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  واتنمتعّددة السالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 
  اليمن

 
  الوكالة المنفذة/ة الثنائيةوكالال  عنوان المشروع

 ألمانيا  )الشريحة األولى(اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل 
  

وزارة المياه والبيئة،  :الوكالة الوطنية المنسقة
 سلطة حماية البيئة

  
  ها المشروعيغطي للمواد المستنفدة لألوزون التي االستهالك المبلغ عنهأحدث بيانات 

  )2007تشرين األول /، حتى أكتوبر2006، (ODP)أطنان قدرات استنفاد األوزون  (7- بيانات المادة:ألف
  

    35.7  بروميد الميثيل
      
  
تشرين األول /، حتى أكتوبر2007، (ODP)أطنان قدرات استنفاد األوزون (لبرنامج القطري القطاعية لبيانات ال: باء

2008(  
  

  
   (ODP)) أطنان قدرات استنفاد األوزون( المؤهل للتمويل CFCاالستهالك المتبقي من 

  
 (ODP) ستنفاد األوزون قدرات اأطنان  اإلزالة الكاملة    ):  دوالر أمريكي( مجموع التمويل :خطة عمل السنة الجارية

  
 المجموع 2015 2014 2012 2010 2008    بيانات المشروع

  0.0 43.6 43.6 43.6 43.6 حدود بروتوكول مونتريال
  0.0 0.0 20.0 30.0 30.0 حد االستهالك السنوي

بروميد 
 الميثيل

  35.9 0.0 10.0 10.0 10.0 5.9  حديثاالمغطاةاإلزالة السنوية كمية   )ODP طن(
 35.9  10.0 10.0 10.0 5.9   ازالتهقرر المODSمجموع استهالك الـ 

       )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 
 601,450   200,000 200,000 201,450  التمويل أللمانيا 
 601,450   200,000 200,000 201,450 اجمالي تمويل المشروع 

      ):يدوالر أمريك(تكاليف الدعم النهائية 
 76,159   25,325 25,325 25,509 تكاليف الدعم أللمانيا 
 76,159   25,325 25,325 25,509 اجمالي تكاليف الدعم 

دوالر (مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطـراف       
   225,325 225,325 226,959 )أمريكي

677,609 

 16.75  )كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 
  

  .على النحو المبين أعاله) 2008(الموافقة على تمويل الشريحة األولى : تمويلطلب ال
  

 دانفراللنظر على  توصية األمانة
  

ODS غازات تبخير عوامل تصنيع مذيبات تبريدخدمة ال  لتبريدصناعة ا رغاوي أيروسوالت  
 35.7       الميثيلبروميد 
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  وصف المشروع

قدمت حكومة ألمانيا، بالنيابة عن حكومة اليمن، مقترح مشروع لإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في اليمن،   -1
، قُدم أصال وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع، حسبما .جتماعها السادس والخمسينلنظر اللجنة التنفيذية في ا

وستؤدي الموافقة على هذا .  دوالرا أمريكيا97 513 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 750 100
  .ي اليمنالمشروع إلى اإلزالة الكاملة لجميع االستعماالت الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل ف

  الخلفية

 طنا من قدرات 52.8في اجتماعها الحادي واألربعين، في مشروع مقترح إلزالة نظرت اللجنة التنفيذية   -2
استنفاد األوزون بالنسبة لبروميد الميثيل في تبخير التربة في اليمن، وأحاطت علما بأن خط األساس لالمتثال 

، طلبت حكومة اليمن من األطراف، من 2001في عام (د األوزون  طنا من قدرات استنفا1.1لبروميد الميثيل بلغ 
 طنا 54.5 طنا من قدرات استنفاد األوزون إلى 1.1خالل لجنة التنفيذ، أن تغير خط أساسها لبروميد الميثيل من 

  ).من قدرات استنفاد األوزون

 مقترح المشروع حولاقشات وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن حكومة ألمانيا واألمانة قد أجريتا من  -3
 طنا 9.3 ووافقتا على إمكانية تقديم الشريحة األولى من المشروع، وذلك كبرنامج للمساعدة التقنية إلزالة كمية تبلغ

وسيجعل ذلك من الممكن تحقيق هدف االمتثال . 2004من قدرات اسنفاد األوزون بالنسبة لبروميد الميثيل في عام 
 األطراف في بروتوكول مونتريال على تغيير خط األساس لبروميد الميثيل في افقتوإذا  2005لعام لإلزالة 
، على المقترح كبرنامج للمساعدة التقنية 41/25وتبعا لذلك، وافقت اللجنة التنفيذية، من خالل مقررها . اليمن

 طنا من 9.1إلزالة كي  دوالر أمري32 500 زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  دوالر أمريكي250 000بتكلفة تبلغ 
 آليات تشغيلقدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل، على أساس الفهم بأن الموافقة على المشروع ال تخل ب

وأثناء تنفيذ المشروع، استمرت ألمانيا . )41/25المقرر (بروتوكول مونتريال التي تتعامل مع مسائل عدم االمتثال 
 وذلك لتغيير خط األساس لبروميد الميثيل ،اقشة المسائل المعلقة مع لجنة التنفيذمنمواصلة في مساعدة اليمن على 

  )).XVI/31المقرر (تمت الموافقة على طلب تغيير خط األساس في االجتماع السادس عشر لألطراف (

 الميثيل،  من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة لبروميدطنا 17 تنفيذ برنامج المساعدة التقنية إزالة نتج عن  -4
  . طنا من قدرات استنفاد األوزون7.9 بمقدار  التي التزمت بها حكومة اليمن الكميةأي كمية أكبر من

  وصف المشروع

، يستعمل معظم االستهالك من بروميد الميثيل في إنتاج الخيار 2007 أجري في عام مسحاستنادا إلى   -5
 وزهور)  في المائة3.2(، والفلفل ) في المائة5.6(طماطم ، وال) في المائة من االستهالك اإلجمالي90أكثر من (

 مناطق نائية في عدة محافظات مما يجعل فيوتوزع االستعماالت المتبقية لبروميد الميثيل ).  في المائة0.7 (الزينة
  .يةلوجستالتحويل صعبا من الناحية ال

مس ون اليمنيون في تعريض التربة للشوتتمثل البدائل الرئيسية لبروميد الميثيل التي يقبلها المزارع  -6
، والكيميائيات البديلة إلنتاج محاصيل الخيار والطماطم )في األماكن الباردة(والتبخير البيولوجي ) المناطق الحارة(

 هذه تستخدموسوف .  فيما بعد استعمال المواد المخمرة في البلدتم، سيزهور الزينةوفي حالة . والفلفل
 المشروع نفذوسي.  آفات التربة مع برامج تدريب للمزارعين والفنيينلمكافحةمتكامل ر نهج في إطاالتكنولوجيات 

هج تشريعية ونهج السياسة من أجل ضمان اإلزالة المستدامة لبروميد أيضا أنشطة مؤسسية، باإلضافة إلى نُ
  .الميثيل
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  : يليماك دوالر أمريكي مقسمة 750 100قدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بـ تُ  -7

الميدانية، التجارب مواد ، بما في ذلك ) دوالر أمريكي207 500(المعدات والمواد الزراعية   )أ(
   والمواد السمعية البصرية؛،الزراعية والمعدات

تدريبية عمل  حلقات وتشمل تنظيم)  دوالر أمريكي156 600(العمليات والخدمات المحلية   )ب(
، واالتصاالت، والمستشارين المحليين والسفر إعالمية واجتماعات مع المزارعين، وإنتاج مواد

  المحلي؛

  ؛) دوالر أمريكي42 000 (تكاليف السفر الدولي واإلقليمي  )ج(

ن، ون واإلقليميون الدوليو، بما في ذلك المستشار) دوالر أمريكي344 000(ن ووالموظف  )د(
  .ن والخبراء من المزارعينون المحليووالمستشار

ا كان مسجال على نحو ذ تمنع استيراد وإعادة تصدير بروميد الميثيل إال إئح مؤخرا لوااعتمدت اليمن  -8
التي شروط الويجب أيضا استيفاء جميع . التصدير/ في حصص االستيراد وفي تراخيص االستيرادسليم ومشموال

وتقترح حكومة اليمن إتمام اإلزالة الكاملة لالستعماالت الخاضعة للرقابة . اللجنة الوطنية لمبيدات اآلفاتوضعتها 
  .2015 ثانيكانون ال/ يناير1من بروميد الميثيل بحلول 

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

التقرير المرحلي  ( بهالصندوقذي أبلغت حكومة اليمن أمانة  ال2007الك بروميد الميثيل لعام بلغ استه  -9
 وهو يقل عن المستوى األقصى المسموح ، طنا من قدرات استنفاد األوزون35.7، بلغ )عن تنفيد البرنامج القطري

  . طنا من قدرات استنفاد األوزون7.9 به لالستهالك في تلك السنة بمقدار

 كبدائل لبروميد يمطعتائيات ووبناء على طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن استحداث كيمي  -10
ن يعيشون في مناطق نائية، أشارت حكومة ألمانيا إلى أن استعمال مم ، المزارعون القبليونذي يستعملهالميثيل ال

 من قبل مستشارين دوليين وإقليميين، نظرا للمناخ السائد، وأنها ستستعمل في التدريب حاقترقد البديلة الكيميائيات 
، لمعالجة اإلصابات إذا لزم األمر، ينصول على الكيميائيات من بائعي مبيدات اآلفات المحليويمكن الح. العملي

وبالنسبة للتطعيم، ظهر . الشديدة من النيماتودا والفطر التي ال يمكن السيطرة عليها باستعمال البدائل غير الكيميائية
وبالتالي، من . ه التكنولوجيا في بلدان أخرىاهتمام كبير بين المزارعين المحليين بعد سماعهم للنجاحات في هذ

ويمكن أن يتم إعداد أول النباتات . المقترح إنشاء مشتل تجريبي بالتعاون مع المركز المحلي للبحوث الزراعية
  . مشاتلها الخاصةتشغيلالمطعمة في هذا المشتل التجريبي وتشجيع الكيانات األخرى المهتمة باألمر على 

 طنا من قدرات استنفاد 35.9(لصغيرة نسبيا من بروميد الميثيل التي سيتم إزالتها ونظرا للكمية ا  -11
 80 تكنولجيتين بديلتين على األقل، تبدو فترة المشروع البالغة إدخالوالخبرة المكتسبة حتى اآلن في ) األوزون

المزارعين في إقليم اليمن وبهذه المناسبة، أشارت ألمانيا إلى الحاجة إلى الوصول إلى جميع . شهرا طويلة جدا
وسوف يؤدي .  لبدائل بروميد الميثيل حتى نهاية الفترة القانونية الستعمالهشاسع، وإلى رصد االستعمال المستمرال

  .مبكر ألنشطة المشروع إلى العودة إلى االستعمال غير المشروع لبروميد الميثيلاإلنهاء ال
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ن ليف مع حكومة ألمانيا، بما في ذلك تكاليف المستشارين الدولييناقشت األمانة أيضا عددا من مسائل التكا  -12
ت ألمانيا مقترح المشروع وعالجت المسائل عّدلوبناء عليه، . اتبالمكصيانة تكاليف واإلقليميين، وتكاليف السفر و

  .ا أمريكيار دوال601 450وتبلغ التكلفة اإلجمالية التي اتفق عليها مع حكومة ألمانيا . التي أثارتها األمانة

  

  االتفاق بين حكومة اليمن واللجنة التنفيذية

يرد في المرفق األول بالوثيقة الحالية مشروع اتفاق بين حكومة اليمن واللجنة التنفيذية بشأن طرائق تنفيذ   -13
  .مشروع إزالة بروميد الميثيل

  التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي  -14

 601 450 على مشروع اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ أن توافق  )أ(
 دوالرا أمريكيا أللمانيا، على أساس 76 159دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

في تمويل إضافي إلزالة االستعماالت الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل تزويد اليمن بالفهم بعدم 
  البلد؛

نة التنفيذية الوارد نصه في المرفق األول بين حكومة اليمن واللج أن توافق على مشروع االتفاق  )ب(
  ؛الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيلالة االستعماالت زإل

 اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في اليمن، مشروعأن توافق كذلك على الشريحة األولى من   )ج(
 25 509 دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 201 450ة قدرها بتكلفة إجمالي

  .أللمانيادوالر أمريكي 
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  المرفق األول

  في اليمن  الموافقة عليها إلزالة بروميد الميثيلتالشروط التي تم

  :اللجنة التنفيذية  -1

ر أمريكي آتمويل  دوال250 000 واألربعين، على صرف مبلغ حاديوافقت، في اجتماعها ال  )أ(
 9.1إزالة ( الستهالك بروميد الميثيل 2005 لعام لتحقيق المستوى المسموح به متاح لليمنإجمالي 

  ؛)طنا من قدرات استنفاد األوزون

  والخمسين، من حيث المبدأ، على صرف مبلغ إضافي وقدرهسادسوافقت، في اجتماعها الو  )ب(
لخاضعة ة لالستعماالت اكامل لتحقيق اإلزالة ال لليمنتاحمدوالرا أمريكيا آتمويل إجمالي  601 450
  ). طنا من قدرات استنفاد األوزون35.9(بروميد الميثيل في تبخير التربة من بة اقرلل

 طنا من 54.5  هو أمانة األوزون، كان خط األساس لالمتثال لبروميد الميثيل في اليمنت بهغأبلوحسبما   -2
. 2007 طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام 35.7 استهالك بروميد الميثيل قدرات استنفاد األوزون؛ وبلغ

  . وفقا لبروتوكول مونتريال2005 في المائة في عام 20وبناء على ذلك، حققت اليمن االمتثال للتخفيض بنسبة 

لمقدمة في خرى اع المذكورة أعاله وااللتزامات األيرط المشاوسوف تكفل التخفيضات المنفذة وفقا لشرو  -3
كها الوفي هذا الصدد، ستخفض اليمن استه.  التزام اليمن بالجدول الزمني للتخفيض الوارد أدناهوعروثيقة المش

ما استعماالت استثناء استعماالت الحجر الصحي وبالوطني من االستعماالت الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل، 
  :ك التالية في السنوات الموضحة في الجدول التاليقبل الشحن، إلى ما ال يتجاوز مستويات االستهال

  
  إزالة بروميد الميثيل  السنة

  )أطنان استنفاد األوزون(
  االستهالك المسموح به

  )أطنان استنفاد األوزون(

2008-2009  5.9  30.0 

2010-2011  10.0 20.0 

2012-2013  10.0 10.0 

2014-2015  10.0 0 
  

 مستويات االستهالك المشار إليها أعاله من خالل استخدام ين استمرارتأمتلتزم اليمن بالعمل على   -4
  .ها ضروريةاحصص االستيراد وأي سياسات أخرى تر

  :لميزانية التفصيلية التاليةوفقا لستقوم حكومة ألمانيا بصرف التمويل للمشروع   -5

  )دوالر أمريكي( رسم الوكالة  )دوالر أمريكي( المشروع  السنة

2008  201 450 25 509 

2010  200 000 25 325 

2012  200 000 25 325 

 159 76 450 601  المجموع
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هي على  و،استعرضت حكومة اليمن بيانات االستهالك المحددة في جميع القطاعات التي تشملها المشاريع  -6
نه في حالة ظهور أي وبناء عليه، تبرم الحكومة هذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية على أساس الفهم بأ. صحتهاب ثقة

ؤولية ضمان إزالته على عاتق حكومة اليمن ساستهالك إضافي لبروميد الميثيل في تاريخ الحق، فسوف تقع م
  .وحدها

مرونة في تنظيم وتنفيذ عناصر المشروع التي ترى ، باالتفاق مع حكومة ألمانيا، حكومة اليمنستكون ل  -7
وتوافق حكومة ألمانيا على . لقة بإزالة بروميد الميثيل المشار إليها أعالهأنها أكثر أهمية للوفاء بااللتزامات المتع

 ويمكن لحكومة .إدارة تمويل المشروع على نحو يكفل تحقيق التخفيضات المحددة لبروميد الميثيل المتفق عليها
  .ية المشروعاليمن أن تختار التعجيل في الجدول الزمني لتخفيض بروميد الميثيل بدون أي تأثير على ميزان

 بتخفيضات بروميد الوفاءوسترفع حكومة ألمانيا تقريرا سنويا إلى اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز في   -8
 التكنولوجيات البديلة التكاليف السنوية المتعلقة باستخدامبيان  عن فضالالميثيل المطلوبة في جميع القطاعات، 

  .لمشروع بأموال اتُشترى والمدخالت التي المختارة

- - - - 
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