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كلمة الصندوق اإلجتماعي للتنمية

أ
ولل�سف تعترب بالدنا من �ضمن حواىل  15دولة فى العامل التى ال زالت ت�ستخدم مادة الر�صا�ص فى البنزين
فى مقابل جميع بقية دول العامل التى تخل�صت منه منذ �سنني عديده .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

يقول اخلبري الدوىل دكتور مايكل ول�ش فى حما�ضرته القيمه التى القاها فى امل ؤ�تـمر الوطنى اخلا�ص
با�سرتاتيجيــة ادخال الوقود اخلاىل من الر�صا�ص اىل اليمن والذى عقد فى �صنعاء بتاريخ  15-14ابريل
:2007
البنزين املحتوي على مادة الر�صا�ص يعترب من امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء وخا�صة يف املناطق احل�ضرية
 ،وا إلنتاج الكبري لل�سيارات ا�صبح أ�مرا مقلق ًا للعاملني يف جمال حماية البيئة ألنها من امل�صادر الرئي�سية
لتلوث الهواء ب�سبب عوادمها املحتوية على الر�صا�ص والذى ينت�شر وي ؤ�ثر فى املحيط احليوي ويحدث ت أ�ثري
�صحي �سلبي كبري على االن�سان حتى عند التعر�ض مل�ستويات قليله منه .والر�صا�ص ينتج عن احرتاق وقود
املركبات وعدم ال�صيانة امل�ستمرة لها.
كما أ�وجز الدكتور مايكل ول�ش املخاطر ال�صحيه التى ميكن ان ي�سببها الوقود املحتوى على الر�صا�ص على
النحو التاىل:
• يرتاكم تركيزه وي ؤ�ثر �سلب ًا على منو دماغ أالطفال وبالتايل على م�ستوى ذكائهم .
• ي ؤ�ثر على كبار ال�سن وي�سبب لهم ال�سرطان .
• الت أ�ثري على املخ واجلهاز الع�صبي .
• التخلف العقلي عند أالطفال .
• الت أ�ثري على جهاز املناعة .
وت�شري نتائج فح�ص الدم التي أ�جرتها الهيئة العامة حلماية البيئة أ�نه كلما ازداد تعر�ض ا إلن�سان للهواء امللوث
بعوادم ال�سيارات كلما زادت ن�سبة الر�صا�ص يف الدم مما ي ؤ�ثر على منو ذكاء االن�سان �إذا كان طف ًال أ�و يرتاكم
يف أ�ع�ضائه م�سبب ًا ال�سرطان كما أ��شار الدكتور مايكل ول�ش .
وهناك م ؤ��شرات تثبت ما طرحه الدكتور مايكل ول�ش منها أ�ن البنات أ�كرث ذكا ًء وحت�صي ًال للعلم من أالوالد
وذلك ب�سبب تعر�ض أالوالد لن�سب عالية من الر�صا�ص أ�على من البنات نتيجة لعبهم يف ال�شوارع وا�ستن�شاقهم
للهوء امللوث بالر�صا�ص ب�شكل مبا�شر .ويجب أ�ال ننده�ش �إذا ادعى أ�حدهم أ�ن أالطفال يف الريف أ�كرث ذكا ًء
من أ�طفال املدن ألن ال�سبب وا�ضح وهو تلوث هواء املدن بعوادم ال�سيارات املحتوي على الر�صا�ص .



نظرا خلطورة اال�ستمرار فى هذ الو�ضع ولتقليل املخاطر ال�صحيه �سعت الهيئة العامه حلماية البيئه م�شكورة
بالتعاون مع أ�مانة العا�صمة ووزارة النفط بتخ�صي�ص خم�س حمطات يف أ�مانة العا�صمة لتوفري البنزين اخلاىل
من الر�صا�ص وكذلك قامت بعقد امل ؤ�متر الدوىل املذكور فى �صنعاء والذى متخ�ض بو�ضع ا�سرتاتيجيه حتتاج
اىل التطبيق للتخل�ص من الوقود املحتوى على الر�صا�ص فى اليمن واحالله بالوقود النظيف اخلاىل من
الر�صا�ص.
لل�ستنفار النهاء هذا الو�ضع القامت والذى يعر�ض
ننا�شد جميع اجلهات املخت�صه و أ��صحاب القرار إ
أ�جيال اليمن فلذات اكبادنا للمخاطر ال�صحيه املذكوره اعاله .وحر�صا من ال�صندوق االجتماعى للتنميه
للفت االنتباه �إىل هذه امل�شكلة �ساهم بتمويل امل ؤ�متر املذكور اعاله وكذلك بتمويل طباعة خمرجات هذا امل ؤ�متر
فى هذا الكتاب الذى هو بني يدي القارئ  ،واهلل وىل التوفيق.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص



كلمة وزير المياه

دعونا ننتهز هذه الفر�صة لتقدمي التهاين ل�شركائنا من اجل وقود و �سيارات نظيفة لوجودهم معنا اليوم و
حل�صولهم على اجلائزة القيمة من برنامج أالمم املتحدة للبيئة.
لقد أ�تيحت ىل الفر�صة للم�شاركة حل�ضور اجتماع املجل�س احلاكم لربنامج أالمم املتحدة وكذا امل�شاركة يف
أ�عمال االجتماع الوزاري امل�شرتك بني وزراء البيئة العرب ووزراء البيئة يف أ�مريكا اجلنوبية والذي عقد من
 9-5فرباير 2007م والتي مثلت أ�همية خا�صة كونها �ست�ساهم يف التن�سيق بني املواقف الدول والتي حتتاج �إىل
حملة عاملية لتخل�ص من امللوثات البيئية و أ�همية هذا االجتماع التي أ�تاحت الفر�صة للخرباء يف جمال البيئة
والتنمية امل�ستدمة لتبادل ا آلراء واخلربات وتقومي االحتياجات والو�سائل وا إلجراءات املطلوبة وكذالك حتديد
ا إلجراءات املعيارية الواجب تطبيقها وهى التخل�ص من مادة الر�صا�ص حتى عام  2008م وتخفي�ض مادة
الكربيت من الديزل  .و با�ستخدام الدعم املقدم من برنامج أالمم املتحدة للبيئة  UNEPو ال�شركاء يف
الوقود و املركبات النظيفة أ
بال�ضافة اىل دعوة دعوة كل الدول العربية لتقليل حمتويات الكربيت يف الديزل.
كما يعرف الكل ان مادة الر�صا�ص تعترب من املعادن الثقيلة اخلطرية و تعرف بال  .neurotoxinواكرث
تعر�ضا هم أالطفال والن�ساء وذوا الدخل املحدود .لكن معظم دول العام مازالت تعاين من خطورة التلوث
ال�شديد للهواء ومن هذه الدول اجلمهورية اليمنية  .و أ�ظهرت درا�سات علمية ان الر�صا�ص الذي ي�ضاف اىل
الوقود له ت أ�ثريان هما
 -1ال�سمية .
 -2الت أ�ثري على اجلهاز الع�صبي وتعطيل القدرة على التفكري .
اليمن ملتزمة متاما بتعهداتها الوطنية و الدولية بخ�صو�ص االهداف البيئية املن�شودة  ,اليمن كانت اول دولة
عربية منتجة للنفط تقوم بامل�صادقة على اتفاقية كيوتو� .إن نوعية الهواء يف مدننا تتحول أ
لل�سوء كنتيجة
للنمو املت�سارع يف املدن و كثافة حركة املرور مما ت ؤ�دى هذه الظاهرة اىل التنامي ب�شكل مت�سارع نحو أال�سو أ�.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

ال�سيدات و ال�سادة
(كلمات ترحيبية)



لهذا لقد مت التنبة أ�ن ثلوث الهواء م�شكلة متزايدة خا�صة يف املدن الرئي�سية مثل �صنعاء و عدن و تعز و املكال
مما يتطلب ت�صرف فوري حلل امل�شكلة.
التقرير احلايل بالتعاون مع ال UNEPيقرر أ�ن التكلفة أالقت�صادية ال�سنوية لتلوث الهواء يف �صنعاء يقدر
بحوايل  100مليون دوالر � .إن ا�ستخدام الر�صا�ص يف الوقود هو ال�سبب الرئي�س الناجت من انبعاثات الر�صا�ص
يف الهواء يف اليمن  .بينما ميكن التخل�ص من هذه امل�شكلة يف اليمن و لكن ينبغي و�ضع عدد من املعايري للتغلب
على العقبات.
لدعم هدفنا هذا لقد قمنا بالتن�سيق يف عام  2005مع ال�شراكة من اجل وقود و مركبات نظيفة.هي �شراكة
عاملية اقرها م ؤ�متر القمة العاملي للتنمية امل�ستدامة تعنى أ��سا�سا مبعاجلة تلوث الهواء ب�سبب ال�سيارات فى
املناطق احل�ضرية  .أ
بال�ضافة ,لقد قمنا بالتعاون مع  UNEPبرنامج أالمم املتحدة للبيئة يف م�شروع
يهدف لبناء التوعية ا إلعالمية و م�شاركة كل اجلهات للم�ساهمة يف أ��ستخدام الوقود اخلايل من الر�صا�ص.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص



يف يناير املا�ضي مت االنتهاه من فح�ص ن�سبة تركيز الر�صا�ص يف الدم ب أ�خذ عينات دم كان الغر�ض منها
معرفة ن�سبة تركيز الر�صا�ص يف الدم من جراء التعر�ض لعادم و�سائل النقل التي تعمل بالبنزين املحتوى
أ
املرور-الطفال  ,ال�سائقني � ,شرطة املرور)  .وكانت النتيجة
على مادة الر�صا�ص من بع�ض املواطنني ورجال
ما �ست�سمعون الحقا يف امل ؤ�متر.
�إن التعر�ض مللوثات الهواء الناجت ب�شكل رئي�سي عن الغازات املنبعثة من عوادم املركبات التي تعمل بالبنزين
املحتوى على مادة الر�صا�ص ت�سبب م�شكلة �صحية كبرية يف املدن اليمنية وتعترب مادة الر�صا�ص من العنا�صر
الثقيلة والتي تعرف باملادة امل�سرطنة
ويجب االهتمام بربامج التوعية وا إلعالم إلبراز الدور االجابى للوقود النظيف على م�ستوى الفرد واملجتمع مع
الرتكيز على مزايا البنزين اخلايل من الر�صا�ص .
ان هدفنا هو و�ضع �إ�سرتاجتية وطنية لتطوير ودعم وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف جمال �إنتاج الوقود اخلايل
من الر�صا�ص واملنتج حملي ًا بحيث حتتل ال�صدارة يف جمال املناف�سة.
وو�ضع �سيا�سات بيئية تو�ضح كيفية احلد من التلوث الناجت وتزويد اجلهات ذات العالقة بها.
و العمل على اال�ستفادة من خربات الدول العربية والدولية وكذا املنظمات الدولية ذات اخلربة يف هذا املجال
من خالل ا�ستقدام اخلرباء.
ميكن الو�صول �إىل وقود نظيف �إما بتح�سني موا�صفات أ�نواع الوقود النفطي او با�ستخدام وقود أ�نظف مثل الغاز

أ�متنى أ�ن ينجح م ؤ�مترنا هذا بدعمكم للتخل�ص التدريجي من البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص حتى عام
2008م.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

الطبيعي وامليثانول وااليثانول وتختلف أ��ساليب حت�سني مو�صفات الوقود النفطي من حيث التقنيات امل�ستخدمة
والكلفة والت أ�ثريات البيئية وتربز تلك أال�ساليب يف تطوير تقنيات م�صايف النفط وزيادة عمليات حتويل ومعاجلة
النفط وم�شتقاته وا�ستخدام �إ�ضافات الوقود ولتحقيق الهدف البيئي املرجو من حت�سني موا�صفات الوقود يلزم
�إتباع ال�شروط الفنية والت�شغيلية املطلوبة آ
للليات التي ت�ستخدم هذا الوقود و�إجراء فح�ص ملحركاتها و�ضبطها
مما ي ؤ�دى الرتابط من وجهة نظر البيئة بني حت�سني أ�داء املحركات و�ضبطها وا�ستخدام الوقود أالنظف من
جهة أ�خرى والتو�صل �إىل املحرك أالقل تلويثا  .يجب أ�ن نتعاون جميعا من م�صايف التكرير ومنتجو �إ�ضافات
الوقود و�صانعوا املحركات وم�ستخدموها اىل العمل لتح�سني نوعية الهواء فى املدن .



كلمة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة

	�إن �إ�سرتاتيجية الوقود النظيف وحت�سني نوعية الهواء وحت�سني جودة البنزين والديزل حلماية البيئة
وال�صحة العامة �إن الوقود النظيف وحت�سني نوعية الهواء يعني �إنتاج وقود خايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية
اليمنية انطالقا من االهتمام الر�سمي وال�شعبي والعاملي املتزايد بالعمل على حتقيق تنمية م�ستدامة ت أ�خذ
يف احل�سبان االعتبارات البيئية كجزء ال يتجز أ� من خطط التنمية البيئية وفى �إطار التوجه احلكومة �إىل
حت�سني نوعية الهواء وال�صحة العامة يف املدن اليمنية .والتي جاءت نتاج تو�صيات لعدة لقاءات للجنة ت�سري
برنامج أالمم املتحدة للبيئة كما أ�كد خرباء برنامج أالمم املتحدة للبيئة يف �آذار  /مار�س 2004م يف جمال
الطاقة يف دول غرب أ��سيا و�شمايل أ�فريقيا وممثلي املنظمات ا إلقليمية والدولية املعنية مبجال الطاقة والبيئة
والتنمية امل�ستدامة تقومي االحتياجات والو�سائل وا إلجراءات املطلوبة لتخلي�ص البنزين (اجلازولني ) من
مادة الر�صا�ص وتخفي�ض ن�سبة الر�صا�ص و الكربيت من مادتي البنزين والديزل وكذلك حتديد �إجراءات
املعيارية الواجب تطبيقها على و�سائل النقل لتخفيف أ�ثارها على ال�صحة العامة وعلى تلوث الهواء وتطوير
برنامج التوعية املنا�سبة لذلك.واٌقرتح على جميع الدول العمل على تخفي�ض حمتوى الكربيت والر�صا�ص يف
وقود املحركات �ضمن �إطار زمني حمدد يعتمد على �إمكانيات وحاجات كل دولة بحيث يحقق ذلك حتى عام
2009م ومت ت أ�كيده يف جمل�س الوزراء العرب امل�سئولني عن �شئون البيئة.
	�إن الهدف من ا إل�سرتاجتية هو �إيجاد الظروف املنا�سبة لتحقيق الوقود النظيف وحت�سني نوعية الهوا
وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف جمال �إنتاج الوقود اخلايل من الر�صا�ص واملنتج حملي ًا بحيث حتتل ال�صدارة
يف جمال املناف�سة.وللحد من التلوث البيئي والناجت ب�شكل رئي�سي عن الغازات املنبعثة من عوادم املركبات
(�سيارات – حافالن –�شاحنات-م�صانع -حماجر -حمارق ) والتي تعمل بالديزل أ�و البنزين املحتوي على
امل�ضاف �إليه مادة الر�صا�ص و أالن�شطة ا إلنتاجية املختلفة .
للدارة البيئية
ومعاجلة الق�ضايا ذات أالولوية يف جمال حتقيق ال�سيا�سة البيئية من خالل ن�شر الوعي إ
ال�سليمة.وا�ستيعاب التقنيات احلديثة يف جمال الوقود النظيف وتطوير وا�ستغالل املهارات واملعارف العلمية
الوطنية إليجاد التقنيات البيئية املالئمة للحاجيات الوطنية وا إلقليمية وفق متطلبات حتقيق التنمية امل�ستدامة
و ذلك من خالل :
تكوين الفرق الفنية واخلرباء يف جمال التكنولوجيا النظيفة وال�صديقة للبيئة .ونقل �آخر ما تو�صلت
�إلية التقنيات �إنتاج الوقود النظيف يف العامل.و �إعداد الدرا�سات الفنية البيئة .
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و�إقامة الندوات وور�ش العمل واملحا�ضرات والدورات التدريبية يف جمال الوقود النظيف وحت�سني نوعية
الهواء.
وكذلك العمل على التعاون وال�شراكة بني امل ؤ��س�سات ال�صناعية وم ؤ��س�سات البحث العلمي بغية �إيجاد
تقنيات �إنتاج تتالءم مع احلاجات الوطنية ملنتجات �صناعية �صديقة للبيئة .
ون�شر الوعي مبزايا و�إيجابيات �إنتاج الوقود النظيف وحت�سني نوعية الهواء.
وتوفري معلومات حول ا إلنتاج أالنظف يف العامل .
و�ضع �سيا�سات بيئية تو�ضح كيفية احلد من التلوث الناجت وتزويد اجلهات ذات العالقة بها.
والعمل على اال�ستفادة من خربات الدول العربية والدولية وكذا املنظمات الدولية ذات اخلربة يف هذا املجال
من خالل ا�ستقدام اخلرباء .
نتمنى أ�ن تخرجوا ب�إ�سرتاجتية وطنية تخدم كافة �شرائح املجتمع.
وال�سالم عليكم ،،،،
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الندوة الوطنية
حول إرساء اإللتزام الوطين
للتخلص من الوقود احلاوي على الرصاص
صنعاء – اجلمهورية اليمنية
 15-14مارس /آذار 2007
كلمــــــــة
برنامـج األمم املتحدة للبيئة-املكتب اإلقليمي لغرب آسيا
يلقيها الدكتور املهندس باسل اليوسفي  ،نائب املدير اإلقليمي

ي�سرين بداية أ�ن أ�نقل �إليكم حتيات برنامج أالمم املتحدة للبيئة ومتنياته الطيبة لكم بالتوفيق والنجاح يف
أ�عمال ندوتكم الوطنية هذه حول ((حول �إر�ساء ا إللتزام الوطني للتخل�ص من الوقود احلاوي على الر�صا�ص
)).
و أ�نه ملن دواعي ال�سعادة أ�ن نكون هنا يف �صنعاء الرائعة عا�صمة اجلمهورية اليمنية لنطلق معا هذا احلدث
الهام يف منطقتنا من أ�جل حت�سني املوا�صفات الفنية وا إلقت�صادية لوقود املركبات و�آثارها ال�صحية والبيئية
على ا إلن�سان والبيئة ،هذه املبادرة الطيبة التي أ�طلقها ورعاها جمل�س الوزراء العرب امل�س ؤ�ولني عن � ؤش�ون
البيئة يف جامعة الدول العربية يف دورته الوزارية الثامنة ع�شر والتي عقدت يف اجلزائر ب�شهر دي�سمرب ،2006
حيث أ�كد املجل�س على التزام حكومات الدول العربية كافة بالتخل�ص الكامل من الوقود املر�ص�ص يف العام
 ،2008علم ًا ب أ�ن العديد منها قد خطى خطوات كبرية على هذا ال�صعيد .كذلك أ�كد أ��صحاب ال�سمو واملعايل
الوزراء العرب على أ�همية العمل لتقليل حمتوى الديزل من الكربيت ب�شكل م�ستمر للو�صول �إىل املوا�صفات
واملعايري العاملية املعتمدة.
أ�يها ال�سيدات وال�سادة أالفا�ضـل:
�إذا ا�ستمرت الب�شرية يف أ�مناط اال�ستهالك والهدر والتلويث احلالية ،ف�إنها بال �شك تخاطر مب�ستقبلها
وم�ستقبل أ�جيالها وجريانهم من �سكان أالر�ض ،وهنا البد أ�ي�ض ًا من التنويه والتحذير أ�ي�ض ًا من اال�ستغالل
واال�ستنزاف غري العادل ملوارد أالر�ض وثرواتها والتفاوت القائم والتباين احلاد يف تبعات ذلك من انتاج
للنفايات وا إلنبعاثات وم�شاكل التلوث أ
والخطار الناجمة عنه .ومبا أ�ن التلوث ذو �صفات تراكمية والتتوقف
�آثاره عند ا إل�ضرار بالبيئة املحيطة لذلك ف�إننا جند ب أ�ن عدد الوفيات ال�سنوية يتجاوز املليون ن�سمة ب�سبب
التلوث الناجم عن قطاع النقل واملوا�صالت و تخ�سر الدول النامية مايقارب  %5من �إجمايل دخلها املحلي
تدفعها على التلوث اجلوي من ا إلنبعاثات املختلفة.
�إن التنمية امل�ستدامة ،هذا الهدف ال�سامي الذي رفعته الب�شرية يف قمة أالر�ض بجوهان�سبورغ يف العام
 ،2002يتحقق فع ًال من خالل امل�ساهمة الد ؤ�وبة يف �إيجاد احلماية والرت�شيد املنا�سبني ملواردنا اليوم مبا
يكفي احتياجات أالجيال يف امل�ستقبل ،وهذا يتطلب منا جميع ًا العمل احلثيث على �إدماج ومكاملة أالبعاد
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أ��صحــاب املعايل وال�سعادة ...ال�سيـدات و ال�سـادة أالفا�ضـل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .....
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االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للتنمية وترجمتها �إىل �سيا�سات وبرامج عمل على كافة امل�ستويات الوطنية
وا إلقليمية والعاملية .والبد هنا من جتديد ا إل�شارة �إىل أ�همية مبادرة التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية
 ،2002و�إعالن أ�بوظبي حول البيئة والطاقة  ،2003وبيان �صنعاء حول الطاقة املتجددة والتنمية امل�ستدامة
 ،2004و�إعالن دبي حول امللوثات اجلوية العابرة للحدود  ،2004و�إعالن القاهرة حول الطاقة املتجددة
وغريها وكذلك �ضرورة ترجمة أالولويات ا إلقليمية التي ت�ضمنتها هذه ا إلعالنات �إىل برامج عمل وم�شاريع
قابلة للتنفيذ من خالل دعوة دول املنطقة لتطوير ا�سرتاتيجياتها و�سيا�ساتها اخلا�صة بالطاقة امل�ستدامة
بحيث ترتكز على الرتويج للوقود أالنظف والتقنيات ال�سليمة وال�صديقة للبيئة ،وزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها
واحلث على ا�ستخدام امل�صادر البديلة واملتجددة للطاقة واملتاحة يف املنطقة.
�إن مفهوم ال�شراكة الدولية ( أ�يها ال�سيدات وال�سادة) أ��صبح �ضرورة ق�صوى يف ظل انت�شار أ�مناط ا�ستهالكية
مفرطة بل ومدمرة جلبتها بع�ض جوانب العوملة ال�سلبية ،وذلك من أ�جل تر�شيد ا�ستغالل املوارد الطبيعية
وح�سن اختيار املواد أالولية والتقليل من الهدر و منع انتاج النفايات وا إلنبعاثات عند امل�صدر وجتنب املعاجلة
عند نهاية أالنبوب ما أ�مكن تيمن ًا باملثل العربي القائل« :درهم وقاية خري من قنطار عالج» .والبد هنا من
التنويه بالدور الهام والريادي الذي لعبته وتلعبه املبادرة الدولية لل�شراكة من أ�جل وقود ومركبات نظيفة والتي
يت�شرف ب�إدارتها برنامج أالمم املتحدة للبيئة ،والتي �ساهمت ب�شكل مبا�شر بتخفي�ض ن�سبة ا�ستخدام الوقود
احلاوي على الر�صا�ص �إىل أ�قل من  %10حول العامل� ,إ�ضافة �إىل تخفي�ض ن�سب امللوثات أالخرى يف الوقود
كالكربيت والبنزين وغريها.
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ال�سيدات وال�سادة الزميالت والزمالء:
�إننا مدينون بجزيل ال�شكر والعرفان للجمهورية اليمنية قيادة وحكومة و�شعبا ونخ�ص بالذكر معايل وزير
املياه والبيئة و معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل على الرعاية الكرمية وكذلك الهيئة العامة حلماية
البييئة وال�صندوق االجتماعي ولكافة �شركائنا و أ��صدقائنا يف اليمن اللذين �ساهموا وي�ساهمون دائم ًا يف �إر�ساء
البيئة النظيفة والتنمية امل�ستدامة والرفاه وا إلزدهار يف منطقتنا .متمنني لهذه الندوة كل النجاح و�آملني أ�ن
ت�ستمر �شراكتنا معكم يف امل�ستقبل من خالل مبادراتنا املعنية بالوقود واملركبات النظيفة وبتقدمي كل الدعم
املتاح لدينا يف برنامج أالمم املتحدة للبيئة ملا فيه خري البيئة و�شعوب املنطقة العربية والعامل احلالية منها
وامل�ستقبلية.
 ...و ال�س ــالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ...

بوضـــع اإلطــــار العـــام الستـــراتيجيـــة
إحالل البنزين اخلالي من الرصاص يف اجلمهورية اليمنية

عقدت يف صنعاء ،يف الفرتة  15-14مارس 2007م

صنعاء ،مارس 2007

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

ورشة العمل التشاورية اخلاصة
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احملتـــويـات
الرقم
1

املــــوضـــــوع
مقدمة حول اهمية الورشة واهم نتائجها

الصفحة
4-3

2

مصفوفة االطار العام االوىل السرتاتيجية إحالل البنزين اخلالي من الرصاص يف
اجلمهورية اليمنية

10-5

3

خطة عمل اولويات االنشطة حتى نهاية 2008

17-11

4

املرفقات:
 برنامج الورشة قائمة امساء املشاركون -اوراق العمل

19

مقدمة حول أ�همية الور�شة و أ�هم نتائجها-:
يف �إطار اهتمام وزارة املياه والبيئة وبرعايتها عقدت ور�شة العمل الت�شاورية ملدة يومني يف الفرتة -14
 15مار�س 2007م  ،واخلا�صة بو�ضع ا إلطار العام أالويل ال�سرتاجتية �إحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص،
وبدعم من عدة جهات منها ال�صندوق االجتماعي أ
والمم املتحدة وبتنظيم الهيئة العامة حلماية البيئة يف
�صنعاء.
وقد �شارك يف الور�شة متخ�ص�صني يف مو�ضوع الور�شة حيث قدمت يف اليوم أالول ع�شرة أ�وراق عمل
متخ�ص�صة من قبل باحثني حمليني وخارجيني من بلدان عربية ومن منظمات اقليمية ودولية .وقد مت افتتاح
الور�شة من قبل وزير وزارة التخطيط والتنمية الدولية ومن قبل وزير وزارة املياه والبيئة .حيث دعي للور�شة
يف اليوم أالول حوايل خم�سني م�شارك ًا ميثلون عدة جهات حكومية وقطاع خا�ص ومنظمات مانحة.
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�إجراءات تنفيذ الور�شة-:
مت يف اليوم أالول تقدمي أ�وراق العمل ومن ثم مناق�شتها من قبل امل�شاركني حتى نهاية اليوم ،ومن ثم مت
و�ضع ا�ستخال�صات ألوراق العمل� ،شكلت هذه اال�ستخال�صات حماور أ�ولية لال�سرتاتيجية ،والتي مت مناق�شتها
يف اليوم الثاين من قبل ثالثون م�شارك ًا (فنيني وباحثني) ،ومن ثم ا�ستكمال عنا�صر م�صفوفة اال�سرتاتيجية
أالولية ،والتي يتوقع أ�ن يتم �إثرائها من قبل فريق فني متخ�ص�ص بعد ا�ستكمال توثيقها أالويل.
كما مت يف اليوم الثاين و�ضع م�صفوفة أ
للولويات واخلطوات التي يجب /يتوقع تنفيذها حتى نهاية العام
2008م .
طريقة عمل الور�شة-:
لقد مت �إدارة ور�شة العمل بطريقة اعتمدت ب�شكل أ��سا�سي على حتفيز امل�شاركني يف الور�شة على امل�شاركة الفعالة
يف النقا�ش و�إبداء الر أ�ي مع أالخذ باالعتبار ر أ�ي ال�شخ�ص ا آلخر برتحاب وم�سئولية  ،وقد كان ال�ستخدام تقنية
ميتابالن Metaplanيف �إدارة الور�شة أ�ثرا كبريا يف تنظيم وت�صعيد عملية النقا�ش وتوثيقة باجتاه الو�صول
�إىل اهداف الور�شة ،وتعتمد طريقة ميتابالن على ا�ستخدام أ�دوات ا إلظهار املرئي Visualization
مثل الكروت واللوحات الفلينية … .الخ  ،كما مت ا�ستخدام بع�ض جوانب التخطيط موجه أالهداف
 ، GOPPوذلك لو�ضع نتائج الور�شة يف �إطار م�صفوفة تخطيطية ي�سهل فهمها ومن ثم �إجراء متابعة
دورية لها ملعرفة ما مت �إجنازه منها .
وقد حظيت التقنيات امل�ستخدمة يف الور�شة باهتمام امل�شاركني ،كما يت�ضح أ�ن هناك تقبل لطريقة عمل الور�شة
حيث أ�جنز امل�شاركني يف �إطار عمل املجموعات مهامهم با�ستخدام الطريقة وترتيب خمرجات النقا�ش يف
�إطار املجموعات وكانت هذه نتيجة تدريبية غري مبا�شرة و�إيجابية أ�ثناء الور�شة .

يف أالخري أ��شكر جميع امل�شاركني على تفاعلهم يف نقا�شات الور�شة ،كما أ��شكر منظمي الور�شة على �إتاحتهم
يل فر�صة امل�شاركة يف �إدارة أ�عمال الور�شة.
															
د .عبد الكرمي ثابت
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أ�هم النتائج التي تو�صلت لها الور�شة-:
ميكن تلخي�ص أ�هم النتائج بالنقاط التالية-:
 -1تو�صل امل�شاركون اىل و�ضع �إطار عام أ�ويل لال�سرتاتيجية ،تت�ضمن  6حماور أ��سا�سية �شكلت يف حمتواها
أالهداف الرئي�سية لال�سرتاتيجية ،كما مت حتديد االن�شطة يف �إطار كل هدف من هذه أالهداف .مع حتديد
البعد الزمني يف �إطار أالهداف أ
والن�شطة� ،إ�ضافة اىل حتديد اجلهات املعنية بتطوير حمتويات ا إلطار العام
املنجز.
 -2تو�صل امل�شاركون اىل حتيل للم�شكالت املتوقع جتاوزها مرحليا ،ومن ثم و�ضع أ�ولويات أ
للن�شطة التي يجب
أ�ن تنجز يف �إطار خطة عمل حتى 2008م وهى خطة متفرعة عن م�صفوفة اال�سرتاجتية .كما مت يف �إطار هذه
اخلطة مناق�شة م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف مراحل ا إلحالل ،وهنا مت مناق�شة امل�شكالت
واملعوقات ومن ثم اقرتاح احللول لها.
 -3من خالل نتائج النقا�شات حول أ�وراق العمل التي قدمت يف اليوم أالول ،تو�صل امل�شاركون اىل الت أ�كيد على
خطورة الو�ضع ال�صحي الناجت عن ا�ستخدام البنزين املحتوي على الر�صا�ص .كما مت الت أ�كيد على الت�سريع
ب�إ�صدار ا�سرتاتيجية ا إلحالل والبدء ب�إجراءات التنفيذ ،بح�سب ما يحتويه ا إلطار العام لال�سرتاتيجية من
أ�هداف و أ�ن�شطة حمددة.
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اإلطار العام األولي السرتاتيجية إحالل البنزين اخلالي
من الرصاص يف اجلمهورية اليمنية

اإلطار العام األولي السرتاتيجية إحالل البنزين اخلالي من الرصاص يف اجلمهورية اليمنية

توفري وانتاج بنزين خالي من الرصاص يف مصفاة عدن
( اكتني )83
جعل الكميات املستوردة من اجلازولني خالية من الرصاص مرتفعة
الرقم األول والثاني
االسراع يف حتديث وتطوير وحدات التهذيب يف املصفاتني
اخليار املستعجل:
أ -اختيار أفضل احملسنات للبنزين بدل مركب الرصاص
ب -استرياد جازولني برقم اوكتاني عالي بنسبة %70
ج -اخليار األمثل :استرياد جزئي للبنزين بالرقم  5أو كتاني
إحالل الوقود اخلالي العالي وخلطه مع منتج املصفاة واخلفض التدرجيي ملركب
الرصاص
من الرصاص حمل
الوقود احملتوي على
توفري بنية حتتية لبنزين عالي االكني (احملطات وشركات النفط)
الرصاص بدرجة
( )83حتى نهاية
على املدى القريب:
 2007و (2008 )91م
أ -حتديث وحدة تهذيب مصفاة عدن
ب -توسعة وحتديث مصفاة مأرب

اىل نهاية
2007

وزارة النفط ( الوزير
– املؤسسة ) املالية،
البيئة ،التخطيط،
الصحة
اىل نهاية
2008

دراسة اإلمكانية االقتصادية والبيئية والفنية النتاج البدائل
البدائل العملية لتوفري بنزين خالي من الرصاص:
 على املدى البعيد واملتوسط (3سنوات)أ -بناء وحدة التكسري احلفزي للمازوت
ب -تشجيع االستثمار اخلاص اجلاد او احملتكة
دراسة الكلفة الصحية والبيئية يف حالة تنفيذ او اختيار أي من
البدائل
فتح باب االكتتاب
للقطاع اخلاص
واملواطنني للمشاركة
بنسب حمددة يف
املنشآت النفطية

اىل نهاية
2009

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

األهـــــداف

األنشطـــة

اجلهات املعنية بتطوير
االسرتاتيجية

الزمــن
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األهـــــداف

األنشطـــة

اجلهات املعنية بتطوير
االسرتاتيجية

الزمــــــــن

تشجيع استخدام السيارات االقتصادية قليلة اإلنبعاثات
تفعيل نظام الفحص الفين للسيارات من املرور وتنفيذ شروط
الرقابة البيئية
وضع حوافز تشجعية الستبدال السيارات القدمية بسيارات
جديدة (حديثة) من قبل اجلهات املعنية (اجلمارك ) ..

وسائل النقل
ونظام السري إدخال  CNGيف املواصالت العامة (دبابات – باصات)...
مركبات
نظيفة ال
تلوث البيئة

تشجيع استخدام املواصالت العامة واستخدام وقود نظيف مثل
الغاز الطبيعي ،والديزل احليوي
ضبط وحتسني السري وتفعيل أداء املرور لتنظيم السري واحلد من
اإلختناقات املرورية
التفكري بوسائل النقل العام الغري مألوفة يف اليمن الرتام،
املرتو وغريه
احلد من االنبعاثات باستخدام مصادر الطاقات املتجددة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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وزارة النفط ،املياه،
البيئة ،املرور ،املالية
(اجلمارك)

اىل نهاية 2008

األهـــــداف

تعديل قوانني املرور ،النقل محاية البيئة واإلعالم للحد من جلان جملس النواب املعنية
التلوث الناجتة عن استخدام مادة الرصاص يف البرتول ورفع ( جلنة الصحة ،السكان،
جلنة املياه والبيئة ،النقل
الرقم االوكتيين وأخذ ماسبق بعني االعتبار أثناء إصدار
واالعالم)...
قانون الصناعات النفطية

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

إصدار تشريع وطين
مينع استخدام
الوقود احلاوي على
مادة الرصاص جلميع
احناء اجلمهورية
وختفيض مستوى
الكريين يف مادة
الديزل

األنشطـــة

اهليئة العامة للمواصفات
واملقاييس
( الصناعة والتجارة)،
اهليئة العامة للبيئة ،وزارة
النفط ،وزارة الداخلية «
املرور»
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تطوير مواصفات املركبات والوقود بهدف حتسني البيئة
االستفادة من اللوائح الصادرة يف جمال ختفيف نسبة
االنبعاثات
تفعيل الرقابة الصارمة على فحص السيارات من قبل
اجلهات املعنية
بالنسبة للسيارات املستخدمة يف السوق احمللية-:
 أن حتتوي على احملول احلفاز القيام بالصيانة الدورية اخلاصة باالنبعاثات -إخراج املتهالك منها من اخلدمة

حتسني جودة املياه
واهلواء والرتبة
واألنظمة البيئية من
أجل محاية البيئة
والصحة العامة

اجلهات املعنية بتطوير
االسرتاتيجية

الزمــــــــن

 وزارة الداخلية « املرور»البيئة -القطاع اخلاص

تفعيل الفحص الدوري للمركبات وتطويره حبيث يأخذ
بعني االعتبار قياس نسبة امللوثات الناجتة عنها وااللتزام
مبعايري حمددة (السالمة والبيئة)
توفري أجهزة الفحص وقياس انبعاثات السيارات
بالنسبة للسيارات اجلديدة :
 األخذ باملواصفات اخلليجية املعتمدة -منع السيارات املستخدمة اليت جتاوز عمرها اربع سنوات

 مصلحة اجلمارك اهليئة العامة للمواصفاتواملقاييس

اىل نهاية
2007
( إصدار
التشريع)

األنشطـــة

األهـــــداف

اجلهات املعنية بتطوير
االسرتاتيجية

تأسيس برامج معلوماتية
التعرف على و حتديد اجملموعات املستهدفة
مجع وتأسيس قاعدة بيانات
إقامة مؤمترات ،ندوات  ،ورش ،حماضرات ،دورات
وضع اخلطط التنفيذية لالسرتاتيجية
اجياد اآللية املناسبة لنشر التوعية
رفع الوعي العام
على مجيع
املستويات
مع الرتكيز على
صانعي القرار

توزيع مواد التوعية
تقييم الوضع الراهن
نظم مناسبة للتحويل
تكوين فرص فنية وخرباء

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

28

تطوير واستغالل املهارات العلمية
إشراك األطراف املعنية املستهدفة
اجياد ماحنني للحملة
توفري األطر التنظيمية الفنية
جياد جدول زمين للتنفيذ

 وزارة الرتبية والتعليمالعالي واالعالم
 وزارة املياه والبيئة ومحايةالبيئة
 بائعي السيارات  +مستورديالسيارات
 الصندوق االجتماعي وزارة الصحة وزارة التخطيط اجلامعات واهليئاتاالكادميية
 وزارة النفط وزارة املالية وزارة الداخلية (املرور) املنظمات غري احلكومية -وزارة الشباب

الزمــــــــن

األنشطـــة

األهـــــداف

التعاون مع مشركني لوقود نظيفة

اآلثار الصحية

اجراء دراسات حول اآلثار الصحية

تعيني نسبة التلوث

توفري الكادر األكادميي

التقليل من تكاليف
العالج

تعيني نسبة الرصاص يف الرتبة واملاء واهلواء
(جيوكيمياء البيئة)

التطور املستدام

دراسة جيوكيمياء البيئة

اليمن يف بيئة خالية من
التلوث

دراسة واختيار األحباث املناسبة

اخنفاض مستوي التلوث

حتليل األعمال السابقة
مراجعة األعمال السابقة
اختيار اخلربة املناسبة
إعداد دراسات فنية
بيانات عن امللوث
بيانات عن امللوث

 هيئة املساحة اجليولوجيةواملختربات املركزية قسم
الدراسات البيئية
 الدعم املالي القطاع اخلاص دعم املنظمات الدولية وزارة املياه والبيئة ومحايةالبيئة
 اجملتمع االكادميي وزارة الصحة وزارة التعليم العالي وزارة الصحة -هيئة املواصفات واملقاييس

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

إجياد أحسن التقنيات
وأنسبها للمجتمع
اليمين للتخلص من
التلوث (الرصاص)

اجلهات املعنية بتطوير
االسرتاتيجية

الزمــــــــن
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الوقود اخلايل من الر�صا�ص

31
اولويات اخلطة عمل حتى 2008م

نتائج مناق�شة جمموعة العمل ( )1للم�شكالت واحللول حول اجلانب البيئي ،الفني
ومناق�شة اجلانب االقت�صادي واملايل ،والقانوين واجلانب االجتماعي

ماهي أهم املشاكل الرئيسية ذات العالقة ما هي أهم احللول اليت ميكن اختاذها للتقليل كم من الوقت حتتاج
هذه املشكالت للحل
باملوضوع واليت ميكن التصدي هلا حتى إو إزالة
أثناء  2007وقبل
هذه املشكالت؟
نهاية 2008؟
نهاية 2008؟
أذكر فقط  5-2حلول ليس أكثر!
اذكر فقط أهم ثالث مشكالت إن أمكن؟
 -1االستعانة باملنظمات الدولية وخرباتهم
 -1عدم تفاعل احلكومة يف حتمل تكاليف
لتوصيل الرسالة
إجياد احللول
 -2إشراك املنظمات واهليئات للمجتمع املدني
نهاية 2007
 -2الروتني يف آلية تنفيذ مشاريع احللول
احمللية يف نشر التوعية واملعلومات
 -3عدم وجود ثقافة وإدراك حبجم املشكلة
 -3التأكيد على اإلسراع يف إجناز احللول
لدى متخذي القرار
(على متخذي القرار)

املو�ضوع أالول :ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية  2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية
اليمنية
أي من اجلهات مسئولة على هذه املشكلة
أو املشكالت؟

ما هي العوائق اليت رمبا تؤثر كيف ميكن تقييم
خطوات
ومتابعة
يف حل هذه املشكلة
حل هذه املشكلة أو
أو املشكالت
املشكالت

وزارة النقل
وزارة املالية
وزارة الداخلية (املرور)
وزارة النفط
وزارة املياه والبيئة وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة الصحة

 -1اإلمكانية املالية
(استقدام اخلرباء ونشر
املعلومة والتوعية)

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

املو�ضوع أالول :أ�ولويات خطة العمل حتى نهاية  2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية
اليمنية
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املو�ضوع الثاين :كيف ترون م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف تبني ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية
 2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية اليمنية
ماهي أهم املشاكل الرئيسية
ذات العالقة باملوضوع واليت
ميكن التصدي هلا حتى نهاية
2008؟
اذكر فقط أهم ثالث مشكالت إن
أمكن؟

ما هي أهم احللول اليت ميكن اختاذها للتقليل إو كم من الوقت حتتاج
هذه املشكالت للحل
إزالة
أثناء  2007وقبل نهاية
هذه املشكالت؟
2008؟
أذكر فقط  5-2حلول ليس أكثر!

 -1ضعف اإلمكانيات املالية  -1إجياد دعم للبنزين اخلالي من الرصاص(حكومي)
واخنفاض مستوى الدخل  -2إجياد حوافز تشجيعية للمواطنني للتخلص من
نهاية 2008
املركبات القدمية املضرة بالبيئة
الفردي لدى املستهلك.
 -2صعوبة إقناع وتوصيل  -3تضافر جهود كافة األطراف املعنية لرفع مستوى
الفكرة بسبب الثقافة املتدنية الثقافة البيئية

املو�ضوع الثاين :كيف ترون م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف تبني ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية
 2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية اليمنية

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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أي من اجلهات مسئولة على هذه املشكلة
أو املشكالت؟

ما هي العوائق اليت رمبا تؤثر يف حل كيف ميكن تقييم
ومتابعة خطوات حل
هذه املشكلة
هذه املشكلة أو املشكالت
أو املشكالت

 -1عدم تفاعل اجلهات املعنية
وزارة النقل
وزارة املالية
باملوضوع
وزارة الداخلية
وزارة النفط
وزارة املياه والبيئة وزارة التخطيط والتعاون  -2عدم موائمة القدرة الشرائية
للمواطن مع السعر املرتفع
الدولي
وزارة الثقافة
وزارة الصحة
القطاع اخلاص
وزارة اإلعالم

نتائج مناق�شة جمموعة العمل ( )2للم�شكالت واحللول حول اجلانب البيئي ،الفني
ومناق�شة اجلانب االقت�صادي واملايل ،والقانوين واجلانب االجتماعي

ماهي أهم املشاكل الرئيسية ذات العالقة ما هي أهم احللول اليت ميكن اختاذها كم من الوقت حتتاج هذه
املشكالت للحل
باملوضوع واليت ميكن التصدي هلا حتى للتقليل إو إزالة
أثناء  2007وقبل نهاية
هذه املشكالت؟
نهاية 2008؟
2008؟
أذكر فقط  5-2حلول ليس أكثر!
اذكر فقط أهم ثالث مشكالت إن أمكن؟
 -1نقص الوعي مبخاطر التلوث الناتج عن
 -1رفع الوعي
الرصاص الصادر من املركبات
 -2حتديث التشريعات
 -2قصور يف التشريع وتطبيقاته
 -3إعطاء األولوية املالية لقضايا
سنة كاملة
 -3عدم وجود أولوية مالية لإلنفاق يف
محاية البيئة
هذا املوضوع
 -4تفعيل مشاركة القطاع اخلاص
 -4عدم توفر القدرات الوطنية الكافية
 -5تأهيل القدرات الوطنية
 -5غياب مشاركة القطاع اخلاص

املو�ضوع أالول :ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية  2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية
اليمنية
أي من اجلهات مسئولة على هذه املشكلة
أو املشكالت؟

ما هي العوائق اليت رمبا تؤثر كيف ميكن تقييم ومتابعة
خطوات حل هذه املشكلة أو
يف حل هذه املشكلة
املشكالت
أو املشكالت

 اإلعالم بالتعاون مع اجلهات املعنية :النفط،البيئة ،الصحة
 السلطات التشريعية بالتعاون مع اجلهات  -1البريوقراطية -2عدم توفر املوازنات
املعنية :النفط ،البيئة ،الصحة
 السلطات املالية :املالية ،التخطيط ،البيئة،النفط الصحة

 جلنة مشرتكة من اجلهاتاملعنية

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

املو�ضوع أالول :ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية  2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية
اليمنية
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املو�ضوع الثاين :كيف ترون م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف تبني ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية
 2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية اليمنية
ماهي أهم املشاكل الرئيسية ذات العالقة ما هي أهم احللول اليت ميكن اختاذها كم من الوقت حتتاج
هذه املشكالت للحل
باملوضوع واليت ميكن التصدي هلا حتى للتقليل إو إزالة
أثناء  2007وقبل
هذه املشكالت؟
نهاية 2008؟
نهاية 2008؟
اذكر فقط أهم ثالث مشكالت إن أمكن؟ أذكر فقط  5-2حلول ليس أكثر!
 -1نقص الوعي لدى املستهلك
 -2ضعف مشاركة اجملتمع املدني
 -3عدم وجود ضوابط ملكافحة الغش

 -1رفع الوعي
 -2إشراك اجملتمع املدني
 -3إجياد آلية رقابية فاعلة:
 -توفر جهاز لقياس اإلحنراف

سنة ونصف

 -حيادية املفتش

املو�ضوع الثاين :كيف ترون م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف تبني ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية
 2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية اليمنية

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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أي من اجلهات مسئولة على هذه ما هي العوائق اليت رمبا تؤثر يف حل هذه كيف ميكن تقييم ومتابعة
خطوات حل هذه املشكلة أو
املشكلة
املشكلة
املشكالت
أو املشكالت
أو املشكالت؟
اإلعالم
جلنة األحزاب ،وزارة الشئون
االجتماعية ،منظمات اجملتمع
املدني ،هيئة املواصفات ،اللجنة
الوطنية للمرأة ،املاحنني ،الشركات
املصعنة لوسائل النقل

 -1عدم توفر حوافز مستدامة هلذه الشرائح
 -2ضعف اآلليات املالية للتقسيط واإلقراض
املريح
تأسيس جمموعات عمل
 -3ضعف األنظمة اخلاصة باإلقراض
وجلان مشرتكة
والتمويالت املالية
 -4قصور دور احملاكم التجارية فيما يتعلق
بقضايا اإلقراض

نتائج مناق�شة جمموعة العمل ( )3للم�شكالت واحللول حول اجلانب البيئي ،الفني
ومناق�شة اجلانب االقت�صادي واملايل ،والقانوين واجلانب االجتماعي

ماهي أهم املشاكل الرئيسية ذات العالقة ما هي أهم احللول اليت ميكن اختاذها كم من الوقت حتتاج هذه
املشكالت للحل
باملوضوع واليت ميكن التصدي هلا حتى نهاية للتقليل إو إزالة
أثناء  2007وقبل نهاية
هذه املشكالت؟
2008؟
2008؟
أذكر فقط  5-2حلول ليس أكثر!
اذكر فقط أهم ثالث مشكالت إن أمكن؟
 -1استرياد برتول خالي من الرصاص +
استخدام الغاز الطبيعي املتوفر
 -1حتديد االنتاج احمللى
 -2التمويل لعملية اإلحالل (مشكلة  -2انتاج بنزين خالي من الرصاص ذو
 خالل سنة اىل سنتنيمواصفة حادة 89
اقتصادية وتكلفة للحكومة)
 -3حتديث املصايف مع اعتبار املشاكل
 -3اجملتمع  +التوعية – صانعي القرارات
األخرى واجلدوى

املو�ضوع أالول :ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية  2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية
اليمنية
أي من اجلهات مسئولة على هذه ما هي العوائق اليت رمبا تؤثر يف كيف ميكن تقييم ومتابعة خطوات
حل هذه املشكلة أو املشكالت
حل هذه املشكلة
املشكلة
أو املشكالت
أو املشكالت؟
 وزار النفط املياه والبيئة -اإلعالم (التوعية)

 -ديناميكبة اختاذ القرار

 تشكيل جلنة فنية هلا صالحيةللتقييم واملتابعة ويشاركها فريق
أكادميي وحبثي

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

املو�ضوع أالول :ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية  2008إلحالل البنزين احلايل ببديل خايل من الر�صا�ص يف
اجلمهورية اليمنية
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املو�ضوع الثاين :كيف ترون م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف تبني ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية
 2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية اليمنية
ماهي أهم املشاكل الرئيسية ذات العالقة ما هي أهم احللول اليت ميكن اختاذها كم من الوقت حتتاج هذه
املشكالت للحل
باملوضوع واليت ميكن التصدي هلا حتى للتقليل إو إزالة
أثناء  2007وقبل نهاية
هذه املشكالت؟
نهاية 2008؟
2008؟
أذكر فقط  5-2حلول ليس أكثر!
اذكر فقط أهم ثالث مشكالت إن أمكن؟

 -1الوعي البيئي والصحي

 -1نشر الوعي
 -2التنسيق والتعاون بني اجلهات سنة اىل سنتني
املعنية لنشر الوعي بطريقة صحيحة

املو�ضوع الثاين :كيف ترون م�شاركة امل�ستهلك النهائي واملجتمع املدين يف تبني ر ؤ�ية خلطة أ�ولويات حتى نهاية
 2008إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص يف اجلمهورية اليمنية
أي من اجلهات مسئولة على هذه ما هي العوائق اليت رمبا تؤثر
يف حل هذه املشكلة
املشكلة
أو املشكالت
أو املشكالت؟

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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 وزارة النفط وزارة املالية وزارة املياه والبيئة وزارة اإلعالم وزارة الصحة -وزارة التخطيط

 -1العوائق املالية
 -2ديناميكية اختاذ القرار

كيف ميكن تقييم ومتابعة خطوات حل
هذه املشكلة أو املشكالت

 جلان فنية وأكادميية واقتصاديةمتخصصة وإشراك القطاع اخلاص
ومنظمات اجملتمع املدني وشرائح أخرى
ذات عالقة

تقييــم جميــع فعــاليات الــور�شة
2007 / 3 / 15-14م

11

م

املــــوضــــــوع

1

مستوى النتائج اليت توصلت إليها الورشة قياس ًا بتوقعاتك

8

2

مدى االستفادة من املداخالت واالستعراضات الفنية حول موضوع الورشة

11

9

3

مستوى املشاركة يف النقاشات وحرية الرأي يف جمموعات العمل
ويف اليوم األول للورشة

14

4

4

مستوى أداء سري الورشة (عبد الكريم ثابت)

15

4
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ضعيف
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الدراسة الفنية للهيئة العامه حلماية البيئة
حول بدائل توفري بنزين خالي من الرصاص يف السوق احمللية
د .عـبـده الصبــــاري

ولذا أ��صبح من ال�ضروري مواكبة التقدم التكنولوجي يف ال�صناعة النفطية والتح�سني يف املوا�صفات
العاملية للمنتجات النفطية �إىل امل�ستويات املقبولة عاملي ًا ملا يلبي متطلبات ال�صحة والبيئة �إ�ضافة �إىل متطلبات
التطور التكنولوجي يف �صناعة حمركات ال�سيارات التي تعمل با�ستخدام بنزين عايل االوكتني ( )97-92مما
�سي ؤ�دي على املدى القريب �إىل توقف ال�شركات من ت�صنيع املحركات وال�سيارة املمكن ت�شغيلها با�ستخدام
البنزين امل�صحوب بالر�صا�ص وبالتايل عدم و�صولها �إىل اجلمهورية.
ملحة عن و�ضع م�صايف النفط يف اجلمهورية اليمنية:
 )1م�صفاة عدن:
تقع يف مدينة عدن على �شاطئ خليج عدن جنوب العا�صمة �صنعاء وتبعد عنها  350كم.
 الطاقة الت�صميمية للم�صفاة ( )150أ�لف برميل/اليوم . طاقتها التكريرية احلالية (  )90,000برميل يف اليوم من النفط اخلام. مت ت�شغيلها يف عام 1954م من قبل �شركة  BPوهي من أ�قدم امل�صايف يف الوطن العربي. الوحدات أالنتاجية بامل�صفاة :وحدة أ�نتاج الغاز املنزيل امل�سال ,وحدة التقطري اجلوي ,وحدة املعاجلةبالهيدروجني ,وحدة التهذيب ألنتاج البنزين ووحدة التقطري الفراغي ,وحدة املريوك�س ملعاجلة أ�وحتليةاملنتجات
اخلفيفة(بنزين ,كريو�سني) ,وحدة التهذيب ألنتاج البنزين ووحدة معاجلة أال�سفلت.
 تنتج امل�صفاة امل�شتقات النفطية ا آلتية:• الغاز املنزيل امل�سال
• بنزين
• وقود نفاث
• كريو�سني
• ديزل
• مازوت

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

مــقـــدمــــة -:
لقد أ��صبح جلي ًا أ�ن مادة الر�صا�ص ت�شكل خطورة حقيقية على ا إلن�سان والبيئة فقد اتخذت
		
كثري من الدول اخلطوات الالزمة للتخل�ص من ا�ستخدام هذه املادة و�صرفت مبالغ مالية  /ا�ستثمارات كبرية
لتحقيق هذا الهدف متثل يف بناء وحدات جديدة قادرة على �إنتاج البنزين اخلايل من الر�صا�ص وبدرجة
االوكتني التي تتعدى أ�لـ( )90وحدة (ما بني .)98-93
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• �شحم
• أ��سفلت
 -2م�صفاة م أ�رب:
 تقع امل�صفاة يف حمافظة م أ�رب التاريخية �شمال �شرق العا�صمة �صنعاء وتبعد عنها بحوايل 260كيلو مرت. مت ت�شغيلها يف أ�بريل 1986م بوا�سطة �شركة هنت أوالن تديرها ال�شركة اليمنية لتكرير النفط.
 الوحدات أالنتاجية بامل�صفاة :وحدة التقطري اجلوي ,وحدة التهذيب ألنتاج البنزين ,وحدة أ�نتاجالكهرباء.
 تنتج امل�صفاة امل�شتقات النفطية ا آلتية:• نافتا خفيفة
• بنزين
• ديزل
• مازوت

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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التوجهات واخلطط احلالية للم�صايف احلالية واجلهات العليا ذات أ
الخت�صا�ص
مثلت ومتثل تو�سعه وحتديث امل�صايف احلكومية احلالية( م�صفاة عدن ,م�صفاة م أ�رب) أ�هم أالولويات
يف خطط وتوجهات امل�صايف ويكت�سب مثل هذا أالمر أ�همية خا�صة للم�صايف والدولة ملواجهة حتديات ال�سوق
والتي من �ضمنها توفري بنزين خايل من الر�صا�ص وهو ما�سيتطلب دعم الدولة خ�صو�صا أ�ن امل�صايف ت�سعى
لعملية التحديث منذو فرتة لي�ست بالق�صرية أ
كالتي:
أ�وال -:م�شروع حتديث م�صايف عدن:
 oالطاقة الت�صميمية للم�صفاة ( )150أ�لف برميل/اليوم.
 oالطاقة ا إلنتاجية احلالية للم�صفاة ( )100أ�لف برميل/اليوم.
 oمن أ�هم امل�شاريع املطروحة لعملية التحديث ما يلي:
 بناء وحدة التك�سري للمازوت إلنتاج منتجات خفيفة ( وحدة التك�سري الهيدروجيني للمازوت) ألنتاج مايلي:غاز م�سال ,بنزين ,كريو�سني ,ديزل ومازوت ،حيث مت توقيع مذكرة التفاهم أالولية لبنائها مع ال�شركة
اليمنية اخلليجية لتكرير البرتول.
 تطوير وحتديث وحدتي تقطري النفط اخلام -حتديث وحدة التهذيب ألنتاج بنزين ال�سيارات.

كما �سعت وت�سعى وزارة النفط ممثلة بال�شركة اليمنية لتكرير النفط يف جذب أال�ستثمار اخلا�ص وتبني
م�شاريع م�صايف جديدة للم�ساهمة يف أ�يجاد احللول وتغطية أال�ستهالك املحلي دون احلاجة اىل أال�سترياد
كمايلي:
م�شروع م�صفاة ال�ضبة ( حمافظة ح�ضرموت):
 �صدور القرار اجلمهوري رقم ( )38ل�سنة 2002م بامل�صادقة على �إتفاقية �إن�شاء م�صفاة ال�ضبة بني احلكومةممثلة بوزارة النفط واملعادن و�شركة م�صايف ح�ضرموت.
 و�ضع حجر أال�سا�س إلن�شاء م�صفاة ال�ضبة من قبل فخامة أالخ الرئي�س /علي عبداللة �صالح رئي�ساجلمهورية.
 الطاقة التكريرية للم�شروع ( )50,000برميل باليوم من النفط اخلام.م�شروع م�صفاة را�س عي�سى ( حمافظة احلديدة):
 �صدور القرار اجلمهوري رقم ( )59ل�سنة 2003م بامل�صادقة على �إتفاقية �إن�شاء م�صفاة ر�آ�س عي�سى بنياحلكومة ممثلة بوزارة النفط واملعادن و�شركة هود أ�ويل النفطية املحدودة.
 -الطاقة التكريرية للم�شروع ( )45,000برميل باليوم من النفط اخلام.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

ثانيا -:م�شروع تو�سعة وحتديث م�صفاة م أ�رب:
 الطاقة ا إلنتاجية احلالية للم�صفاة  )10( :أ�لف برميل /اليوم. بناء وحدات جديدة بطاقة �إنتاجية ( )15أ�لف برميل /اليوم  ،ترتبط بامل�صفاة القدمية لت�صل �إىل الطاقةا إلنتاجية الكلية ( )25أ�لف برميل  /اليوم وهناك درا�سة جدوى اقت�صادية وفنية بهذا اخل�صو�ص قامت بها
�شركة (  ) VECOأالمريكية .
 ت�شمل وحدات هامة منها : بناء وحدة معاجلة الكربيت �ضمن الوحدات اجلديدة . بناء وحدة �إنتاج الغاز امل�سال �ضمن الوحدات اجلديدة حتديث وحدات امل�صفاة القدمية ألتتلم وربطها مع الوحدات اجلديدة.
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 العر�ض والطلب احلايل للجازولني يف اليمن:يتم �إنتاج البنزين كوقود لل�سيارات يف م�صفاة عدن مبعدل ( )80أ�لف طن �/شهر يوزع على جميع
فروع �شركة النفط اليمنية وعلى م�ستوى اجلمهورية اليمنية يف حني أ�ن املخ�ص�صات املطلوبة واملقرة لعام
2005م حتددت بنحو ( )90أ�لف طن مرتي �شهري ًا وموا�صفات هذا النوع من البنزين الذي يحتوي على مادة
الر�صا�ص من حيث درجة االوكتني ال تتعدى ( ,)83حيث أ�ن بقية الكمية تغطيها م�صايف م أ�رب والتي تنتج
بنحو( )10أ�لف طن مرتي �شهري ًا من دون أ��ضافة مركب الر�صا�ص وبرقم اوكتاين .83
تعمل ال�صناعة التكريرية يف اليمن بكل من م�صايف عدن و م أ�رب على توفري منتجات ذات أ�همية بالغة يف
�إنعا�ش احلياة االقت�صادية ب�شكل عام ،لذا من املهم وال�ضروري اال�ستمرار يف تطويرها والتو�سع فيها بهدف
ت أ�مني امل�شتقات النفطية ومواجهة الطلب املتزايد عليها .حيث جند ومن خالل ا إلح�صائيات التي متت يف
ال�سنوات ال�سابقة للفرتة ( 1991م – 2001م) .أ�ن هناك معدل منو متزايد على ا�ستهالك امل�شتقات النفطية،
والذي يرتافق والنمو ال�سكاين واالقت�صادي املتزايد أ
وبالخ�ص يف ال�سنوات ال�ست أالخرية  -كما يف املخطط
التايل (�شكل . )1

حيث بلغ �إجمايل متو�سط معدل النمو على ا�ستهالك امل�شتقات النفطية يف اجلمهورية خالل الع�شر �سنوات
املا�ضية ن�سبة(  ) %5يف ال�سنة ح�سب ال�شكل .2
الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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ال�شكل  :3الطلب العاملي على امل�شتقات النفطية

يو�ضح ال�شكل  3اىل ارتفاع الطلب على وقود النقل (غري البحري) كاجلازولني ووقود الطائرات ووقود
الديزل بنحو  37.5مليون برميل/يوم يف عام  ، 2005بزيادة قدرها  900الف برميل/يوم عن عام .2004
تعد هذه الزيادة مرتفعة مقارنة باخلم�س ال�سنوات املا�ضية حيث مل يتجاوز متو�سط الزيادة ال�سنوية للفرتة
 2000اىل  2005اكرث من  646الف برميل/يوم .ومن املتوقع ان ي�ستمر النمو يف الطلب على هذه امل�شتقات
بن�سبة � %2.2سنويا حيث يقدر ان يبلغ حجم الطلب  41.5مليون برميل يوميــا يف عـام  ، 2010أ�ي بواقع زيادة
�سنوية تقدر  800الف برميل�/سنويا.
�شكل رقم ()4
الطلب على امل�شتقات النفطية يف الدول العربية
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Petroleum Products Demand in Arab Countries
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ي�شري �شكل رقم ( )4اىل ان حجم الطلب على اجلازولني ووقود الطائرات ووقود الديزل كوقود ي�ستخدم يف
قطاع النقل بلـغ  2.6مليــون برميل/يوم يف عام  ، 2005وميثل ذلك زيادة �سنوية تقدر بـ  % 4.6منذ عام
 .2000ويتوقع ان ي�صل حجم الطلب على هذا الوقود اىل  3.2مليون برميل/يوم يف عام  ، 2010أ�ي بزيادة
�سنوية تعادل .%4.1
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Petroleum Products Surplus/(Deficit) In Arab Countries
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الفائ�ض والعجز مل�شتق اجلازولني يف امل�صايف العربية مقارنة مع ا�سواق �سيا
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)2(  جدول رقم.موا�صفات وقود اجلازولني يف اليمن
Carbon number
C4

Paraffins
0.8

Naphthenes
0

Aromatics
0

6.6
21.2
20.8
13.5
5.9
1.0
69.8

0
4.2
3.5
2.1
1.8
0.4
12.0

0
3.3
7.6
5.5
1.3
0.1
17.8

C5
C6
C7
C8
C9
C10
Total

Property

Local Gasoline
Distributed Specification

European Specification
2002

2005

RON

83

90-98

91-95

91-95

Sulphur, wt. ppm

20

2000

150

50

%.Aromatics, vol

17.8

.No spec

42

35

%.Benzene, vol

3.3

.No spec

5

1

Lead, g/l

0.41

0.55

-

-
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. امل�ستويات احلاليه ملحتوى الر�صا�ص يف بنزين ال�سيارات يف اليمن:7 �شكل
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) موا�صفات وقود اجلازولني يف الدول العربية3( جدول رقم
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RON
MON
Sulphur wt%
RVP KG/cubic cm: Summer
Winter
Benzene, vol%, Max
Aromatics, vol%, Max
Olefins, vol%, Max
Oxygenates, vol%, Max

UAE Bahrain Algeria S. Arabia Syria Iraq Qatar Kuwait Libya Egypt

98/95
95/91
95/95
87/85
85/-85/-0.05/0.05 0.15/0.15 0.01/0.01
0.6/0.6 0.68/0.68 0.63/0.65
0.7/0.7 0.73/0.73 0.77/0.80
3.5/3.0 3.0/3.0
5/50/50
10/10
30/-15/15
-

95
-0.1
0.61
0.78
3
10

90/90 91
97/90
95/91 98/88
---85/81
-0.1/0.15 0.05
0.03 0.05/0.05 0.08/0.08
0.7/0.7 0.45/0.84 0.65/0.65 0.6/0.6 0.7/0.7
0.7/0.7
3.0/3.0
10
-

 أالرقام أالوكتانية يف اجلازولني امل�ستخدم بال�شرق أالو�سط:)4( جدول رقم
Country

RON

Bahrain
91/95
Iran
87/95
Iraq
91
Jordan
88/91/96/98
Kuwait
91/95/98
Lebanon
95
Oman
90/95
Qatar
90/97
Saudi Arabia
95
Syria
76/90
U.A.E
95/98
Yemen
83
Egypt
80/90/95

MON

AKI

84/87/81/85/87
85/87
-

-

95/90
-0.05/0.05
0.63/0.63
0.7/0.7
2.7/2.7

) مقارنة برامج العمل أالوروبية مع م�صنعي ال�سيارات ملوا�صفات وقود اجلازولني5( جدول رقم
W o rld w id e F u e l C h a rte r: S o m e G a s o lin e R e q u ire m e n ts
C a te g o ry 1

Lead
S u lp h u r w p p m
O le fin s % vo l
A ro m a tic s % vo l
B e n ze n e % vo l

C a te g o ry 2

C a te g o ry 3

C a te g o ry 4

M in im u m
U S T ie r 0 & 1 U S C a l L E V &
R e q u ire m e n ts E u ro 1 & 2
ULEV
E u ro III & IV
0 .0 1 3 g /l*
0
0
1000
200
30
20
10
50
40
35
5 .0
2 .5
1 .0

* N o In te n tio n a l A d d itio n

U S C a l L E V -II
U S E P A T ie r 2
E u ro IV
0
5 0 to 1 0
10
35
1 .0

 أالرقام أالوكتانية يف اجلازولني امل�ستخدم باالعامل:)6( جدول رقم
RON
91/95

MON
81/91

USA

-

-

China

90/93/95

India

88/93

Japan

89/96

South Korea

91/94

Taiwan

95

Australia

91/95/96

Indonesia

88/91/95

-

Thailand

91/95

80/84

WWFC

91/95

82.5/85

-

AKI
87/89/94
85/88/90

-

84/88

-

-

-

-

-

-

-

-
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Country
EU

تعريف درجة أ
الوكتني : Octane Rating
	�إن نظام ت�صنيف وقود البنزين وامل�ستخدم ب�صورة �شائعة منذ عام 1928هو قيا�س العدد أالوكتيني،
ويف ذلك الوقت اتخذت جزئية البارفني املتفرعة ،أ�ي( Trimethyl pentane-2,2,4:اي�سو أ�وكتان)
ك أ�ف�ضل وقود هيدروكربوين ملحرك قيا�سي

هناك مركب هيدروكاربوين يطلق عليه الهيبتات االعتيادي  Normal heptaneوله نف�س درجة
غليان أالي�سواوكتني �إال أ�نه وقود رديء جد ًا .حت�ضر أ�نواع الوقود القيا�سية من خليط من هاتني املادتني وقد
اعترب أالي�سواوكتني ذي عدد أ�وكتيني ( )100بينما الهيبتان االعتيادي ذي عدد أ�وكتيني �صفر.
�إن مزيج هاتني املادتني بن�سب متفاوته ي ؤ�دي �إىل احل�صول على وقود لعدد أ�وكتني يعتمد على ن�سب مكونات
املزيج.
عند �إجراء االختبار يو�ضع منوذج من الوقود يف حمرك االختبار القيا�سي وترفع ن�سبة االن�ضغاط تدريجي ًا
حتى حدوث م�ستوى معني من الفرقعه ،وعند الو�صول �إىل هذه النقطة تثبت ن�سبة ( )C/Rوجترى �سل�سلة
من االختبارات با�ستخدام وقود قيا�سي �إىل أ�ن يح�صل اخلليط الذي يولد نف�س الفرقعة يف املحرك حيث يطلق
على الن�سبة احلجمية لهذا الوقود القيا�سي بالعدد أالوكتيني للوقود.
تتغري أ�عداد أالوكتني للمحرك مع غني اخلليط  richness of the mixtureبحيث يوجد للكازولني

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

فرقعـة املحرك : knock
	�إن فرقعة املحرك هي ا�شتعال ذاتي خلليط الوقود والهواء ب�سبب ن�سبة االن�ضغاط العالية جد ًا وعوامل
أ�خرى  .فاالحرتاق ال�صحيح للوقود يبد أ� ب�شرارة كهربائية حتدث خالل جزء من الثانية قبل اكتمال دورة
االن�ضغاط ،و أ�نه على ال�شحنة أ�ن حترتق مبعدل �سريع ومنتظم بحيث تتمدد الغازات احلارة وتدفع املكب�س �إىل
أال�سفل  ،حتدث الفرقعة يف املحرك ب�سبب احرتاق أ��سرع بكثري من املطلوب ي ؤ�دي �إىل زيادة يف ال�ضغط أ�ما
قبل أ�و بعد ال�شرارة ،وموجه الفرقعة بعد تولدها ت�ضرب جدران اال�سطوانة واملكب�س وتبدد طاقاتها على �شكل
�صوت وحرارة � .إذا حدث االنفجار قبل ال�شرارة ( أ�ي ا�شتعال م�سبق ألوانه) ف�إن قوة النفخة تكون �ضد الكب�س
املتحرك �إىل أالعلى وت ؤ�دي �إىل تفرمنه .
ميكن تقليل فرقعة املحرك وذلك ب�إبطاء أ�و ت أ�خري ال�شرارة لكي يحدث احرتاق الوقود عند �ضغوط أ�قل عندما
يكون الكب�س يف طريقه �إىل أال�سفل� .إن هذا يعني فقدان القدرة .عندما حتدث فرقعة املحرك ف�إن درجة
حرارة را�س اال�سطوانة تزداد ب�سرعة و أ�ن هذا ي ؤ�دي �إىل تو�سيخ املحرك وقود رديئ وهذا بدوره ي ؤ�دي �إىل
زيادة الفرقعة .
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.89/87  فقري باملواد املطلوبة/  فمث ًال غني، عددان
عندما ت�ستخدم أ�نواع الهيدروكاربونات النقية كوقود ف�إن لكل منها عدد أ�وكتني يرتبط برتكيبه وحجمه
) يقدم أ�عداد أالوكتني لعدد من املواد الهيدروكاربونية ذات جماميع ع�ضوية5(  واجلدول رقم. اجلزيئي
.خمتلفة
) أ�عداد أالوكتني البحثية للهيدروكاربونات5( اجلدول
املركب الكيميائي

عدد األوكتني

املركب الكيميائي

عدد األوكتني

Compound

Octane
Number

Compound

Octane
Number

n-paraffins

Isomers of heptane

n-propane

100

2-Methyl hexane

55

n-Butane

96

3- Methyl hexane

56

n-pentane

62

2,2,-Dimethyl pentane

80

n-Hexane

26

2,3- Methyl hexane

94

N-Heptane

0

2,3 Dimethyl Pentane

94

2,2,3 Trmethyl butane

101

Alicycline

54

94

Isomers of hexane

Cyclohexane

77

3-Methyl pentane

74

2,2 Dimethylbutane

94

2,3 – Dimethyl butane

95

Alkanes
Isopentane

90

Isohexane

74

Isoheptane

55

Alkenes

2,3,3-Trimethyl pentance an
isomer of the
Standard 2,2,4

1-Hexene

85

Compound

102

2-Hexene

100

Benzene

108
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Cyclopentane

 )2كما أ�نه ميكن �شراء بع�ض املنتجات ذات االوكتني العايل أ�على من (( )100حم�سنات البنزين) كمواد بديلة
ملركب الر�صا�ص من ال�سوق العاملية وا�ستخدامها عن طريق خلط ن�سب معينة منها مع منتجات أ�خرى ذات درجة
أ�وكتني منخف�ضة ومنتج وحدة التهذيب وهذه املواد على �سبيل املثال هي ()MTBE,ALCOHOL
وغريها حيث يو�ضح اجلدول ( )6أالرقام أالوكتينية للمركبات أالوك�سيجينية.
جدول ( :)6أالرقام أالوكتينية للمركبات أالوك�سيجينية-:
AKI

MON

RON

110

101

118

MTBE

110

102

118

ETBE

104

99

109

TAME

113

96

130

Ethanol

119

105

133

Methanol

94

93

95

Alkylate
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كيف يتم احل�صول عاملي ًا على بنزين بدرجة أ�وكتني عالية -:
 )1يتم �إن�شاء جمموعة متنوعة من الوحدات ميكن بوا�سطتها احل�صول على مكونات للبنزين ذات درجة
اوكتني عالية ومعظم هذه العمليات ال�صناعية تت�ضمن بع�ض التحول الكيميائي وهي م�ستعملة يف امل�صايف
احلديثة ونذكر فيما يلي بع�ض منها -:
• وحدات التك�سري ( ) ,FCC, HDC, CCوغريها.
• وحدة أالزمره ()ISOMERIZATION C6 C5
• وحدة أاللكله ()ALKYLATION
• وحدة البلمرة (.)Polymerization
• أ�خرى
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�شكل  :8يعك�س متو�سط أال�سعار العاملية للبدائل املذكورة أ�نفا.
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Source: USEPA

كيف يتم حت�ضري بنزين ال�سيارات املحتوي على الر�صا�ص يف م�صفاة عدن-:
يتم حت�ضري بنزين ال�سيارات املحتوي على الر�صا�ص يف م�صفاة عدن فقط عن طريق خلط املنتج
الذي يتم احل�صول عليه من وحدة التهذيب مع النافتا اخلفيفة من وحدة التقطري أالوىل يف ال�ضغط اجلوي
 ،و ب�إفرتا�ض أ�ن البنزين امل�ستهلك حملي ًا يقدر بحوايل ( )36أ�لف برميل يومي ًا  ،ف�إن كمية البنزين املنتج
بامل�صفاة لتغطية اال�ستهالك املحلي يتحدد بالكميات التالية -:
 )15( )1أ�لف برميل يومي ًا  :جازولني رقم اوكتيني (.)74
 )6( )2أ�لف برميل يومي ًا  :ريفورميت يتم �إنتاجها من وحدة تهذيب البنزين برقم اوكتيني (. )87
 )15( )3أ�لف برميل يومي ًا  :نافتا رقم اوكتيني(. )55
حيث يتم خلط هذه املكونات الثالث وي�ضاف عليها مادة رابع �إيثيل الر�صا�ص وهي مادة �سامة بن�سبة
حمددة للح�صول على درجة االوكتني املطلوبة أ�ي يف حدود ( )2.5جرام للجالون الواحد كحد أ�ق�صى وذلك
لرفع رقم االوكتني يف البنزين ( )83كحد أ�دنى وذلك لتغطية املطلوب لل�سوق املحلية.
�إن مادة الر�صا�ص التي يتم �إ�ضافتها للخليط تكلف مبالغ باه�ضة حيث بلغ �سعر الطن من هذه املادة �إىل ما
يقارب ( )13000دوالر وب�إجمايل كلفة �سنوية على م�صفاة عدن تزيد عن ( )13مليون دوالر .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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كما يتم حت�ضري بنزين ال�سيارات يف م�صفاة م أ�رب عن طريق خلط املنتج الذي يتم احل�صول عليه من وحدة
التهذيب مع النافتا اخلفيفة من وحدة التقطري أالوىل يف ال�ضغط اجلوي مبعدل  10,000طن مرتي �شهريا
وبرقم أ�وكتاين  83دون أ��ضافة مركب الر�صا�ص الذي مت ايقاف ا�ستخدامة وذلك للم�ساهمةيف تغطية حاجة
ال�سوق .
ماهي البدائل العملية للح�صول على بنزين بدرجة اوكتينية عالية خايل من الر�صا�ص يف
اليمن؟
 )1على املدى القريب:
أ
	� ) يف م�صفاة عدن :
ا إلتفاق مع أ�حدى ال�شركات العاملية على القيام بدرا�سة تف�صيلية لتحديث وحدة تهذيب
		
البنزين وتنفيذه يف م�صفاة عدن واملقدرة تكلفتها ما بني ( )40-20مليون دوالر أ�مريكي وفق ًا للمدى الذي
�سيذهب �إليه التحديث ح�سب املراحل التالية :

ب) يرافقة حتديث م�صفاة م أ�رب:
نود أال�شارة هنا ب أ�نها قد متت درا�سة جدوى اقت�صادية وفنية بهذا اخل�صو�ص قامت بها
		
�شركة (  ) VECOأالمريكية يف بناء وحدات جديدة بطاقة �إنتاجية ( )15أ�لف برميل /اليوم  ،ترتبط
بامل�صفاة القدمية لت�صل �إىل الطاقة ا إلنتاجية الكلية ( )25أ�لف برميل  /اليوم لتغطية حاجة املناطق القريبة
من امل�صفاة.
 )2خالل املدى البعيد واملتو�سط
أ
	� ) �إدخال وحدات �إنتاجية متطورة يف م�صفاة عدن كوحدة التك�سري احلفزي للمازوت
		�إن هذه الوحدة ميكن ان يجرى �إن�شاءها على املدى البعيد (� 5-3سنوات)  ,با�ستثمار تقديري
ي�صل �إىل ( )250مليون والر بطاقة �إنتاجية  35-25أ�لف برميل يوميا والتي �سوف تنتج بنزين يف حدود
( )15أ�لف برميل يومي ًا برقم اوكتني يزيد على (.)92
حيث ميكن للم�صفاة من حتقيق عدد من أالهداف منها-:
• �إنتاج بنزين خايل من الر�صا�ص لتغطية ال�سوق املحلي والت�صدير.
• ميكن للدولة يف أ�ي حلظة االنتقال ال�سريع من ا�ستعمال خام م أ�رب �إىل خام امل�سيلة ذو
املازوت العايل ( )%52عند ن�ضوبة وبهذا �سوف تتحقق اجلدوى االقت�صادية املثلى يف حالة
التحول �إىل ا�ستعمال خام امل�سيلة (كان يباع حينها ب أ�قل من  1,5دوالر عن خام م أ�رب و أ�كرث
		
من ذلك حالي ًا يف أال�سواق العاملية) .
		
ب) ت�شجيع أ
ال�ستثمار اجلاد ( اخلا�ص أ�و املختلط) يف هذا املجال.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

ويهدف التحديث �إىل ا�سرتجاع الطاقة الت�صميمية للوحدة واملقدرة بـ( )12000برميل يف اليوم والتي انح�سرت
�إىل ( )9000برميل يف اليوم بفعل تكرير نفط م أ�رب ذو الطبيعة املختلفة عن النفط الكويتي امل�صممة عليه
الوحدة  ،كما أ�ن التحديث يهدف �إىل تغيري جذري يف نوعية �إنتاج هذه الوحدة من خالل ا�ستبدال أ�نظمة
املعاجلة الكيماوية ب أ�نظمة معاجلة بالهيدروجني �سعي ًا لتح�سني كفاءة الوحدة و�إدخال عامل حفاز جديد(
ثنائي املعدن) يرفع الرقم االوكتاين من (� )90إىل (. )100
وبهذة أالجراءات ميكن للم�صفاة من توفري بنزين خايل من الر�صا�ص يف حدود ( )%65من كميات اال�ستهالك
املحلي والتدرج يف التخلي عن ا�ستخدام مادة رابع ايثيل الر�صا�ص .
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 )3اما م� أس�لة ا�ستخدام البنزين اخلايل من الر�صا�ص كهدف عاجل ف أ�ننا نرى اخليارات
التالية-:
 )1أ�ختيار أ�ف�ضل املواد التي ميكن أ�ن ت�ضاف اىل البنزين بدال من مركب الر�صا�ص لرفع أالوكتني واملواد هي
مثال MTBE; alkohols :وغريها وهو ما �سيتطلب من اجلهات ذات أالخت�صا�ص أ�جراء قراءة أ�دق
من قبل متخ�ص�صني ( فنيني وماليني) .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

60

لليفاء
 )2اال�سترياد ملعظم البنزين اخلايل من الر�صا�ص ( أ�كرث من  %70تقري ًبا ) وت�صدير بنزين امل�صايف إ
باالحتياجات املحلية من ال�سوق الدولية وبقيمة تقديرية تبلغ 5و37مليون دوالر �شهر ًيا أ�و ( )453مليون دوالر
�سنو ًيا ( طن واحد يكلف  540دوالر).
وهو ما�سيتطب مايلي:
• أ�ما بناء منظومة جديدة من اخلزانات وامل�ضخات أ
والنابيب حتل حمل املنظومة
احلالية التي حتتوي على الر�صا�ص وهذا يتطلب ا�ستثمارات كبرية يف هذا اجلانب
		
وفرتة زمنية طويلة للتنفيذ و أ�هدار للمنظومة احلالية .
		
• أ�و تنظيف املنظومة احلالية التي تتعامل مع البنزين امل�صحوب بالر�صا�ص يف كل من
م�صايف عدن و�شركة النفط اليمنية وخزانات حمطة التعبئة والناقالت الربية و�إيجاد
		
مواقع حمددة للتخل�ص من خملفات عملية التنظيف متهيد ًا ال�ستقبال املنتج اجلديد
		
وهذا أالمر �س�سيحدث توقف يف عملية التموين امل�ستمر لل�سوق املحلية ب�شكل كلي
		
خالل فرتة التنظيف والفرتة الالحقة املطلوبة إلعادة املنظومة بكاملها للعمل املنتظم
		
		
 ،كما أ�نه �سي ؤ�دي �إىل �إهدار قيمة املواد املوجودة يف كامل املنظومة والتي تقدر
		
بحوايل ( )40مليون دوالر كما يتطلب أ�عادة بناء املخزون بنف�س القيمة لكامل
		
املنظومة �إ�ضافة �إىل أ�ن التخل�ص النهائي من الر�صا�ص لن يتم � إ ّال بعد م�ضي فرتة
		
زمنية طويلة ن�سب ًيا .
		
 )3وهو اخليار أالمثل املتمثل بالتخفي�ض التدريجي للر�صا�ص يف البنزين امل�ستخدم يف ال�سوق املحلية
بحيث يتم ا�سترياد البنزين اخلايل من الر�صا�ص من اخلارج من النوعية عالية أالوكتني وخلطه مع
املنتوج املحلي بحيث تنظف املنظومة كاملة ب�شكل تلقائي على ثالث مراحل -:

4,0

2,50

متوسط االستخدام العام

2,66

1,66

اخلفض األول ابتداء من إبريل  -يونيو 2007م

2,40

1,50

اخلفض الثاني ابتداء من :يوليو – سبتمرب 2007م

1,60

1,00

اخلفض الثالث  :أكتوبر – ديسمرب 2007م

0,80

0,50

-

-

الوصف
املواصفات احلالية

بنزين خالي من الرصاص ابتداء من  1يناير 2008م

�إن الهدف من التخفي�ض التدريجي للر�صا�ص هو الو�صول بعد نهاية املرحلة الثالثة (اخلف�ض الثالث)
�إىل أ�ن تكون املنظومة بكاملها قادرة على متوين ال�سوق املحلية بالبنزين اخلايل من الر�صا�ص أ�و يف
احلدود املقبولة عامل ًيا وذلك خالل �سنة أ�و �سنتان.
�إن هذا أالمر يتطلب منا التح�ضري ومن ا آلن للتايل -:
( )1حتديد عدد ال�سيارات التي تعمل على البنزين وتلك التي تعمل على ا�ستخدام الغاز و�سنة ال�صنع
بحيث تق�سم على النحو التايل-:
 �سيارات قدمية �صن ّعت قبل عام 1985م. �سيارات متو�سطة العمر �صن ّعت خالل الفرتة 2000-1986م . �سيارات جديدة �صنعت ما بعد عام 2000م . ال�سيارات احلديثة املجهزة بالعامل احلفاز يف عادم ال�سيارة( )Catalytic Converterعلى أ�ن تقوم بهذه املهمة �شركة النفط اليمنية
		
بالتعاون مع أالجهزة احلكومية أالخرى مثل املرور .
		
( )2أ
	�ن تعمل �شركة النفط اليمنية ومن ا آلن بالقيام باخلطوات التح�ضريية والتنفيذية للقيام ب�إن�شاء
منظومتني منف�صلتني �إحداهما للبنزين اخلايل من الر�صا�ص أ�وكتني  83والثانية للبنزين اخلايل من
الر�صا�ص أ�وكتني  90وذلك يف -:
• من� آش�ت �شركة النفط .
• يف حمطات التعبئة .
• يف و�سائل نقل البنزين .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

الكمية املضافة من
( )OCTELسم/ 3جالون

الكمية املضافة من
الرصاص جم /جالون
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( )3بناء تكاليف تلك العمليات يف �سعر بيع امل�صفاة للبنزين ل�شركة النفط وف ًقا إلحت�سابات تتفق
عليها كافة أالطراف وتتمثل تلك التكاليف يف املح�صلة النهائية زيادة يف الدعم احلكومي يف البنزين
ما مل يتم �إجراء تعديل �سعري يف ال�سوق املحلية ي�ستوعب تلك الزيادات يف التكلفة .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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اال�ستنتاجات والتو�صيات

كما ان برامج التو�سعة التي �سيتم اجرائها يف امل�صايف العربية يف الفرتة املقبلة �سي ؤ�هلها للعب دورا رياديا
وب�شكل تناف�سي مع امل�صايف ا آل�سيوية لتزويد أال�سواق العاملية مبوا�صفات عالية اجلودة اذا ا�ستمر النمو يف
الطلب على النفط باملعدالت املتوقعة حاليا  .كما متتلك امل�صايف العربية فر�صا كبريا يف امل�ستقبل لزيادة
درجة التعقيد يف م�صافيها بهدف تخفي�ض انتاج الزيوت الثقيلة وحت�سن ربحيتها.
التو�صيات:
• دعم وت�شجيع الدولة للم�صايف احلكومية كمتخذة للقرار أالخري يف متويل وتنفيذ م�شاريع التحديث
والتو�سعة التي تخطط لها امل�صايف ملواجهة حتديات ال�سوق املحلية والعاملية.
• التح�سني م�ستقب ًال ألنواع البنزين عالية الرقم أالوكتاين وذلك عندما تزداد أ�عداد ال�سيارات
احلديثة املزودة بالعامل احلفاز امل�ستخدم يف عادم ال�سيارات وعندما تتح�سن �شروط الرقابة البيئية
يف البنزين املمكن �إدخاله الح ًقا:
 93أ
	�وكتني  94 ،أ�وكتني وفقا للحاجة .
• تخفيف ا�ستعمال ال�سيارات وا آلليات وا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي وبالتايل خف�ض كمية الغازات
املنبعثة �إىل الهواء.
• العمل على البدء مب�شروع البنزين اخلايل من الر�صا�ص وهذا البديل أ��صبح معموال به يف جميع
دول اجلوار تقريبا ويف كثري من دول العامل املتطورة وقد رافق التحول �إىل هذا النوع من البنزين عدة
طرق لت�شجيع املواطنني على ا�ستخدامه منها وجود البنزين اخلايل من الر�صا�ص ب�سعر اقل من أالنواع
أالخرى.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

اال�ستنتاجات
يتوقع ان ت�ستمر �صناعة التكرير العربية يف النمو مبعدل يزيد عن حاجة أال�سواق العربية نظرا العتماد بع�ض
م�صافيها املبا�شر عل أ��سواق الت�صدير  .كما ان برامج التو�سعة املخطط لها قبل نهاية هذا العقد والتي
تهدف اىل االنتقال ب�شكل تدريجي نحو انتاج م�شتقات نفطية اكرث مالئمة بيئيا �سيمكنها من حت�سني هام�ش
الربحية يف هذه امل�صايف ومن االرتقاء بنوعية املوا�صفات البيئية يف أال�سواق املحلية .وباعتبار ان �صايف
انتاج امل�صايف العربية من امل�شتقات النفطية يولد فائ�ضا يزيد عن حاجة ال�سوق فانه من املتوقع ان ت�ستمر
هذه امل�صايف يف تغطية العجز يف أال�سواق القريبة منها باال�ضافة اىل تزويد أال�سواق أالوروبية بامل�شتقات
النفطية النظيفة .
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• جتهيز عوادم ال�سيارات باالعامل احلفاز( )Catalyzerالذي يحول بع�ض الغازات ال�ضارة
والناجمة عن االحرتاق مثل أ�ول أ�ك�سيد الكربون و أ�كا�سيد النيرتوجني والغازات الهيدروكربونية �إىل مواد
أ�خرى اقل �ضررا مثل بخار املاء وثاين أ�ك�سيد الكربون وذلك بح�سب التفاعالت التالية:
2CO+2NO
2CO2+N2
4HC+10NO
4CO2+2H2O+5N2
2CO+O2
2CO2
4HC+5O2
4CO2+2H2O
• العمل والرتكيز على ا�ستخدام الغاز الطبيعي كونه خاليا من أ�نواع امللوثات املوجودة يف أ�نواع الطاقة
أالخرى و أ�ي�ضا الرتكيز على تطوير م�صادر الغاز وا�ستخدامه كوقود يف و�سائل النقل اجلماعي ويف حمطات
توليد الطاقة وحتلية املياه وامل�شاريع البرتوكيميائية.
• ت�شجيع االبحاث العلمية التي تهتم مب�صادر الطاقة املتجددة و معاجلة تلوث البيئة .
• ن�شر الوعي البيئي ال�سليم للنا�س باملحافظة على البيئة بعمل امل ؤ�مترات والندوات وو�سائل االعالم
ب�شتى أ�نوعها

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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الوقود اخلايل من الر�صا�ص

البحث امليداني اخلاص
بدراسة معدل تركز الرصاص يف الدم
مسح منوذجي
إعداد :
طارق سعيد املذحجي
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منهجية الدرا�سة :
مت اختيار مدينة �صنعاء الجراء الدرا�سة وذلك النها متثل اكرب املدن اليمنية باال�ضافة اىل
		
االزدحام احلا�صل فيها لل�سيارات حيث تتواجد فيها ما يزيد عن  %50من اجمايل ال�سيارات يف اجلمهورية
ب�سبب الكثافة ال�سكانية  .كما ان اليوجد فرق بني املدن بالن�سبة لتلث الهواء بالعازات الناجتة عن عوادم
ال�سيارات  .باال�ضافة اىل وجود عدد كبري من ال�سيارات القدمية اىل مازالت تعمل يف مدينة �صنعاء التي
لها ت أ�ثري كبري على حجم التلوث
مت اخذ عينة ع�شوائة من افراد املجتمع اليمني تتوزع على فئات خمتلفة ومت الرتكيز على االطفال
ورجال املرور وال�سائقني باال�ضافة اىل �شرائح اخرى على النو التايل :
 125 -1طالب وطالبة ب�سن اقل من �19سنة .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

مقدمة :
تعترب ال�سيارات عموما امل�صدر الرئي�سي لتلوث الهواء يف املدن الرئي�سية  ،برغم من اتخاذ االجراءات
للتخفيف من االنبعاثات ال�صادرة منها  .حيث تعتمد ال�سيارات وو�سائل النقل على حرق الوقود الذي له
انعكا�سات �سلبية على البيئة ونوعية الهواء حتديدا  ،ذلك ب�سبب الغازات ال�ضارة التي تنتج عن عملية حرق
الوقود  .وا�ضهرت نتائج درا�سات عديدة اجريت يف عدد من دول العامل ان املدن الكربى تعاين ن�سبة عالية
من تلوث الهواء وتعترب ال�سيلرات امل�صدر الرئي�سي للتلوث أ�ي مان�سبته  . %60االمر الذي دعى الكثري من
الدول اىل اتخاذ االجراءات و�سن القوانني لتخفيف من هذا التلوث  .ونتيجة لهذه االجراءات انخف�ضت
نيبة التلوث وبخا�صة مادة الر�صا�ص يف الهواء يف كثري من البلدان التي اتخذت هذه االجراءات .
لكن معظم دول العام مازالت تعاين من خطورة التلوث ال�شديد للهواء ومن هذه الدول ااجلمهورية
اليمنية  .و أ�ظهرت درا�سات علمية ان الر�صا�ص الذي ي�ضاف اىل الوقود له ت أ�ثريان هما
 -1ال�سمية .
 -2الت أ�ثري على اجلهاز الع�صبي وتعطيل القدرة على التفكري .
ومن نتائج هذه الدرا�سات ان كل ( )1ميكرو غرام  /دي�سيليرت للر�صا�ص يف الدم ي ؤ�دي اىل انخفا�ض 7
درجات يف معدل الذكاء عند االطفال  .كما اظهر الدرا�سات ان هناك عالقة مبا�شرة بني ن�سبة الر�صا�ص
يف الهواء ون�سبة تركزة يف دم االن�سان .
وحر�صا من الهيئة العامة حلماية البيئة على ال�صحة العامة والعمل على بقاء البيئة اليمنية نظيفة
و�صحية قامت بتنفيذ م�سح منوذجي التعاون مع ال�صندوق االجتماعي للتنمية لتحليل دم عينة من افراد
املجتمع ملعرفة ن�سبة انت�شار الر�صا�ص يف الهواء وبالتايل تركز الر�صا�ص يف الدم .
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-2
-3
-4
-5
-6
-7

 104من رجال املرور .
� 75سائق .
 6مدر�سني .
 5م�سئولني كبار
 7من مر�ضى ال�سرطان .
 10من مر�ضى الف�شل الكلوي .

ولتحليل عينات الدم مت ا�ستخدام جهاز Blood Lead Testing
System

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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LEAD CARE

والح�صائي لنتائج
التحليل الو�صفي إ
حتليل الدم إلفراد العينة

7.7

0.7

2.8

طالب

8.4

1.4

4.7

شرطي مرور

8,5

3.4

5.5

سائقني

5,4

3.1

4.2

مدرسني

4,5

1.5

2.7

مسئولني كبار

3,9

2.1

3.1

مرضى السرطان

6,3

0.8

3.6

مرضى الفشل الكلوي

8,5

0.7

4.1

االمجالي

جدول ( ) يبني متو�سط النتائج واقل واعلى قيمة للنتائج ح�سب مهن  /حالة افراد العينة

اظهرت النتائج ان متو�سط تركز الر�صا�ص يف الدم عند ال�سائقني كان اعلى متو�سط من الفئات االخرى

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

اعلى قيمة

اقل قيمة

املتوسط

املهنة  /احلالة
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امل�شمولة يف الدرا�سة  .وميكن ان نعزوا ذلك اىل طول فرتة التعر�ض ايل يق�ضيها ال�سائقني يف ا�ستن�شاق
الهواء امللوث بالر�صا�ص وعوادم ال�سيارات  .حيث بلغ املتو�سط  5.5ميكرو غرام  /دي�سيليرت وكانت اعلى
قيمة  8.5ميكرو غرام  /دي�سيليرت واقل قيمة  3.4ميكرو غرام  /دي�سيليرت  .وهذا املتو�سط يدل على
خطورة الو�ضع احلايل حيث ان اعلى قيمة تقرتب من درجة ال�سمية وهي  10ميكرو غرام  /دي�سيليرت .
ومن املالحظ اي�ضا يف النتائج ان املتو�سط عند �شرطة املرور قريبة اي�ضا من املت�سط لل�سائقني وهذا ما
ي ؤ�كد االفرتا�ض ال�سابق  .ويختلف املتو�سط عند بقية الفئات من فئة اىل اخرى ح�سب احلالة أ�و املهنة .
وهذا االختالف له داللة اح�صائية عند م�ستوى معنوية . 0.05
Oneway

ANOVA

Occupation

					
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

2.698

66

178.073

Between Groups

1.675

265

443.815

Within Groups

331

621.889

Total

1.611 0.005
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جدول ( ) يبني متو�سط النتائج واقل واعلى قيمة للنتائج ح�سب نوع افراد العينة
اعلى قيمة

اقل قيمة

املتوسط

النوع

8.5

1.4

4.5

ذكور

4.6

0.7

2.2

إناث

8.5

0.7

4.1

االمجالي
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تبني النتيجة ان الذكور أ�كرث ت أ�ثر من االناث كما هو مبني يف اجلدول وال�شلك اعاله  ،وهذا مرده اىل ان
الذكور يق�ضون فرتة اطول يف ال�شارع اما للعمل او للعب لالطفال  ،على عك�س االناث الالتي يق�ضني معظم
الوقت اما يف املنزل او املدر�سة او مقرات العمل بعدا عن ت أ�ثريات ال�شارع  .باال�ضافة ميكن ان نعزوا ذلك
اىل ا�ستخدام عالبية االناث للثام االمر الذي يقلل من ا�ستن�شاق الهواء املولوث اي ان اللثام يعمل كفلرت .
وهذا الفارق له دالله اح�صائية عالية عند م�ستوى معنوية  0.01كما هو مبني يف اجلدول التايل :
T-Test
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

Sex

0.0854

1.3903

4.524

265

Male

0.1243

1.0177

2.182

67

Female

REsults

t

330

df

0.000

2.3417

2.3417

0.1508

0.1811

1.9476

1.8725

Lower

2.7358

2.8108

Upper

99% Confidence
Interval of the
Difference
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t-test for Equality of Means

12.932

0.000

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

Equal
variances 6.540 0.011
assumed

15.524 135.440

Sig.

Equal
variances
not
assumed

F

Levene’s Test
for Equality
of Variances

Independent Samples Test

REsults
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جدول ( ) يبني متو�سط النتائج واقل واعلى قيمة للنتائج ح�سب فئات اعمار افراد العينة

7.7

1.6

3.7

عشر سنوات واقل

5.1

0.7

2.6

18 - 11

8.5

0.8

4.9

+ 19

8.5

0.7

4.1

االمجالي

3.756
2.595

6 - 10
11 - 18

4.992

19 +

من اجلدول اعاله نالحظ ان ت أ�ثر االفراد باالعمار الكربة  19ف أ�كرث اكرث من باقي الفئات وهذا ب�سبب
ان هذه الفئة ت�شمل على ال�سائقني و�شرطة املرور  ،ولكن اذا ما الحظنا ان االطفال بعمر � 10سنوات و أ�قل
هم اكرث عر�ضة من الفئة العمرية � 18 -11سنة ب�سبب ان االطفال ال�صغار مي�ضون اكرث وقت يف ال�شارع
اما يف اللعب او �شراء احلاجات للمنزل واكرث الت�صاق باالر�ض  ،االمر الذي يجعلهم اكرث ت أ�ثر من خالل

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

اعلى قيمة

اقل قيمة

املتوسط

فئات العمر
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م�ص اال�صابع أ�و االكل دون الغ�سل اجليد لاليادي  .مما�سبق نرى انه اذا ما�ستمر احلال على ماهو عليه
فان ا�صابة االطفال باحلالة الع�صبية وانخفا�ض الذكاء لديهم �سوف يزداد  .لي�س هذا فح�سب ولكن اي�ضا
بالن�سبة لكواليد اجلدد �سوف يكون الت أ�ثري عليهم اكر من خالل اال�صابة اوال قبل الوالدة وبالتايل بعد
الوالدة .
Oneway

ANOVA

F

Sig.
0.000

REsults

Mean
Square

df

Sum of
Squares

177.573

2

355.146

Between Groups

113.053
329

1.571

516.764

Within Groups

جدول ( ) يبني توزيع النتائج ح�سب فئات اعمار افراد العينة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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فئات النتائج عشر سنوات واقل
<2
4 - 2.1
6 - 4.1
8 - 6.1
>8
االمجالي

18 - 11

االمجالي

+ 19

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

2
16
9
2

6.9
55.2
31.0
6.9

31
71
5

29.0
66.4
4.7

29

100

107

100

6
38
112
38
2
196

3.1
19.4
57.1
19.4
1.0
100

39
125
126
40
2
332

11.7
37.7
38.0
12.0
0.6
100

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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اجلدول وال�شكل ال�سابقني ي�شريان ان  %86.2من االطفال بعمر �10سنوات واقل معدل تركز الر�صا�ص يف
دمائهم مابني  6 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت  .كما ت�شري النتائج ان  %66.4من االطفال بعمر 18 - 11
�سنة معل تركز الر�صا�ص يف دمائهم ما بني  4 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت  .بينما مان�سبتهم  %95.9من
االفراد بعمر �19سنة ف أ�كرث معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم مابني  8 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

%

26.4%

60.8%

عدد

33

76

<= 2

2.1 - 4

عدد

7

7

االمجالي

عدد
2
4
3
1

مرضى الفشل
الكلوي
%
20.0%
40.0%
30.0%
10.0%

عدد

39
125
126
40
2

%

11.7%
37.7%
38.0%
12.0%
0.6%

100.0% 332 100.0% 10 100.0%

100.0%

%

مرضى السرطان

جدول ( ) يبني توزيع النتائج ح�سب املهنة  /احلالة الفراد العينة
املهنة  /احلالة

عدد

3

26

فئات
النتائج
%

2.9%

25.0%

شرطي مرور

6

سائقني

8.0%

مدرسني
عدد

3

4.1 - 6

مسئولني كبار
%

50.0%

14

عدد

عدد
1
3

11.2%

%

%
20.0%
60.0%

58

6.1 - 8

55.8%

2

47

1.6%

62.7%

16

3

15.4%

1

االمجالي 104 100.0% 125

50.0%

21

1.0%

100.0%

1

28.0%

1
75

>8
1.3%
100.0%

6

100.0%

5

100.0%

20.0%

طالب
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اما اذا نظرنا اىل حجم امل�شكلة من حيث املهنة أ�و احلالة فنالحظ ان معظم الطالب أ�ي ما ن�سبتهم %72
معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم ما بني  6 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت  .اما �شرطة املرور ت�صل ن�سبة الذين
معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم مابني  8 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت اىل  . %96.2بينما ال�سلئقني ت�صل
ن�سبتهم اىل  %90.7الذين معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم ما بني  . 8 -4.1بينما  %70من مر�ضي الف�شل
الكلوي معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم مابني  6 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت .
جدول ( ) يبني توزيع النتائج ح�سب فئات اعمار افراد العينة االطفال
فئات النتائج

عشر سنوات واقل

االمجالي

18 - 11

عدد

%

عدد

%

عدد

%

<= 2

2

6.9%

31

29.0%

33

24.3%

2.1 - 4

16

55.2%

71

66.4%

87

64.0%

4.1 - 6

9

31.0%

5

4.7%

14

10.3%

6.1 - 8

2

6.9%

2

1.5%

Total

29

100.0%

136

100.0%

107

100.0%

77

اجلدول وال�شكل ال�سابقني ي�شريان ان  %86.2من االطفال بعمر �10سنوات واقل معدل تركز الر�صا�ص يف
دمائهم مابني  6 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت  .وان  %66.4من االطفال بعمر � 18 - 11سنة معل تركز
الر�صا�ص يف دمائهم ما بني  4 - 2.1مكرو غرام  /دي�سيليرت  .وهذا م ؤ��شر خطري جدا على �صحة االطفال.
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جدول ( ) يبني توزيع النتائج ح�سب النوع لالطفال من افراد العينة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

فئات النتائج
عدد
<= 2
2.1 - 4
4.1 - 6
6.1 - 8
االمجالي

2
56
13
2
73

ذكور

النوع

إناث

%

عدد

2.7%
76.7%
17.8%
2.7%
100.0%

31
31
1

49.2%
49.2%
1.6%

63

100.0%

%

عدد

االمجالي

33
87
14
2
136

%
24.3%
64.0%
10.3%
1.5%
100.0%

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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اذا ما نظرنا للنتيجة ح�سب النوع عند االطفال نالحظ ان ت أ�ثر الذكور اكرب منه عند االناث  .فنجد ان
 %94.5من الذكور معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم مابني  ، 6- 2.1بينما االناث  %98.4من هن معدل
						
تركز الر�صا�ص يف دمائهن ما بني  4 - 0مكرو غرام  /دي�سيليرت .
						
جدول ( ) يبني توزيع النتائج ح�سب النوع الفراد العينة
												
فئات
النتائج

االمجالي

النوع

ذكور

عدد

إناث

عدد

%

عدد

%

%

<= 2

6

2.3%

33

49.3%

39

11.7%

2.1 - 4

93

35.1%

32

47.8%

125

37.7%

124

46.8%

2

3.0%

126

38.0%

6.1 - 8

40

15.1%

40

12.0%

>8

2

0.8%

2

0.6%

االمجالي

265

100.0%

332

100.0%

4.1 - 6

67

100.0%

اي�ضا اذا ما نظرنا للنتيجة ح�سب النوع �إجماال نالحظ ان ت أ�ثر الذكور اكرب منه عند االناث  .فنجد ان %97
من الذكور معدل تركز الر�صا�ص يف دمائهم مابني  ، 8- 2.1بينما االناث  %97.1من هن معدل تركز
الر�صا�ص يف دمائهن ما بني  4 - 0مكرو غرام  /دي�سيليرت .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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الوقود اخلايل من الر�صا�ص

التأثريات الصحية الناجتة من البنزين احملتوى على مادة الرصاص
صنعاء  14مارس  2007م
السيد ولش
خبري عاملي للبنزين احملتوى على الرصاص
Michael P. Walsh
International Consultant
Board Chairman, International Council on Clean
Transportation
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البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص

• ملاذا ن�ضيف مادة الر�صا�ص فى البنزين.
• وملاذا نخف�ض ن�سبته.
• للناحية ال�صحية.
• لل�سماح التكنولوجيا وتخفيف امللوثات.

ملاذا ن�ضيف الر�صا�ص للبنزين
• انخفا�ض رقم االكتني فى البنزين ي ؤ�دى اىل تخفي�ض الكلفة.
• كلما زاد رقم االكتني كانت جودة البنزين عالية.
• كفاءة عالية للمحرك.
• ينتج عزم وقوة كبرية.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص.
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تعلمنا أ�ن البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص ينتج عنه ت أ�ثريات
�سلبية على ال�صحة.
• يلوث الهواء اجلوى.
• البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص له خماطر �صحية بالغة .
• ا�ستخدام املحفزات للمحركات الغر�ض منها هو تخفيف امللوثات اول اك�سيد
الكربون والهيدروكربونات وامللوثات اخلطرة .
• تكاليف �صيانة عالية .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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نوع الوقود امل�ستخدم ونوعيه املواد امل�ضافة �إليه بهدف حت�سني
أ�داء املحرك ورفع كفائتة (مثل �إ�ضافة مركبات الر�صا�ص )
• ألنه يرتاكم وي ؤ�ثر فى الدماغ أ
للطفال ويقلل من ن�سبة الذكاء فيهم
• ي ؤ�ثر على كبار ال�سن وي�سبب لهم ال�سرطان
• الت أ�ثري على املخ واجلهاز الع�صبي
• التخلف العقلي عند أالطفال
• الت أ�ثري على جهاز املناعة
• ا إل�صابة بال�سرطان
• عدم االحرتاق الكامل للوقود داخل املحرك .
• عدم �إجراء ال�صيانة امل�ستمرة ملحركات املركبات للت أ�كد من أ�دائها ومن عملية
احرتاق الوقود بداخلها

االهتمام بالبنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص

• ينت�شر وي ؤ�ثر فى املحيط احليوي.
• يرتاكم على املدى البعيد.
• و أ��صبح ا إلنتاج الكبري لل�سيارات أ�مرا مقلق ًا للعاملني يف جمال حماية البيئة
ألنها من امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء بف�ضل نواجتها من الر�صا�ص الذي
ي أ�تي نتيجة احرتاق وقود املركبات  ,وعدم ال�صيانة امل�ستمرة للمركبات من
أال�سباب الرئي�سية يف بروز ملوثات الهواء.

عدم ال�صيانة
• عدم ال�صيانة امل�ستمرة للمركبات من أال�سباب الرئي�سية يف بروز ملوثات الهواء
و يزيد من م�شاكل التلوث .
• كما يحدث ت أ�ثري �صحي �سلبي كبري حتى عند التعر�ض مل�ستويات �صغرية .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• يعترب من امل�صادر الرئي�سية للتلوث ويكون أ�كرث عر�ضة يف املناطق احل�ضرية.
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تعترب م�ستويات ن�سبة الر�صا�ص فى الدم عالية
حتدث ت أ�ثريات كبرية حتى عند التعر�ض مل�ستويات �صغرية

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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• ا�صدرت جريدة علمية بريطانية فى
2003/4/17م
• مت فح�ص عدد من أالطفال ومن أ�عمار
خمتلفة من -48-36-24-18-12-6
� 172-60شهر
•على نحو غريب �إن ن�سبة تراكيز الر�صا�ص
كانت يجب أ�ن ال تزيد عن 10مكروجرام
/دي�سى لرت لعدد  101فيهم.

أ
الطفال هم أ�كرث عر�ضة وح�سا�سية من غريهم للملوثات

ويقلل من ن�سبة الذكاء فى أالطفال .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• عندهم قابلية لالمت�صا�ص امللوثات وزيادة يف احل�سا�سية ي ؤ�ثر يف الدماغ
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اجتهت الواليات املتحدة أ
المريكية فى حت�سني نوعية الهواء
وتخفي�ض ن�سبة تراكيز الر�صا�ص
• فى  189منطقة  %87فى وقت
واحد .
• متو�سط تراكيز ن�سبة الر�صا�ص من
 9.2اىل  2.8مكر وجرام /دي�سى
لرت.

Lead Phase Out Started in September 1998

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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�إن تراكيز ن�سبة الر�صا�ص خالل الفرتة من عام 1998 - -1988
فى بانكوك كانت الت أ�ثريات

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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الت أ�ثريات ال�صحية
•  30000اىل  70000يعنى أ�ربعة أ��ضعاف وخالل الفرتة أ�كرث من  800طفل من
الوفيات.
• وفى جمهورية م�صر العربية حواىل 10000حالة وفاة و  150حالة وفاة يف
جاكرتا.

الحالل ال�سريع للبنزين اخلايل من الر�صا�ص له فوائد أل�سطول
إ
ال�سيارات اجلديدة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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• البنزين اخلايل من الر�صا�ص يعترب مدخل للم�ستقبل
• البنزين اخلايل من الر�صا�ص ميكن أ�ن ي�ستعمل يف ال�سيارات القدمية دون ان
يحدث اى تلف لل�صمامات او م�شاكل تلف لل�صمامات  .وت�ضاف مركبات
الر�صا�ص �إىل الوقود بهدف حت�سني نوعيته عن طريق رفع الرقم االوكتيني له
ومن الفرقعة الناجتة أ�ثناء االحرتاق وكذلك ا�ستخدامه يف عملية ت�شحيم
�صمامات املحرك.

• بدائل الر�صا�ص يبقى هو االحتياج.
• مل تبقى اى عوائق أ�خرى.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

البنزين اخلايل من الر�صا�ص ي ؤ�دى �إىل �سرعة عالية وحمل عايل
للتنفيذ
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الكلفة ال�صحية (الفاتورة ال�صحية )

• ت ؤ�دى �إىل نق�ص يف ا إلنتاج والعمر.
• زيادة تكاليف يف اخلدمات ال�صحية.
• زيادة كلفة يف التعليم.
• ق�صر العمر وزيادة الوفيات.

البنزين اخلايل من لر�صا�ص هو الطريق �إىل امل�ستقبل
• فوائد �صحية مبا�شرة.
• متكني التكنولوجيا.
• لتقنية ال�سيارات احلديثة :
• يقلل من االنبعاثات .
• انبعاثات منخف�ضة للبيوت الزجاجية.
• تقنيات جديدة.
• تكنولوجية البنزين احلديثة :
• ا�ستخدام بنزين اقل.
• ن�سبة كربيت منخف�ضة.
• مواد متطايرة قليلة.
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تقدر الكلفة يف الواليات املتحدة بحوايل  17مليار لكل وحد
مليجرام/مرت3

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• ال�سيا�سات املت�ضمنة الت أ�ثريات املكلفة.
• تكاليف الواليات املتحدة للبنزين اخلايل من الر�صا�ص تقدر ب  10أ��ضعاف من
تكاليف أ��سعار املركبات التي مت ت�صنيعها.

ت أ�ثري الر�صا�ص على أ�داء املحفز

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

ا�ستخدام املحوالت
احلفازة (Catalytic
)Converters
الثالثة حموالت للمحفزات
تعمل بتكنولوجيا للمحركات
بكفاءة وفى اجتاهني
بتطبيقات عالية
ت أ�ثري الر�صا�ص على كفاءة
حموالت احلفازة
ا�ستخدام املحوالت احلفازة ()Catalytic Converters
تف�صل �إىل طبقات ويعمل بوظائف امت�صا�ص للعنا�صر اول أ�ك�سيد الكربون
واليهدروكربونات والكربيتات ويعمل على ثبات املواد ويراقب املواد مع حت�سني
وبثبات املواد
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املركبات اجلديدة �صممت للعمل بالبنزين اخلايل من الر�صا�ص
• أالنواع املختلفة ملحركات ال�سيارات ال حتتاج �إىل بنزين ذي رقم أ�وكتاين موحد
لذلك يرى خرباء ال�سيارات أ�ن يتم ا�ستعمال البنزين ذي الرقم االوكتاين املنا�سب
ملحرك ال�سيارة الذي خ�ص�ص لها عند الت�صنيع.

الت أ�ثريات ال�صحية

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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• تختلف امللوثات باختالف نوع الوقود
• وتختلف امللوثات الناجمة عن حرق الوقود باختالف نوع الوقود امل�ستخدم
واختالف مكوناته  ,فبا إل�ضافة �إىل ما ذكر يوجد أ�ي�ضا غاز ثاين أ�ك�سيد
الكربيت( )SO2الذي ينتج عن ا�ستخدام وقود الديزل ب�صفة خا�صة  ,وعن
جميع أ�نواع الوقود املحتوية على ن�سبة من الكربيت ب�صفة عامة ,كما يعترب
الر�صا�ص املنبعث من عملية احرتاق للوقود من اخطر امللوثات على ال�صحة
والبيئة وذلك ب�سبب �سميته وت أ�ثريه على الدماغ والقلب واحتمال ت�سببه يف
ا إل�صابة بال�سرطان وغري ذالك من الت أ�ثريات ال�ضارة أالخرى .
• تعترب العنا�صر التالية من أ�هم أال�سباب التي جتعل من املركبات م�صدر ًا
رئي�سيا لتلوث الهواء

تختلف امللوثات باختالف نوع الوقود

ورفع كفائتة (مثل �إ�ضافة مركبات الر�صا�ص ).
• عدم االحرتاق الكامل للوقود داخل املحرك .
• عدم �إجراء ال�صيانة امل�ستمرة ملحركات املركبات للت أ�كد من أ�دائها ومن عملية
احرتاق الوقود بداخلها .

من أ�هم امللوثات الناجتة عن عوام ال�سيارات ما يلي:

• اول أ�ك�سيد الكربون ي ؤ�ثر يف نظام الدورة تخفي�ض قدرة الدم على حمل
أالك�سجني.
• الهيدروكربونات  HCتهيج والتهاب العيون أ
والغ�شية املخاطية.
• اكا�سيد النرتوجني  NOxي�ضر باجلهاز التنف�سي ويت�سبب يف التلف الرئوي.
• اكا�سيد الكربيت  Soxالتهاب البلعوم وال�سعال و�ضيق التنف�س.
• التهاب الق�صبات الهوائية والربو.
• الر�صا�ص  pbي ؤ�ثر على املخ واجلهاز الع�صبي.
• التخلف العقلي عند أالطفال.
• الت أ�ثري على جهاز املناعة.
• ا إل�صابة بال�سرطان.
• االوزن  O3التهاب العيون واحلنجرة والرئتني.
• الت أ�ثري على النباتات.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• نوع الوقود امل�ستخدم ونوعيته املوارد امل�ضافة �إليه بهدف حت�سني أ�داء املحرك
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الت أ�ثريات ال�صحية
• تختلف امللوثات باختالف نوع الوقود
• وتختلف امللوثات الناجمة عن حرق الوقود باختالف نوع الوقود امل�ستخدم
واختالف مكوناته  ,فبا إل�ضافة �إىل ما ذكر يوجد أ�ي�ضا غاز ثاين أ�ك�سيد
الكربيت( )SO2الذي ينتج عن ا�ستخدام وقود الديزل ب�صفة خا�صة  ,وعن
جميع أ�نواع الوقود املحتوية على ن�سبة من الكربيت ب�صفة عامة ,كما يعترب
الر�صا�ص املنبعث من عملية احرتاق للوقود من اخطر امللوثات على ال�صحة
والبيئة وذلك ب�سبب �سميته وت أ�ثريه على الدماغ والقلب واحتمال ت�سببه يف
ا إل�صابة بال�سرطان وغري ذالك من الت أ�ثريات ال�ضارة أالخرى .
• تعترب العنا�صر التالية من أ�هم أال�سباب التي جتعل من املركبات م�صدر ًا
رئي�سيا لتلوث الهواء

يجب التخل�ص من البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص
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• البدائل متوفرة وفى كل مكان.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• خماوف �صحية مل تعد قابلة للنقا�ش.
• املحفزات هي أ�ف�ضل احللول للغازات  CO, HC, NOxالبنزين اخلاىل
من الر�صا�ص حلل امل�شاكل.
• املحركات احلديثة �صممت بالبنزين اخلاىل من الر�صا�ص.

تطوير امل�صايف

املوا�صفات

• ينبغي �إخراج ناجت نهائي (جازولني ) جيد املوا�صفات وتامني رقابة و�ضبط
خلوا�صه وخا�صة العدد االوكتاين؟ كما ينبغي ان ن�ستبدل أالجهزة أ
والدوات
القدمية املهدرة للوقت واجلهد ب أ�جهزة حديثة �سريعة و�سهلة اال�ستخدام ودقيقة
النتائج؟.
• مراعاة ما ي�سببه نق�ص قيمة الرقم أالوكتاين على حمركات ال�سيارات
وا�ستهالكها و�إهالكها ب�سرعة ا�ضافة اىل تلويث البيئة بالغازات ال�سامة والقاتلة
ا�ضافة اىل الر�صا�ص املدمر لالن�سان والبيئة ,و�ضرورة انتاج جازولني باوكتني
عايل وهذا ال يتم اال باالتي:
• حتديث امل�صايف اليمنية للو�صول بها ولو للحد أالدنى من املوا�صفات
العاملية و�إ�ضافة الوحدات الهامة مثل أالزمرة والتك�سري احلفزي ا�ضافة
اىل وحدة أاللكلة التابعة له إلنتاج مكونات عالية أالوكتان تغني عن ا�ضافة
الر�صا�ص الفتاك با إلن�سان والبيئة و متكن من ا�ستخدام كميات قلية من
ا إل�ضافات احلديثة املعروف عدم وجود أ��ضرار وخماطر بيئية لها؟.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• تطوير امل�صايف ميكن �إحالل الر�صا�ص فى امل�صايف بتطويرها و أ��صبحت هذه
التكنولوجيا متوفر على م�ستوى كبري .
• كيف يتم احل�صول على بنزين بدرجة أ�وكتني عالية -:
 )1يتم �إن�شاء جمموعة متنوعة من الوحدات ميكن بوا�سطتها احل�صول على
مكونات للبنزين ذات درجة اوكتني عالية ونذكر فيما يلي بع�ض منها -:
• وحدات التك�سري ( ) ,FCC, HDC, CCوغريها.
		
• وحدة أالزمره ()ISOMERIZATION C6 C5
		
• وحدة أاللكله ()ALKYLATION
		
• وحدة البلمرة (.)Polymerization
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الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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الوقود اخلايل من الر�صا�ص

اسرتاتيجية الوقود النظيف وحتسني نوعية اهلواء فى اجلمهورية اليمنية

اعداد  /م هالل الرياشى
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• مقدمة:

• أ
الهداف العامة:
• �إن�شاء نظام متكامل إلدارة الر�صد والتقييم مللوثات الهواء بكافة أ�نواعها
ومن جميع م�صادرها مت�ضمن ًا نظم الرقابة والتقييم ،وتخفي�ض كميات وخطورة
امللوثات من امل�صدر ،وذلك يف �إطار ت�شريعي/تنظيمي/م ؤ��س�سي/فني/اقت�صادي
واجتماعي مالئم.
• و�ضع �آليات منا�سبة للتخل�ص من البنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص
وتخفيف ن�سبة الكربيت من مادة الديزل باجلمهورية اليمنية حلماية البيئة
وال�صحة العامة.
• احلد من التلوث البيئي الناجت من أالن�شطة ا إلنتاجية املختلفة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• تعترب م�شكلة تلوث الهواء من امل�شاكل الهامة التي تواجه الدول خا�صة
الدول النامية ،وال تقت�صر هذه امل�شكلة على تلوث الهواء التي تنتج حملي ًا ،ولكن
متتد عرب الهواء من دولة �إىل أ�خرى ،ولذلك مت و�ضع هذه ا إل�سرتاتيجية للتعامل
ا آلمن مع كافة أ�نواع امللوثات و�إحكام الرقابة والر�صد على حركة هذه امللوثات
و التعامل فني ًا و�إداري ًا مع امللوثات من خالل دورة حياتها مع مراعاة االعتبارات
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والتخطيطية والت�شريعية وامل ؤ��س�سية �إىل جانب
االعتبارات الفنية.
• نطاق عمل ا إل�سرتاتيجية:
• تخت�ص هذه ا إل�سرتاتيجية بتلوث الهواء املنبعثة من كافة امل�صادر وذلك
على أ��سا�س وجود نظم م�ستقلة لها
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• أ
الهداف الفرعية:
• دعم ورفع القدرات الوطنية من أ�جل �إيجاد وتوفري خربة وطنية يف جمال
التقييم والرقبة على ملوثات الهواء.
• رفع الوعي العام وعلى جميع امل�ستويات ب� أش�ن ق�ضايا ملوثات الهواء.
• رفع الوعي لدى أالفراد واجلهات املعنية على جميع امل�ستويات باتفاقية
الدولية واالتفاقيات ذات العالقة مثل اتفاقية روتردام واتفاقية �إ�ستكهومل.
• توفري أالطر التنظيمية/الفنية/االقت�صادية/القانونية/املالية إلدارة
لل�سرتاتيجية.
الر�صد للملوثات وفق ًا إ
• �إن�شاء قاعدة بيانات ونظام معلومات للمواد امللوثة.
• احلد من التلوث البيئي الناجت من أالن�شطة ا إلنتاجية املختلفة .
• تطوير وا�ستغالل املهارات واملعارف العلمية الوطنية اليجاد التقنيات
البيئية املالئمة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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والقليمية وفق متطلبات حتقيق التنمية
• للحاجيات الوطنية إ
امل�ستدامة و ذلك من خالل :
• تكوين الفرق الفنية واخلرباء يف جمال التكنولوجيا النظيفة وال�صديقة
للبيئة.
• نقل �آخر ما تو�صلت �إلية التقنيات ا إلنتاج أالنظف يف العامل وو�ضعها بني
يدي امل�صنعني احلاليني .
• جـ� -إعداد الدرا�سات الفنية البيئة
• �إقامة الندوات وور�ش العمل واملحا�ضرات والدورات التدريبية
• العمل على اال�ستفادة من خربات الدول العربية والدولية وكذا املنظمات
الدولية ذات اخلربة يف هذا املجال من خالل ا�ستقدام اخلرباء .

ال�سرتاتيجية:
• مربرات �إعداد إ

ال�سرتاتيجية وحتقيق أ
• الركائز أ
الهداف:
ال�سا�سية لتنفيذ إ
للدارة البد من توافر مقومات أ��سا�سية متثل
• ل�ضمان �إن�شاء نظام م�ستدام إ
ركائز أ��سا�سية يتعني توفرها وتنا�سقها وتوافقها فيما بينها لتحقيق أ�هداف النظام
امل�ستهدف ،وهذه املقومات هي:
• مقومات أ�و ركائز فنية متمثلة يف البنية أال�سا�سية الفنية املنا�سبة للتعامل مع
الكميات املنبعثة من امللوثات.
• مقومات أ�و ركائز م ؤ��س�سية تنظيمية تت�ضمن الهياكل املنا�سبة القادرة على
القيام ب أ�دوارها ،مع حتديد وا�ضح أ
للدوار وامل�سئوليات بدون تداخل ال�سلطات
وامل�سئوليات ،مع توفر القوى الب�شرية املالئمة ونظام معلومات وقاعدة بيانات
م�ساندة.
• مقومات أ�و ركائز اقت�صادية ونظم منا�سبة للتمويل وا�سرتجاع التكاليف يف
�ضوء الظروف االقت�صادية واالجتماعية.
• مقومات اجتماعية متمثلة يف م�شاركة منظمات املجتمع املدين واجلمعيات
أالهلية مع اجلهات احلكومية مع رفع م�ستوى الوعي وحت�سني �سلوكيات التعامل مع
تلك امللوثات.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• عدم توفر بيانات كاملة عن كميات وخ�صائ�ص ملوثات الهواء املنبعثة من
امل�صادر املختلفة.
• �إ�ضافة مادة الر�صا�ص مع البنزين مما ي ؤ�دى �إىل تفاقم امل�شكلة وزيادة
احتماالت تلوث الهواء مبادة الر�صا�ص والتي ت�سبب أ�مرا�ض ال�سرطان .
• عدم وجود بنية فنية أ��سا�سية كافية  ،ومعامل اختبارات ونظم ر�صد
وقيا�س.
• نق�ص يف الكوادر الفنية املتخ�ص�صة للتعامل مع امللوثات بامل�صادر املختلفة
وغياب التدريب والت أ�هيل يف هذا ال� أش�ن.
• عدم وجود درا�سات تف�صيلية على م�ستوى املن� آش�ت لتحدد حجم التلوث
و�آثاره.
• ارتفاع اال�ستثمارات املطلوبة إلن�شاء وت�شغيل معدات و أ�جهزة ملوثات الهواء
ال�صناعية لكل وحدة �صناعية.
• نق�ص الوعي عن هذه امللوثات والتعامل ا آلمن معها على كافة امل�ستويات.
• غياب بع�ض املواد القانونية يف القانـون رقم ( )26ل�سنة 1995م .ب� أش�ن حماية
البيئة والئحتـها التنفيذية رقم ( )148ل�سنة 2000م .و أ�همية ا�ستكمالها.

103

ال�سرتاتيجية:
• اخليارات والبدائل إ
• من خالل جمموعة من اخليارات والبدائل ا إل�سرتاتيجية يف أ�ربعة جماالت
�سالفة الذكر (املقومات أال�سا�سية) الختيار املنا�سب منها وفق ًا لظروف كل حمافظة
أ�و من� أش�ة وفى �إطار ال�سيا�سات العامة املطروحة وا إلطار القانوين املعمول به .فعلى
�سبيل املثال:
• هناك عدة بدائل خلف�ض كمية ملوثات الهواء أ�و احلد من خطورتها.
• هناك طرق خمتلفة ملعاجلة امللوثات  ،كما أ�ن هناك عدة بدائل لكل طريقة.
• هناك عدة بدائل إلن�شاء مواقع ومرافق معاجلة والتخل�ص من امللوثات.
• هناك عدة بدائل لتوفري التمويل الالزم.

•

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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مراحل العمل التنفيذي:

• يت�ضمن �إطار العمل التنفيذي املراحل ا آلتية:

أ
	� -املرحلة أالوىل (العاجلة) ومدتها �سنة:

• وهى مرحلة ا إلعداد أال�سا�سية ،ويتم الرتكيز فيها على أالن�شطة التي متثل
حجر أال�سا�س إلن�شاء النظام امل�ستدام املرغوب فيه وال حتتاج �إىل ا�ستثمارات
كبرية.
• واخليار أالمثل املتمثل بالتخفي�ض التدريجي للر�صا�ص يف البنزين
امل�ستخدم يف ال�سوق املحلية بحيث يتم ا�سترياد البنزين اخلايل من الر�صا�ص
من اخلارج من النوعية عالية أالوكتني .
• البدء فور ًا على القيام بدرا�سة تف�صيلية لتحديث وحدة تهذيب البنزين
وتنفيذها.
• قيام جمل�س �إدارة امل ؤ��س�سة اليمنية العامة للنفط و الغاز بالتخاطب مع اجلهات
املعنية جلهة التح�ضري مل�س أ�لة توفري املبالغ الالزمة للقيام بالتحديث لوحدة تهذيب
البنزين

ب -املرحلة الثانية ومدتها �سنتان:

جـ  -املرحلة الثالثة ومدتها ثالث �سنوات:
• وفيها يتم ا�ستكمال جميع الركائز الفنية واالقت�صادية وامل ؤ��س�سية
واالجتماعية.
• و يهدف التحديث يف هذه املرحلة �إىل تغيري جذري يف نوعية �إنتاج هذه
الوحدة حيث يتوقع أ�ن تنتج بنزين ًا ذو رقم أ�وكتاين عايل ي�صل �إىل  100.هذا
النوع من البنزين ميكن أ�ن يرفع مكونات املنتج يف امل�صفاة �إىل  %60و بالتايل تقليل
االعتماد على اخلارج.
• �إن هذا التحديث �سيمكن امل�صفاة من انتاج بنزين مبوا�صفات عاملية و ذو
رقم أ�وكتاين عايل  90و ما فوق .و �سيتم يف هذه املرحلة �إ�ضافة وحدة هدرجة
ملعاجلة أ�للقيم امل�ستخدم يف وحدة التهذيب و كذلك توفري نوع جديد من العامل
احلفاز بدال من النوع احلايل القدمي جدا و كذلك التخل�ص من بع�ض امل�شاكل
الفنية يف ت�شغيل الوحدة.
• النظر يف �إمكانية ا إليقاف النهائي ال�ستخدام البنزين امل�صحوب بالر�صا�ص
وا�ستخدام البنزين اخلايل من الر�صا�ص وعلى أ��سا�س أ�رقام اوكتانية متفاوتة
تن�سجم وتتالءم مع ال�سيارات قيد اال�ستخدام من حيث حالتها الفنية و�إعدادها
وكيفية تنظيم ذلك .

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• وفيها يتم تقييم وتطوير النظم القائمة وتنفيذ م�شروعات جتريبية إلر�ساء
بع�ض القواعد الفنية مع و�ضع أ��سا�س البنية الفنية وامل ؤ��س�سية/التنظيمية للنظام
املن�شود.
• حتديد املن� آش�ت واملعدات والتجهيزات الواجب �إعدادها ال�ستقبال البنزين
اخلايل من الر�صا�ص أ�و اخلطوات التنظيمية الواجب اتخاذها .
• النظر يف �إمكانية ا�ستخدام النوعني من البنزين اخلايل من الر�صا�ص
وامل�صحوب بالر�صا�ص وكيفية ترتيب وتنظيم عملية اال�ستخدام لذلك يف ال�سوق
املحلية.
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د  -املرحلة الرابعة ومدتها أ�ربعة �سنوات:
• ال�ستكمال جميع الركائز يف باقي املحافظات.
• وال يعنى ذلك انتهاء العمل التنفيذي بنهاية العام  ،ولكن ينبغي ا�ستمرار
العمل وتوا�صله يف العديد من أالن�شطة ل�ضمان ا�ستمرارية وا�ستدامة النظام،
مثل أ�ن�شطة التدريب والتوعية وتنمية القوى الب�شرية والتطوير والبحوث وقواعد
البيانات ونظم املعلومات.

•
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ال�سرتاتيجية:
أ�ن�شطة وبرامج إ
• الن�شاط أالول� :إقرار اال�سرتاتيجية :واملق�صود بها موافقة القيادة ال�سيا�سية
والهداف والربامج أ
على ال�سيا�سات أ
والن�شطة املقرتحة و أ�دوار اجلهات املختلفة.
• خطوات �إقرار اال�سرتاتيجية:
• �سيتم توزيع ن�سخ من اال�سرتاتيجية على كافة الوزارات وامل ؤ��س�سات والهيئات
احلكومية والقطاع اخلا�ص واجلمعيات غري حكومية ،وذلك قبل عقد حلقة العمل
أالوىل ملناق�شة م�سودة ا إل�سرتاتيجية
• �سيتم عقد حلقة عمل وطنية لعر�ض ومناق�شة م�سودة اال�سرتاتيجية من
كافة الوزارات وامل ؤ��س�سات والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص واجلمعيات غري
حكومية برنامج أالمم املتحدة للبيئة لدول غرب �آ�سيا واخلرباء الدوليني املكلفني
ب�إعداد م�سودة ا إل�سرتاتيجية وعدد من اخلرباء املحليني.

•

ال�سرتاتيجية:
أ�ن�شطة وبرامج إ

• من الفوائد التي ميكن أ�ن جتنيها بالدنا من �إقرار
اال�سرتاتيجية مايلي:
• دعم ورفع القدرات الوطنية من أ�جل �إيجاد وتوفري خربة وطنية يف جمال
تقييم و �إدارة امللوثات.
• �إن�شاء قاعدة بيانات ونظام معلومات مللوثات الهواء.
• احل�صول على الدعم الفني من برنامج أالمم املتحدة بنا ًء على طلب من
الهيئة العامة حلماية البيئة يف �إطار االتفاقية والتي تن�ص :على أ�ن يقوم برنامج
أالمم املتحدة ب�إمداد الدول أالطراف باملعلومات الالزمة ب� أش�ن م�صادر الدعم
الفني ـ التدريب ـ اخلربات املتوفرة ـ املوارد املتاحة ،وذلك مل�ساعدة هذه الدول إلدارة
امللوثات وا�ستخدام التكنولوجيا ا آلمنة بيئي ًا ،وكذا التن�سيق مع أ�ن�شطة �إ�سرتاتيجية
العمل لل�سنوات القادمة واال�ستفادة من امل�شروعات املقرتحة ل�سرعة البدء يف تنفيذ
ا إل�سرتاتيجية.
• طلب الدعم الفني واملايل من برنامج أالمم املتحدة ،وعرب الدول واملنظمات
للدارة الر�صد والتقييم
املانحة لتنفيذ أ�ن�شطة وبرامج ا إل�سرتاتيجية الوطنية إ

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

• �سوف ينبثق من حلقة العمل جلنة وطنية من كافة اجلهات املعنية امل�شاركة
يف احللقة بهدف درا�سة م�سودة ا إل�سرتاتيجية و�إبداء الر أ�ي يف البيانات أ
والرقام
ا إلح�صائية الواردة يف ا إل�سرتاتيجية وتوثيقها ب�شكل نهائي.
• �سيتم �إدراج نتائج املناق�شات يف امل�سودة النهائية للوثيقة.
• �إر�سال الوثيقة النهائية �إىل جمل�س الوزراء والرفع لرئي�س اجلمهورية
لالعتماد.
• الن�شاط الثاين :مراجعة قانون حماية البيئة و�إجراء التعديالت املطلوبة عليه
وعلى الالئحة التنفيذية ون�شرهما يف اجلريدة الر�سمية.
• الن�شاط الثالث :ا�ستكمال ا إلطار امل ؤ��س�سي إلدارة الر�صد والتقيييم للملوثات
باجلمهورية اليمنية.
• الن�شاط الرابع :و�ضع اخلطط التنفيذية يف ا إلطار اال�سرتاتيجي املعلن والذي
�سيتم �إقراره.
• الن�شاط اخلام�س :ح�صر خمتلف أ�نواع امللوثات و�إعداد قاعدة بيانات.
• الن�شاط ال�ساد�س :درا�سة التلوث الناجم عن بع�ض أالن�شطة يف �إحدى املدن
ال�صناعية.
• الن�شاط ال�سابع :برامج تدريب وتنمية ب�شرية ورفع قدرات العاملني.
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للملوثات يف اجلمهورية اليمنية.
• اال�ستناد �إىل املنهج املتكامل ،وتطبيق ال مركزية ا إلدارة.
• تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص واجلمعيات أالهلية واملجتمع املحلى ،وكذلك
منتجي امللوثات.
• ت�شجيع ا�ستخدام تكنولوجيا ا إلنتاج أالنظف وتخفي�ض كميات ودرجة خطورة
امللوثات �إىل احلد أالدنى.
• م�شاركة منتجي امللوثات وتطبيق مبد أ� امللوث يدفع Polluter Pays
 Principleوتعزيز القدرات الوطنية والتن�سيق مع الهيئات الدولية واملنظمات
غري احلكومية املحلية والدولية بهذا ال� أش�ن وتعزيز اال�ستفادة من االتفاقيات يف هذا
ال� أش�ن.
• يقوم كل قطاع منتج للملوثات أ�و كل حمافظة ( أ�و مدينة) ب�إعداد خطة
التنفيذ يف ا إلطار ا إل�سرتاتيجي املقرتح ،كما يقوم ب�إعداد وتنفيذ اخلطة ومتابعتها
مع اختيار البدائل املنا�سبة يف املجاالت الفنية والتنظيمية وغريها.
• مراعاة أ�ن�شطة اخلطة ا إل�سرتاتيجية حتى عام 2010م .والتن�سيق والتوافق
معها.

•
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أ��ضرار عدم �إقرار اال�سرتاتيجية:
• عدم اال�ستفادة من الدعم الفني واملايل التي تقدمها االتفاقيات الدولية .
• عدم احل�صول على �إمكانيات بناء القدرات امل ؤ��س�سية والوطنية امللمة
بالتكنولوجيات احلديثة يف مراقبة ور�صد امللوثات الهواء ا.
• تبقى م�شكلة التعامل مع ملوثات الهواء على ما هي عليه والتي تنذر بكارثة
بيئية و�صحية كبرية وانت�شار أ�مرا�ض ال�سرطانات .
• عدم اال�ستفادة من أ�ن�شطة اخلطة ا إل�سرتاتيجية حتى عام 2010م .والتن�سيق
والتوافق معها.
• عدم م�شاركة منتجي امللوثات وتطبيق مبد أ� امللوث يدفع Polluter Pays
Principle
• عدم تعزيز القدرات الوطنية ملنع امللوثات والتن�سيق مع الهيئات الدولية
واملنظمات غري احلكومية املحلية والدولية بهذا ال� أش�ن وتعزيز اال�ستفادة من
االتفاقية يف هذا ال� أش�ن.
• عدم ت�شجيع ال�صناعات على التن�سيق فيما بينها وتنفيذ برنامج لتبادل يف
�إطار القوانني والت�شريعات النافذة.

•

اخلال�صة:

التلوث الناجت عن عوادم ال�سيارات
• تعترب ال�سيارات جزا ًء هام ًا يف حياة ا إلن�سان املعا�صر ومن ال�صعوبة التخلي
عنها يف وقتنا احلا�ضر  ,بل أ��صبحت مو�ضوعاتها و�إخبارها اجلديدة ممن ت�ستهوي
الكثريين يف هذا الوقت  ,ويكاد االهتمام بها يطغى على الكثري من أال�سا�سيات.
• و أ��صبحت ثقافة ال�سيارات هي امل�سيطرة على عقول الكثري من ال�شباب
ونتج عن ذالك �إنتاجا �ضخم ًا لها يف الع�صر احلايل وتتناف�س �شركات ت�صنيع
ال�سيارات إلبراز املميزات أ
وال�شكال اجلديدة بني حني و أ�خر.
• و أ��صبح ا إلنتاج الكبري لل�سيارات أ�مرا مقلق ًا للعاملني يف جمال حماية البيئة
ألنها من امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء بف�ضل نواجتها من الر�صا�ص الذي ي أ�تي
نتيجة احرتاق وقود املركبات  ,وعدم ال�صيانة امل�ستمرة للمركبات من أال�سباب
الرئي�سية يف بروز ملوثات الهواء
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• أ�همية �إقرار م�سودة ا إل�سرتاتيجية من جمل�س الوزراء املوقر.
• توفري ميزانية لتنفيذ املرحلة أالوىل (العاجلة) لعام 2009م .كما هو مبني
يف اجلدول �إجمايل مبلغ وقدرة ( )35,300,000خم�سة وثالثون مليون وثالثة
مائة أ�لف ريال فقط من امليزانية املحلية.
• ومن خالل التمويل املحلي �سوف يتم البحث على متويل من اجلهات
املانحة الدولية التي تطلب تنفيذ املرحلة أالوىل (العاجلة) من برامج و أ�ن�شطة
ا إل�سرتاتيجية ،وبالتايل �ست�ساهم يف تنفيذ املراحل الثالث الباقية.
• يراعى ا�ستمرار وتوا�صل كافة أالن�شطة ال�ستدامة النظام.
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الوقود واملركبات

• أ�دى اكت�شاف الوقود بكافة م�شتقاته �إىل �إحداث طفرة كبرية يف جماالت
التنمية املختلفة على م�ستوى جميع دول العامل وخ�صو�ص ًا جمال التنمية ال�صناعي
• فباكت�شافه ظهرت �آالف ال�صناعات اجلديدة وطور ا آلالف منها ودخلت الدول
ال�صناعية يف �سباق كبري ال�ستغالل هذا املورد اجلديد الذي كفل لها حرية االخرتاع
والت�صنيع واملناف�سة �إىل ابعد احلدود .
• وتختلف امللوثات الناجمة عن حرق الوقود باختالف نوع الوقود امل�ستخدم
واختالف مكوناته  ,فبا إل�ضافة اىل ما ذكر يوجد أ�ي�ضا غاز ثاين أ�ك�سيد
الكربيت( )SO2الذي ينتج عن ا�ستخدام وقود الديزل ب�صفة خا�صة  ,وعن
جميع أ�نواع الوقود املحتوية على ن�سبة من الكربيت ب�صفة عامة ,كما يعترب الر�صا�ص
املنبعث من عملية احرتاق للوقود من اخطر امللوثات على ال�صحة والبيئة وذلك
ب�سبب �سميته وت أ�ثريه على الدماغ والقلب واحتمال ت�سببه يف ا إل�صابة بال�سرطان
وغري ذالك من الت أ�ثريات ال�ضارة أالخرى .
• وت�ضاف مركبات الر�صا�ص �إىل الوقود بهدف حت�سني نوعيته عن طريق رفع
الرقم االوكتيني له ومن الفرقعة الناجتة أ�ثناء االحرتاق وكذلك ا�ستخدامه يف
عملية ت�شحيم �صمامات املحرك.

امللوثات الناجتة عن احرتاق وقود املركبات

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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• تعترب العنا�صر التالية من أ�هم أال�سباب التي جتعل من املركبات م�صدر ًا
رئي�سيا ًلتلوث الهواء
• نوع الوقود امل�ستخدم ونوعيه املواد امل�ضافة
�إليه بهدف حت�سني أ�داء املحرك ورفع كفائتة (مثل
�إ�ضافة مركبات الر�صا�ص )
• عدم االحرتاق الكامل للوقود داخل املحرك .
• عدم �إجراء ال�صيانة امل�ستمرة ملحركات
املركبات للت أ�كد
من أ�دائها ومن عملية احرتاق الوقود بداخلها .

من أ�هم امللوثات الناجتة عن عوام ال�سيارات ما يلي:

أول أكسيد الكربون

CO

اهليدروكربونات

HC

اكاسيد النرتوجني

NOx

اكاسيد الكربيت

SOx

الرصاص

Pb

آ
الثار ال�صحية والبيئية للملوثات الناجتة عن وقود املركبات

• تعترب جميع امللوثات الناجتة عن احرتاق وقود املركبات ملوثات ذات ت أ�ثريات
�سلبية على ال�صحة العامة وعلى البيئة ,وتتفاوت خطورة هذا الت أ�ثريات بتفاوت
نوعية امللوث ومقدار تركيزه يف الهواء اجلوي.
• ويلخ�ص اجلدول التايل أ�هم الت أ�ثريات ال�صحية والبيئية الناجتة عن عنا�صر
ملوثات الهواء اجلوي املختلف التي ت�ساهم املركبات يف وجود الكثري منها

CO, HC, NOx, PM, CO2,
SOx, Bz, VOCs, Toxic, etc
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املركب

رمزه
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اسم امللوث
أول أكسيد الكربون
CO

اهليدروكربونات
HC

اكاسيد النرتوجني
NOx

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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اهليدروكربونات
HC

التأثريات الصحية والبيئة
ختفيض قدرة الدم على محل األكسجني
يضر باجلهاز التنفسي وقد يؤدى إىل الوفاة يف حالة التعرض لرتاكيزعالية
جدا منه.
تهيج والتهاب العيون واألغشية املخاطية
تكوين الضباب الدخانى الذي حيدث أضرار بالغة بالنباتات واحليوانات

التهاب األنف والعيون واحلنجرة يضر باجلهاز التنفسي ويتسبب يف التلف
الرئوي إعاقة عملية التمثيل الضوئي لبعض النباتات تشكيل األزون السام

تهيج والتهاب العيون واألغشية املخاطية
تكوين الضباب الدخانى الذي حيدث أضرار بالغة بالنباتات واحليوانات
التهاب األنف والعيون واحلنجرة

اكاسيد النرتوجني
NOx

يضر باجلهاز التنفسي ويتسبب يف التلف الرئوي
إعاقة عملية التمثيل الضوئي لبعض النباتات
تشكيل األزون السام

القوانني واللوائح التي تنظم عملية االنبعاثات

الطرق امل�ستخدمة للحد من انبعاثات امللوثات الناجتة عن وقود
املركبات

• �إن اال�ستغناء من املركبات كليا لي�س بالطبع هو احلل أالمثل مل�شكلة التلوث
الناجتة عن عوادم املركبات كما انه ال يوجد حل جذري ميكن أ�ن يجعل هذه امللوثات
ت�ساوى �صفرا ولكن قد تكون هناك بع�ض الطرق التي ت�ساعد كثريا يف احلد من هذه
امللوثات من أ�همها مايلى :
• �إجراء ال�صيانة الدورية ملحرك املركبة للت أ�كد من أ�دائه وقدرته على حرق
الوقود بداخله ب�شكل جيد.
• ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي بدال من املركبات اخلا�صة وذلك
للحد من االزدياد امل�ضطرد إلعداد املركبات .
• حتديد ال�سرعة التي ت�سري بها املركبات عند احلد الذي يكفل انبعاث اقل
كمية من امللوثات.
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• قانون حماية البيئة
• قانون املرور
• أ��صبح ا إلنتاج الكبري لل�سيارات أ�مرا مقلق ًا للعاملني يف جمال حماية البيئة
ألنها من امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء بف�ضل نواجتها من الر�صا�ص الذي ي أ�تي
نتيجة احرتاق وقود املركبات  ,وعدم ال�صيانة امل�ستمرة للمركبات من أال�سباب
الرئي�سية يف بروز ملوثات الهواء .
• ن�ستعر�ض هنا بع�ض املعلومات حول الطريقة التي يتم من خاللها احرتاق
الوقود داخل حمركات ال�سيارات والعنا�صر امللوثة للجو واهم تلك امللوثات  ,كما
نو�ضح ا آلثار ال�صحية والبيئية مللوثات وقود ال�سيارات  ,والطرق امل�ستخدمة لتقليل
من انبعاثها  ,و أ�خريا ا إلجراءات التي تتخذها اجلهات املخت�صة لتقليل من تلك
امللوثات يف اليمن
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• ا�ستخدام الوقود اخلايل من الر�صا�ص.
• ا�ستخدام وقود ذو ن�سبة منخف�ضة من الكربيت
• ا�ستخدام املحوالت احلفازة ()Catalytic Converters
ا�ستخدام مركبات تعمل بو�سائل طاقة أ�خرى مثل الطاقة الكهربائية او ال�شم�سية.
العمل والرتكيز على ا�ستخدام الغاز الطبيعي كونه خاليا من أ�نواع امللوثات املوجودة
يف أ�نواع الطاقة أالخرى و أ�ي�ضا الرتكيز على تطوير م�صادر الغاز وا�ستخدامه كوقود
يف و�سائل النقل اجلماعي ويف حمطات توليد الطاقة.
• زيادة امل�ساحات اخل�ضراء املزروعة للم�ساعدة فى عملية امت�صا�ص
امللوثات.
• �إ�صدار اللوائح املحددة ملعايري االنبعاثات امل�سموح بها من املركبات.
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اجلمهورية اليمنية
وزارة النفط واملعادن
الوقود اخلايل من الر�صا�ص

مكتب املستشارين

” تقنيات وحلول جلازولني عالي الكفاءة خالي من الرصاص“
Obtaining High-performance unleaded Gasoline
Solutions and Techniques
اعداد:
د .حيي علي البدوي
د .هواري املعمري
صنعاء –2007م
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اهداف املحا�ضرة

النقاط الرئي�سية

التعريف بوقود ال�سيارات (اجلازولني) كم�صدر رئي�س لتوليد الطاقة يف
املحركات.
 -2عمليات ووحدات احل�صول عليه يف امل�صايف اليمنية وعامليا,
 -3اخلوا�ص الهامة املفرو�ضة للجازولني ,والت�صنيف العاملي للجازولني
 -4خوا�ص وموا�صفات اجلازولني املنتج يف امل�صايف اليمنية
 -5موا�صفات اجلازولني ح�سب الت�صنيف العاملي
 -6الرقم أالوكتاين ك أ�هم عامل حمدد لكفاءة اجلازولني ,معلومات ا�سا�سية
 -7ا�ضرار وخماطر ا�ستخدام اجلازولني منخف�ض الكفاءة واملحتوي على الر�صا�ص
 -8املوا�صفات املفرو�ض توفرها يف اجلازولني  -بع�ض املوا�صفات العاملية,
 -9احللول التقنية لرفع كفاءة اجلازولني والتخل�ص من ا�ضافة الر�صا�ص  -رفع
قيمة العدد االوكتاين
 -10و�سائل حت�سني موا�صفات وقود البنزين (اجلازولني),
 -11املقرتحات والتو�صيات

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

فكرة عامة عن ت�صنيع اجلازولني يف م�صايف التكرير .
 -2التعريف أ
بال�ضرار التي ي�سببها اجلازولني منخف�ض الكفاءة واملحتوي على
الر�صا�ص على االن�سان والبيئة .
 -3ابراز بع�ض احللول واملعاجلات للتخل�ص من اجلازولني املحتوي على الر�صا�ص
،والتكنولوجيا امل�ستخدمة يف ت�صنيع جازولني خايل من الر�صا�ص .
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التعريف:

وقود ال�سيارات (اجلازولني)

خليط من الهيدروكربونات ال�سائلة  C12-C5يف اجلزيء ,بدرجة غليان( oC
.)40 -200

مكونات اخلليط:
الهيدروكربونات البارافينيه (البارافينات) املتفرعة وم�ستقيمة ال�سال�سل,
الهيدروكربونات النفثينيه خما�سية و�سدا�سية املجموعات الفرعية,
وكذلك الهيدروكربونات العطرية وغري امل�شبعة.

عمليات ووحدات انتاج اخلليط النهائي (اجلازولني)
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 التقطري اجلوي ))Atmospheric Distillation -التهذيب احلفزي ()Catalytic Reforming

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

يف امل�صايف اليمنية:

 التقطري اجلوي ))Atmospheric Distillation التهذيب احلفزي ()Catalytic Reforming التك�سري احلفزي ()Catalytic Cracking()Thermal Cracking
التك�سري احلراري))Alkilation
 أاللكلة))Isomiration
 أالزمرة -التك�سري الهيدروجيني )Hydrocracking( ..

يف امل�صايف العاملية:

 -ا�ضافة بع�ض الهيدروكربونات على حده مثل :اي�سو اوكتان و اي�سوبنتان

خمطط رقم :1اهم العمليات االولية لتكرير النفط اخلام
الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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خمطط رقم :2اهم العمليات التكريرية النتاج جازولني عايل اجلودة

اخلوا�ص الهامة للجازولني
 -1الرتكيب الكيميائي ملزيج وقود البنزين

�سرعة تكوين خليط متجان�س (هواء -وقود) -يف املحرك باملوا�صفات املطلوبة (�سرعة
وجودة التبخر),

 -2الرتكيب التجزيئي اثناء التقطري اجلوي
� -3ضغط أ
البخرة امل�شبعة  -مقيا�س RVP
�إظهار ثبات كيميائي  -عدم التغري بظروف النقل والتفريغ واال�ستخدام.
 -4ن�سبة الكربيت والراتنجات (ال�صمغيات):
عدم تكوين االحما�ض والقلويات �سهلة الذوبان يف املاء امل�سببة لت آ�كل معادن اخلزانات
وتعطيل املحركات ب�سبب ان�سدادات �صماماتها.
 -5الرقم االوكتاين
حدوث احرتاق كلي غري طرقي يف املحرك,
 -6ن�سبة الر�صا�ص :
عدم تكوين عوادم وخملفات �سامة لالن�سان والبيئة نتيجة عملية ا إلحرتاق.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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الت�صنيف العاملي للجازولني ح�سب الرقم االوكتاين
اعتماد َا على العدد االوكتانى للجازولني اخلايل من الر�صا�ص مت التق�سيم �إىل:
 -1جازولني ال�سيارات العادي (  ، ) 85 – NORMALويجب أ�ن اليفل العدد
االوكتانى
كحد ادين عن  85نقطة بطريقة البحث .
 -2العادي الو�سط ( ) REGULAR - 90العدد االوكتانى ال يقل عن  90نقطة
 -3املمتاز (  ) 95- premiumالعدد االوكتانى ال يقل عن 95
 -4فائق اجلودة أ�و ال�سوبر (  )98 -superالعدد االوكتانى ال يقل عن 98
هذه أالنواع كما ذكرنا عادة ما حتدد فيها كمية الر�صا�ص و لكي ي�سمح لها باال�ستخدام
كجازولني
لل�سيارات خايل من الر�صا�ص يجب أ�ن ألتزيد ن�سبة الر�صا�ص فيها  0.013جرام  /لرت
بالن�سبة
للجازولني العادي و الو�سط و ألتزيد عن  0.010 - 0.005جرام  /لرت ملاركات
اجلازولني
املمتاز و ال�سوبر

خوا�ص وموا�صفات اجلازولني املنتج يف امل�صايف اليمنية
كمية الرصاص املعدني :جم/جالون

2.5 g/1G =0.66g/L

) Max RVP (PSIضغط االخبرة
قطفات التقطري اجلوي
تبخر 10%
تبخر 50%
درجة حرارة الغليان النهائية
الكربيتMax %
الصمغيات (الراتنجات) mg/100ml
البنزين العطري % Bensene

     10.0
درجة احلرارة ال تزيد عن oم
70
125
205
0.2
4.0
5.0

النسبة العطريات %

45

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

رقم االوكتان البحثي

)RON( 83.0
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موا�صفات اجلازولني احلديثة ح�سب الت�صنيف العاملي
جازولني
جازولني
جازولني ممتاز
سوبر
متوسط
Premium
Super
Regular
95
98
91

اخلواص
الرقم
االوكتاني
RON
حمتوى
الرصاص
ج/لرت ال بزيد
عن:

85

91

95

98

0.010

0.010

0.010

0.010

طريقة البحث

ASTM D 2699 - 94

5164 - 90

ISO

جازولني
جازولني
جازولني ممتاز
سوبر
متوسط
Premium
Super
Regular
95
98
91

اخلواص

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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حمتوى الكربيت
 %،ال يزيد عن

0.05

حمتوي البنزول
؛  %حجما ال
يزيد عن:

5

0.05

5

صايف و
املظهر اخلارجي
شفاف أو
( اللون )
بدون لون

صايف و
شفاف أو
بدون لون

حمتوى
ميثل ثالثي
اقل أو
بتوفل االيثر
يساوي 8
% MTBE
باحلجم اليزيد
عن:

12

0.05

5

طريقة البحث

ASTM D 3237 – 90
0.05
EN 237

5

ASTM D 2622 - 94
ASTM D 4249 - 90
ISO 8754 - 92

صايف و ASTM D 4420 -94
صايف و شفاف
شفاف أو ASTM D4053 - 91
أو بدون لون
EN 238
بدون لون

15

15

GOST P 5105 -97

الرقم االوكتاين ك أ�هم عامل حمدد لكفاءة اجلازولني

مقيا�س الرقم أ
الوكتاين وطرق قيا�سه
قيا�س العالقة مابني تغري العدد أالوكتاين للوقود بتغري �سرعة دوران املحرك يعطي ما ي�سمى
مقيا�س العدد أالوكتاين.
طرق قيا�س هذه العالقة  -قيا�س الرقم أ
الوكتاين للجازولني :
 -1طريقة البحث  -أ�وكتني البحث ()RON
القيا�س يف ماكنه خمتربيه ومبجاالت �ضيقه ملعرفة مقدار ال�ضجيج أ�و الطرق حتت ظروف
�سهله.
 -2طريقة املحرك  -أ�وكتني املحرك ()MON
قيا�س الرقم أالوكتاين ملجاالت وا�سعة حتت ظروف �صعبه
 -3طريقة القيا�س اثناء ال�ضخ أ�و طريقة امل�ضخة )RON+MON( /2
وفيها يقا�س أ�ي�ضا ما ي�سمى مب ؤ��شر مقاومة الطرق ِ( )AKIوهو قيمة الرقم أالوكتاين يف
امل�ضخة )RON+MON(/2
يف امل�صايف اليمنية
يقا�س العدد االوكتاين فقط بطريقة البحث ()RON

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

التعريف:
مقاومة وقود البنزين (اجلازولني) للطرق نتيجة احتوائه على الهيدروكربونات العطرية
وااليزوبارافينات املرتبطة باملجاميع وعلى النفثينات.
كيف مت حتديده؟:
عن طريق فح�ص عينات من البنزين يف حمرك أ�حادي ال�سلندر بدرجة حتول حتول االحرتاق
من احرتاق طبيعي �إىل احرتاق طرقي متغريه يتم رفعها تدريجيا حتى بداية �سماع أ�ول
أ��صوات الطرقات,
يف حمرك فح�ص الرقم أالوكتاين وتتم مقارنة الرقم أالوكتاين للجازولني بارقام العينات
النموذجية
العينات النموذجية:
خليط من ايزواوكتان مع ن  -هيبتان حيث يظهر كل منهما مقاومه خمتلفة للطرق:
ف�إيزواوكتان يظهر مقاومه قدرها  100بينما ن  -هيبتان ال يظهر أ�ي مقاومه أ�ي أ�ن مقاومته
ت�ساوي �صفر– .
اذ ًا :الرقم أالوكتاين .يعني ن�سبة ايزواوكتان يف ن – هيبتان .فاخلليط الذي يحتوي على
 %92ايزاوكتان
و %8ن -هيبتان .يعني ان رقمه االوكتاين أ�ي مقاومته للطرق =92وحده
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العوامل امل ؤ�ثرة على قيم الرقم أ
الوكتاين

 -1طبيعة خام التغذية.
 -2ظروف وحدة الت�شغيل ح�سب نوع العملية.
 -3معامل ال�ضغط البخاري (.)RVP
 -4نوعية وخوا�ص العامل احلفاز.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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اسم الغاز

اضراره على االنسان والبيئة

االضرار على الكرة االرضية

 CO 95%من وسائل املواصالت

يزيد من شدة امراض القلب,
يؤدي اىل ضعف البصر وإنقاص
الرتكيز الذهين

االحتباس احلراري

اهليدروكربونات HC

له بالغ االثر على اجلهاز
التنفسي واألعصاب وأمراض
القلب

يسبب االحتباس احلراري نتيجة
تكوين االوزون

اكاسيد النرتوجني NOX
أكاسيد الكربيت
SOX

تسبب التهابات التنفس ,وضعف تسبب االحتباس احلراري نتيجة
تكوين االوزون
البصر وتسبب تكون االمحاض
تسبب التهابات التنفس
واالختناقات وضعف النظر كما
تسبب تكوين االمحاض

 SO2تبقى يف اجلو لفرتات
طويلة ما يودي اىل تكوين
االمطار احلمضية

الوكتانية (للجازولني) يف بع�ض الدول آ
االرقام أ
ال�سيوية
الصني

90/93/95

اهلند

88/93/91/95

ماليزيا

92/97

الفلبني

سنغافوره
تايالندا

اندونيسيا
تايوان

اليابان

هونج كونج

85/88/90
81/85
()for 91/95 RON

84/88

93/95
92/98
91/95
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80/84

94/95/98
92/95/98
89/96
95

85

موا�صفة �سنغافورة لوقود البنزين ل�سنة 2000م
رقم االوكتان البحثي(Min(RON

92.0, 95.0, 97.0

كمية الرصاص جم/لرت

0.013

)Max RVP (PSI
قطفات التقطري اجلوي
تبخر 10%
تبخر 50%
تبخر 90%
درجة حرارة الغليان النهائية
% Maxالكربيت
الصمغيات (الراتنجات) mg/
100ml

10.0
درجة احلرارة م
o
Max 74
127
190
225

البنزين العطري % Bensene
النسبة احلجمية ل% MTBE :

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

الدولة

رقم أوكتان البحث
RON

رقم أوكتان احملرك
MON

AKI,(RON+MON)/2

0.10
4.0
5.0
10.0

االحتاد األوروبي EU

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

العطريات
%Max
االوليفينات
%Max
البنزين
(ع)
%Max
االوكسجني
%Max
الكربيت
ج/لرت
RVP
PSI
الرصاص
ج/لرت
35
18
1.0
2.7
0.0075
9.4
0.005

42

21

1.0

2.7

0.15

9.4

0.005

-

-

5.0

-

1.25

9.7

0.013

الواليات املتحدة USA

دول اسياWWFC

1.1
2.1
0.12

0.12

Phase3
2005
35
10
1.0
2.6
0.03

Category3
1998
35
10
1.0
2.7
30.0

8.6

Category4
2002
35
10
1.0
2.7
0.0075

8.1

0.013

6.8

0.013

10.9

0.013

10.9

املادة حبسب
/03/17 /98/70
Phase2
EN:228
املواصفة
EC
EC
Conventional
RFG
1993/97
2004
2005
2002
EURO2
2000/04
EURO4 EURO3

126

من اهم التقنيات امل�ساعدة على �ضبط موا�صفات اجلازولني ورفع كفاءته
تقنية القيا�س وال�ضبط والتحكم املبا�شر بالرقم االوكتاين:
عمليات القيا�س وال�ضبط والتحكم املبا�شر بالرقم أالوكتاين خالل عمليات التكرير املختلفة
من فوائد ها:
 -1ال�ضبط املبا�شر للرقم أالوكتاين يف املازج ( )Blenderوالتقليل من تذبذب قيمه.
 -2القيا�س الدقيق يف الوقت احلقيقي للرقم أالوكتاين وامكانية ال�ضبط ال�سريع ملكونات
تيارات خام التغذية يف جميع وحدات التكرير.
 -3التقليل من �إنتاج املواد الغري مرغوبة نتيجة التحكم الدقيق يف عملية املزج أ�و اخللط.
� -4إمكانية احل�صول على جازولني ح�سب املوا�صفات املفرو�ضة نتيجة للرقابة املبا�شرة
للعدد االوكتاين واحلر�ص على الو�صول اىل قيم عالية له.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

احللول التقنية لرفع كفاءة اجلازولني والتخل�ص من ا�ضافة الر�صا�ص
معاجلة بنزين التقطري االويل بعدة عمليات كيميائية و تغيري تركيبة الهيدروكربون
لتحويل البنزين من أ�نواع رديئة �إىل أ�نواع ممتازة وهذا ميكن حتقيقه با�ستخدام العمليات
التكنولوجية ا آلتية :
 -1حتديث وحدات التهذيب املوجودة يف م�صفاتي عدن وم أ�رب  ،وذلك عن طريق ا�ستبدال
املواد احلفازة امل�ستخدمة يف هذه العمليات ( املادة احلفازة ذات املعدن الواحد ) بالتني
املكون من العجينة أ�ك�سيد أالملنيوم و الهالوجينات ( الكلور ) مبواد حفازة حديثة ثنائية
ومتعددة املعدن ( بالتني  ،رينيوم) وغريها .التي من خاللها ميكن احل�صول على جازولني
بجودة عالية وبرقم اوكتاين ي�صل �إىل  92-90نقطة .
� -2إ�ضافة وحدات جديدة يف كل من م�صايف م أ�رب وعدن ( التك�سري الهيدرجيني أ�و التك�سري
احلفزي )
� -3إيجاد وحدات لت�صنيع ا إل�ضافات االك�سجينية ( وحدة ت�صنيع  ) MTBEبد ًال من
�إ�ضافة الر�صا�ص .
� -4إحالل �سيارات حديثة حمل ال�سيارات القدمية التي تعودت ا�ستخدام اجلازولني املحتوي
على الر�صا�ص
 -5النظر يف اجلدوى االقت�صادية لهذه العمليات  ،مع أالخذ بعني االعتبار للفوائد البيئية
واملردود االقت�صادي الناجت من �إيجاد مثل هذه الوحدات .
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الطريقة الطيفية احلديثة أ�ي أ
بال�شعة حتت احلمراء القريبة
)NIR(NEAR INFRARED SPECTROSCOPY
بوا�سطة الفوتومرت الطيفي وبا�ستخدام
أال�شعة حتت احلمراء القريبة (ميكن
ب�سرعة وبدقة القيا�س وال�ضبط
والتحكم املبا�شر باملكونات أال�سا�سيه
لوقود ال�سيارات اجلازولني.
				
					
		
		

خمطط رقم  .2الرتكيب الداخلي جلهاز قيا�س العدد
أالوكتاين أ
بال�شعة حتت احلمراء القريبة .NIR

املميزات

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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 ال�سرعة ...حيث ميكن االعتماد عليها للقيا�س املبا�شر للرقم أالوكتاين خالل:عملية التكرير
يف وحدة التقطري اجلوي
يف وحدة التهذيب
يف وحدة التك�سري احلفزي والوحدات االخرى
أ�ثناء وبعد عملية اخللط جلميع أ�نواع مكونات اخلليط النهائي للجازولني
 توفري الوقت واجلهد والتكاليف املبذولة لل�صيانة واحلمل والنقل �سهولة اال�ستخدام ...حيث يتم القيا�س بالرميوت كنرتول بكل �سهولة ودقه. مدى وا�سع للقيا�س ...حيث ميكن قيا�س عدة عينات وبنقاط خمتلفة وعلى طول واجهةاملازج ,ومراقبة الرقم أالوكتاين ل�ستة أ�و أ�كرث من تيارات التغذية
ميكن أ�ن يدمج نظام القيا�س ب�سهوله مع أ�ي نظام حتكم �آخر وبا�ستخدام أ�ي �شبكه
�إليكرتونيه
 الدقه املتناهية للنتائج .,فهي متكن من احل�صول على ناجت نهائي برقم أ�وكتاين ثابت بعيدعن التذبذب

جهاز موديل  EN 25164للقيا�س
املبا�شر وغري املبا�شر للعدد أالوكتاين
ويعترب اخف و أ�ف�ضل أالجهزة املعتمدة
على تقنية القيا�س أ
بال�شعة حتت احلمراء
القريبة .NIR

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

االجهزة

SHATOX-2.212
جهاز ميكنه القيا�س املبا�شر للرقم
أالوكتاين اثناء عملية التكرير ويف املعمل
بعد التكرير.

املقرتحات والتو�صيات
ينبغي �إخراج ناجت نهائي (جازولني ) جيد املوا�صفات وتامني رقابة و�ضبط خلوا�صه وخا�صة
العدد االوكتاين؟ كما ينبغي ان ن�ستبدل أالجهزة أ
والدوات القدمية املهدرة للوقت واجلهد
ب أ�جهزة حديثة �سريعة و�سهلة اال�ستخدام ودقيقة النتائج؟.
يجب مراعاة ما ي�سببه نق�ص قيمة الرقم أالوكتاين على حمركات ال�سيارات وا�ستهالكها
و�إهالكها ب�سرعة ا�ضافة اىل تلويث البيئة بالغازات ال�سامة والقاتلة ا�ضافة اىل الر�صا�ص
املدمر لالن�سان والبيئة ,و�ضرورة انتاج جازولني باوكتني عايل وهذا ال يتم اال باالتي:
 -1اال�سراع يف حتديث امل�صايف اليمنية للو�صول بها ولو للحد أالدنى من املوا�صفات العاملية
و�إ�ضافة الوحدات الهامة مثل أالزمرة والتك�سري احلفزي ا�ضافة اىل وحدة أاللكلة التابعة له
إلنتاج مكونات عالية أالوكتان تغني عن ا�ضافة الر�صا�ص الفتاك با إلن�سان والبيئة و متكن
من ا�ستخدام كميات قلية من ا إل�ضافات احلديثة املعروف عدم وجود أ��ضرار وخماطر بيئية
لها؟,
 -2تطوير وحت�سني خمتربات امل�صايف من حيث املوقع و أ�جهزة الفح�ص والقيا�س وال�ضبط
خلوا�ص اخلام والنواجت ومبا ي�ضمن عدم تعر�ض العاملني ألبخرة املواد ال�سامة املتطايرة.
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تنويه
أالنواع املختلفة ملحركات ال�سيارات ال حتتاج �إىل بنزين ذي رقم أ�وكتاين موحد لذلك يرى
خرباء ال�سيارات أ�ن يتم ا�ستعمال البنزين ذي الرقم االوكتاين املنا�سب ملحرك ال�سيارة الذي
خ�ص�ص لها عند الت�صنيع والذي يف الغالب ي�شار اليه يف كتيب ال�سيارة (الكتالوج).
وعليه يف�ضل أ�ن تقوم اجلهات املخت�صة �سواء كانت امل�صنعة للوقود أ�و اجلهات
املوزعة مثل حمطات البنزين أ�و اجلهات الر�سمية أالخرى مثل املرور والبلديات بحملة توعية
لال�ستخدام أالمثل أ
للنواع املختلفة للبنزين عن طريق تعريف النا�س بالرقم االوكتاين
املنا�سب لل�سيارات املختلفة.

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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املـــلـــحـــق

املؤمتر الوطنى اخلاص بوضع االطار العام االوىل إلسرتاجتية احالل البنزين
برنامج العمل
اليوم األول االربعاء 2007 / 3 / 14م
الزمن

الفعالية

08.30-09.00

التسجيل

املتحدث
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برنامج االفتتاح
09:00

9.45-9.15

القرآن الكريم
كلمة ترحيبية

رئيس اهليئة العامة حلماية البيئة
م /حممود شديوه

كلمة االستاذ حمفوض بامشاخ

رئيس الغرف التجارية

كلمة برنامج االمم املتحدة للبية املكتب
االقليمى لغرب اسيا البحرين

د .باسل اليوسفى نائب املدير االقليمى

كلمة وزارة التخطيط والتعاون الدوىل

االستاذ عبدالكريم االرحبى ،وزير وزارة
التخطيط والتعاون الدوىل

كلمة وزارة املياه والبيئة ،

م /عبدالرمحن فضل االريانى وزير املياه
والبيئة

9.55 -9.45

اسرتاحة قصرية

10.00-9.55

توضيح االهداف والنتائج املتوقعة

10.20 -.10.00

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

اخلاىل من الرصاص فى اجلمهورية اليمنية صنعاء  14مارس  2007م.

د.عبدالكريم ثابت ،ميسر عملية النقاش
فى الورشة

نبذة خمتصرة عن البنزين اخلاىل من الرصاص م .هالل الرياشي  ،اهليئة العامة حلماية
البيئة
فى اجلمهورية اليمنية

10.40 -10.20

* االستاذ /طارق سعيد  ،مستشار الصندوق
تقييم نتائج فحوصات نسبة الرصاص فى الدم
* دز حممد املنصوب ،الوكيل املساعد ،وزارة
التى متت فى صنعاء
املالية

11.00 – 10.40

التاثريات الصحية الناجتة من البنزين احملتوى
على الرصاص

املستشار الدوىل د .مايكل ولش

11.20 – 11.00

مناقشة عامة

برئاسة م .عبدالوهاب اجملاهدSFD ،

11.40 – 11.20

اسرتاحة

12.10 – 11.40

تقنيات و حلول جلازولني عالي الكفاءة خالي من
الرصاص

د .حييى علي البدوي

الوقود املستخدم فى اجلمهورية اليمنية
وامكانية استبداله  ،البدائل احمللية

د .عبده الصبارى

12.30 – 12.10
12.50 – 12.30

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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نظرة عامة حول التجربة العاملية للبنزين
اخلاىل من الرصاص

د.شوا احسانى ،برنامج االمم املتحدة
للبيئة املكتب االقليمى لشرق اسيا

13.10 – 12.50

البنزين اخلاىل من الرصاص

د .باسل اليوسفى نائب املدير
االقليمى،برنامج االمم املتحدة للبيئة
املكتب االقليمى لغرب اسيا

13.30 – 13.10

الوقود اخلاىل من الرصاص

املستشار الدوىل د .مايكل ولش

13.50 – 13.30

جتربة االمارات العربية فى استخدام الغاز
الطبيعى فى راس اخليمة CNG

السيد مايكل ثيمال

14.10 – 13.50

التاثريات االقتصادية لللبنزين احملتوي على
مادة الرصاص

االخ عيدروس بازرعة

14.45 – 14.10

مناقشة عامة

برئاسة د .ليا سيجهارت

15.45 – 14.45

اسرتاحة غذاء

17.00- 16.45

تقديم توصيات نقاش اجملموعات

رؤساء اجملموعات

17.00

اختتام

رئيس اهليئة

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

16.45 – 15.45

توزيع اىل جمموعات

 جمموعة املصافى ،برئاسة :د .عبدهالصبارى
 جمموعة السيارات ،برئاسة :د .مايكلولش
 جمموعة القوانني ،برئاسة د .باسلاليوسفى
 جمموعة االقتصادية ،برئاسة :م .هاللالرياشي
– جمموعة التوعية ،برئاسة :د.شوه
احسانى
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أمساء املشاركني يف املؤمتر الوطنى لوضع خطة مرجعية إلحالل البنزين اخلاىل من الرصاص
صنعاء  15-14مارس 2007م

م
1

2
3
5

حممد السقاف

حممد بشاري

الصندوق االجتماعى للتنميه
املالية
خبري دوىل

وزارة النفط

مصافى عدن

6

عبداهلل رزق البابلي

وزارة الدفاع

8

د\ حييى على البدوي

مستشار وزارة النفط

7
9

10

11

خالد عبداهلل رزق
د\ عبده صباري

طارق املدحجي
اكرم طارق

12

مجال ثابت

14

د\ عبداهلل باعيسى

13
15

مالك حممد

د\ سيف احلكيمي

16

حممد مشسان

18

نوري مجال

17

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

عبدالوهاب اجملاهد
أ د  /حممد املنصوب
مايكل ثيمان

4
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اال�ســــــــــــم

الـجـــهـــــــــــــــة

19
20

سلمان احلبسني

سامل الشيبة

وزارة الدفاع العمليات
مستشار وزارة النفط مصافى مارب
مستشار االحصاء
االحصاء

رئيس مكتب املستشارين وزارة النفط
القطاع اخلاص
جامعة صنعاء
جامعة صنعاء

وزارة املياه والبيئة

شركة سابك اململكة العربية السعودية
وزرة املياه والبيئة
التلفزيون

جنم الدين االنسي

شركة النفط اليمنية

22

د\ فاطمه احلدي

جامعة صنعاء

24

حممد على صالح

مجعية عتمة

21

23
25

زكريا الصايدي
بشرى العنسي

جاويد اجليالني

وزارة النفط

وارة التخطيط
الصندوق االجتماعى للتنمية

28

د\ غيث منصور

27
29
30

31

د\ طارق اجملهدي

سامل باقيحيزل
د\ رشاد ناموس
حممد شايع

جامعة صنعاء
شركة الغاز

اهليئة العامة حلماية البيئة
مستشفى الثورة

جهاز حمو االمية

32

وليد مصلحي

املرور

34

سامي عذبان

القطاع اخلاص شركة مستوبشى

33
35

ندى الوتاري

حييى النريوني

صحفية

القطاع اخلاص شركة صاحبة

36

حممد امساعيل

صحفى

38

بشرى العامري

صحيفة االيام

37
39
40

41

بلقيس زباره

د\ حممد عقبه

عبداهلل ابو الفتوح
سعد الورد

42

حممد مفرح

44

اقبال بابكر

43
45

وزارة التخطيط
جامعة صنعاء

هيئة محاية البيئة
وزارة املالية

ذمار مشروع ذمار

جنيب نعمان

شركةالنفط

امحد وليد

امانةالعاصمة

وزارة الصناعة

46

صفوان عباس

امانة العاصمة

48

حمفوظ مشاخ

رئيس الغرف التجارية

47
49
50

51

امني بلمام

د\ سلمان علي
عادل بكر

حوريه علي

52

حسني علي االرياني

54

د\ شوه احساني

53

د\ ولش

ناتكو شركة هائل سعيد
SGH
برنامج االمم املتدة للبيئة
وزارة النفط

شركة النفط اليمنية

خبري دوىل للبنزين اخلاىل من الرصاص

خبري برنامج االمم املتحدة للبيئة نريوبى

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

26

مهدي قاسم العطوي

هيئة محاية البيئة
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55

58

عيدروس ابو بكر

59

60

61

عبد القادراحلارثي
حممد ابو علي

اروى سلمان الشيباني

62

فؤاد علي عبد اهلل

64

حييى جار اهلل

63
65

ليلى القهيدي

هادي الشبوطي

جامعة صنعاء

قطاع خاص شركة تيوتا
وزارة الصناعة

منظمات اجملتمع احمللى
صحفية

برنامج االمم املتحدة للبيئة
وكالة سباء
وكالة سباء

مصور تلفزيونى

66

اد\ عبداهلل صاحل با بقي

68

عارف عبداهلل

وزارة النفط

فيصل العشاري

صحة البيئة

67
69
70

71

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

د\ خالد حريري

مستشار دوىل للبيئة

56

د\عمر السقاف

57

138

ا.د\ علي الشكيل

جامعة صنعاء

معني السالمي
د.اديب

كلية اهلندسة مركز املياهو البيئة
صحفى

خبري صحة البيئة

عبدالوهاب حممد

شركة مصافى مارب

وليد امحد

برنامج االمم املتحدة

72

علي مقبل

74

حممد عبداهلل

وزارة النفط

76

عبدالسالم معني

مؤسسة الكهرباء

78

مجال حممد عبده

73
75

77
79
80

81

82
83

طارق عبداهلل

د.عبدالباري دغيش

وزارة االشغال العامة والطرق

قطاع خاص شركة ساحبة
جملس النواب جلنة الصحة
وزارة الصحة

عبدالرمحن حممد النمر

مؤسسة السرطان

علي حسني عادل

عضو جملس النواب

معتوق حسن الرعينى
صخر الوجية

حممد العريقى

مستشار وزارة املياه والبيئة
عضو جملس النواب
وكالة سباء

دعوة ح�ضور البنزين
االخ/

								
									

رئي�س الهيئة العامة حلماية البيئة
م /حممود حممد �شديوه

الوقود اخلايل من الر�صا�ص

املو�ضوع :امل ؤ�متر الوطني لو�ضع خطة مرجعية إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص �صنعاء  14مار�س
2007م.
ي�سرنا أ�ن ندعوكم حل�ضور امل ؤ�متر املذكور أ�عاله والذي يهدف �إىل حت�سني نوعية الهواء فى املدن باجلمهورية
�.إن هذا احلدث يحثنا على االلتزام الوطني ب�إحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص بدال من البنزين املحتوى
على مادة الر�صا�ص بحلول عام 2009م ا�سوة ببقية دول العامل وتواكبا مع التطور التكنولوجى وحلماية البيئة
حيث �سيقام امل ؤ�متر يف �صنعاء فى  14مار�س 2007م .وبالتن�سيق مع ال�صندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج
االمم املتحدة للبيئة.
حيث أ�ن التعر�ض مللوثات الهواء الناجت ب�شكل رئي�سي عن الغازات املنبعثة من عوادم املركبات التي تعمل
بالبنزين املحتوى على مادة الر�صا�ص ي�سبب م�شكلة �صحية كبرية وتعترب مادة الر�صا�ص من العنا�صر الثقيلة
والتي تعرف باملواد امل�سرطنة .
والهدف من امل ؤ�متر هو �إحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص من خالل و�ضع �إ�سرتاجتية وخطة وطنية
مرحلية �ضمن �إطار زمني بحيث يحقق ذلك حتى عام 2009م واىل جانب تخفي�ض ن�سبة الكربيت فى الديزل
وامل ؤ�متر�سريكز على تطوير �سيا�سة وطنية إلحالل البنزين اخلايل من الر�صا�ص وت�شجيع و�إ�ستخدام الوقود
النظيف لو�سائل النقل والتي تعمل بتقنيات نظيفة و�صديقة للبيئة .
امل�شاركون فى امل ؤ�متر ميثلون خمتلف اجلهات احلكومية مثل امل�صايف و�شركات النفط ووكاالت ال�سيارات
واملنظمات واجلمعيات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املحلى وغريها .ومن خالل احلوارات واملناق�شات املتعددة
�سيتم و�ضع �إ�سرتاجتية وخطة عمل وطنية والتي �ستحقق الهدف الرئي�سي للم ؤ�متر .انظر �إىل جدول أ�عمال
االجتماع الذي يت�ضمن ممثلي اجلهات املختلفة من منظمات دولية و�شركات ومنظمات غري حكومية ودولية
وحملية با إل�ضافة �إىل جل�سات املناق�شة حيث �سيناق�ش امل ؤ�متر الت أ�ثريات ال�صحية للبنزين املحتوى على مادة
الر�صا�ص واهمية تخفي�ض ن�سبة امللوثات على امل�ستوى الوطني.
�سيقام امل ؤ�متر يف فندق �شرياتون �صنعاء بتاريخ  14مار�س 2007م.
ن أ�مل م�شاركتكم يف هذا احلدث املهم  .وملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال بالدكتورة ليا �سيجارت بريد
اكرتوين  .sieghart@yemen.net.yeاو أالخ /هالل الريا�شى من الهيئة العامة حلماية البيئة
تلفون  733835643بريد الكرتوين . maktoob.com@helal62
ن أ�مل م�شاركتكم الفاعلة .
وتقبلوا خال�ص حتياتنا وتقديرنا ،،،،،،،،،
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فح�ص ن�سبة الر�صا�ص فى الدم لوكيل �شركة تويوتا
Blood Sampling test for Toyota Agency

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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فح�ص ن�سبة الر�صا�ص فى الدم لوزير املياه والبيئة
Blood Sampling test for the Minister of water and
Environment

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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فح�ص ن�سبة الر�صا�ص فى الدم لطالب املدار�س
Blood Sampling test for school children

قبل فح�ص ن�سبة الر�صا�ص فى الدم للطالب
Before Blood Sampling test for school children

الوقود اخلايل من الر�صا�ص
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