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 اليمن: مشروعاقتراح 
 

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن االقتراح بمشروع التالي
  

  التخلص التدريجي
  

 
: الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لألوزونالخطة  •

 الشريحة األولى
برنامج األمم المتحدة للبيئة 

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية
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 وصف المشروع
 

بوصفه وكالة رائدة، نيابة عن حكومة اليمن، خطة وطنية للتخلص ) يونيب(قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة  .1
 اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الخامس والخمسين، وسينفذ يهاالتدريجي من المواد المستنفدة لألوزون لكي تنظر ف

تكاليف الخطة ويبلغ مجموع . المشروع مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بوصفها وكالة منفذة شريكة
 دعم الوكالة البالغة  تكاليفإلى باإلضافة دوالر  740,000( دوالر  1,875,300الوطنية بالصورة التي قدمت بها 

 دوالرا  85,148تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى  دوالر 1,135,300 لليونيب وبالنسبة دوالر  96,200
 .)بالنسبة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ية فلورية والهالونات بحلول نهاية عام ويقترح المشروع التخلص الكامل من مركبات الكربون الكلور .2
ومستويات خطط . وروفورمكلوالميثيل وقف االستهالك من رباعي كلوريد الكربون مواصلة فضال عن 2009

 بداالت استنفاد  طن 1796.1بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية : األساس لالستهالك هي كالتالي
ا بداالت استنفاد األوزون وبالنسبة لرباعي كلوريد الكربون صفر من  طن140األوزون، وبالنسبة للهالونات 

وتتضمن الخطة .  طن بداالت استنفاد األوزون0.9كلوروفورم لوبالنسبة للميثياألطنان بداالت استنفاد األوزون 
ة التي تستخدم لتمويل إعداد إستراتيجية لالنتقال من أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننالوطنية للتخلص أيضا طلبا 

  .على مساعدة تقنية لقطاع الهالوناتمركبات الكربون الكلورية فلورية، وللحصول 

  الخلفية

 مركبات الكربون الكلورية فلورية

 على خطة إلدارة غازات 2002تموز / وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والثالثين في يوليه .3
من خمسة وكانت هذه الخطة تتكون . باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالةات دوالر  1,836,805التبريد لليمن بمبلغ 
تدريبي مشروع لالسترجاع وإعادة التدوير، ومشاريع لوضع قواعد وتشريعات، وبرنامج : مكونات رئيسية هي

ة  إداربشأن الممارسات الجيدة إلدارة غازات التبريد، وتدريب موظفي الجمارك ومكون لرصد عملية تشغيل خطة
 .دوالر من هذه الخطة  184,900وقد بقى رصيد قدره . غازات التبريد

  :وفيمايلى اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن في إطار خطة إدارة غازات التبريد .4

 وجرى تحديد المنتفعين المحتملين، وأنشئت ،تم شراء أجهزة لالسترجاع وإعادة التدوير للمشروع  )أ (
 وتتمثل األنشطة التي مازال يتعين .ا من مدربي المستقبل مدرب39 للتدريب وتدريب خمسة مراكز

ى ل التبريد في توزيع المعدات عاالضطالع بها، باستخدام األموال غير المنفقة من خطة إدارة غازات
 المعدات؛ ورشة وتدريب المنتفعين ورصد وتقييم عمل 134

اد المستنفدة لألوزون عام الموب الخاصةقواعد الوصدر قرار وزاري بشأن . وضع قواعد وتشريعات )ب (
ويبدو أن نظام منح التراخيص . ذات الصلة وهو القرار الذي يعالج معظم وليس كل القضايا 2006

 قد وضع؛

جرى تزويد مراكز التدريب الخمسة :  الجيدة إلدارة غازات التبريدبرنامج التدريب على الممارسات )ج (
التدريب، وجرى تدريب دة التدوير بأجهزة التي أنشئت في إطار المشروع الفرعي لالسترجاع وإعا

المتبقيين من الفنيين  من الفنيين 340 في حين مازال يتعين تدريب تبريد فني 790 مدربا و50
 المستهدفين في األصل؛
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 موظفا من موظفي الجمارك 45عقدت حلقة عمل لتدريب المدربين لعدد : تدريب موظفي الجمارك   )د (
أجهزة تحديد غازات التبريد،  جهازا من 22 وقدم عدد ، الصلةوممثلين من السلطات األخرى ذات

من التدريب الذي  موظفا من موظفي الجمارك خالل المرحلة التالية 321ومازال يتعين تدريب 
 ؛12سيجري في كل من موانئ الدخول المتعلقة بالجمارك الرئيسية البالغ عددها 

    عضوا من مختلف 19 للرصد يتكون من ني فريق وطأنشئ: رصد خطة إدارة غازات التبريد) ه(
 .المحافظات في اليمن

 دوالر لكي  35,000ووافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الثامن والعشرين على تمويل مشترك بمبلغ  .5
  ).البحرين ولبنان وقطر واليمن( الهالونات في غرب آسيا تخزينتقوم فرنسا وألمانيا بإعداد مسح لخطة إدارة 

  دوالر 235,000 ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الثالثين على تمويل مشترك آخر بمبلغ وبعد .6
 دوالر لحلقة عمل يقوم بتنظيمها  50,000 إضافي قدره  الهالونات مع مبلغتخزين لوضع خطة إقليمية إلدارة

لعرض ونشر النتائج ولتقديم بيانات عملية لألنشطة المتعلقة باستخدام البدائل، واسترجاع وإعادة تدوير اليونيب 
 الهالونات في ولم يسفر إالّ عن تأثير طفيف على استهالكولم يحقق المشروع سوى نجاحا محدودا، . الهالونات

تقييم النهائي بشأن مشاريع تخزين الهالونات في تقرير ال"المتعلق بـ اليمن، وهو ما لوحظ أيضا في تقرير التقييم 
وذكرت المذكرة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/10، الوثيقة "القدرات المركبةالبلدان التي ينخفض فيها حجم 

  بعد على االستفادة من المشروع اإلقليمي لمصرف الهالونات وتضمنت مكونا يطلباأيضا أن اليمن ليس قادر
  .ية فيما يتعلق بأنشطة الهالوناتتمويال للمساعدة التقن

 السياسة والتشريع
 
 275/2006لدى اليمن قرار وزاري شامل عن التشريع الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون، وهو القرار  .7

  .2006تموز / الصادر في يوليه

 قطاع التبريد
 
لرغاوي يرصول واجرى التخلص تدريجيا من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية في قطاعات اال .8

 المتبقي من مركبات الكربون الكلورية فلورية البالغ ، كان االستهالك2007ام واعتبارا من ع. والمذوبات
بداالت استنفاد األوزون في قطاع التصنيع  طن 81.4( بداالت استنفاد األوزون في قطاع التبريد  طن 268.74
واقترح أن تسند األولوية للقطاع ). طاع تقديم الخدمات بداالت استنفاد األوزون في قطن  187.60التجاري و

 .الفرعي المتعلق بتقديم الخدمات في خطة إدارة غازات التبريد

فلورية الذي يتعين التخلص منه بالتدريج بمساعدة ويبلغ االستهالك المتبقي من مركبات الكربون الكلورية  " .9
 ." بداالت استنفاد األوزونن ط 177.3 مؤهال،  ذلكتعدد األطراف، إذا كانمن الصندوق الم

 دوالرات، 4.00 بمبلغ R-11 : على النحو التالي2007وكانت أسعار غازات التبريد بالكيلوغرام في أوائل  .10
R-12  دوالر،  11.84 بمبلغ R-22  دوالر،  6.82 بمبلغ R-502  دوالر،  15.50 بمبلغ R-134a  بمبلغ 

  10.00 بمبلغ  R-141b دوالر،  9.02 بمبلغ  R-406aدوالر،   17.35 بمبلغ  R-404a،  دوالر 19.86
  .دوالرات
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 قطاع مكافحة الحرائق
 

 طن متري من 73.62 و1211 طن متري من الهالونات 14.7تقدر قدرة الهالونات المركبة بمقدار  .11
ة إلدارة تخزين خطة إقليمي وكما أشير سلفا سبق للجنة التنفيذية أن وافقت على التمويل لوضع .1301الهالونات 

  .الهالونات في أربعة بلدان في إقليم غرب آسيا بما في ذلك اليمن

 األنشطة المقترحة في خطة إدارة التخلص النهائي
 

  .:يقترح تنفيذ األنشطة التالية من خالل مشروع خطة إدارة التخلص النهائي .12

يشمل تطبيق بعض القوانين والقضاء على االتجار غير القانوني وهو النشاط الذي س السياسات إنفاذ  )أ (
نية من أصحاب المصلحة وتحديث قدرات تحديد غازات الفرعية وبرنامج لبناء القدرات للفئات الوط

 التبريد؛

برنامج للتدريب في مجال التبريد وإصدار الشهادات يشمل مدونات ممارسات وخطة إلصدار  )ب (
عادة تهيئة البيانات العملية، إلالشهادات، وإنشاء تسعة مراكز تدريب إضافية، وتصميم برنامج 

 الجيدة وإعادة التهيئة؛ من الفنيين اإلضافيين في مجال التدريب على الممارسات 1500وتدريب 

مساعدات تقنية للترويج للممارسات الجيدة في تقديم الخدمات في مجال التدريب وزيادة استرجاع  )ج (
 التبريد الكبيرة؛وإعادة تدوير مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجهزة 

تحويل صناعات التبريد التجارية العشر المتبقية عن مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى مركبات   )د (
ألغراض نفخ الرغاوي ومركبات الكربون الهيدروفلورية ) ب(141الكربون الهيدروكلورية فلورية 

 بوصفها غازات تبريد؛) أ (134-

ستنشاق بالجرعات المقننة المستوردة التي تستعمل مركبات إعداد إستراتيجية انتقالية ألجهزة اال  )ه (
 الكربون الكلورية فلورية؛

 مساعدات تقنية ألنشطة الهالونات؛  )و (

  .رصد وتنفيذ المشروع )ز (

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات
 

ن بينها استعرضت األمانة المذكرة وأثارت عددا من المسائل مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية م .13
 لدى 11-مسألة البدائل المحتملة لتمويل معدات إعداد الرغاوي المعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية 

 وتمثيلومبررات المكونين المتعلقين بالهالونات وأجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة , صناعات التبريد التجارية
  . وقت إعداد هذه الوثيقةمازالت جارية جميع المكونات وكانت المناقشات

  التوصية
 

  قيد اإلعداد .14
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