األمم المتحدة

EP

برنامج
األمم المتحدة
للبيئة

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/49
9 October 2014
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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مقترح مشروع :تونس

تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:
الدخن
 مساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في بلح النخيل

اليونيدو

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات غير متعددة السنوات
تونس
عنوان المشروع
الثنائية/المنفذة
)أ(

الوكالة
اليونيدو

مساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع بلح النخيل

الوكالة الوطنية لحماية البيئة

الوكالة الوطنية للتنسيق

آخر بيانات استھالك مبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون الواردة في المشروع
ألف :بيانات المادة ) 7طن من قدرات استنفاد األوزون ،2014 ،حتى سبتمبر/أيلول (2014
6.6

المرفق ھاء :بروميد الميثيل

باء :البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون ،2013 ،حتى سبتمبر/أيلول
(2014
اسم المادة المستنفدة القطاع الفرعى/الكمية
لألوزون
6.6
بروميد الميثيل

القطاع الفرعى/الكمية

القطاع الفرعى/الكمية

التمويل بالدوالر األمريكي

مخصصات خطة األعمال للسنة الراھنة

823,900

2014
عنوان المشروع:
المواد المستنفدة لألوزون المتعين إزالتھا )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:
مدة المشروع )شھور(:
المبلغ األولى المطلوب )دوالر أمريكي(:
التكاليف النھائية للمشروع:
تكاليف رأس المال االضافية )دوالر أمريكي(
الطوارئ )) (%10دوالر أمريكي(
تكاليف التشغيل االضافية )دوالر أمريكي(
مجموع تكاليف المشروع )دوالر أمريكي(
مكون التصدير ):(%
المنحة المطلوبة )دوالر أمريكي(:
فاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/كيلوجرام(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة )دوالر أمريكي(
مجموع تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(
حالة التمويل النظير )(Y/N
مراحل رصد المشروع الواردة )(Y/N

القطاع الفرعى/الكمية

اإلزالة بأطنان من قدرات استنفاد
األوزون
6.6

6.6
12
477,400
364,000
36,400
0
400,400
n/a
400,400
n/a
28,028
428,428
غير متاحة
Y
الموافقة الشمولية

توصية األمانة
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وصف المشروع
قدمت اليونيدو ،باعتبارھا الوكالة المنفذة المعينة ،نيابة عن حكومة تونس ،إلى االجتماع
.1
الثالث والسبعين طلبا لتمويل مساعدة تقنية إلزالة  6.6طن من قدرات استنفاد األوزون من بروميد
الميثيل في قطاع بلح النخيل عند مبلغ  477 400دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
 33 418دوالرا أمريكيا على النحو الذي قدم به أصال .إن مشروع المساعدة التقنية ھذا سيساعد
حكومة تونس على اإلزالة التامة لجميع االستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل بحلول 1
يناير/كانون الثانى .2015
خلفيــة
يحتل قطاع الزراعة مكانا مھما في االقتصاد التونسي حيث يولد أكثر من  10في المائة من
2.
اجمالى الناتج المحلى .وأحد أھم الصادرات الزراعية لتونس ھو بلح النخيل حيث يقدر االنتاج
السنوى  193 000طن ،منه  70في المائة من نوع نور دجلة .وھذا النوع له خواص محددة جدا
تجعله فريدا في السوق العالمية كما ينعكس في إرتفاع األسعار في السوق الدولية بالمقارنة باألنواع
األخرى .وعلى أساس القيمة ،تحتل تونس الريادة في سوق التصدير الدولية لبلح نور دجلة ،تتبعھا
الجزائر .إن قطاع تجھيز البلح في تونس منظم جيدا ويجرى تجميع جميع المصدرين تحت رابطة
تسمى التجمع المشترك لمنتجى الفاكھة.
إن تجھيز بلح النخيل عملية اجتماعية واقتصادية مھمة في جنوب تونس حيث تولد دخوال
.3
لصغار المزارعين ،وھى مھمة بيئيا لضمان التوازن البيولوجى للواحة .يجرى جمع بلح النخيل في
عناقيد ابتداء من شھر سبتمبر/أيلول إلى شھر ديسمبر/كانون األول ويجرى تجھيزه في حوالى 70
وحدة تجھيز مرخص لھا .وبعض ھذه الوحدات ) (48ھى مجرد جامعين ،يشترون البلح من
المزارعين ويقومون بتنظيفه ،وإذا كان جافا ،يطھرونه باستخدام الفوسفين أساسا .وتجرى عملية
الدخن في غرف أو تحت قماش مشمع .ثم ينقل ھذا البلح إلى مراكز تجھيز كبيرة ) (22حيث يطھر
مرة ثانية ببروميد الميثيل أو الفوسفين ،ويجھز ويعبأ مباشرة أو يخزن في غرف باردة ليجھز ويعبأ
ويصدر فيما بعد .ويبلغ مجموع استھالك بروميد الميثيل  6.6طن من قدرات استنفاد األوزون سنويا.
في تونس ،يكون استخدام بروميد الميثيل الخاضع للرقابة ھو لدخن البلح على وجه الحصر.
.4
وتوجد لوائح للرقابة على استيراد واستخدام بروميد الميثيل ورصد االستھالك وضمان االمتثال
لمتطلبات بروتوكول مونتريال .ويقع كل ھذا تحت مسؤولية وزارة التجارة وسلطة الجمارك
وبالتنسيق عن كثب مع الوحدة الوطنية لألوزون.
في االجتماع الرابع والعشرين ،وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ  301 730دوالرا أمريكيا زائدا
.5
تكاليف دعم مشروع لبيان التكنولوجيات البديلة لبروميد الميثيل في تطھير بلح النخيل بعد الحصاد لليونيدو.
وفي ذلك الوقت ،لم يكون متاحا بدائل صالحة للبلح .وفيما بعد ،وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع بيانى
إقليمي لكل من الجزائر وتونس في االجتماع الرابع والخمسين لبيان استخدام بدائل لبروميد الميثيل في البلح
عالى الرطوبة.
مقترح مشروع
إن مشروع المساعدة التقنية يؤدى إلى إزالة استھالك بروميد الميثيل المتبقي الخاضع للرقابة
.6
بواسطة استخدام الفوسفين من خالل توفير فوسفين محسن زائدا مولدات ثانى اكسيد الكربون لمستعملى
بروميد الميثيل.
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وبعد النظر في تكنولوجيات بديلة مختلفة متاحة )مثل ،الحرارة واألجواء الخاضعة للتحكم
.7
وفورمات اإليثيل والفلوريد الكبريتى والفوسفين( اختار مرفق البيئة العالمية الفوسفين زائدا ثانى اكسيد
الكربون من خالل مولد كأفضل خيار صالح ،بالرغم من أنه يتطلب مضاعفة وقت الدخن بالمقارنة ببروميد
الميثيل.
يتضمن المشروع توفير مولدات فوسفين مخلوط بثانى اكسيد الكربون لعدد  22مركز تجھيز بما
.8
في ذلك األنابيب والتوصيالت؛ زيادة حجم غرف الدخن لمواجھة الزيادة في وقت الدخن الذي تتطلبه ھذه
التكنولوجيا؛ توفير معدات اكتشاف الفوسفين ،التدريب على استخدام التكنولوجيا الجديدة .وباالضافة إلى
ذلك ،سيجرى توفير المساعدة في التدريب على أفضل ممارسات الدخن باستخدام الفوسفين ،وبناء القدرات
الختبار مقاومة الحشرات المحتملة بحيث ال يستخدم بروميد الميثيل في حالة عزو الحشرات في المستقبل
في  48وحدة صغيرة ومتوسطة تستخدم حاليا الفوسفين في مخازنھا ،وحيث يجرى الدخن تحت قماش
مشمع.
وفي ما يتعلق بمكون التدريب ،شمل المقترح قائمة بموضوعات يغطيھا التدريب تشمل قياس تقليل
.9
الغاز واعتبارات السالمة عند تشغيل المولد ووضع معطيات الدخن وتسجيلھا واستخدام قياس واختبار
المعدات واختبار مقاومة الحشرات والتخلص من الفوسفين والمنتجات الثانوية ،من بين أخرى.
 .10يشمل مجموع تكاليف المشروع ) 477 400دوالر أمريكي( تكاليف رأس المال االضافية )000
 434دوالر أمريكي( وطوارئ ) 43 400دوالر أمريكي( وال تطلب تكاليف تشغيل اضافية.
 .11ينفذ المشروع اليونيدو بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية البيئة .ويقدر اإلطار الزمنى لتنفيذ
المشروع  12شھرا.
تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقـات
مقررات األطراف في بروتوكول مونتريال
في االجتماع الخامس عشر ،اعترفت األطراف بعدم وجود بدائل مستدامة لدخن البلح ذى محتوى
12
رطوبة عالية وسمحت باستثناء لتأجيل النظر في حالة امتثال البلدان )التى تشمل تونس( التى تستخدم أكثر
من  80في المائة من استھالكھا من بروميد الميثيل في البلح عالى الرطوبة ،حتى سنتين بعد تحديد بدائل،
طالما ال يزيد الطرف المعنى استھالك بروميد الميثيل في منتجات غير البلح عالى الرطوبة أكثر من
مستويات عام ) 2002المقرر  .(12/XVأبلغت 1لجنة خيارات التكنولوجيا لبروميد الميثيل التابعة لفريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادى أن بدائل بروميد الميثيل متاحة لھذا االستخدام ويشمل ھذا الفوسفين.
القضايا المتعلقة باستھالك بروميد الميثيل
 .13إن حصة بروميد الميثيل الصادرة لعام  2014كانت  6.6طن من قدرات استنفاد األوزون ،وھى
مماثلة لالستھالك المبلغ عنه منذ عام  .2008وأبلغت اليونيدو أن البلد عازم على تلبية ھدف االمتثال
لبروتوكول مونتريال ،وبالتالى ،سيقوم بإزالة بروميد الميثيل بحلول  1يناير/كانون الثانى  .2015ولضمان
ھذا ،تقوم الوحدة الوطنية لألوزون باالنتھاء من بروتوكول وطنى يتعلق بالرقابة على استيراد بروميد
الميثيل ،بما في ذلك االستيراد من أجل الحجر الصحى وما قبل الشحن ،وھو استخدام غير خاضع للرقابة،
ومن المتوقع أن تصدر اآلئحة بحلول فبراير/شباط .2015

1

المصدر :تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )المجلد األول( :التقرير المرحلى ).(2002
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قدمت اليونيدو أيضا إلتزاما مكتوبا من حكومة تونس بأنھا ستحظر استيراد بروميد الميثيل
14
لالستخدامات الخاضعة للرقابة إبتداء من  1يناير/كانون الثانى  ،2015وسيوضع نظام صارم لفرض
الحظر.
القضايا التقنية
عند مناقشة المسائل المتعلقة بعدد مولدات الفوسفين المطلوبة للمشروع ،أبلغت اليونيدو األمانة بأن
15
كل مركز تجھيز يتطلب مولد فوسفين نظرا ألن ھذه المراكز تقع في أجزاء مختلفة من البلد .وأخذت
اليونيدو في االعتبار مقترح األمانة بخفض عدد المعدات على أساس استھالك المراكز ،وبالتالى يطلب عدد
 18مولدا فقط بدال من .22
أبلغت اليونيدو أيضا عن األنشطة المنتھية حتى اآلن من المشروع البيانى الذي يجرى تنفيذه حاليا
16
في تونس والجزائر لبدائل للبلح ،الذي يسمح بفھم أفضل للقضايا التقنية المتعلقة باعتماد تكنولوجيات بديلة
لھذا القطاع المحدد.
ناقشت األمانة واليونيدو أيضا مسائل التكلفة ،وقامتا باجراء بعض التعديالت على التكلفة على
17
أساس ھذه المناقشات .وكانت التكلفة النھائية الموافق عليھا ھى  400 400دوالر أمريكي في مقترح
المشروع المنقح المقدم إلى االجتماع الثالث والسبعين.
التوصية
 .18توصي األمانة بالموافقة الشاملة على مشروع المساعدة التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في
قطاع بلح النخيل في تونس عند المستوى المشار إليه في الجدول أدناه ،على أن يكون من المفھوم أنه لن
يقدم تمويل اضافي إلى تونس إلزالة استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة في البلد؛ وتلتزم حكومة
تونس بتلبية اإلزالة التامة لبروميد الميثيل بحلول  1يناير/كانون الثانى  2015وحظر استخدامات بروميد
الميثيل الخاضعة للرقابة حتى ذلك التاريخ.
عنوان المشروع
) (aمساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد
الميثيل في قطاع بلح النخيل

تمويل المشروع تكاليف الدعم )دوالر
أمريكي(
)دوالر أمريكي(
28,028
400,400

--------
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الوكالة
المنفذة
اليونيدو

