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 مصر: مقترح مشروع
  

 

  :تها بشأن مقترح المشروع التالياتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي
  

   غازات التبخير
  
 لسلعن وايتا البسالمستخدم في تبخير زراعات بروميد الميثيلزالة إلالخطة الوطنية  •

  باستثناء البلح
  اليونيدو
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  مشروعات غير متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 مصر

  
  المنفذة/ الوكالة الثنائية                 المشروع) عناوين(عنوان 

الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير زراعات البساتين )  أ(
  والسلع باستثناء البلح

 اليونيدو

  
  )EEAA(وكالة الشؤون البيئية المصرية  لة الوطنية المنسقةالوكا

   المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروعات االستهالك المبلغ عنها للموادأحدث بيان
  )2008 أيلول/سبتمبر حتى، 2007، قدرات استنفاد األوزونأطنان  (7بيانات المادة :   لفأ

  )2008 أيلول/سبتمبر حتى، 2007، قدرات استنفاد األوزونأطنان (بيانات البرنامج القطري القطاعية :  اءب

مستنفدة لألوزونالمواد ال   الكمية/القطاع الفرعي  الكمية/القطاع الفرعي  الكمية/القطاع الفرعي  الكمية/القطاع الفرعي 
        186.0  بروميد الميثيل

          
          
  

 غير متاح )أطنان من قدرات استنفاد األوزون( الذي ما زال مؤهالً للتمويل يةكلوروفلوروكربونالمواد الالك استه
  

   خطة عمل السنة الجاريةمخصصات  زالة بأطنان قدرات استنفاد األوزوناإل  ةاألمريكيبماليين الدوالرات التمويل   
      

  
    :عنوان المشروع

 184.2  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(ون التي يجب إزالتها كمية المواد المستنفدة لألوز
 60  ):بالشهور(مدة المشروع 

 765 475 2  ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصالً 
1 934 994  :)دوالر أمريكي (النهائية للمشروعالتكاليف   

1 779 085  : الرأسمالية اإلضافيةالتكاليف  
177 908  ):ة بالمائ10(طوارئ لحاالت الالتكاليف   
   :ضافيةاإل يةتشغيلالالتكاليف 
1 934 994  :جمالية للمشروعاإلالتكاليف   

 100  (%):الملكية المحلية 
 غير متاح  (%):عنصر التصدير 
1 934 994  ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة   
 10.50  ):كغ/دوالر أمريكي( التكاليف الفعالية من حيث

145 124  ):دوالر أمريكي( المنفذة  الوكالةتكاليف دعم  
 118 080 2  ):دوالر أمريكي(لصندوق المتعدد األطراف بالنسبة للمشروع اإلجمالية ل التكاليف

 نعم  ):ال/ نعم( تمويل الجهة النظيرة حالة
 نعم  ):ال/نعم(مراحل رصد المشروع مضمَّنة 

  
انفرادللنظر على  األمانة توصية

  

  

 المرفق هاء، بروميد الميثيل 186.0   
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   المشروعوصف

 خطة وطنية إلزالة )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية يابة عن حكومة مصر، قدمت بالن  -1
 التنفيذية في اللجنة البلح كي تنظر فيها باستثناءالبساتين والسلع زراعات بروميد الميثيل المستخدم في تبخير 

 دوالرا 2 475 765ما قدمت في األصل،  حسب،وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع. جتماعها السادس والخمسينا
 الموافقة على هذا المشروع يوستؤد.  دوالرا أمريكيا لليونيدو185 682 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي
  .2013 للرقابة من بروميد الميثيل في مصر بحلول نهاية عام الخاضعة االستخدامات اإلزالة الكاملة لجميع إلى

  الخلفية

 الثامن والثالثين، على المشروع الوطني إلزالة بروميد الميثيل في اجتماعهات اللجنة التنفيذية، في وافق  -2
 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة 2 750 592بمبلغ )  طن من قدرات استنفاد األوزون377.7(مصر 
الستهالك من على اف تحقق التجميد ، على أساس التفاهم أن مصر سو لليونيدو دوالرا أمريكيا312 565البالغة 

 طن من 190.4 إلى جمالياإلستهالك اال مستوى بحيث يصل، 2004 وعام 2003بروميد الميثيل خالل عام 
، شريطة الموافقة على 2009والتزمت مصر أيضا بتحقيق اإلزالة الكاملة بحلول عام . قدرات استنفاد األوزون

  ).38/41المقرر ) ( دوالرا أمريكيا2 259 408 عليه يبلغ تمويل موافق(الجزء الثاني من المشروع 

بشأن تنفيذ مشروع إزالة مرحلي  في تقرير ، والخمسينالثاني اجتماعهاونظرت اللجنة التنفيذية، في   -3
 اختارها أصحاب التي على طلب مقدم من حكومة مصر لتغيير بعض التكنولوجيات اشتمل ،بروميد الميثيل
  :التالي في الجدول هو مبين، حسبما األصلي إعداد المشروع عندن والمصلحة الرئيسي

   في التكنولوجيااتالتغيير  التكنولوجيا المختارة في األصل  القطاع الفرعي
  التشميس  بدون تربة  النباتات الطبية

  التشميس  بدون تربة  الخس
  بدون تربة زائد العوامل البيولوجية المضادة  البخار  قطف األزهار

  بدون تربة زائد العوامل البيولوجية المضادة  التشميس زائد العوامل البيولوجية المضادة  ةالفراول
  المواد الكيميائية البديلة  البخار زائد العوامل البيولوجية المضادة  فراولة المشاتل

  التطعيم  بدون تربة  الفلفل
  التطعيم والتشميس  التشميس زائد العوامل البيولوجية المضادة  الطماطم

 اللجنة علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ المشروع، والحظت، ضمن أمور أحاطت ،وفي وقت الحق  -4
 طن من قدرات استنفاد 131.4 يبلغتمويل في مصر لل من بروميد الميثيل المؤهل المتبقيأخرى، أن االستهالك 

ستوى تمويل الجزء الثاني من المشروع، إذا  فإن م،وبالتالي بالكامل، الحالياألوزون، وذلك عقب تنفيذ المشروع 
  ).)ه(52/17المقرر ( دوالرا أمريكيا 1 752 735  حد أقصى يبلغإلى، يمكن أن يصل تقديمهتم 

  التقرير المرحلي

 إدخال التكنولوجيات فيحكومة مصر المساعدة إلى  والخمسين، الثاني اليونيدو، منذ االجتماع قدمت  -5
  :أدناهالبديلة، حسبما هو موجز 

تم بنجاح اختبار اإلنتاج بدون تربة المستكمل بالعوامل البيولوجية المضادة التي أنتجها مركز   )أ(
 وافقت من حيث المبدأ على التيالبحوث الزراعية، وذلك في مشاتل الفراولة صغيرة الحجم، 

 التشميس معبديلة زارعي الفراولة المواد الكيمائية الكبار وأدخل . مواصلة إدخال هذه التكنولوجيا
بطة توتكفل الزارعون بتغطية معظم التكاليف المر. واستكمالها بالعوامل البيولوجية المضادة

روع سوى مساعدة تقنية من خالل شولم يقدم الم.  العوامل البيولوجية المضادةمع بالتشميس
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  الخبراء الوطنيين؛

 50ه التكنولوجيا والتشميس إزالة نحو ونتج عن استخدام هذ. أدخل التطعيم في إنتاج الطماطمو  )ب(
ومن المتوقع . في المائة من بروميد الميثيل الذي كان يستهلك سابقا في تبخير هذا المحصول

إزالة بروميد الميثيل بصورة كاملة عقب تشغيل الصوبات الثالث التي يتم تركيبها حاليا بصورة 
ل المستخدم في زراعة البطيخ والخيار من وتحققت نتائج مماثلة في إزالة بروميد الميثي. كاملة

  .خالل استخدام نباتات ُمطّعمة

كما . وتحققت تخفيضات في الجرعات المستخدمة لتبخير الفلفل من خالل تسيير برامج تدريب  )ج(
ومن المتوقع . يتم استبدال بروميد الميثيل من خالل إدخال التطعيم الزراعة بدون تربة في أكياس

  .  بدرجة أكبر النباتات الُمطّعمةإتاحةميثيل بصورة كاملة فور إزالة بروميد ال

في المرحلة والنباتات الطبية وال يزال استخدام التشميس كتكنولوجيا بديلة في إنتاج الخس   )د(
. وحتى اآلن، تم تقديم مساعدة تقنية على االستخدام السليم لصحائف الغطاء البالستيكية. التجريبية

تم تقديم دعم وتدريب تقني بشأن استخدام المواد التحتية مع العوامل زهار،  األقطفوفي مجال 
  البيولوجية؛

حتى جدا وكانت المساعدة في إزالة بروميد الميثيل المستخدم في قطاع تبخير السلع محدودة   )ه(
واستنادا إلى توصيات خبير استشاري، ُيقترح استخدام الفوسفين للقمح المعبأ في أكياس . اآلن
استخدامه الصوامع، ومن الممكن و أنظمة التخزين المفتوحة الهواء، الذي يتم تخزينه فيو

. جرى حاليا بحوث محلية كبيرة بشأن استخدام الفوسفين كمادة تبخيرتو. للحبوب المستوردة
أمر وحيث أن االعتماد على تدبير وحيد لمراقبة آفات عنصر رئيسي من اإلمدادات الغذائية للبلد 

 أن مون وال يمكن استدامته، فقد قُدم اقتراح بإدخال بدائل أخرى في حالة ما إذا ثبتغير مأ
  .استخدام الفوسفين غير فعال

حتى نهاية ( دوالرا أمريكيا 2 481 528 تم صرف ، التمويل الموافق عليه لتنفيذ المشروعإجماليومن   -6
في )  دوالرا أمريكيا269 064( الرصيد وسيتم صرف.  في الجدول أدناهمبين، حسبما هو )2008آب /أغسطس

  .التدريببرنامج و للصوبات معدات إضافية صورة في 2008عام 

 دوالر أمريكي
الوصف

 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004
 77,330 7,1262,40412,00050,000 5,800 االستشاريون الدوليون
 187,084 7,20026,88433,000120,000  االستشاريون الوطنيون

 -   الدورات الدراسية
 74,969 30,96912,00028,800 3,200 التدريب/حلقات العمل

 450,000 45,000144,000200,00061,000  التعاقد من الباطن
 6,000 6,000    متنوعةنفقات

 1,686,145 558,145716,000412,000   المعدات
 2,481,528 59,326762,402973,000677,800 9,000 إجمالي النفقات

 269,064       الرصيد
 2,750,592      إجمالي ميزانية المشروع

  مقترح المشروع

الوطنية إلزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير زراعات البساتين والسلع باستثناء البلح الخطة إن تنفيذ   -7
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ن قدرات استنفاد األوزون، تمثل االستخدامات الخاضعة للرقابة  طن م184.2سيحقق اإلزالة الكاملة لكمية قدرها 
جميع االستخدام الكامل لوستتحقق إزالة بروميد الميثيل من خالل . من بروميد الميثيل المتبقية في مصر

  .  تم إدخالها خالل المشروع السابق إلزالة بروميد الميثيلالتيالتكنولوجيات 

  : ألنشطة المحددة التاليةوسيتحقق هذا الهدف من خالل ا  -8

 للزراعة بدون تربة والعوامل البيولوجية )2 م80 000بمساحة (تركيب صوبات إضافية   )أ(
  ؛إنتاج فراولة المشاتلفي مجال المضادة 

الطماطم والفلفل والبطيخ والخيار محاصيل إنتاج في مجال  لتطعيملوحدتين إضافيتين توفير   )ب(
   تم تركيبها بالفعل؛التيلصوبات ل مزارع ومستلزماتومعدات إضافية 

  ؛ والمنشآت السلعتبخير في  الفوسفين وفلوريد السلفوريدالستخدام والسالمةأجهزة للكشف وضع   )ج(

  .تدريب المزارعين والمبخرين على استخدام التكنولوجيات البديلة  )د(

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

إلزالة في االجتماع الثامن والثالثين مشروع في ضوء المقترح الموافق عليه  األمانة مقترح الاستعرضت  -9
 طن من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل؛ والتقارير المرحلية المتعلقة بتنفيذ المشروع والمقدمة 185.6

 اختيارها تم التيالبديلة ى بعض التكنولوجيات إل والخمسين؛ والتغييرات والثاني والخمسين الحاديإلى االجتماعين 
  . الثاني والخمسيناجتماعها حسبما الحظت ذلك اللجنة التنفيذية في األصليفي المشروع 

   بروميد الميثيل منستهالكاال

 أبلغت الذي  طن من قدرات استنفاد األوزون186.0البالغ  2007 بروميد الميثيل في عام استهالك إن  -10
 المسموح به لالستهالك طن من قدرات استنفاد األوزون عن الحد األقصى 4.5عنه حكومة مصر يقل بكمية تبلغ 

 من االستهالك ى مستوتقدر الحكومة أن يصل ،2008وبالنسبة لعام . لهذا العام بموجب بروتوكول مونتريال
 كاالستهالمستوى  الحد األقصى من ي طن من قدرات استنفاد األوزون، وهو يساو190.2بروميد الميثيل إلى 

  . ) طن من قدرات استنفاد األوزون190.4أي،  (38/41الموافق عليه بموجب المقرر 

   التمويلىمسألة متعلقة بمستو

 تمويل المرحلة الثانية من المشروع خالل بعثة مناقشة مسألة مستوىحكومة مصر واألمانة  واصلت  -11
ديها بعض ة على علم بأن حكومة مصر لوفي ذلك الوقت، كانت األمان. 2007آب /قامت بها األمانة في أغسطس

 به منقحا مقترحا األمانة أن تقدم اليونيدو اقترحتوتبعا لذلك، . المتبقي التمويل المؤهل ىالشواغل المتعلقة بمستو
المرتبطة ميزانية توزيع ال تم إدخالها في المشروع، بما في ذلك التيوجميع التعديالت على التكنولوجيات 

 وسيتم إعادة الوفورات المرتبطة ، المشروعباستعراضوستقوم األمانة بعد ذلك . ديدةبالتكنولوجيات الج
  . الصندوقإلىبالتكنولوجيات الجديدة 

، ناقشت األمانة مع اليونيدو عدد من المسائل ذات االجتماع هذا إلى للمقترح المقدم استعراضها ىولد  -12
ناقشت ، واألصلي بالوضع القائم عند تصميم المشروع ة في مصر مقارنالزراعيلقطاع ل الحاليالصلة بالوضع 

 وتكاليفها الرأسمالية ،األصلي في المشروع عتباراال لم تؤخذ في التيإدخال التكنولوجيات الجديدة عملية 
.  المقدمة من أصحاب المصلحةالجهة النظيرة إسهاماتدم بالفعل، وأيضا  قُالذيوالتشغيلية، ومستوى التدريب 
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كما أبلغت . بعض التكنولوجياتالمتصلة بيرات ي التغي قدمت اليونيدو مشروعا منقحا يغط،حقوفي وقت ال
دوالر  43 000 دوالر أمريكي نقدا ومبلغ 356 400 مبلغ واسددأصحاب المصلحة الرئيسيين اليونيدو أنه 

تكاليف المشروع المنقح وتقل . إلدخال بعض التكنولوجيات البديلةلجهة النظيرة اكإسهام أمريكي في صورة عينية 
 540 771 بمبلغ االجتماع المقدم إلى هذا األصلي دوالرا أمريكيا عن تكاليف المشروع 1 934 994والبالغة 

 دوالرا أمريكيا المحدد 1 752 735غير أن هذا المبلغ يزيد عن الحد األقصى للتمويل البالغ . دوالرا أمريكيا
  . دوالرا أمريكيا182 259 بمبلغ )ه( 52/17بموجب المقرر 

 399 400 أي( مستوى تمويل الجهة النظيرة المقدم من أصحاب المصلحة الرئيسيين مالحظةومع   -13
في إدخال التكنولوجيات البديلة، حتى اآلن  تحققت التي، والنتائج االيجابية )دوالر أمريكي نقدا وفي صورة عينية

 اإلزالة بحلول نهاية بتحقيق التزمتت، وأن حكومة مصر قد كمل إدخال هذه التكنولوجياوأن المشروع المنقح سُي
 دوالر 10.50، ومع األخذ في االعتبار قيمة الفعالية من حيث التكاليف للمشروع المنقح والبالغة 2013عام 

  .كغ، توافق األمانة على مستوى تمويل المشروع المنقح/أمريكي

  االتفاق بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية 

 بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية بشأن طرائق تنفيذ اتفاقد في المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع ير  -14
  . مشروع إزالة بروميد الميثيل

  التوصيات 

يصل مستوى تمويل الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل ل فإن الحد األقصى، )ه( 52/17وفقا للمقرر   -15
إدخال جميع التكنولوجيات كمل سُي غير أنه، مع مالحظة أن هذا المشروع . دوالرا أمريكيا1 752 735 إلى

 أطنان من 6باستثناء (في مصر بصورة كاملة البديلة إلزالة االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل 
لية اى الجيد لفع والمستو،2012بحلول نهاية عام )  في تبخير البلح العالي الرطوبةتستخدم األوزون دقدرات استنفا

المشروع من حيث التكاليف، ومستوى تمويل الجهات النظيرة المقدم حتى اآلن، وفي ضوء تعليقات األمانة، قد 
  :ترغب اللجنة التنفيذية في

البساتين زراعات  في تبخير المستخدمأن توافق على الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل   )أ(
 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة 1 934 994 تبلغ والسلع في مصر بتكاليف إجمالية

 إلى إضافي دوالرا أمريكيا لليونيدو، على أساس التفاهم أنه لن يتم تقديم تمويل 145 125البالغة 
   و الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل في البلد؛االستخداماتحكومة مصر إلزالة 

 الخاضعة االستخداماتحكومة مصر واللجنة التنفيذية إلزالة  بين االتفاقأن توافق على مشروع   )ب(
  . للرقابة من بروميد الميثيل والوارد في المرفق األول بهذا التقرير

  

-----  
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 المرفق األول

 الشروط التي تم االتفاق عليها إلزالة بروميد الميثيل في مصر

 :إن اللجنة التنفيذية  -1

 دوالرا أمريكيا 2 750 592 مبلغ تخصيصوالثالثين، على وافقت، في اجتماعها الثامن قد   )أ(
 طن من قدرات 185.6  قدرهتخفيضتحقيق كتمويل إجمالي يمكن للمصر الحصول عليه ل

 وبذلك تخفيض البستنة والسلع، ياستنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم في قطاع
ن من قدرات استنفاد األوزون في ط 185.7االستهالك من االستخدامات الخاضعة للرقابة إلى 

  ؛ 2005عام 

اختارها التي بديلة التكنولوجيات ال بعض إلى التحولالحظت، في اجتماعها الثاني والخمسين، و  )ب(
  المشروع األصلي، حسبما طلبت ذلك حكومة مصر؛ادعدإن عند وأصحاب المصلحة الرئيسي

 1 934 994 مبلغ إضافي قدره صتخصيوافقت، في اجتماعها السادس والخمسين، على و  )ج(
بروميد الميثيل لدوالرا أمريكيا كتمويل إجمالي يمكن لمصر الحصول عليه لتحقيق اإلزالة الكاملة 

 6.0باستثناء )  طن من قدرات استنفاد األوزون184.2( البستنة والسلع يالمستخدم في قطاع
الي الرطوبة حتى يتاح بديل مالئم طن من قدرات استنفاد األوزون المستخدمة في تبخير البلح الع

  ).15/12المقرر (

 طن من 238.1 قدرهبلغت به أمانة األوزون، إن خط أساس بروميد الميثيل لالمتثال في مصر، كما ُأ  -2
 طن من قدرات استنفاد 186.0  قدره استهالك بروميد الميثيلكان، 2007 عامقدرات استنفاد األوزون؛ وفي 

بروتوكول مونتريال المنصوص عليه في  ضتخفي لل2005في عام  امتثلتتكون مصر قد ذلك، وتبعا ل .األوزون
 . في المائة20والبالغ 

المشاريع المذكورة أعاله وااللتزامات األخرى المحددة في لشروط لسوف تكفل التخفيضات المنفذة وفقا و  -3
وفي هذا الصدد، سوف تعمل . د أدناه التزام مصر بالجدول الزمني للتخفيض الوارالمشروع في وثيقة الواردة
بروميد الميثيل، مع استثناء تطبيقات من بة ارقاالستخدامات الخاضعة للستهالك الوطني من االض يخفت على مصر

  :  أدناهالواردةالحجر الصحي وما قبل الشحن، إلى ما ال يتجاوز مستويات االستهالك التالية في السنوات 

)أطنان قدرات استنفاد األوزون(روميد الميثيل مستوى االستهالك من ب  أطنان قدرات استنفاد األوزون 
السنة

(*)البلح المنشآت السلع تبخير التربة  إجمالي االستهالك إجمالي اإلزالة 
2009 124.2 51.0 9.2 6.0  190.4 
2010 106.2 36.0 9.2 6.0 33.0 157.4 
2011 80.2 21.0 9.2 6.0 41.0 116.4 
2012 40.2 6.0 3.2 6.0 61.0 55.4 
2013 0.0 0.0 0.0 6.0 49.2 6.0 
  184.2     اإلجمالي

 )15/12المقرر ( بتوافر بديل مالئم رهنا(*) 

تلتزم مصر بالعمل على استدامة مستويات االستهالك المشار إليها أعاله بصفة دائمة من خالل استخدام و  -4
 .ضرورية قد تراها التيخرى األ  العامةسياساتال وحصص االستيراد
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 وتثق في يعراشملها المشت بيانات االستهالك المحددة في جميع القطاعات التي مصراستعرضت حكومة و  -5
أنه في حالة ظهور أي التفاهم ذلك، تبرم الحكومة هذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية على أساس وتبعا ل. صحتها

 طن من قدرات استنفاد األوزون المستخدمة 6.0باستثناء  (قبروميد الميثيل في تاريخ الحمن استهالك إضافي 
 . وحدهامصر سوف تقع مسؤولية ضمان إزالته على عاتق حكومة ،)في تبخير البلح العالي الرطوبة

وتنفيذ  بالمرونة في تنظيم  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، مع، باالتفاقمصرسوف تتمتع حكومة و  -6
 االلتزامات المتعلقة بإزالة بروميد الميثيل المشار إليها استيفاءمن أجل تي ترى أنها أكثر أهمية عناصر المشروع ال

على إدارة تمويل المشروع على نحو يكفل تحقيق األمم المتحدة للتنمية الصناعية وتوافق منظمة . أعاله
الزمني الجدول  التعجيل بتنفيذ  وقد تختار حكومة مصر.بروميد الميثيل المتفق عليها من التخفيضات المحددة

 . على ميزانية المشروعفرض عقوبة مالية لتخفيض بروميد الميثيل بدون 

تقرير سنوي إلى اللجنة التنفيذية بشأن التقدم أن تقوم برفع  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وعلى  -7
السنوية المتعلقة يف لا التكفضال عن القطاعات، المحرز في االلتزام بتخفيضات بروميد الميثيل المطلوبة في جميع

  .باستخدام التكنولوجيات البديلة التي يتم اختيارها والمدخالت التي يتم شراؤها بأموال المشروع

---  
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