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 ون األربعــ و سابع الاع ــجتماال

 2005تشرين الثاني /   نوفمبر 25-21مونتريال، 
 
 
 

 المغرب: مقترح مشروع

 

 : بشأن مقترح المشروع التالياتتألف هذه الوثيقة من توصيات أمانة الصندوق وتعليقاته 

 غاز التبخير

 )اليونيدو(مم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة األ     بروميد الميثيل لتبخير التربة في إنتاج الطماطمإزالة  •
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 مشروعات متعددة السنوات-ورقة تقييم المشروع
 المغرب

 منفذة/وآالة ثنائية األطراف         عنوان المشروع
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إزالة بروميد الميثيل لتبخير التربة في إنتاج الطماطم

 
  :الوآالة الوطنية للتنسيق

  المعالجة في المشروع)ODS (آخر بيانات االستهالك الُمبلغ عنها المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون
 )2005سبتمبر/، ابتداء من أيلولODP ،2004طن  (7البيانات الواردة في البند  :ألف

ODS األيروسوالت المرجع الرغاوىODS غاز التبخير عامل التصنيع المذيبات 
 QPS 6.0   يثيلبروميد الم    
       Non-QPS 

691.2 
 

 غير متاح )ODPطن (( المتبقي اآلهل للتمويل  CFCاستهالك الـ

 ODP طن 166.5اإلزالة اإلجمالية :  دوالر أمريكي1,796,320التمويل اإلجمالي : خطة العمل للسنة الحالية 
 لمجموعا2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 بيانات المشروع
حدود بروتوآول 

 مونتريال
744.0 688.4612.9570.7 481.7 425.3 347.3 260.9 164.9 

بروميد الميثيل 
 الذي سُيزال

- - 34.1 - 39.0 56.4 78.0 86.4 96.0 389.9 

تكلفة المشروع آما 
تم تقديمه أصال 

 )دوالر أمريكي(

3,957,844 

التمويل اإلجمالي 
للمشروع 

ر دوال)(اليونيدو(
 ):أمريكي

400,000 0 0 607,5131,670,995411,633424,381398,4270 3,912,949

تكاليف الدعم 
اإلجمالية 

دوالر ( )اليونيدو(
 ):أمريكي

52,000 0 0 45,563 125,325 30,872 31,829 29,882 0 315,471 

التكلفة اإلجمالية 
 )دوالر أمريكي(

452,000 0 0 653,0761,796,320442,505456,210428,3090 4,228,420

جدوى فعالية 
التكلفة النهائية 

دوالر  (للمشروع
 )آغ/أمريكي

 

 
 .آما مبين أدناه) 2005(الموافقة على تمويل المرحلة الثانية : طلب التمويل

 )2005(الموافقة الشاملة على المرحلة الثانية  توصية األمانة
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 وصف المشروع

 إلى اللجنة التنفيذية في ،)اليونيدو (ل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةقدمت حكومة المغرب، من خال .1
 ODP طن 389.9 بشأن تنفيذ المرحلة األولى من مشروع إزالة  لدراستهتقريرا مرحليااجتماعها السابع واألربعين 

 .من بروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربة إنتاج الطماطم في المغرب

لمغرب أيضا برنامج العمل المتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، بتكلفة إجمالية تبلغ قدمت حكومة ا .2
 . تكاليف دعم الوآالة لليونيدوىإل دوالر أمريكي باإلضافة 1,670,995

 الخلفية

 :إن اللجنة التنفيذية .3

ُيتاح آتمويل إجمالي   دوالر أمريكي1,006,652 التاسع والعشرين، وافقت على مبلغ في اجتماعها )أ (
 61(تحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في إنتاج األزهار والموز للمغرب من أجل 

 ؛)ODPطن 
 دوالر أمريكي إضافية تمويل 2,189,729 الثاني والثالثين، وافقت على مبلغ اجتماعهاوفي  )ب (

خدم في قطاع إنتاج إجمالي ُمتاح للمغرب من أجل تحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المست
 ؛) إضافيةODP طن151.6(الفراولة 

 دوالر أمريكي إضافية 3,957,844 الرابع والثالثين، وافقت مبدئيا على مبلغ اجتماعهاوفي  )ج (
 إجمالي ُمتاح للمغرب من أجل تحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في قطاع آتمويل

بمبلغ ( ووافقت على المرحلة األولى من المشروع ،) إضافيةODP طن389.9(إنتاج الطماطم 
 من ODP 34.1قصد إزالة  ) دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوآالة لليونيدو400,000

 بروميد الميثيل؛ و
في اجتماعها الرابع واألربعين، وافقت على دعم عملية تغيير التكنولوجيا المستعملة في قطاع إنتاج  )د (

جيا البسترة ببخار الضغط السلبي المقترحة في المشروع األصلي إلى تكنولوجيا الطماطم من تكنولو
 دوالر أمريكي إضافية عالوة عن تكاليف دعم الوآالة  607,513الزرع، إلى جانب تخصيص مبلغ 

اذ تمت تسوية التكلفة اإلجمالية للمشروع على أساس تغيير (لليونيدو بما أن رصيد المرحلة األولى 
 ). دوالر أمريكي3,912,949يا إلى مبلغ التكنولوج
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من خالل تنفيذ مشروعات االستثمار السالفة الذآر، تلتزم حكومة المغرب بإجراء تخفيض دائم فيما يتعلق  .4

 :ما ال يتجاوز المستويات التاليةباالستهالك اإلجمالي لالستخدامات المراقبة لبروميد الميثيل إلى 
 

 السنة  )ODPطن (تهالك بروميد الميثيل للمحصول الحد األقصى لمستوى اس
 المجموع مجموع اإلزالة الطماطم الموز، اإلزهار الفراولة

2001 23.4 - - 23.4 744.0 
2002 15.6 40.0 - 55.6 688.4 
2003 20.4 21.0 34.1 75.5 612.9 
2004 42.2 - - 42.2 570.7 
2005 50.0 - 39.0 89.0 481.7 
2006 - - 56.4 56.4 425.3 
2007 - - 78.0 78.0 347.3 
2008 - - 86.4 86.4 260.9 
2009 - - 96.0 96.0 164.9 
  602.5 389.9 61.0 151.6المجموع

  
 التقرير المرحلي

لقد أرجئ، آما تم تبليغه إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين  .5
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/46(بميثيل في قطاع إنتاج الطماطم بسبزالة بروميد ال،  تنفيذ المشروع إل 

بيد أنه منذ أن . أعد مقترح المشروعالصعوبات المواجهة في تطبيق بعض التكنولوجيات البديلة التي تم اختيارها حين 
لمشروع وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين على إجراء تغيير في استعمال التكنولوجيا، تم تنفيذ ا

 من بروميد الميثيل المستخدم في ODP طن 39، إزالة حوالي 2005ومن المتوقع أن يتم، بحلول نهاية . وفقا للخطة
 .قطاع إنتاج الطماطم

 :، قامت اليونيدو بتنفيذي عددا من األنشطة، شملت ما يلي2005في عام  .6

يم المساعدة اللوجستية إبرام عقد فرعي مع جمعية منجي ومصدري الفواآه والخضر من أجل تقد  )أ (
 ؛على المشروعخالل تنفيذ المشروع، واستئجار موظفين لإلشراف 

. عقد اجتماع للتوعية ونشر المعلومات باستهداف الجمعيات الرئيسية لمنتجي ومزارعي الطماطم )ب (
  للعاملين المحليين على المشروع؛ أيضا زيارة دراسية إلى إيطالياُنظمت

سيتم . إلنتاج شجيرات الطماطم المزروعة) 2 م5,000(زراعية الدفيئة اقتناء المعدات للمشاتل ال )ج (
يونيه / واالنتهاء من إرسائها بحلول حزيران2005ديسمبر /بحلول آانون األولتسليم المعدات 

 ؛2006

إعداد المشاتل الزراعية الدفيئة التجريبية إلنتاج الطماطم، التي ستكون بمثابة مرآز تنسيق عملية  )د (
لم يتم بعد اقتناء .  مادة بروميد الميثيل، وإجراء التجارب والتدريب وتقديم المساعدة التقنيةتنفيذ بدائل

 حالما تتم الموافقة على المرحلة لالقتناءسيتم تقديم طلبية (هذه المعدات بسبب االفتقار إلى التمويل 
 ؛)الثالثة للمشروع
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 21.6 مزارعا من أجل إزالة 41التي ُوزعت على  شجيرة للطماطم المزروعة، 300,000اقتناء  )ه(
 المحدد في 2005لتحقيق هدف  ( المتبقية ODP طن 17.4وآمية . من استخدام بروميد الميثيل ODPطن 

تمت إزالتها من طرف المزارعين الذين استفادوا من تدريب )  طن من بروميد الميثيل39إزالة آمية 
 ومساعدة تقنية في إطار المشروع؛

ين، آتكنولوجيا بديلة روآلوروبيك) 13D( ديكلوروبروبان 1.3تقديم المساعدة على تسجيل خليط  )و(
 ؛ولبروميد الميثيل

إجراء دراسة استقصائية بشأن استهالك بروميد الميثيل في قطاع إنتاج الطماطم، إلى جانب وضع  )ز(
 .نظام مراقبة لمتابعة مستخدمي بروميد الميثيل

 دوالر أمريكي من إجمالي التمويل 973,206، قامت اليونيدو بإعادة مبلغ 2005تمبر سب/اعتبارا من أيلول .7
 . دوالر أمريكي34,307، مع رصيد متبقي بمبلغ ) دوالر أمريكي1,007,513(الموافق عليه إلى حد اآلن 

 
 خطة العمل

 
توفير : طريقسيحقق الهدف عن .  الميثيلدبرومي إضافية من ODP طن 56.4 إزالة 2006ُيقترح لسنة  .8

الشجيرات المزروعة بالطماطم؛ وتنفيذ برامج التدريب وأنشطة تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بعملية تطبيق تشميس 
 Dمادة  الممزوج معالتربة إلى جانب إدارة صوديوم الميتام ومحاصيل الشجيرات المزروعة؛ وتسجيل آلوروبيكرين 

 .لنطاق التجاريمع إجراء تجربة في الميدان على ا، 1.3

 :تشمل خطة العمل األنشطة المحددة التالية .9

التي بدأت خالل برنامج  اإلرساء النهائي للمشاتل الزراعية والدفيئات التجريبية إلنتاج الطماطم )أ (
 العمل السابق؛

 توظيف خبير ميداني إضافي؛ )ب (

 تنفيذ برامج التدريب وأنشطة تقديم المساعدة التقنية؛  )ج (

 ات المزروعة بالطماطم في المشاتل الزراعية؛النتاج الحقيق للشجير )د (

  التجريبي للطماطم في الدفيئات التجريبية؛واإلنتاجنقل التكنولوجيات البديلة  )ه (
 التكنولوجيات البديلة لبروميد الميثيل؛ و الميثيل وأداء بروميدمراقبة مستخدمي  )و (
) المرحلة الثانية(الزراعية إعداد مواصفات تقنية وإقامة مزايدة تنافسية دولية القتناء المشاتل  )ز (

 ).المرحلة الثانية(والدفيئات التجريبية 
 دوالر أمريكي القتناء 1,311,686، سينفق مبلغ 2006من مجمع التمويل المطلوب لبرنامج العمل لعام  .10

المعدات الضرورية لتنفيذ التكنولوجيات البديلة المختلفة، وُيخصص الباقي للعقد الفرعي المبرم مع جمعية 
 .نتجي ومصدري الفواآه والخضر، والحصول على االستشارات الدولية وإجراء زيارات دراسيةم
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 توصيات األمانة وتعليقاتها
 التعليقات

 
 مستويات استهالك بروميد الميثيل

 في المغرب آانت فوق الحد 2004-2001 األمانة أن مستويات استهالك بروميد الميثيل في الفترة الحظت .11
ويات المسموح بها المنصوص عليها في االتفاق المبرم بين حكومة المغرب و اللجنة التنفيذية، آما هو األقصى للمست

 استهالك بروميد الميثيل المبلغ عنه بكمية ، تم تخفيض2004 و2003في الفترة ما بين عامي . مبين في الجدول أدناه
بروميد الميثيل في قطاع إنتاج الطماطم بكمية  كغير أن، وفقا للتقرير المرحلي، تم تخفيض استهال.  فقطODP طن 6

وعلى هذا األساس، خلصت . 2005 إضافية بنهاية ODP طن 39.0 إزالة وُيتوقع، 2003 في عام ODP طن 34.2
األمانة إلى أنه بينما انخفض استهالك بروميد الميثيل في قطاع إنتاج الطماطم، ارتفع هذا االستهالك في قطاعات 

 .)أو الفراولة/أو األزهار و/لموز، ويعني، ا(أخرى 
 

 المصدر )ODPطن (استهالك بروميد الميثيل 

 2005 2004 2003 2002 2001 خط األساس

  A7 697.2 1,621.4 387.0 697.2 691.2بيانات 

 481.7 570.7 612.9 688.4 744.0  االتفاق

  )120.5( )84.3( 301.4 )877.4(  الفارق

انخفض استهالك بروميد الميثيل في قطاع إنتاج الطماطم، ارتفع هذا نيدو على أنه بينما تبعا لذلك، أآدت اليو .12
 :)ODPطن (االستهالك في قطاعات أخرى آما هو مبين في الجدول أدناه 

 

قطاعات  زهرة الموز فراولة طماطم
 أخرى

 السنة المجموع

 هعليموافق  االستهالك االستهالك هليعموافق  االستهالك هعليموافق االستهالك هموافق علي االستهالك

2000  390  152  61    

2001  390  128  61   744 

2002 390 390  113  21   688 

2003 356 356 140 92 36 0 165 697 613 

2004 356 356 90 50 26 0 219 691 571 

2005 317 317  0  0   482 

زالة بروميد الميثيل بدأت فقط حوالي سنة واحدة بعد موافقة أشارت اليونيدو أيضا إلى أن آافة مشروعات إ .13
 بدال من 2003، مشروع الموز واألزهار في 2001 بدال من 2002يعني، مشروع الفراولة في (اللجنة التنفيذية عليها 

ساحة توسع نطاق الم بسبب 2003وفيما يتعلق بقطاع إنتاج الفراولة، ارتفع استهالك بروميد الميثيل في ). 2002
 ما فتئ ينخفض استهالك بروميد الميثيل نتيجة إلدخال التكنولوجيات 2004بيد أنه منذ . المعالجة ببروميد الميثيل

 .2006 بحلول الميثيلوتتوقع اليونيدو تحقيق تخفيضات في اإلزالة الشاملة لبروميد . البديلة
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 تسجيل مادة الكلوروبيكرين 

 في لكلوروبيكريناألولى التي يتم التبليغ فيها بعدم تسجيل بعد مادة ااألمانة إلى أنها آانت المرة أشارت  .14
حينما تقدمت اليونيدو بطلب لتغيير بعض لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في االجتماع الرابع واألربعين، . المغرب

األمانة بوجود حاليا أبلغت اليونيدو . التكنولوجيات من أجل مشروع إزالة بروميد الميثيل في قطاع إنتاج الطماطم
في "). التلوبيك"و" التلودريب"وهما ( المسجلة في المغرب لكلوروبيكرينمادة ا الممزوجة ب1.3Dصياغتين لمادة 

 محددة وال يمكن تعديلها وفقا لنوع المبيدات الموجودة في لكلوروبيكريننسبة ا : 1.3Dهاتين الصياغتين، مادة 
آعنصر واحد من أجل مرونة أوسع في  لكلوروبيكرينسير عملية تسجيل مادة اوعليه، تقوم اليونيدو بتي. الميدان

 .التطبيق، وفعالية أآبر في عملية التبخير ومزيد في تخفيض التكاليف
 

 التوصيات
 

 في قطاع إنتاج الطماطم ستفضي إلى 2005إن األمانة، إذ تأخذ في اعتبارها أن تنفيذ أنشطة اإلزالة لعام  .15
 المبرم بين حكومة التفاقالمنقحة ل والمنصوص عليه في الصيغةن بروميد الميثيل المخطط له م ODP طن 39إزالة 

المغرب واللجنة التنفيذية، وأن التنفيذ اإلجمالي لمشروع اإلزالة يتوافق وخطة العمل المقترحة، توصي بالموافقة 
 تبخير التربة في قطاع إنتاج الطماطم في الشاملة على المرحلة الثانية لمشروع إزالة بروميد الميثيل المستخدم في

 .المغرب آما هو محدد في الجدول أدناه
 
تمويل المشروع  عنوان المشروع ) أ(

)دوالر أمريكي(
تكلفة الدعم 

)دوالر أمريكي(
 الوآالة المنفذة

إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في قطاع إنتاج )ب(
 الطماطم

 اليونيدو 125,325 1,670,995

 


