا  أشارت األمانة إلى أن اجمالي التكلفة الستبدال بروميد الميثيل مرتفع              .11
وُأخبرت األمانة أنه قد    . ولذلك فإن استدامة مقترح المشروع طويلة األجل هي محل شك            ) هكتار/ أمريكي  

 3،630(تمت مراجعة تكلفة المشروع مع األخذ في االعتبار أن األماآن المحمية يمكن تشييدها بتكلفة أقل                     
؛ وسيكون معدل االستخدام للكوآبيت للقطف             ) هكتار  72(لالستخدام في مساحة محدودة          ) هكتار/دوالر

آذلك يمكن للكوآيت أن ُيدمج مواد محلية مما           . هكتار/ متر مكعب  300 إلى   600ولذلك يمكن تقليصه من      
خالل  تنفيذ المشروع      (متر مكعب    / دوالر أمريكي   33.6 دوالر أمريكي إلى        37.00يخفض تكلفتها من      
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 295(آما تم تخفيض تكلفة المنبعثات          ). حلية ضعيفة الثمن   سيجري مزيد من التقصي في مواد الخام الم            
 ).وحدة بشرط أن تكون سائبة/دوالر أمريكي

آذلك أوضحت األمانة إلى الوآاالت أن التمويالت المطلوبة للتدرب ونقل التكنولوجيا                             .12
 حظيت   واعداد السياسات مرتفعة جدا، آخذة في االعتبار أنه سبق  لبرامج العرض والمعونة التقنية أن                            

محدود نسبيا،  ) 500(بالموافقة وتم تنفيذها في آينيا، وبالنظر إلى أن عدد المزارعين الذين يتعين تدريبهم                   
وآذلك بناءا على أن آينيا سبق لها أن حققت تخفيضات آبيرة في استهالك بروميد الميثيل عبر تنفيذ                                    

 الصدد ذآرت حكومة ألمانيا وبرنامج األمم         وفي هذا . تكنولوجيا بديلة وممارسات االدارة المتكاملة للآلفات      
المتحدة االنمائي أن طلب التدريب ونقل التكنولوجيا وإعداد السياسات هو مالئم لحجم العمل الذي سينجز                       
فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا في المحاصيل أو الظروف المختلفة ولتنظيم التدريب في العديد من المناطق                          

رض الزهور لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على عناصر تدريب                   ويحتوي مشروع ع    . المختلفة
وطبقا لوحدة األوزون تمت إعادة التمويالت ذات الصلة إلى الصندوق متعدد                       . صغيرة لم تنفذ بالكامل      

لذلك يبدو من الضروري بالنسبة لمشروع االستثمار توفير نقل تكنولوجي وتدريب صغار                            . األطراف
ين، وال يقتصر ذلك على قطف الزهور بل عى آل االستخدامات األخرى لبروميد                           ومتوسطي المزارع  

آما تجدر االشارة إلى أن مشاريع بروميد الميثيل التي تم تنفيذها سابقا في آينيا لم تحتو على                                 . الميثيل
 .عناصر سياسات تنمية

مم المتحدة للبيئة    تجدر االشارة إلى أنه بموجب برنامج المساعدة للتماثل التابع لبرنامج األ                 .13
في (يوجد خبيران محترفان يعمالن  بصورة دائمة في المكاتب الجهوية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة                                   

 وقضايا   ODS  على المسائل المتعلقة  بسياسات وقوانين      5لمساعدة البلدان العاملة بمقتضى المادة      ) نيروبي
في  تي يمكن توفيرها عبر  برنامج المساعدة للتماثلولم يتم اعتبار المساعدة الفنية ال. بروميد المثيل

 .مقترح المشروع

طويال جدا، مع األخذ بعين االعتبار             )  سنة  5.5(يعتبر اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع              .14
التجربة التي سبق للبلد اآتسابها بفضل تنفيذ مشروعات العرض وآميات بروميد الميثيل التي تم القضاء                         

 . كنولوجيا البديلة المستخدمة لتحقيق هذا الغرضعليها في البلد، والت

. برنامج األمم المتحدة االنمائي باختتام النقاشات بشأن التكلفة          تقوم األمانة وحكومة ألمانيا و      .15
 .وسيتم ابالغ نتائج النقاشات إلى اللجنة الفرعية المختصة بمراجعة المشروع

 توصيات

 ريثما تحضر .16


