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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  و الالثالثاالجتمـــاع 

 2007 تشرين الثاني/فمبرنو 30 - 26، مونتريال
  

 المكسيك: مقترح مشروع
  

  : اآلتيمقترح المشروعتتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشأن 

  أيروسوالت

ذات باأليروسوالت في صنع أجهزة االستنشاق  CFCازالة استهالك الـ •
  الجرعة المقيسة في المكسيك

 اليونيدو
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 وعات متعددة السنوات مشر–ورقة تقييم المشروع 
  المكسيك

 المنفذة/الوكالة الثنائية  عنوان المشروع

 

 
  روعتم التبليغ عنها ويعالجها المش ODSآخر بيانات عن استهالك الـ

  )2007حتى أكتوبر  ،ODP، 2006 طن (7بيانات المادة :  ألف

  )2007حتى أكتوبر  ،ODP، 2006 طن(بيانات قطاعية خاصة بالبرنامج القطري :  باء
ODS الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي 

CFCs  MDI/75.5    
    خدمة التبريد352.2/ 
     
  

  )ODP طن(المؤهل للتمويل  CFCالمتبقي من استهالك الـ
  

 
  عنوان المشروع

ODP(:  70.9طن ( في المنشأة ODSاستعمال الـ
(*) ODP(:  97.0طن (وب ازالته  المطلODSالـ
  ال ينطبق :)ODPطن ( المطلوب ادخاله ODSالـ

26  :)أشهر(مدة المشروع 
(**) 3,826,264 :)دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

 :)دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 
884,243  :التكلفة الرأسمالية االضافية 
88,424 :%)10(طوارئ  
133,785 :اليف تشغيل اضافيةتك 
40,000 :االستراتيجية االنتقالية 
(**) 2,716,453 :جملة تكلفة المشروع 

(***) %100 :(%)الملكية المحلية 
%1> :(%)مكونة التصدير 
(**) 2,716,453 :)دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة 
(***)38.31 :)كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

203,734 :)دوالر أمريكي(ساندة الوكالة المنفذة تكلفة م
2,920,187 :)دوالر أمريكي(اجمالي تكلفة المشروع للصندوق متعدد األطراف 

نعم :)ال/نعم(حالة التمويل من الجهة النظيرة 
نعم :)ال/نعم(مراحل رصد المشروع مشمولة 

 .  من شركة متعددة الجنسياتODP 26,1تشمل  *
  .30/52د الخصم بموجب المقرر مع استبعا **

 الذي يغطيه المشروع  MDIعلى أساس مصنع صنع الـ ***
 ينظر في المشروع منفردا  توصية األمانة 

ذات الجرعة باأليروسوالت  في صنع أجهزة االستنشاق CFCازالة استهالك الـ
  المقيسة في المكسيك

 اليونيدو

  مارناتيس ق الوطنيةالتنسيوكالة 

CFCs(441.3) 
  

 تخصيصات خطة األعمال للسنة الجارية  ODPازالة طن   تمويل بماليين الدوالرات األمريكية
537,50013.3
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 وصف المشروع

 بالنيابة عن حكومة المكسيك قدمت اليونيدو االستراتيجية الوطنية الزالة المواد الدافعة التي تحوي 1
 في المكسيك، مع اقتراح بمشروع (MDIs)االستنشاق ذات الجرعة المقيسة  في أجهزة (CFC) الكلوروفلوروكربون

كي تنظر في ذلك ل، MDI مستعملة في صنع الـ(ODP)  من قدرات استنفاد األوزون طن97,0استثماري الزالة 
و ومجموع التمويل المطلوب في العرض األصلي لالستراتيجية الوطنية ه. 53اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ

 دوالر أمريكي زائدا اجمالي تكاليف 264 697 3 وه للمشروع االستثماري لمطلوب بينما ادوالر أمريكي 000 129
الحسابية الستهالك وتصحيح المشروع لتفادي االزدواجية .  دوالر أمريكي لليونيدو970 286المساندة البالغ 

 . دوالر أمريكي300 26 بمبلغ  الذي سبق أن غطته خطة االزالة الوطنية للمكسيك، قدرCFCالـ

 خلفية 

نظرت اللجنة التنفيذية في طلب معروض من اليونيدو العداد مشروع   الثاني والخمسينهافي اجتماع 2
وعرض الطلب مع البيانات المساندة له الالزمة .  دوالر أمريكي000 50 في المكسيك بمبلغ MDIالزالة الـ

ل هذه الطلبات ينبغي أن تنظر فيها اللجنة التنفيذية على أساس كل الذي يقضي بأن مث) ج(34/51بموجب المقرر 
 ).30/52المقرر (وبعد مناقشة تمت الموافقة على طلب اعداد المشروع، مع سلسلة من الشروط . حالة على حدة

 الخلفية القطاعية للمشروع

ي تشمل العناصر ، وه1999 منذ Laboratorios Salusتم انتاجها في المكسيك من جانب  CFC-MDIإن  3
 التي MDI الـوانتاج. sodium cromoglicate وsalbutamol ،beclomethasone dipropionate: الفعالة الثالثة اآلتية

 لتلك MDIمن االنتاج االجمالي من الـ 99% يمثل salbutamol وbeclomethasone dipropionate تعمل بالـ
تجها تلك الشركة تخصص للنظام المكسيكي للصحة االجتماعية  التي تنMDIمن الـ% 70وهناك حوالي . المنشأة

. المتبقية من االنتاج فهي للسوق المحلي% 30أما الـ. وغيرها من الخدمات الصحية الطبية التي تسديها الحكومة
 . مبينة في الجدول اآلتيMDIومستويات االنتاج لهذه الـ

 العامل الفعال 2006 2005 2004
MDIs CFC (tonnes)MDIs CFC (tonnes)MDIs CFC (tonnes)

Salbutamol 1,746,347 40.35 2,136,750 37.34 2,902,704 58.60 
Beclomethasone  655,005 15.13 542,527 9.48 575,246 11.61 

Cromoglicate 73,909 1.71 38,736 0.68 34,664 0.70 
Total 2,475,261 57.19 2,718,013 47.50 3,512,614 70.91 

 
تنتج أيضا في المكسيك، وتنتجها شركة  Ipatropium bromideتعمل بالـ CFC-MDIأجهزة وهناك  4

 2004وفي يونيو .  قد استعملتها تلك الشركة CFC طن من الـ26كان هناك حوالي  2006وفي .  وطنية عبر
) DPIاالنجليزية واختصاره ب (Ipatropium bromideأدخلت تلك الشركة جهاز االستنشاق بالمسحوق الجاف في 

لإلتيان بتحسينات كبيرة ومستدامة في وظائف الرئة للمرضى الذين يعانون من المرض الرئوي االنسدادي الحاد 
)chronic obstructive pulmonary disease :COPD.( 

 تستورد كذلك في المكسيك على يد ثالث CFCالـوهناك أجهزة استنشاق بالجرعة المقيسة خالية من  5
، sodium cromoglicate ،budesonide: بر وطنية وتشمل تلك األجهزة العناصر الفعالة اآلتيةشركات ع

beclomethasone dipropionate ،fluticasone ،salbutamol sulphate، في تركيبة مع 
 مليون من 2,4، وقد استورد أكثر من 2006 في  salmeterol xinafoateوالـ salbutamol/beclomethasoneالـ
 . على يد تلك الشركات الثالثCFCالـالخالية من  MDIالـ
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 CFC التي تحوي MDIاالستراتيجية الوطنية الزالة الـ

، وهي استراتيجية تأخذ CFCالـ التي تعمل بMDIأعدت حكومة المكسيك استراتيجية وطنية الزالة الـ 6
ف المرضى وعائالتهم لالستعاضة عن  الصحة وتثقيإخصائييفي الحسبان وقتا كافيا وما يلزم من موارد لتربية 

وقد تم وضع تلك االستراتيجية في تنسيق ومشاركة مع أصحاب المصلحة . CFCالـ التي تعمل بMDIالـ
 . الرئيسيين

، أن الصحة واألمان للمرضى سيتم الحفاظ عليهما خالل ستكفل االستراتيجية الوطنية، ضمن أمور أخرى 7
 التي تعمل MDIلقائمون باالستيراد والصنع بالوفاء بالتزاماتهم بسحب الـفترة االنتقال، كما تكفل أن يقوم ا

وستقوم أيضا بوضع صفقة من التدريب التربوي لتسهيل االتصال مع .  من السوق في الوقت المناسبCFCالـب
 :  دوالر أمريكي، مفرداتها كاآلتي000 129والتكلفة المقدرة لالستراتيجية االنتقالية هي . المرضى

  )دوالر أمريكي(التكلفة  نشاطال
 11,000 طبيون/مستشارون قانونيون
 82,000 أنشطة تربية واتصال
 36,000 مساندة تقنية للمشروع

 129,000 المجموع
  
 شهرا 26 بعد مرور CFC الخالية من الـMDIالـتنوي حكومة المكسيك أن تطرح الشريحة األولى من  8

 . MDIالـمشروع االستثماري الزالة على موافقة اللجنة التنفيذية على ال

 وصف المشروع

.  مليون وحدة سنويا6,9 حوالي يوحدة يوميا، أ 000 57لدى الشركة خط انتاج واحد تبلغ قدرته االنتاجية  9
صياغة وكانت تكنولوجيا .  وحدة يوميا، في عملية من نوبة واحدة000 25هو النتاج والطلب الفعلي الحالي 

وتكنولوجيا الملء . قائمة على أساس العمل البحثي الذي قامت به المنشأة نفسها CFC التي تحوي MDIالـ
 . ، الذي هو أحد موردي معدات الملء باأليروسوالتPamasolباأليروسوالت تم الحصول عليها من 

 يقوم على أساس عملية صناعة أجهزة الملء بالضغط، Laboratorios Salus في MDIالـإن انتاج  10
فقد قررت الشركة أن .  في الدقيقةمعدنية قارورة  45يقدر أقصى انتاجها بـ Pamasol Macromatة باستعمال آل

، وهو أمر يقتضي تركيب HFC-134a إلى تكنولوجيا الـCFC التابعة لها التي تعمل بالـMDIالـتحول ثالثة من 
ومجموع التكلفة الرأسمالية . تينكال المرحلة الواحدة والمرحلذا  ستستطيعان الملء Macromat machinesآلتين 

 CFC التي تعمل بالـMDIالـواالنتقال من .  دوالر أمريكي061 452 1خطي االنتاج قدرا بـالمرتبطة بتركيب 
 MDIالـففي المرحلة األولى سيتم تحويل .  سوف سيتم تنفيذه على مرحلتينHFA التي تعمل بالـMDIالـإلى 

أما . CFC من االستهالك الحالي للـ%80، مع ازالة أكثر من HFAولوجيا الـتكنالى  salbutamolالتي تعمل بالـ 
حقق االزالة ، مما يcromoglicate والـbeclomethasone التي تعمل بالـMDIالـالمرحلة الثانية فسوف تعالج 

 .  CFCالكاملة للـ

فعال، مبينة في عنصر ك، HFC-134a الجديدة التي تعمل بMDIإن التغييرات المقترحة بالنسبة للـ 11
 التي تعمل MDIوبالنسبة للـ. الجدول أدناه، مع ما يرتبط بذلك من تكاليف نقل التكنولوجيا

 نفسها، بمساعدة خبير ها تقترح انتاج هذا المنتج داخل معاملLaboratorios Salus، فان HFA-cromoglicateالـب
 .  ختبارات االستقرار وللسفرمطلوب الأمريكي  دوالر 000 50وهناك مبلغ اضافي قدره . دولي
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  تكلفة نقل التكنولوجيا التعديالت المقترحة العنصر الفعال
  )دوالر أمريكي(

Salbutamol  صيغة منHFA/ethanol التي يتم ملؤها بالضغط، مع عنصر 
  .ملء على مرحلتين. فعال فائق

715,000 

Beclomethasone  صيغة منHFA/ethanol لول مزدوج يتم ملؤها بالضغط، كمح
  .الملء على مرحلتين. التقديم

1,085,000 

Cromoglicate صيغة منHFA 81,750  .ملء على مرحلة واحدة.  يتم ملؤها بالضغط 

 1,881,750  إجمالي التكلفة
  

، وزيادة HFC-134aوالـ CFCsالـان تكاليف التشغيل االضافية، محسوبة على أساس فرق األسعار بين  12
 دوالر 453 191، قدرت بـ(actuator) معدنية، وصمامات قياس الجرعات وجهاز التشغيلتكاليف القوارير ال

 . أمريكي لفترة سنة واحدة

 اجمالي تكاليف المشروع

 264 826 3 في المكسيك قدرت بمبلغ MDI المستعملة في صنع الـCFCالـان التكلفة االجمالية الزالة  13
 التي CFC من الـODP طن 70,9محسوبة على أساس (كغ /ر دوال52,15دوالر أمريكي بجدوى تكاليف قدرها 

).  التي تستهلكها شركة من الشركات عبر الوطنيةODP طن 26,1ومع استبعاد الـ (Laboratorios Salusتستهلكها 
 : ومفردات تكلفة المشروع مبينة فيما يلي

 دوالر أمريكي    MDI 129,000للـ نتقالالاستراتيجية ا
  دوالر أمريكي1,574,061   ليةالتكاليف الرأسما
 دوالر أمريكي 1,931,750  نقل التكنولوجيا
 دوالر أمريكي   191,453  تكاليف التشغيل

  

 تعليقات وتوصية من األمانة

  تعليقات

، في المكسيك، ومشروع االزالة MDI من الـCFCالـاالستراتيجية الوطنية الزالة تعرضت األمانة سا 14
 :االستثماري في ضوء ما يلي

% 49 والـ37  التي تفحصتها اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها الـMDIأوراق السياسة المتعلقة بالـ  )أ (
 ؛ %51والـ

 41 التي تمت الموافقة عليها حتى اآلن لكوبا في االجتماعين الـMDIمشروعات ازالة الـ  )ب (
وألوروغواي في االجتماع  52الـواليران في االجتماع  50، ولمصر في االجتماع الـ46الـو

  ؛43الـ

بتكلفة تبلغ  42خطة االزلة الوطنية للمكسيك، التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ  )ج (
. دوالر أمريكي لليونيدو 588 659 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة الوكالة البالغة 500 794 8

 .حكومة المكسيك واللجنة التنفيذيةوالخطة الوطنية المذكورة تضمنت أيضا اتفاقا بين 
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  لالستعماالت الجوهريةCFCاستثناءات الـ

طلبت اللجنة التنفيذية أمورا منها أنه ينبغي ابالغ البلدان التي  34/51أشارت األمانة الى أنه في المقرر  15
لالستعماالت  بالوقت الذي ينبغي فيه البدء في النظر في الحاجة إلى االعفاءات MDIالـلديها مصانع لصنع 

، وأن إعداد ترشيحات لالعفاءات لالستعماالت الجوهرية يمكن أن 2010الجوهرية بعد تاريخ االزالة المحدد له 
 ووفقا القتراح المشروع، من المقدر أن التحويل 2008 الرسالها إلى األطراف كي تنظر فيها في 2007يبدأ في 

 غير أن CFC الكاملة للـنة على التاريخ االجباري لالزالة، أي بعد مرور أكثر من س2011سيتم بحلول فبراير 
 صيدالنية من درجة األيروسوالت، لفترة CFC، أو لتخزين CFCالحاجة إلى اعفاءات لالستعماالت الجوهرية للـ

وقد أبلغت . لم يتم النظر فيها سواء في اقتراح المشروع أو في االستراتيجية) أي من سنة إلى سنتين(وجيزة 
 صيدالنية من درجة األيروسوالت، وهي متاحة فعال منذ اآلن CFCيدو أن حكومة المكسيك تنوي أن تختزن اليون

حكومة المكسيك ان و. HFA، خالل عملية التحول إلى تكنولوجيا Laboratorios Salus هافي البلد، كي تستعمل
ق المزودة بمقياس للجرعات المستعملة سوف تنظر فيما اذا تطلب اعفاءا لالستعماالت الجوهرية ألجهزة االستنشا

 . و سوف تعلم األطراف في بروتوكول مونتريال بناءا عاى ذلك2010مادة الكلوروفلوروكربون بعد عام 

  اختيار التكنولوجيا البديلة

 في CFC التي تعمل بالـMDIالـ لم تعتبر أنها بديل يمكن تطبيقه النتاج DPIإن تنفيذ تكنولوجيا الـ 16
، مما يسفر عن  جديدةانتاج وخطوط تعبئةخطوط ، وصنع DPIأنها ستقتضي جهازا مالئما من الـالمكسيك إذ 

 متوفرة في الوقت الحاضر في DPIاذ لوحظ مع ذلك أن هناك عدة لكن و. زيادة محسوسة في تكاليف التشغيل
الت اليونيدو أن فق. السوق في المكسيك، سعت األمانة إلى الحصول على مزيد من االيضاح حول هذه القضية

، ورفضت كبديل قابل للبقاء Laboratorios Salus بوصفها تكنولوجيا بديلة قد تمت مناقشتها مع DPIمسألة الـ
 : ، وذلك لألسباب اآلتيةCFC التي تعمل بالـMDIلـل

 جديد لعنصر فعال واحد، ويشمل ذلك التصميم وانشاء النموذج األولي وصنع DPIان استحداث   )أ (
لنماذج واالختبار والتوصل الى االنتاج األمثل، واستحداث الصياغة وتزويد خط أدوات لصب ا

 ماليين دوالر أمريكي وتستغرق من أربع الى خمس 8انتاج جديد بالمعدات، أمور تكلف حوالي 
 المتوفرة في الوقت الحاضر، فان تكاليف التشغيل DPIوعلى أساس الـ. سنوات في التنفيذ

 مليون دوالر أمريكي 16وحدة، أي / دوالرات4ديد ستكون حوالي  واحد جDPIاالضافية لـ
  . DPIالنتاج سنوي قدره أربعة ماليين 

 دوالر أمريكي بينما تكلفة 27 في المكسيك تبلغ حوالي DPIألغراض المقارنة ان تكلفة الـ  )ب (
   . دوالر أمريكي16 وبنفس العنصر الفعال هي HFAالتي تعمل بالـ MDIالـ

 التي تعمل MDI ال تمثل بديال مرضيا من الناحية العالجية للـDPIsلك فان الـوباالضافة الى ذ  )ج (
فمثال إن األطفال البالغين .  بالضغط بالنسبة لجميع المرضى وبالنسبة لجميع العناصر الفعالة

المرضى الذين يعانون من ربو شديد والمرضى الشيوخ الذين  وأعمر خمس سنوات أو أقل 
د ال يستطيعون دائما أن يحققوا تدفقا كافيا في التنفس لتحقيق العالج ، قCODPيعانون من الـ

  . DPIالصحي األمثل بالـ

 تصحيح من واقع التمويل الذي اعتمد لخطة االزالة الوطنية للمكسيك

دوالر أمريكي من اجمالي تكلفة المشروع،  300 26، خصمت )ب (30/52عندما عالجت اليونيدو المقرر  17
على أن األمانة تالحظ . كغ/دوالر 5,26 وبواقع ODP يبلغ خمسة طن CFCالـاستهالك من محسوبة على أساس 

   :على حساب هذا التصحيح ما يلي
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ن الحكومة اختارت إ) 57/35 المقرر(وفقا للتخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف   )أ (
ووفقا لذلك . في المكسيك CFCالـ كنقطة البداية لتحديد التخفيض المستدام في استهالك 1الخيار 

 تمثل المجموع ODP طن 1669ن خطة االزالة الوطنية للمكسيك تمت الموافقة عليها الزالة إف
 5,0 يوخطة االزالة الوطنية بينت أن هناك حوال.  المؤهل للتمويلCFCالـهالك المتبقي من است

يظل حتى ؛ وأن هذا االستهالك سوف MDI مستعملة في صناعة الـCFCالـ من ODPطن 
 . في اطار التمويل المطلوب لخطة االزالة الوطنية2010 وسيزال في 2009حتى عام 

 االنتاج CFCالـالوطنية للمكسيك، إن استهالك خطة ال ابان موافقة اللجنة التنفيذية على 2004في   )ب (
 .ODP طن 57,2كان يبلغ  Laboratorios Salus لدى MDIالـ

وكذلك بالنسبة لمعظم خطط االزالة الوطنية للبلدان من (كسيك إن تكلفة خطة االزالة الوطنية للم  )ج (
 دوالر 5,00تم احتسابها باستعمال قيمة لجدوى التكاليف قدرها ) غير ذات االستهالك المنخفض

ة جدوى التكاليف المطبقة على زائدا عتب.  المستعملة في قطاع خدمة التبريدCFCلـ لكغ/أمريكي
  .، زائدا تمويال اضافيا للرصد والتبليغCFCالـ هفيقطاع صنعي ال تزال تستعمل كل 

دوالر أمريكي، محسوبة  950 285وتبعا لذلك فإن التصحيح الخاص بخطة االزالة الوطنية للمكسيك سيبلغ  18
، وعلى أساس جدوى Laboratorios Salus  لدى ODP طن 57,2 البالغ 2004 في CFCالـعلى أساس استهالك 

، 2004 ولذا تم إعادة حساب تكاليف التشغيل االضافية على أساس استهالك .كغ/أمريكي دوالر 5,00تكاليف قدرها 
 . دوالر أمريكي785 133مما أسفر عن قيمة قدرها 

 مدى وتكلفة استراتيجية االنتقال 

في المكسيك، وهي تستعمل هناك اآلن، ومنشأة صناعة  HFC-134aالـ تعمل بDPI وMDIتم ادخال عدة  19
 وتم وضع اقتراح بمشروع مفصل وقدم هذا HFC-134a محليا قد اختارت فعال تكنولوجيا الـالمملوكة MDIالـ

وعلى هذا األساس فإن تكلفة االستراتيجية الوطنية قد اعتمدت بمبلغ . االقتراح إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه
  . دوالر أمريكي، سوف يسمح بتنفيذ األنشطة الرئيسية المقترحة000 40

 ضايا التقنية وقضايا التكاليف المتصلة بمرفق االنتاجالق

في الدقيقة، وهو خط / قارورة معدنية45 في الوقت الحاضر خط انتاج مقدرته Laboratorios Salusلدى  20
والحظت األمانة أن . وتبعا القتراح المشروع، فإن المعدات الموجودة ال يمكن إعادة تهيئتها. 1994تم شراؤه في 
 يمكن تحقيقه HFAالـ إلى تكنولوجيا beclomethasone وsalbutamol التي تعمل بالـMDIلـاالتحول من 

ومع ذلك فإن انتاج . باستعمال نفس عملية الملء ذات المرحلتين المتاحة في الوقت الحاضر لدى المنشأة
د تعقيدا أمر يقتضي عملية أش) MDIالـمن مجموع انتاج % 1وهو يمثل فقط  (cromoglicate HFA-MDIالـ

. ولذا من المقترح تركيب خط انتاج ذي آلتي ملء مركبتين في تشكيلة مزدوجة. ليست متاحة في الوقت الحاضر
وفي سبيل تعويض رفع مستوى التكنولوجيا وزيادة المقدرة االنتاجية، وافقت اليونيدو على ايجاد خط انتاج وحيد 

والتكلفة المنقحة . ، مما يسمح باستعمال كال الصيغتينيستطيع الملء سواء على مرحلة واحدة أو على مرحلتين
 بشراء معدات ملء اضافية إذا شاءت Laboratorios Salusوستقوم .  دوالر أمريكي668 972لخط االنتاج هي 

 .زيادة انتاجها للوفاء بمستوى القدرة الفعلية

 اسهام الجهة النظيرة

ت تتمثل في تمويل محسوس من بشأن التزاما)) أ (30/52المقرر (للطلب إن معالجة اللجنة التنفيذية  21
رسالة تبين مستوى االسهام من باقتراح المشروع النظيرة من جانب المنشأة المستفيدة، أرفقت  الجهة
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Laboratorios Salus، . ومجموع اسهامLaboratorios Salus 10:  دوالر أمريكي ومفرداته كاألتي000 250 1 هو 
 cromoglicate HFA-MDI) 90 000 والـ beclomethasone والـsalbutamolلرائد من الـفي المائة من االنتاج ا

 150 000 (cromoglicate التي تعمل بالـMDIواعادة الصياغة داخل المنشأة وانتاج المنتج للـ) دوالر أمريكي
 cascade(ل ششل؛ ومعدات المعامل الجراء التجارب واالختبارات، ويشمل ذلك جهاز وقع مت)دوالر أمريكي

impactor ( للجسيمات بالالزر وحاسبوآلة اختبار رزازية )؛ واختبارات تحليلية واحقاق ) دوالر أمريكي000 350
؛ والمساندة التقنية الهندسية، وتشمل تدريب العاملين واعداد ) دوالر أمريكي000 120(تشغيل منطقة االنتاج الجديدة 

وتعديالت على المباني )  دوالر أمريكي000 130(نتقالية وادارة المشروع الملفات واسهام جزئي لالستراتيجية اال
ولم تقم )  دوالر أمريكي000 300(واختبارات اكلينيكية )  دوالر أمريكي000 110(تشمل مرافق للعناصر الدافعة 

 .األمانة بتقييم صحة التكاليف المقدرة التي اقترحتها المنشأة
 مستوى التمويل المتفق عليه

الي لتكاليف، ووافقتا على المستوى الت األمانة واليونيدو قد اختتمتا مناقشاتهما بشأن القضايا المتعلقة باإن 22
 في صناعة أجهزة االستنشاق ذات الجرعة المقيسة التي تعمل CFCالـمن التمويل لمشروع ازالة استهالك 

 :باأليروسوالت في المكسيك
    دوالر أمريكي972,668 )وتشمل الطوارئ(التكاليف الرأسمالية 

   دوالرأمريكي1,570,000 تكاليف نقل التكنولوجيا
   دوالرأمريكي133,785 )سنة واحدة(تكاليل التشغيل 
  دوالرأمريكي2,676,453 مجموع التكاليف

   دوالر أمريكيMDI 40,000الـاستراتيجية االنتقال ب
 )الر أمريكي دو(285,950 )ب (30/52التصحيح الالزم بموجب المقرر 

  

 دوالر أمريكي 950 285 الـقامت اليونيد بابالغ األمانة أن حكومة المكسيك قررت أن تقوم بتوزيع 23
دوالر أمريكي من مشروع  950 85: على النحو اآلتي) ب (30/52بوصفه التصحيح الالزم بموجب المقرر 

حظ األمانة أنه حيث أن مجموع التمويل وتال. خطة االزالة الوطنية للمكسيكل دوالر أمريكي 000 200 وMDIالـ
المتاح بموجب خطة االزالة الوطنية قد تم تخصيصه من قبل فعال لليونيدو، من جانب اللجنة التنفيذ، فهناك مبلغ 

 . دوالر أمريكي سينبغي اعادته إلى الصندوق المتعدد األطراف000 200

 توصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي 24

 ومشروع ازالة CFCالـ التي تعمل بMDIالموافقة على استراتيجية االنتقال الوطنية الزالة الـ  )أ( 
 503 630 2 التي تعمل باأليروسوالت في المكسيك بمبلغ MDI في صنع الـCFCالـاستهالك 

ه بعد أن تراعي خصما قدر دوالر لليونيدو، 288 197دوالر زائدا تكاليف مساندة الوكالة البالغة 
 دوالر أمريكي الزالة االزدواجية الحسابية 950 285 دوالر أمريكي من مجموع الـ 950 85

  لألموال المقدمة لخطة االزالة الوطنية؛

 دوالر امريكي المتبقية زائدا تكاليف مساندة 000 200أن تالحظ أن اليونيدو سوف تعيد الـ   )ب(
، )ب (30/52حيح المطلوب بموجب المقرر  دوالر أمريكي الجراء التص000 15الوكالة البالغة 

، وذلك على أساس أنه من المفهوم أنه لن 54من خطة االزالة الوطنية للمكسيك، إلى االجتماع الـ
  . في المكسيكCFCالـ التي تعمل بMDIالـيقدم مزيد من التمويل لتحويل 

- - -  


