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   زامبيا: ُمقترح المشروع

  
  
  
  

  : تضم هذه الوثيقة التعليقات والتوصيات الصادرة عن أمانة الصندوق حول مقترح المشروع التالي
  

  غازات التبخير 
  
المساعدة الفنية الُمقّدمة لتحقيق اإلزالة الكلية لبروميد الميثيل فـي           •

ـ األوالتبغ  ت  استعماال  ما بعـد    وأعمال والبستنة قطوعةمزهار ال
 .الحصاد

 للتنمية   المتحدة  األمم منظمة
 الصناعية
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   السنوات ة مشروع غير متعدد–ورقة تقييم المشروع 
  زامبيا

  
  الُمنفّذة/ ة الثنائية الوكا                    عناوين المشروع / عنوان

  

  

  المشروع أحدث بيانات ُمبلّغ عنها حول استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي يتناولها 
  )2008تشرين األول ، لغاية 2007 ، من قدرات استنفاد األوزونأطنان (7بيانات المادة   .لفأ

  )2008تشرين األول ، لغاية 2007، من قدرات استنفاد األوزون أطنان(القطاعي لبرنامج القطري ابيانات  :اء ب

لطبقة المواد المستنفدة 
 األوزون

الكمية/القطاع الفرعي  الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي  الكمية/القطاع الفرعي   

     6.0/ ندف التبغ  بروميد الميثيل
     
     

 
 غير متوافر  )من قدرات استنفاد األوزون أطنان(تمويل المتبقي والقابل للاستهالك الكلوروفلوروكربون 

 

 
   :عنوان المشروع

 7.4  )من قدرات استنفاد األوزون أطنان(المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون التي ستتم إزالتها 
  36 ): باألشهر(مدة المشروع 

  602 625  ) : دوالر أمريكي (المبلغ المبدئي المطلوب
  289 548  ): دوالر أمريكي( النهائية للمشروع تكاليفال
   630 919  رأسمالية إضافية تكلفة 
 63 092 %)10( طوارئ تكلفة 
  404 463 -  تشغيل إضافيةتكلفة 
  289 548  اإلجمالية للمشروعتكلفةال 

   100  (%): الملكية المحلية 
  ر متوافر غي  (%) التصدير عنصر

  289 548  ):أمريكي$ (المنحة المطلوبة 
  غير متوافر  )كغ/دوالر أمريكي (تكلفةالجدوى 
 21 716  ):دوالر أمريكي( دعم الوكالة الُمنفذة تكلفة
  311 264  ):دوالر أمريكي(تبة على الصندوق متعدد األطراف  اإلجمالية للمشروع المترتكلفةال

  نعم   :)ال/نعم(حالة التمويل النظير 
  نعم  ):ال/نعم(المعالم الرئيسية لضبط المشروع تتضمن 

 
  انفرادللنظر على   توصية األمانة

 

األزهـار    التبـغ  تاسـتعماال فـي   الميثيـل  المساعدة الفنية الُمقّدمة لتحقيق اإلزالة النهائية لبروميد) أ(
   ما بعد الحصادوأعمالوأعمال البستنة  الـمقطوعة

منظمة األمـم المتحـدة     
 للتنمية الصناعية

 المجلس البيئي في زامبيا  :الوكالة الوطنية الُمنّسقة

   6.0 بروميد الميثيل : اءهالمرفق 
    
    

  التمويل 
مليون دوالر (

  )أمريكي

  اإلزالة 
 من قدرات استنفاد أطنان(

  )األوزون

  ة الجاريةلسنعمال لاألمخصصات خطة 

 0  0  
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  وصف المشروع
 

 من مقترح مشروع إلزالة عشرة أطنانحكومة زامبيا، نيابة عن قّدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،  .1
 والبستنة مقطوعةزهار الـاأل و في قطاعات التبغيل المستخدم من بروميد الميثقدرات استنفاد األوزون
 تكلفةال بلغتو . كي تتم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسينوأعمال ما بعد الحصاد

دعم الوكالة البالغة تكاليف  إضافة إلى دوالراً أمريكياً 602 625اإلجمالية للمشروع كما تم تقديمها أصالً 
ت بروميد استعماالوسينجم عن الموافقة على هذا المشروع اإلزالة التامة لجميع هذا . والراً أمريكياًد 45 197

  . في زامبيامراقبة الميثيل ال

  خلفية 
  
قامت اللجنة التنفيذية حتى اآلن بتمويل نشاط واحد في قطاع بروميد الميثيل في زامبيا، حيث كانت اللجنة قد  .2

 3 250دعم الوكالة البالغة تكاليف  إضافة إلى دوالر أمريكي 25 000 على مبلغ ينوافقت في اجتماعها الثالث
 لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بغرض تنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتعزيز قدرة دوالراً أمريكياً

ولقد تم  ثيل؛ال رفع الوعي حول بروميد الميغير الحكومية في مجالمؤسسات الزراعية المحلية والمنظمات 
  . 2001إتمام هذا النشاط في آذار 

  وصف المشروع 
 
 من قدرات استنفاد انطنسبعة أمن أصل االستهالك اإلجمالي لبروميد الميثيل في البلد، ُيستخدم ما مقداره  .3

 مؤسسة وتلعب . هكتار2000 ةمساحل جمالياإلنتاج تغطي اإل شجيرات التبغ هكتار من 23تبخير  في األوزون
. على حد سواءعمال المزارعين الصغيرة والكبيرة دور الجهات الممثلة ألغ في زامبيا واتحاد الفالحين الوطني التب

الدودة الخطية والفطور في إنتاج سبعة هكتارات من غاز تبخير للسيطرة على وُيستخدم بروميد الميثيل أيضاً ك
؛ وأربعة هكتارات من منتجات )ت استنفاد األوزون من قدرااًطن 1.6( السيما إنتاج الورود مقطوعةزهار الـاأل

 شركات  ثالثبتطبيق من قبل مبانيوال السلع تبخير وكذلك في)  من قدرات استنفاد األوزون واحدطن (البستنة
 . تبخير ُمختصة

 :  بروميد الميثيل كما يلياستعماليقترح المشروع استبدال  .4

السيما في صفيحة العائمة رات التبغ هي نظام الـ في إنتاج شجيستعمال لالالتي اختيرتالتقنيات   )أ (
  تقنية البديلة الُمختارة وحدها أو بالتشارك معوياتإنتاج الكميات الكبيرة، إضافة إلى الكيما

هذا وسيتم تقديم التدريب على هذه التقنيات إلى . زارع األصغر حجماًالتشميس بالنسبة للَم
 المزارعين والفنيين؛

 التشميس تقنية  والبستنة هيمقطوعةزهار الـاأل في قطاعي ستعمالرت لالالتقنيات التي اختي  )ب (
وحده أو (بالتشارك مع وضع كميات ضئيلة من الكيماويات البديلة، إضافة إلى التبخير العضوي 

 هذا وسيتم تقديم التدريب إلى المزارعين؛ ).  التشميستقنية بالتشارك مع

الفوسفين بالتشارك مع  تقنية ع ما بعد الحصاد هي في قطاستعمالالتقنيات التي اختيرت لال  )ج (
وسيتم تقديم هذا الخيار البديل من خالل تقديم التدريب . الموّحدة إلدارة األوبئة واآلفاتالتقنيات 

ـّرين والفنيين والمفتشين250إلى حوالي   . من الُمبخ
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  :فق ما يلي تُقّسم ودوالراً أمريكياً 602 625 اإلجمالية للمشروع إلى تكلفةتصل ال .5

  دوالر أمريكي        البند
  512 859    معدات ومواد زراعية 

  494 230      برنامج تدريبي
  )404 463(      تشغيليةتكاليف 

 بروميد الميثيل بواسطة قانون الحماية البيئية وضبط التلوث استعماليتم تنظيم عمليات استيراد وتوزيع و .6
مبيدات والمواد السّمية ال المتعلق بهقسمقّدم هذا القانون في وي.  زامبياالذي ينص على تأسيس المجلس البيئي في

ت ستعماالبإصدار حظر على اال هذا وستقوم الحكومة عند إتمام المشروع. القواعد المتعلقة بضبط بروميد الميثيل
 .  لبروميد الميثيل في زامبيامراقبةال

 
  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 من بروتوكول مونتريال، انخفض استهالك 7لغت عنها حكومة زامبيا وفق المادة بحسب البيانات التي أب .7
من قدرات استنفاد  إلى ستة أطنان 2001 في عام  من قدرات استنفاد األوزوناًطن 14.3بروميد الميثيل من 

من قدرات طناً  17.5 أقل سلفاً بما مقداره 2007استهالك بروميد الميثيل خالل عام  (2007 في عام األوزون
خرى، تم تصميم المشروع إلزالة عشرة من ناحية أ).  من المستوى األعلى المسموح به لذلك العاماستنفاد األوزون

وأشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن .  من بروميد الميثيل من قدرات استنفاد األوزوننانطأ
طناً من  12.6 إلى 10.2 كان يرواح بين 2005 و2002استهالك بروميد الميثيل خالل الفترة ما بين عامي 

قدرات من ستة أطنان ، وأنه تم خالل العامين المنصرمين فقط تخفيض االستهالك إلى قدرات استنفاد األوزون
ولدى إجراء المزيد من . 2005لذلك، تم بناء المشروع على أساس استهالك بروميد الميثيل عام . استنفاد األوزون

المناقشات، تم االتفاق على اعتبار مستوى استهالك بروميد الميثيل في المشروع هو االستهالك الوسطي الرسمي 
الحظت األمانة أيضاً ). طناً من قدرات استنفاد األوزون 7.4أي  (2007 و2005الُمبلغ عنه للفترة ما بين عامي 

طناً من  23.5 أن يرتفع إلى من قدرات استنفاد األوزونستة أطنان أنه يمكن لالستهالك الحالي في زامبيا البالغ 
نظراً ألن البلد لم يلتزم بعد ) من خط األساس% 80أي بنسبة ( في السنوات القادمة قدرات استنفاد األوزون

  . بتسريع عملية تخفيض استهالك بروميد الميثيل

 إلى أن إنتاج التبغ قد وصل إلى أعلى مستوى له عام أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .8
 نزعة التي اعترضتكانت أهم األسباب من ناحية أخرى، . ، لكنه واظب على االنخفاض منذ ذلك الوقت2005

زدياد صادرات النحاس وانهيار أسعار التبغ في األسواق العالمية، إضافة إلى  ا2007 و2007النمو خالل عامي 
 . النزعات العالمية في تخفيض مساحة األراضي المخصصة إلنتاج التبغ

 ولقد عّبر مزارعي التبغ .صفيحة العائمةاليقترح المشروع استبدال بروميد الميثيل في قطاع التبغ بنظام  .9
ظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أشارت إلى أن اختيار التقنية البديلة قد تم بالتنسيق بداية عن قلقهم، غير أن من

  المواد المتوافرة على المستوى المحليتوفير التقنية مثل المشكالتحل إضافة إلى مع جميع الجهات المعنية؛ 
 . عبر البالدلي توزيع الصفائحتا وتم بال؛ودرجات الحرارة المنخفضة أثناء الليل )لحاء الصنوبريات المتحلل(
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ناقشت األمانة أيضاً عدداً من النقاط األخرى مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بما في ذلك  .10
المطلوبة وسعر الواحدة منها، والمعدات   الصفائحالتشغيلية، وعددتكاليف الُمتكبدة لحساب الوفورات من التكاليف ال

 المرتفعة لبرامج التدريب آخذين بعين االعتبار المستوى المتدني نسبياً تكلفة، والالسلعوالضرورية لتبخير المباني 
 وعالجتوبناًء على ذلك، راجعت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مقترح المشروع . لالستهالك في البلد

طناً من  7.4ق عليها مع المنظمة إلزالة  اإلجمالية الُمتفتكلفةوصلت الهذا ولقد . القضايا التي تم بحثها مع األمانة
 . دوالراً أمريكياً 289 548 إلى  من بروميد الميثيلقدرات استنفاد األوزون

ساعدت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حكومة زامبيا في وضع مسودة اتفاقية بين الحكومة  .11
  .واللجنة التنفيذية، وهي واردة في المرفق األول لهذه الوثيقة

  التوصيات 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية ببحث ما يلي .12

زهار األوت التبغ استعماالالموافقة على برنامج المساعدة الفنية لإلزالة الكلية لبروميد الميثيل في   )أ (
 289 548 إجمالية تصل إلى تكلفةفي زامبيا ب وأعمال ما بعد الحصاد  والبستنة مقطوعةالـ

 لصالح منظمة األمم دوالراً أمريكياً 21 716دعم الوكالة البالغة اليف تك إضافة إلى دوالراً أمريكياً
أي تمويل إضافي إلزالة أنه لن ُيقّدم إلى زامبيا على أساس المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك 

  في البلد؛ ومراقبةت بروميد الميثيل الاستعماال

بروميد ت ستعماالتنفيذية إلزالة االالموافقة على مسودة االتفاقية بين حكومة زامبيا واللجنة ال  )ب (
  . )المتضمنة في المرفق األول( مراقبةالميثيل ال
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   األولالمرفق

  )مسودة(ل في زامبيا الشروط التي تم االتفاق عليها إلزالة بروميد الميثي

دوالراً أمريكياً كتمويل  289 548 من حيث المبدأ، على صرف مبلغ وقدره ،اللجنة التنفيذية توافق .1
ية لالستعماالت الكلاإلزالة  االلتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة من أجل  لتحقيق سيكون متوافراًماليإج

 وذلك وفقاً للتفاهمات ما قبل الشحنو  الصحي الحجراستعماالتزامبيا باستثناء المراقبة لبروميد الميثيل في 
 . واالعتبارات التالية

 من قدرات  طنا29.4ً ، كما أبلغت أمانة األوزون، هوزامبيامتثال في إن خط األساس لبروميد الميثيل لال .2
  وبناًء. من قدرات استنفاد األوزون ستة أطنان، بلغ استهالك بروميد الميثيل2007وفي سنة . استنفاد األوزون

امتثلت  وفقا لبروتوكول مونتريال و2002 لسنة  قد حققت االمتثال لاللتزام بالتجميدزامبياعلى ذلك، تكون 
 2005التي حددها عليها البروتوكول لسنة % 20للتخفيض بنسبة 

ع المذكورة أعاله وااللتزامات األخرى المقدمة في و لشروط المشرسوف تكفل التخفيضات المنفذة وفقاً .3
على زامبيا وفي هذا الصدد، سوف تعمل . بالجدول الزمني للتخفيض الوارد أدناه زامبيا ع التزامووثيقة المشر

فض استهالكها الوطني من االستعماالت المراقبة لبروميد الميثيل إلى ما ال يتجاوز مستويات االستهالك التالية خ
  :في السنوات الموضحة في الجدول التالي

  المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون
 التي ستتم إزالتهاالكمية   السنة

  )أطنان من  قدرات استنفاد األوزون(
  *يالُمتبقاالستهالك 

  )أطنان من  قدرات استنفاد األوزون(
2008  0 7.4 
2009  2.0  5.4 
2010  2.0 3.4 
2011  3.4 0.0 
  7.4  اإلجمالي

 . االستعماالت المراقبة لبروميد الميثيل* 

 استدامة مستويات االستهالك المشار إليها أعاله بصفة دائمة من خالل  تحقيق بالعمل علىزامبياتلتزم  .4
 . وأي سياسات أخرى ترى أنها ضروريةالقيوداستخدام 

  والبستنة مقطوعةزهار الـاألوالتبغ  بيانات االستهالك المحددة في قطاعات زامبيااستعرضت حكومة  .5
 على ذلك، تبرم الحكومة هذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية على وبناًء. تثق في صحتهاوأعمال ما بعد الحصاد، وهي 
 لبروميد الميثيل في تاريخ الحق، الستعماالت المراقبةفي مجال ا ستهالك إضافيأساس أنه في حالة ظهور أي ا

 . وحدهازامبياسوف تقع مسؤولية ضمان إزالته على عاتق حكومة 

، باالتفاق منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالمرونة في تنظيم وتنفيذ زامبياسوف تتمتع حكومة  .6
. كثر أهمية وفاء بااللتزامات المتعلقة بإزالة بروميد الميثيل المشار إليها أعاله التي ترى أنها أاريععناصر المش

على إدارة تمويل المشروع على نحو يكفل تحقيق التخفيضات  وتوافق منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 .المحددة لبروميد الميثيل المتفق عليها

 إلى اللجنة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في  سنوياًقريراًترفع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ت .7
  والبستنة وأعمال ما بعد مقطوعةزهار الـاألوالتبغ قطاعات االلتزام بتخفيضات بروميد الميثيل المطلوبة في 

الت التي يتم ، وكذلك بشأن التكلفة السنوية المتعلقة باستخدام التكنولوجيات البديلة التي يتم اختيارها والمدخالحصاد
  .شراؤها بأموال المشروع

-----  
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