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مقترح مشروع :زمبابوي
تضم ھذه الوثيقة تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق المتعدد األطراف بشأن مقترح المشروع التالي:

غاز التبخير


اإلزالة الكاملة لـ بروميد الميثيل المستخدم في تبخير الحبوب

يونيدو

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
ألسباب اقتصادية ،لقد تمت طباعة ھذه الوثيقة بعدد محدد ،فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختھم معھم الى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافية.
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ورقة تقييم المشروع – المشاريع غير متعددة السنوات
زمبابوي
الوكالة الثنائية المنفذة
يونيدو

عناوين المشروع
)أ( اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في تبخير الحبوب
وزارة البيئة والسياحة
ھيئة التنسيق الوطنية
أحدث البيانات المبلغ بھا الستھالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي يستھدف المشروع معالجتھا.
ألف  -بيانات المادة ) 7قدرات استنفاذ األوزون بالطن في  2005اعتبارا من سبتمبر (2006
93.24
المرفق ھـ بروميد الميثول

البيانات القطاعية للبرنامج القطري )إنتاج المواد المستنفدة لألوزون بالطن ،2005 ،اعتبارا من سبتمبر /أيلول (2006
باء -
القطاع الفرعي /الكمية
القطاع الفرعي /الكمية
القطاع الفرعي /الكمية
اسم المادة المستنفدة القطاع الفرعي /الكمية
لطبقة األوزون
تطبيقات الحجر الصحي
بروميد الميثول
وما قبل الشحن
)0.36(QPS
أخرى/
تطبيقات
بروميد الميثول
155.40
استھالك الكلوروفلور كاربون  CFCالذي ال يزال مؤھال التمويل )قدرات استبعاد األوزون بالطن(
التمويل بماليين الدوالرات األمريكية

مخصصات خطة أعمال السنة الجارية
) أ(

-

إزالة قدرات استنفاذ األوزون
بالطن
-

عنوان المشروع
استخدام المواد المستنفدة لطبقة األوزون في المشروع )قدرات استنفاد األوزون – بالطن(
المواد المستنفذة لطبقة األوزون التي يراد إزالتھا )قدرات استنفاد األوزون بالطن(
المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي يراد إزالتھا )قدرات استنفاذ األوزون – بالطن(
فترة إنجاز المشروع )بالشھور(
المبلغ األولي المطلوب )بالدوالر األمريكي(
التكلفة النھائية للمشروع:
التكلفة الرأسمالية التراكمية
تكلفة الطوارئ ) %10بالدوالر األمريكي(
تكلفة تشغيل تراكمية )بالدوالر األمريكي(
التكلفة اإلجمالية للمشروع )بالدوالر األمريكي(
الملكية المحلية )(%
عنصر الصادرات )(%
المنحة المطلوبة )بالدوالر األمريكي(
فاعلية التكاليف )تكلفة الكيلوجرام بالدوالر األمريكي(
تكاليف مساندة الوكالة المنفذة )بالدوالر األمريكي(
التكلفة اإلجمالية للمشروع من الصندوق المتعدد األطراف )بالدوالر األمريكي(
حالة تمويل النظير )نعم/ال(
مراقبة مراحل تنفيذ المشروع متضمنة في الخطة )نعم/ال(

18.8
17 287
209 360
ال ينطبق
نعم

توصية األمانة

النظر في الموافقة

2

)(a
10.2
10.2
48
174 612
17 461
0
192 073
%100
ال ينطبق
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وصف المشروع
قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( نيابة عن حكومة زمبابوي ،مقترح مشروع إلزالة
-1
 10,2طن من قدرات استنفاد األوزون الناتجة عن بروميد الميثيل المستخدم في تبخير السلع ،إلى اللجنة التنفيذية
للنظر فيه خالل اجتماعھا الخمسين وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع ،بالشكل المقدم به  219 396دوالر أمريكي
باإلضافة إلى تكاليف مساندة للوكالة مقدارھا  19 746دوالر أمريكي .وسوف يؤدي اعتماد ھذا المشروع إلى
اإلزالة الكاملة لكل استخدامات بروميد الميثيل المراقبة في زيمبابوي.

مشاريع وأنشطة بروميد الميثيل التي تمت الموافقة عليھا لزمبابوي
وافقت اللجنة التنفيذية حتى اآلن على مشروعين تجريبيين للتكنولوجيات البديلة الستخدامات بروميد الميثيل
-2
بتكلفة إجمالية مقدارھا  583 500دوالر أمريكي .وعلى أساس نتائج ھذين المشروعين التجريبيين ،وافقت اللجنة
التنفيذية على مشروعين استثمارين لإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في تبخير زھور الزينة ) 904 200دوالر
أمريكي ولتبخير شجيرات التبغ ) 3 724 972دوالر أمريكي( .وقد تم استكمال مشروع إزالة بروميد الميثيل في
حالة زھور الزينة في يوليو  ،2005األمر الذي أسفر عن اإلزالة الكاملة لـ  132طن من قدرات استنفاذ األوزون
في بروميد الميثيل .أما مشروع إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير شجيرات التبغ فھو جاري التنفيذ وينظر
أن يؤدي إلى إزالة  170طن من قدرات استنفاذ األوزون.

قطاع تبخير الحبوب )الذرة(
الذرة ھو الغذاء الرئيسي في زمبابوي ،ويبلغ متوسط اإلنتاج الوطني السنوي من الذرة من  1,5إلى 4
-3
مليون طن .وخالل السنوات التي يزداد فيھا اإلنتاج كثيرا ،تصدر البالد ما يصل إلى  300 000طن من الذرة في
العام ،والجدير بالذكر أن مجلس تسويق الحبوب ) (GMBھو المشتري التقليدي للذرة ولديه قدرة تخزينية تصل إلى
 5مليون طن ،مقسمة على  84مخزنا للحبوب ،ومع ذلك فإن الذي يستخدم ھو نصف ھذه القدرة فقط ألن حجم
المخزون تختلف من سنة ألخرى حسب حجم المحصول وكميات سقوط األمطار.

استھالك بروميد الميثيل في قطاع تبخير الحبوب
يتم استخدام بروميد الميثيل في تخزين الذرة أساسا خالل مواسم الجفاف أو انخفاض المحصول ،حيث
-4
يصبح التخزين لألجل الطويل الزما من أجل االستھالك في المستقبل .وتجري عملية التبخير بروميد الميثيل في
األماكن المفتوحة ألكوام من األكياس التقليدية تصل كل كومة منھا إلى  400طن .ويتم تغطية األكوام بقماش مشمع
من مادة الـ  ،PVCوتثبيته عند القاع بأنابيب مليئة بالرمل لإلبقاء على القماش المشمع في مكانه .ويجري إطالق
بروميد الميثيل من اسطوانات تبلغ عبوة كل منھا  100كيلوغرام .ويجري تبخير كل كومة على األقل مرة وربع،
في المتوسط كل عام بfروميد الميثيل.

وصف مقترح المشروع
يقترح المشروع اإلزالة الكاملة لكل بروميد الميثيل المستخدم في تبخير الذرة المخزنة في أكوام عن طريق
-5
تنظيم برامج تدريبية على بدائل لبروميد الميثيل للمسؤولين عن عمليات التبخير وغيرھم من مستخدمي بروميد
الميثيل وخاصة مجلس تسويق الحبوب .كما يقوم المشروع بتوفير معدات في شكل أقمشة مشمع وأجھزة كشف
ومعدات مراقبة للتمكين من االنتقال الكفء من بروميد الميثيل إلى البديل الذي يتم اختياره .وسوف يتم أيضا تنفيذ
برامج لإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات ) (IPMفي المستودعات والمخازن
-6

سوف يستخدم المشروع الفوسفين كبديل لبروميد الميثيل في حالة الذرة المخزنة – ويستند اختيار ھذه
3
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التكنولوجيا إلى نتائج المشروع التجريبي الذي تم تنفيذه في البالد والخاص باستخدام بدائل لبروميد الميثيل في تبخير
الذرة المخزنة في زمبابوي ) (ZIM/FUM/27/DEM/17والذي خلص إلى أن الفوسفين ھو البديل األول.
قدرت التكلفة اإلجمالية للمشروع بـ  239 142دوالر أمريكي ،وھو المبلغ الذي تطلبه حكومة زيمبابوي
-7
من الصندوق المتعدد األطراف .وتقدر تكاليف التشغيل التراكمية بـ  11 043دوالر أمريكي كما تقدر فاعلية تكاليف
المشروع بـ  19,75دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد.
المشروع سوف تنفذه اليونيدو ،في ظل تنسيق وطني يقوم به مكتب األوزون ،في تعاون وثيق مع مجلس
-8
تسويق الحبوب الزيمبابوي – وتقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع بأربع سنوات.

تعليقات وتوصيات األمانة
التعليقات
الحظت األمانة أن المشروع الذي قدمته حكومة زيمبابوي ومنظمة اليونيدو ،معد بشكل جيد ،والحظت
-9
كذلك أن العديد من المعدات التي سبق استخدامھا في المشروع التجريبي ذي الصلة الممول من الصندوق المتعدد
األطراف سوف تستخدم في مشروع اإلزالة.
 - 10أثناء عملية استعراض المشروع ،أشارت األمانة إلى أن بعض تكاليف عنصر التدريب المقترح تبدو أعلى
بالمقارنة بطلبات مشابھة في مشاريع أخرى تم اعتمادھا .وحيث أن األمانة قد بينت أن إحالل الفوسفين محل بروميد
الميثيل سوف يترتب عليه وفورات تشغيلية ال تكاليف تنفيذية ،فإن اليونيدو وافقت على تعديل تكاليف المشروع بما
في ذلك تكاليف التنفيذ على ھذا األساس .وتصل التكاليف المنقحة للمشروع إلى  192 073دوالر أمريكي.

اتفاق بين حكومة زيمبابوي واللجنة التنفيذي
 - 11ساعدت اليونيدو حكومة زيمبابوي في صياغة اتفاق منقح بين الحكومة واللجنة التنفيذية ،بأخذ في االعتبار
االتفاق الحالي الذي يغطي إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة )زھور الزينة وشجرات التبغ( .ومشروع
االتفاق ملحق بھذه الوثيقة باعتباره المرفق األول.

التوصيات
- 12

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:
)أ(

الموافقة على مشروع إلزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير الحبوب بتكلفـة إجماليـة مقدراھا 073
 192دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة ومقدارھا  17 287دوالر أمريكي لليونيدو،
على أساس أنه لن يجري تقديم أي تمويل إضافي إلى زيمبابوي بالنسبة إلزالة استخدامات بروميد
الميثيل المراقبة في البالد .و

)ب(

الموافقة على مشروع االتفاق المنقح بين حكومة زيمبابوي واللجنة التنفيذية إلزالة استخدامات بروميد
الميثيل المراقبة ،الوارد في المرفق األول.
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المرفق األول

الشروط المتفق عليھا إلزالة بروميد الميثيل في زيمبابوي
)مشروع(
اللجنة التنفيذية:

-1
)أ(

في اجتماعھا الحادي والثالثين اعتمدت مبلغ  904 200دوالر أمريكي ،ھي المبالغ اإلجمالية التي يتم
توفيرھا لزمبابوي لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في زھور الزينة ) 132طن من
قدرات استنفاد األوزون(.

)ب(

في اجتماعھا السابع واألربعين ،اعتمدت من ناحية المبدأ مبلغ  3 724 972دوالر أمريكي ،ھي المبالغ
اإلجمالية التي يتم توفيرھا لزمبابوي لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في شجيرات
التبغ ) 170طنا إضافيا من قدرات استنفاذ األوزون(.

)ج(

في اجتماعھا الخمسين ،اعتمدت من ناحية المبدأ مبلغ  192 073دوالر أمريكي ،ھي المبلغ اإلجمالي
الذي يتم توفيره لزيمبابوي لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في تبخير الحبوب )10,2
طن إضافي من قدرات استنفاذ األوزون(.

خط أساس االمتثال لبروميد الميثيل في زيمبابوي ،الذي تم إبالغه إلى أمانة األوزون ھو  557طن معامل
-2
استنفاذ األوزون؛ وكان استھالك بروميد الميثيل في عام  2005ھو  155,4طن معامل استنفاذ األوزون .ومن ھنا
تكون زيمبابوي قد حققت امتثاال اللتزام التجميد لعام  2002لبروتوكول مونت﷼ .كما تعد ممتثلة لنسبة التخفيض
بمقدار  %20في عام  2005التي يحددھا البروتوكول.
التخفيضات التي سوف تتم وفقا لشروط المشروع المشار إليه آنفا .وااللتزامات األخرى المعروضة في
-3
وثائق المشروع من شأنھا أن تضمن تنفيذ زيمبابوي لجدول التخفيض الموضح أدناه .وفي ھذا الشأن سوف تخفض
زيمبابوي االستھالك الوطني من استخدامات بروميد الميثيل المراقبة إلى ما ال يزيد على المستويات التالية
لالستھالك السنوية المبينة:
السنة
2005
2006
2007
2008
2009

أطنان معامل استنفاد األوزون
180,0
170,0
130,0
65.0
0.0

المشاريع المشار إليھا سوف تؤدي إلى إزالة كافة االستخدامات المنبعثة لبروميد الميثيل المراقبة في
-4
زيمبابوي ،باستثناء تطبيقات الحجر الصحي وما قبل الشحن .وقد التزمت زيمبابوي بالمحافظة الدائمة على
مستويات االستھالك المبينة أعاله عن طريق فرض قيود على االستيراد وغير ذلك من السياسات التي قد تراھا
الزمة.
-5

سوف تقوم اليونيدو بتمويل الشرائح الباقية من مشروع إزالة استخدام بروميد الميثيل في شجيرات التبغ

1
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وفقا للجدول السنوي التالي للميزانية.
السنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

الزھور
)بالدوالر األمريكي(
298 320
298 320
307 560
0
0
0
0
0

التبغ
)بالدوالر األمريكي(

الحبوب
)بالدوالر األمريكي(

0
0
1 826 486
192 073
1 862 486

التمويل اإلجمالي
)بالدوالر األمريكي(
298 320
596 640
904 200
0
2 766 686
2 958 759
4 821 245

راجعت حكومة زيمبابوي بيانات االستھالك المبينة في مشروع تبخير الحبوب وتأكدت من صحتھا .ومن
-6
ھنا تدخل الحكومة ھذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية على أساس أنه إذا ظھر في تاريخ الحق أن ھناك استھالكا إضافيا
في االستخدامات المراقبة ،تكون الحكومة وحدھا ھي المسؤولة عن ضمان إزالتھا.
تتمتع حكومة زيمبابوي ،باالتفاق مع اليونيدو ،بالمرونة في تنظيم وتنفيذ عناصر المشاريع التي تعتبرھا
-7
أكثر أھمية للوفاء بالتزامات إزالة بروميد الميثيل المذكورة آنفا .وتوافق اليونيدو على إدارة تمويل المشروع بطريقة
تضمن تحقيق التخفيضات المحددة المتفق عليھا من بروميد الميثيل.
تقدم اليونيدو تقريرا سنويا إلى اللجنة التنفيذية على التقدم المحرز في تحقيق تخفيضات بروميد الميثيل
-8
المطلوبة في قطاعات تبخير زھور الزينة ،وشجيرات التبغ والحبوب ،وكلك التكاليف السنوية الستخدام
التكنولوجيات البديلة المختارة ،والمدخالت التي يتم شراؤھا بأموال المشروع.
ھذه الشروط المتفق عليھا بين حكومة زيمبابوي واللجنة التنفيذية تأخذ في االعتبار مشاريع إزالة بروميد
-9
الميثيل التي سبقت الموافقة عليھا في قطاع زھور الزينة وشجيرات التبغ ،ومن ھنا فھي تجب الشروط المتفق عليھا
في االجتماعين الحادي والثالثين والسابع واألربعين للجنة التنفيذية.
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