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 بوليفيا: مقترحات بمشروعات 
  

 :تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن المقترحات بمشروعات اآلتية      

 :الرغاوي 

        من قطاع الرغاوي ODSإزالة الـ  •
 اليوئنديبي 

 :غازات التبخير 

 اليوئنديبي   )الحجر الصحي والسابقة للشحن فيما عدا استعماالت (إزالة نهائية لبروميد الميثيل  •
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 ورقة تقييم المشروع 
 بوليفيا

 : القطاع  الرغاوي ) :2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 9,10

 :عتبة جدوى التكاليف في القطاع الفرعي  الجاسئة آغ/ دوالر أمريكي83.7

  

 ت التبغإزالة بروميد الميثيل من شتال )أ(
 بيانات المشروع  بروميد الميثيل

  التبغ
 )ODPطن (استهالك المنشأة  5.40
 )ODPطن (وقع المشروع  4.90

 )أشهر(مدة المشروع  36
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  226,131

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   137,000

 )ب(الطوارئ تكلفة   13,700
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   10,511

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   161,211
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  161,211

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  20.55
 ة ؟هل تأيد تمويل الجهة النظير نعم

 الوآالة الوطنية المنسقة  آوغو
 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي

  
 

  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  161,211
 )ODPطن (وقع المشروع  4.90

 آغ/جدوى التكاليف دوالر 20.55
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  20,957

 )دوالر أمريكي(صندوق المتعدد األطراف مجموع التكلفة على ال 182,168
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 وصف المشروع 

 خلفية القطاع 

ODP tonnes  43.06  أخر رقم متاح عن االستهالك الكلي من الـODS) 2000( - 

ODP tonnes  75.67             استهالك خط األساس من مواد المجموعــــة األولى من المرفق ألف)CFC
( 

- 

ODP tonnes 41.14 2000واد المجموعة األولى من المرفق ألف لعام االستهالك من م - 

ODP tonnes 10.33  استهالك خط األساس من الـCFCفي قطاع الرغاوي  - 

ODP tonnes 10.90  استهالك الـCFC 2000 في قطاع الرغاوي عام - 

US $108,480.00     ر تى آخ رغاوي ح اع ال ي قط تثمارية ف روعات االس تمدة للمش وال المع األم
 2001 يوليه

- 

ODP tonnes 5.00   ـ دار ال ي      CFCمق تمدة ف ثتمارية المع روعات االس ته بالمش وب إزال  المطل
 2001قطاع الرغاوي حتى نهاية يوليه 

- 

ODP tonnes 0  ـ دار ال اع   CFCمق ي قط تمدة  ف تثمارية المع روعات االس زالة بالمش  الم
يه     ة يول تى نهاي رغاوي ح ـ   (2001ال املة ال ت CFCش ي إزيل ي  الت  ف

 )المشروعات التي لم يبلغ بعد عن إتمام إنجزها 

- 

ODP tonnes 5.00  ـ دار ال اع   CFCمق ي قط تمدة ف ة المع تثمارية الجاري روعات االس ي المش  ف
  .2001الرغاوي حتى نهاية يوليه 

- 

ODP tonnes 0  مقدار الـCFC 2001 المتبقية لإلزالة في قطاع الرغاوي حتى نهاية يوليه - 

ODP tonnes 5.40   ـ دار ال ى     CFCمق ة إل تثمارية المقدم روعات االس تها بالمش وب إزال  المطل
 ) .2001ديسمبر ( للجنة التنفيذية 35االجتماع الـ 

- 

ODP tonnes 0  مقدار الـCFC 2001 المتبقية لإلزالة في قطاع الرغاوي في نهاية عام  - 

 

 القطاعات الفرعية المتعددة 

 منشآت 6آوغو ، قد تبينت  ) COGO( دراسة مسحية مشترآة مع وحدة األوزون الوطنية        ذآر اليوئنديبي أن  -1
 طن   20-15 منشأة صغيرة  يبلغ مجموع استهالآها المقدر  15-10وتقدر آوغو أن هناك حوالي   . صغيرة للرغاوي الجاسئة  

ODP  وبعضها أصغر من أن يمكن النظر فيها منفردة ،. 

ويتكون المشروع من .  المتبقية لدى من يستعملونها في صناعة الرغاوي في بوليفيا ODSيعالج هذا المشروع الـ    -2
( للرغاوي الجاسئة  ODSفهناك مشروعات محددة  لشرآات تتعلق بمنشآتين صغيرتين تستعمالن الـ   . مكونتين رئيسيتين 

Isolcruz and Teplo (  ريع يحظر استعمال الـ  وسوف تقوم بوليفيا بسن تش . ومساعدة تقنية تشمل خطة إدارةCFC في 
فإذا ما تم اعتماد المشروع لن تقدم بوليفيا أي طلب آخر إلى         . تطبيقات الرغاوي ، بحيث يتزامن ذلك مع تنفيذ المشروع   

 .الصندوق المتعدد األطراف للحصول على موارد لقطاع الرغاوي         
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 :وتكلفة العنصرين في هذا المشروع هي آما يلي   -3

US $60,500 ساعدة الفنية   الم 

US $165,631   المشروعات االستثمارية 

US $226,131   المجموع 

Isolcruz, Teplo 

 تنتجان طائفة متنوعة من منتجات الرغاوي الجاسئة تشمل ألواح عزل   Isolcruz and Teploإن المنشآتين   -4
ومن  . 2000على التوالي عام   ODP طن 2 و ODP طن 4.3وآان استهالك المنشآتين . نصف قشرة  ورغاوي رزازية 

 بآلة اخراج ذات  1995 في فبراير Isolcruzالمقترح االستعاضة عن آلة األخراج ذات الضغط المنخفض المرآبة لدى   
 :وملخص تكاليف المشروع آما يلي   . Teploضغط عال وتوريد آلة اخراج ذات ضغط عال أخرى لعملية المزج باليد لدى    

جدوى 
التكاليف دوالر 

  *آغ/

 المجموع 

 دوالر أمريكي

التكاليف 
التشغيلية 
 اإلضافية

المساعدة الفنية  الطوارئ
 والتدريب

التجارب 
 دوالر أمريكي

معدات الرغاوي 
 دوالر أمريكي

 

28.36 99,244 7,356 8,353 10,000 25,535 50,000 Isolcruz 

33.19 66,387 5,892 5,500 10,000 19,995 25,000 Teplo 

 المجموع  75,000 43,530 20,000 13,853 13,248 165,631 30.67

 حيث أن بوليفيا من البلدان ذات االستهالك المنخفض فإن عتبات جدوى التكاليف ال تنطبق عليها  *

 b141-HCFCتبرير استخدام 

. جيا بديلة  آتكنولوHCFC-141bإن هذا المشروع يتمشى ومتطلبات اللجنة التنفيذية المتعلقة باختيار تكنولوجيا    -5
 .وآتاب اإلحالة من حكومة بوليفيا الذي يساند استخدام المنشآت لتلك التكنولوجيا مرفق بهذه الوثيقة     

 تعليقات وتوصيات األمانة 

 تعليقات 

  .33/2إن المشروعات االستثمارية تفي بمتطلبات اللجنة التنفيذية بموجب المقرر   -6

المشروعات االستثمارية وجرت مناقشة هذه القضايا مع اليوئنديبي وتم    تبينت األمانة بعض القضايا التقنية في  -7
 : االتفاق على المشروع على النحو اآلتي   

 

US $60,500    المساعدة الفنية 

US $100,711   المشروعات االستثمارية 

US $161,211  المجموع 
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لن تقدم طلبات أخرى للحصول على مساعدة       وتم التوصل إلى اتفاق على أساس أنه من المفهوم أن حكومة بوليفيا        -8
 .وطلب اليوئنديبي مرونة للحكومة في صرف األموال المعتمدة    . في قطاع الرغاوي 

 توصيات 
 من قطاع الرغاوي في بوليفيا بمستوى ODSتوصي أمانة الصندوق بالموافقة المفرشية على مشروع إزالة الـ  -9

 :  المبينة فيما يلي التمويل وما يرتبط به من تكلفة المساندة 

 

تكلفة المساندة دوالر  الوآالة المنفذة
 أمريكي

تمويل المشروع دوالر 
 أمريكي

  عنوان المشروع

 )أ(  من قطاع الرغاوي ODSإزالة الـ  161,211 20,957 اليوئنديبي

 جديد للحصول على    إن الموافقة على المشروع هي على أساس أنه من المفهوم أن حكومة بوليفيا لن تقدم أي طلب        -10
 .مساعدة في قطاع الرغاوي 

 .سيكون لحكومة بوليفيا مرونة في صرف األموال المعتمدة بشرط الوفاء بجميع أهداف هذا المشروع        -11
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 ورقة تقييم المشروع 
 بوليفيا

 : القطاع  غازات التبخير  ) :2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 5.1
 :ى التكاليف في القطاع الفرعي عتبة جدو  ال ينطبق

  

 )فيما عدا استعماالت الحجر الصحي والسابقة للشحن (إزالة نهائية لبروميد الميثيل  )أ(
 بيانات المشروع  بروميد الميثيل

  
 )ODPطن (استهالك المنشأة  1,525.00
 )ODPطن (وقع المشروع  1,525.00

 )أشهر(مدة المشروع  48
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  270,652

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   
 )ب(الطوارئ تكلفة   
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   221,032
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  221,032

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 

 الوآالة الوطنية المنسقة  آوغو
 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي

  
 

  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  
 )ODPطن (وقع المشروع  
 آغ/والرجدوى التكاليف د 
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  
 )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف  
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 وصف المشروع 
 )فيما عدا استعماالت الحجر الصحي والسابقة للشحن     (إزالة نهائية لبروميد الميثيل 

وفي اآلوانة األخيرة فتحت السياسات   . ODP 6.0يبلغ إن خط األساس لبروميد الميثيل في بوليفيا قد حسب بأنه     -12
وخالل العام الماضي ، زاد استهالك   . االقتصادية التي تم إدخالها في البلد أبواب سوق استيراد السلع بما فيها المبيدات     

متوقع أن يزداد  ومن ال  . 1998-1995 أضعاف تقريبًا بالقياس إلى متوسط استهالآه خالل المدة   3بروميد الميثيل بمقدار 
 .االستهالك بنسبة محسوسة في المستقبل 

المستعملة في تطهير التربة ) ODP طن  5.1(إن حكومة بوليفيا تقدم مشروعًا إلزالة آل استهالك بروميد الميثيل     -13
 .في إنتاج البطاطس بالتقاوي المشهود لها ، والخضار والفروالة ومشاتل الزهور      

وير التكنولوجيات البديلة اآلتية لبروميد الميثيل آي تتمشى مع الظروف المحلية ، وهي  سوف يقوم المشروع بتح -14
الفروالة و مشاتل  (التشميس مع مواد آيمياوية بديلة : التكنولوجيات بديلة تم التدليل على نجاحها في بلدان أخرى  

تقاوي البطاطس     (والبسترة بالبخار  ) مشاتل الخضروات  (والتبخير األحيائي وأنظمة المقاصير العائمة  ) الخضروات  
والمتطلبات األساسية من المعدات هي ثالثة غاليات ذات حجم صغير ومواد أخرى متعلقة بالمزارع ) . والزهور المقطوفة   

 . ) دوالر أمريكي 77,000مقاصير من البالستك ، ترمومترات تربة ، أجهزة غرس التقاوي بتكلفة تبلغ  (

إقامة لجنة وطنية لالستعاضة عن بروميد الميثيل ، وتقوم بتوريد وصرف  : تقترح ما يلي أن حكومة بوليفيا   -15
المزارع التي تستعمل بروميد الميثيل ؛ وتنفيذ نقل التكنولوجيا وبرنامج تدريبي بالنسبة لعدد         /المعدات والمواد للمشاتل    

ى جميع ما يستعملون بروميد الميثيل ؛ رفع مستوى صغير ممن يستعملون بروميد الميثيل وأخصائييه ثم مد هذا التنفيذ عل
الوعي بين المزارعين بشأن ضرورة  إزالة بروميد الميثيل ؛ ووضع سلة من السياسة العامة وخطة عمل تتعلق ببروميد    

وسوف    . إزالته  الميثيل لكفالة أن تكون البدائل المنتقاة قابلة لالستدامة وآفالة عدم العودة إلى استعمال بروميد الميثيل بعد           
وتكاليف التدريب وبرنامج االرشاد  . يشمل ذلك تدابير لتقييد استيراد بروميد الميثيل تمشيا مع الجدول الزمني المتفق عليه   

 . دوالر أمريكي   174,000الزراعي وإدارة  شؤون المشروع تبلغ     

 المواشى والشؤون الريفية ، والجمارك ،   سيقوم اليوئنديبي بتنفيذ المشروع في تعاون مع وزارة الزراعة ، إدارة  -16
 .واتحادات المنتجين الزراعين ومراآز البحث الوطنية ، تحت اإلشراف الوطني لوحدة األوزون      

 . سنوات 4والوقت المقدر لتنفيذ المشروع هو   -17
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 تعليقات وتوصيات األمانة 

 تعليقات 

تقدمه حكومة بوليفيا آي تنظر فيه اللجنة ) وميد الميثيل بر(إن هذا النشاط هو أول نشاط في قطاع التبخيـر       -18
 .التنفيذية 

  ODP طن 5.1 يبلغ 2000 واستهالك عام ODP طن 0.6إن خط األساس الستهالك بروميد الميثيل قد حدد بأنه  -19
 . 2001نهاية عام  بODP طن 9.0 ، ألن هذا الوفاء يقتضي إزالة 2002ولذا فإن بوليفيا لن تستطيع الوفاء بتجميد عام   

 من خالل وضع وتطبيق تشريع مناسب لرقابة بروميد   2002وفي هذا الصدد التزمت حكومة بوليفيا بتثبيت استهالك عام   
  .2006الميثيل وبدء تنفيذ المشروع االستثماري النجاز اإلزالة الشاملة لبروميد الميثيل بنهاية عام     

شروع ، قام اليوئنديبي بإبالغ األمانة أن هناك قدرًا آبيرًا من العمل مطلوبًا  فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الم -20
ولم . أن بروميد الميثيل مستعمل في إنتاج طائفة متنوعة من المحاصيل : إلزالة بروميد الميثيل في بوليفيا ، لألسباب اآلتية  

ا فاألمر يقتضي عمًال فنيًا آبيرًا لدى المنتجين لتكييف  أو مساعدة تقنية في هذا القطاع ولذ    /تجر في بوليفيا مشروعات تدليل و 
) وهو أمر يقتضي إسهامات من الخبراء اإلقليمين (التكنولوجيات البديلة المستعملة في البلدان األخرى بالنسبة لكل محصول     

 يوفر المشروع تدريبًا  وعلى أثر التحول إلى البدائل البد أن    .  مناطق والمستعملون مشتتون  8ويستعمل بروميد الميثيل في 
 .  محاصيل وأنحاء شتى من البلد  5 من صغار المزارعين والمنتجين واألخصائيين ، في  90وإرشادا زراعيا ألآثر من  

ناقشت األمانة واليوئنديبي القضايا المتعلقة بحجم وتكلفة برنامج التدريب وإدارة  البرنامج وعنصر النقل وتبعًا      -21
 . دوالر أمريكي 44,000 على تصحيح التكاليف بمقدار لذلك وافق اليوئنديبي   

إن اليوئنديبي يساعد حكومة بوليفيا على صياغة اقتراح باتفاق يعقد بين تلك الحكومة واللجنة التنفيذية ، يتضمن   -22
ياغته النهائية ومشروع هذا االتفاق سوف يوضع في ص . اإللتزامات وخطة العمل المقترحة إلزالة بروميد الميثيل في بوليفيا   

 . للجنة التنفيذية  35قبل االجتماع الـ 

 توصية  

 وعلى أساس   .) دوالر أمريكي  221,032(اتفقت أمانة الصندوق واليوئنديبي على التكلفة اإلجمالية للمشروع     -23
 ، فإن اللجنة    2002االعتبارات السابقة وعلى وجه التحديد مدة المشروع واحتمال عدم امتثال بوليفيا للتجميد المقرر لعام           

 . التنفيذية قد ترغب في أن تنظر في هذا المشروع  

------- 

 






