
  . صدورهاعدن اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب تصدر دو قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافية
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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
   ثالث والخمسونالاالجتماع 

 2007تشرين الثاني  /  نوفمبر30 - 26مونتريال، 
  
  

  المغرب: مقترح مشروع
  

  : بشأن مقترح المشروع التاليتهاتتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصي
  

  :غاز تبخير
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية 

 )اليونيدو(

تاج الطماطم إزالة تدريجية لبروميد الميثيل المستعمل لتبخير التربة في إن
  • )الشريحة الخامسة(
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   المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 المغرب

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

 

 
  أحدث البيانات المبلّغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون  والتي جرى تناولها في المشروع

  )2007أيلول/سبتمبر  ، بتاريخ2006 ، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -ماّدة بيانات ال :ألف

  )2007 أيلول/سبتمبر، بتاريخ 2006 من قدرات استنفاد األوزونطن (يانات القطاعية للبرنامج القطري الب :باء

 
  )من قدرات استنفاد األوزون طن(لمتبقي المؤهل للتمويل  اCFCإستهالك 

 من قدرات استنفاد األوزونطن  42.3إجمالي اإلزالة  : دوالر أمريكي210 456إجمالي التمويل  :خطة األعمال للسنة الحالية

 lالمجموع 2010 20082009 2001200220032004200520062007بيانات المئروع

   260.9164.9 744.0688.4612.9570.7481.7425.3347.3حدود بروتوكول مونتريال

 .  86.496.0 39.056.478.0-34.1--حدود االستهالك السنوي

اإلزالة السنوية من 
المشروعات الجارية

    

لها اإلزالة السنوية التي تم تناو
مؤخراً

    

بروميد 
يلالميث

طن من (
قدرات 
استنفاد 
)األوزون

    غير الممولةاإلزالة السنوية

استهالك المواّد المستنفدة إجمالي 
ن إزالتهلألوزون الذي يتعي

--34.1--39.056.478.0 86.496.0  389.9 

 3,957,844تكلفة المشروع كما تم تقديمه أصال

دوالر (تكاليف المشروع النهائية 
):أمريكي

    

 3,912,949   400,00000607,5131,670,995411,633424,381398,427والتمويل بالنسبة لليونيد

 3,912,949   400,00000607,5131,670,995411,633424,381398,427 إجمالي تمويل المشروع 

    )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم 

 263,471   52,0000045,563125,32530,87231,82929,882لنسبة لليونيدوآاليف الدعم با 

 263,471   52,0000045,563125,32530,87231,82929,882إجمالي تكاليف الدعم 

إجمالي التكلفة للصندوق المتعدد 
)دوالر أمريكي(األطراف 

452,00000653,0761,796,320442,505456,210428,309   4,176,420 

دوالر (فعالية التكلفة النهائية للمشروع 
)كجم/أمريكي

10.03

  .كما هو ُمبين أعاله) 2007 (الخامسةالموافقة على تمويل الشريحة  :طلب التمويل
موافقة شمولية توصيات األمانة

 
 

إزالة تدريجية لبروميد الميثيل المستعمل لتبخير التربة في إنتاج الطماطم 
 )الشريحة الخامسة(

اليونيدو

 ةالوطنيوحدة األوزون  : الوطنيةوكالة التنسيق

  383.8  بروميد الميثيل–المرفق هاء 

المواّد المستنفدة 
 لألوزون 

غازات الرغاوياإليروصوالت
 التبريد

المواّد المستنفدة 
 لألوزون

 غاز التبخير عامل التصنيع المذيبات

 383.8   بروميد الميثيل   
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  وصف المشروع

 حكومة المغرب، تقريراً مرحلياً بشأن ، نيابة عن)اليونيدو(قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .1
 طن من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل 389.9مشروع من أجل إزالة لتنفيذ الشريحة الرابعة ل

المستعمل في تبخير التربة في إنتاج الطماطم من المغرب، وقدمت أيضاً طلباً للتمويل للشريحة الخامسة من 
 424.381ويبلغ مستوى التمويل المطلوب .  التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين، لتنظر فيهما اللجنةالمشروع

   . دوالراً أمريكيا31.829ًدوالراً أمريكياً زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 
  

  خلفية
  
هور بقاً على مشروعات إلزالة استعمال بروميد الميثيل في إنتاج الزاكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت س  .2

وقد .  دوالراً أمريكيا3,196,381ًالمقطوعة للزينة والموز، وفي قطاع الفراولة في المغرب الذي بلغ تمويلهما 
دوالراً أمريكياً للشرائح األربع األولى من مشروع  3,090,041 أيضاً على تمويل قدره  اللجنة التنفيذية وافقت

  .إزالة بروميد الميثيل في قطاع الطماطم، بما في ذلك عنصر تغيير التكنولوجيا
  

  التقرير المرحلي
  
ومن بين هذه النشطة تمديد عقد للدعم اللوجستي، وإعداد . 2007نفذت اليونيدو عدداً من األنشطة عام   .3

وقد بدأت المرحلة الثانية من . توعية منتجي الطماطم الرئيسيين وجمعيات المزارعينأدلة للتدريب، وإثارة 
 مزارعاً أفادوا من حافز البدء باستعمال غرائس طماطم 66كما أن . عناصر دفيئة المشاتل ومركز نقل التكنولوجيا

  ).بيكرينووبروبان زائد كلور ديكلور1.3(مطّعمة، وقد استعمل مزارعون عدة مادة كيميائية بديلة لتبخير التربة 
  
من   دوالراً أمريكياً 2,893,156$  مبلغ كانت اليونيدو قد صرفت2007أيلول / حتى تاريخ سبتمبر  .4

  .حتى اآلنالموافق عليه    دوالراً أمريكياً 3,090,041البالغ أصل التمويل  اإلجمالي 
  

  خطة العمل
  
قدرات استنفاد األوزون عام  طن من 86.4ميثيل قدرها ثمة مقترح بإزالة كمية إضافية من بروميد ال  .5

وسيتّم بلوغ الهدف عن طريق االستمرار في تنفيذ برامج التدريب ومبادرات المساعدة التقنية، وإكمال . 2008
المرحلة الثانية من كال عنصري المشاتل وتنمية مركز نقل التكنولوجيا، وإحالل برنامجه لبديل عن بروميد 

  . الستمرار في رصد مستعملي بروميد الميثيل وأداء بدائل بروميد الميثيلالميثيل، وا
  
  

  عليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصيتهات
  

  التعليقات
  
 من 7، الذي أبلغت عنه حكومة المغرب بمقتضى المادة 2006إن استهالك بروميد الميثيل لعام   .6

 طن من قدرات 41.5درات استنفاد األوزون، هو  حتى اآلن  طن من ق388.8 والبالغ ،بروتوكول مونتريال
 طن من قدرات استنفاد األوزون لتلك السنة 425.3استنفاد األوزون دون المستوى األقصى المسموح به وقدره 

ديد ومع األخذ بالحسبان بأن بروميد الميثيل ما زال مستعمالً في الع. بموجب االتفاقية بين الحكومة واللجنة التنفيذية
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من المزروعات في المغرب، التمست األمانة تفسيراً عن كيفية إشراف الحكومة على االستعمال في قطاع 
مقتصر على الكمية المسموح بها ) موسم الزرع(وأفادت اليونيدو أن ما تستورده حكومة المغرب سنوياً . الطماطم

اطم، بالتوافق مع التدابير التي وضعتها الحكومة من بروميد الميثيل لالستعمال كغاز لتبخير التربة في قطاع الطم
   ).1997-87-666القانون (من أجل اإلشراف على استيراد واستعمال بروميد الميثيل 

  
عنصر المشاتل ألن من ة الثانية دمته اليونيدو، أنه قد جرى تأخير المرحل التقرير المرحلي الذي قيفيد  .7

شهد الطماطم ت البالد حيث نمل بتكنولوجيا التطعيم في المنطقة الشمالية مالجهة الوطنية النظيرة طالبت ببدء الع
وعلى هذا األساس، يمكن االفتراض أن مجال اإلنتاج هذا جديد نسبياً، وأنه لم يكن . أيضاً تزايداً في اإلنتاج

 التكنولوجيات ومن أجل المساعدة على بدء استعمال. موجوداً في الوقت الذي تّمت فيه الموافقة على المشروع
الل برنامج توعية للترويج بشكل أساسي لتكنولوجيا حالبديلة لبروميد الميثيل في المنطقة، قررت الحكومة إ

إضافة إلى ذلك بدأ . يد هذه التكنولوجيا أيضاً محاصيل زراعية أخرىفوست. التطعيم، مقرونة بالبدائل الكيميائية
التشميس مقروناً ببدائل كيميائية :  استعمال التكنولوجيات البديلة التاليةإنتاج الطماطم في مركز نقل التكنولوجيا مع

كلوروبروبين يوبنوع خاص صوديوم الميتام ود(وتبخير بيولوجي؛ التطعيم مقروناً ببدائل أخرى؛ بدائل كيميائية 
  . طبيعية ومخّصبة؛ وتبخير بيولوجي مع مواد عضوية)1.3

  
  التوصية

  
 على شريحة المشروع الخامسة من أجل إزالة موليةلمتعدد األطراف بموافقة  شتوصي أمانة الصندوق ا  .8

بروميد الميثيل المستعمل في تبخير التربة في مجال إنتاج الطماطم في المغرب على النحو المحدد في الجدول 
  .أدناه

  
تمويل المشروع   عنوان المشروع  

  )دوالر أمريكي(
كلفة المساندة 

  )دوالر أمريكي(
ة الوكال
  المنفذة

إزالة تدريجية لبروميد الميثيل المستعمل لتبخير التربة   )أ(
  )الخامسةالشريحة (في إنتاج الطماطم 

  اليونيدو 424,38131,829

 
  


