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 األرجنيتن: مشروعمقترح 
  

 
  :ة المشروع التالياتتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح

  المذيبات
 
هزة االستنشاق  ع أجيصنتي فكربون الالستهالك مركبات كلورو فلورو  زالة التدريجيةاإل •

  .التي تتضمن األيروسوالتالمزودة بمقياس للجرعات 
البنك الدولي لإلنشاء 

  .والتعمير
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   مشروعات متعّددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 األرجنتين

                   لوكالة الثنائية المنفذةا                         عنوان المشروع

 
أمانة الصناعة، وحدة األوزون الوطنية  المنسقةوكالة الوطنيةال

  مستنفدة لألوزون التي جرى تناولها في المشروعأحدث بيانات االستهالك المبلغ عنها للمواّد ال
  )2008 أكتوبر/تشرين األول، في تاريخ 2007، من قدرات استنفاد األوزونأطنان  (7بيانات الماّدة   :ألف

  )2008 أكتوبر/تشرين األول، في تاريخ 2007، رات استنفاد األوزونقدأطنان من (بيانات البرنامج القطري القطاعية   :باء

 
160.0 )قدرات استنفاد األوزونأطنان من ( الذي مازال مؤّهالً للتمويل الكربونكلورو فلورو استهالك مواّد 

  

 

 )أ( :عنوان المشروع
ال تنطبق :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في الشركة 

109.1 )نفاد األوزون:أطنان من قدرات اس(استخدام المواد المستنفدة لألوزون التي ينبغي إزالتها تدريجيا 
0 :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون (ا تدريجياهينبغي تطبيقالتي استخدام المواد المستنفدة لألوزون 

38 ):رشهاأل(مدة المشروع 
5.605.425 ):بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب في البداية 
 ):بالدوالر األمريكي(تكاليف المشروع النهائية 

 :تكلفة رأس المال اإلضافية 
 )٪10(الطوارئ  
 : اإلضافيةالتكاليف التشغيلية  
 :تكلفة المشروع اإلجمالية 

 ):٪ (الملكية المحلية 
 ):٪(مكون الصادرات 

 ):بالدوالر األمريكي( المطلوبة ةالمنح
 ):كلغ/الدوالر األمريكي(الكفاءة من حيث التكاليف 
 ):بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوكالة المنفذة 

 ):بالدوالر األمريكي(د األطراف مجموع تكلفة المشروع للصندوق متعد
نعم ):نعم/ال(النظراء حالة تمويل 

نعم ):نعم/ال(معالم رصد المشروع المتضمنة 
 

 انفرادللنظر على  توصية أمانة الصندوق
  

ع أجهزة االستنشاق المزودة يصنت في الكربون التدريجية الستهالك مركبات كلورو فلورو اإلزالة
 .بمقياس للجرعات التي تتضمن األيروسوالت

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

  529 المواد المستنفدة لألوزون
   11- مركبات الكلورو فلورو الكربون

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  األيروسوالت المواد المستنفدة لألوزون
 للجرعات

 60.0 0.0 11- الكربونمركبات الكلورو فلورو 
 133.6 0.0 12- الكربونمركبات الكلورو فلورو 

 1.7 0.0 13- مركبات الكلورو فلورو كربون
 195.3 0.0 المجموع

بالدوالر (التمويل  
 )األمريكي

أطنان من قدرات استنفاد (اإلزالة التدريجية 
 ) األوزون

 اعتمادات خطة أعمال السنة الجارية

4.203115.0 )أ(
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  وصف المشروع

 مشروع لإلزالة التدريجية الستهالك مركبات مقترحعرض البنك الدولي نيابة عن حكومة األرجنتين   -1
نظر فيها االجتماع دة بمقياس للجرعات في األرجنتين ليع أجهزة االستنشاق المزويصنت في الكربونكلورو فلورو ال

 في البداية، هويبلغ مجموع التمويل المطلوب في هذا المشروع، كما تم تقديم. السادس والخمسين للجنة التنفيذية
شتمل على  دوالرا أمريكيا للبنك الدولي وي420.407لغ  دوالرا أمريكيا، إضافة إلى تكاليف الدعم بمب5.605.425
   .هذه األجهزةنتقالية لاالستراتيجية االطلب خاص ب

  قطاع الخلفية

تتولى الشركات التالية تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات القائمة على مركبات الفلورو   -2
، التي )٪ 100 بنسبة اة محليملوكوهي م (بلو كاساراالبروراتوريو باشركة :  في األرجنتينالكربونكلورو 

البلد هذا المستوردة إلى  لألغراض الصيدالنية الكربون في المائة من مركبات الفلورو كلورو 80تستهلك نحو 
، وهي شركة 3Mة؛ وشركة المتنوعفعالة المكونات الذات لتصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

 مختبرا، يعتبر خمسة مختبرات منها مملوكة وطنيا؛ 15جهزة لمجموعة تضم هذه األات تقوم بتعبئة متعددة الجنسي
االستعانة لديه ب جهزةهذه األيقوم بتعبئة ) ٪ 100مملوكة محليا بنسبة (، وهو مختبر محلي رماادنفر فوشركة 

 في عام الكربونت الفلورو كلورو  على مركباجهزة القائمةهذه األإنتاجه الخاص بخط  غير أنه أنشئ 3Mشركة ب
جهزة هذه األ، وهي شركة أخرى متعددة الجنسيات أنشأت في األرجنتين، عن إنتاج إيفاكس وتوقفت شركة. 2007

    .2007 خالل عام الكربونالقائمة على مركبات الفلورو كلورو 

المذكورة في جهزة األع  المستخدمة في تصنيالكربونوارتفع مستوى استهالك مركبات الفلورو كلورو   -3
 طنا من قدرات استنفاد األوزون بين 195.9األرجنتين من طرف الشركات المملوكة وطنيا ومتعددة الجنسيات من 

ي يقتصر استخدامها على شركات ت الالكربونأما استهالك مركبات الفلورو كلورو . 2007 و 2005عامي 
 طنا من قدرات استنفاد 118.4رات استنفاد األوزون إلى  طنا من قد99.9مملوكة محليا فارتفع مستواها من 

  :ا، كما هو مبّين في الجدول أدناهذاتتاألوزون خالل الفترة 

تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس ل الكربونمجموع استهالك مركبات الكلورو فلورو : 1الجدول 
  .للجرعات في األرجنتين

 األوزونأطنان من قدرات استنفاد 
  وصف المشروع

2005 2006 2007 

 136.4 123.6 135.7 الستهالك لألغراض المحليةا

 59.5 49.5 51.3 5 التصدير للبلدان المدرجة في المادة

 195.9 173.1 187.0 االستهالك مجموع 

     االستهالك المؤهل للتمويل

 106.4 85.0 83.5 بابلو كاسارا  

 3.1 2.0 2.0  (*)دنفر فارما  
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 األوزونأطنان من قدرات استنفاد 
  وصف المشروع

2005 2006 2007 

 4.4 10.9 10.9 (*) فينيكس  

 0.1 0.1 0.1  (*)داالس  

 3.6 3.1 2.7  (*)رافو  

 0.8 0.6 0.7  (*)روكس  

 118.4 101.7 99.9المجموع الفرعي للشركات المؤهلة

    االستهالك حسب الشركات متعددة الجنسيات

  3M(**)  51.2 49.5 59.5 

 18.0 21.9 35.9 (***)إيفاكس   

 77.5 71.4 87.1ت متعددة الجنسياتالمجموع الفرعي للشركا

ووضعت . 3Mتقوم بتعبئتها شركة و الكربونأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تتضمن مركبات الكلورو فلورو (*) 
  .2007جهزة في عام هذه األ لاإلنتاج خط دنفر فارماشركة 

التي تتضمن مركبات الفلورو كلورو مكورة جهزة الاألخدم في تعبئة  المستالكربونباستثناء استهالك مركبات الكلورو فلورو (**) 
  . للشركات المملوكة محلياالكربون

   .2007 خالل عام الكربون التي تتضمن مركبات فلورو مذكورةجهزة الاألتوقفت عن إنتاج (***) 

الستنشاق أجهزة ا، تم تسجيل )وهي السنة المختارة لوضع خط أساس االستهالك (2007وفي عام   -4
ة وبيعها في المتنوعفعالة المكونات ال ذات الكربونالمزودة بمقياس للجرعات القائمة على مركبات الفلورو كلورو 

السالميتيغول، /السالبتامول، والبوديسونيد، والفينوتيغول، واإلبرتروبيوم، والفلوتيكاسون، والفلوتيكاسون: األرجنتين
  .البيكلوميتاسون/السالبوتامول، والسالميتيغول/تروبيومالفينوتيغول، واإلبرا/واإلبراتبيوم

  وصف المشروع

 في مختبر الكربونإزالة استخدام مركبات الكلورو فلورو : يرمي هذا المشروع إلى تحقيق األهداف التالية  - 5
التي  كربونالأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات القائمة على مركبات الكلورو فلورو  إلنتاج فارمادنفر 
السالبوتامول والبودسوميد؛ من أجل توفير الدعم الفني للصيغ البديلة المتعلقة بالمختبرات المملوكة محليا  تتضمن

هذه  أخرى؛ ومن أجل دعم االستراتيجية االنتقالية لأطراف بواسطةلديها مذكورة جهزة الاألالتي تقوم بتعبئة 
  .األجهزة

  شركة البوراتوريو بابلو كاسارا

 استنفاد األوزون من مركبات الكلورو قدرات طنا من 97.1يقترح هذا المشروع اإلزالة التدريجية لنحو   -6
أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات القائمة على موارد السالبوتامول  المستخدمة في تصنيع الكربونفلورو 

ن مذكورة وتعبئتها؛ وإعداد دراسات بشأألجهزة الل، باستخدام مصادر مواد اإليسوبيتان؛ وإعداد صياغة كاسارافي 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/22 
 

5 
 

جهزة القائمة على مواد هذه األالمرضى؛ وتسجيل بخصوص  بشأن التكافؤ البيولوجي أخرىاالستقرار و
لمواءمة جهزة هذه األإنتاج خط االيسوبيتان التي أعدت حديثا فيما يتصل بالهيئات المعنية بالصحة؛ ورفع مستوى 

  .لكبيرةالمعدات الصناعية ا

  .سباب التاليةولوجيا مواد االيسوبيتان نظرا لألاختيرت تكن  - 7

 الفموية األيروسوالتيجري استخدام مواد االيسوبيتان بالفعل في الرغاوى الشرجية التسويقية و  )أ(
  ؛في بعض البلدان

لورو تنطوي المستويات عالية النقاء لمواد االيسوبيتان على نفس تكلفة مركبات الفلورو ك  )ب(
وهناك أيضا عدة .  وتمكّن من اإلبقاء على التكاليف التشغيلية دون إحداث أي تغييرالكربون

جهات موردة محتملة مختلفة لمواد االيسوبيتان، بينما ال توجد إال كمية قليلة من مركبات الهيدرو 
  ؛فلورو الكان

 سنة من 100تبلغ فترة (عالمي  االيسوبيتان على قيمة جد منخفضة من إمكانية االحترار النطويت  )ج(
غير منصوص عليها بموجب ف وبالتالي؛ وهي ليس منتجا استهالكيا )3إمكانية االحترار العالمي 
المحدودة نسبيا؛ وتشكل حال نهائيا للمشاكل البيئية  االستهالك كميةاللوائح الحكومية نظرا ل

 بالنسبة آلثار استنفاد األوزون األيروسوالتالمرتبطة بانبعاثات المواد المستنفدة لألوزون ب
  ؛وغازات الدفيئة

 إلى مواد الكربونالتكلفة االنتقالية التي ينطوي عليها التغيير من مركبات الكلورو فلورو   )د(
االيسوبيتان على مرحلة واحدة أقل انخفاضا من القيام بذلك على مرحلتين، أي من مركبات 

و فلورو الكان ومن هذه األخيرة إلى مركبات  إلى مركبات الهيدرالكربونالفلورو كلورو 
  ؛الكربونالهيدرو 

 تستخدم بشكل مكثف الكربونمركبات الهيدرو ا ألن يرا كال تعتبر مسألة قابلية االشتعال عيب  )ه(
 ألغراض المنزلية والتجميلية ويطلب من المستهلكين األيروسوالتكمواد دافعة في صناعة 

أجهزة االستنشاق كذلك في حالة . ير االحتياطية في هذا الصددالجهات الصناعية اتخاذ التدابو
 مع في 50المزودة بمقياس للجرعات، فإن الوحدة ال تقدم سوى الجرعة القياسية التي تبلغ 

   . الحقنة

 دوالر أمريكي وتشمل معدات المختبرات وخط 3.800.720 للمشروع بنحو اإلجماليةر التكلفة قّدو  - 8
؛ وتركيب ) دوالرا أمريكيا699.333(يع الكميات النموذجية من أجل اختبار الصيغ المختبرية  لتصنتعبئةللصغير 
  وشبكة للتوزيع، وتحسينالكربونضافية في خط اإلنتاج القائم، وتركيب مخزون لمركبات الهيدرو معدات إ
؛ وتطوير )والر أمريكي د2,980.717 (الكربون تسهيالت اإلنتاج للمساعدة على استخدام مركبات الهيدرو مستوى

 لتغطية جزء من تكاليف كاساراوقدر تمويل النظراء من جانب شركة ).  دوالر أمريكي120.670(المنتجات 
  .  مليون دوالر أمريكي1.8تطوير المنتجات وتحسين مستوى مرافق اإلنتاج بأكثر من 

هزة االستنشاق المزودة بمقياس أجاستخدام ويتطلب االنتقال من . 2012سُينجز المشروع بنهاية عام و  - 9
 إلى تلك القائمة على مواد األيسوبوتان واألجهزة اقائمة على الكربونللجرعات القائمة على مركبات كلورو فلورو 

غير القائمة  والكربونلى مركبات الفلورو كلورو قائمة عجهزة الكل من األمركبات الهيدرو فلورو كان إنتاج 
جهزة القائمة على هذه األتصنيع لجديدة مرافق البد من وجود ومن ثم، . نية محددةمخالل فترة زدونها عليها 

إلنتاج لتلبية الترويج ل وإال ستضطر األرجنتين إلى التي تتمتع بنفس القدرات الكربونمركبات كلورو فلورو 
  .إمدادات المرضى في هذه الفترة
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  شركة البوراتوريو بابلو كاسارا

، في إنتاج األدوية 1989 مملوكة محليا وأنشأت في عام ، وهي شركةارمافدينفر تتخصص شركة   -10
، أنتجت هذه الشركة نحو 1998 ومنذ عام .أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالعامة، بما في ذلك 

 ويعتمد على مواد السالبوتامول كربون مركبات كلو فلور التتضمنجهزة التي هذه األ من  جهازا15.000
، أنشأت شركة 2007وفي عام .  المحليةاألسواقتلبية احتياجات ، ل3Mوديسونيد سنوبا، وتتولى تعبئتها شركة والب

 الكربون مركبات الكلورو فلور تتضمنأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي خط إنتاج  دنفر فارما
  . طن من قدرات استنفاد األوزون3.1باستهالك إجمالي يبلغ 

 .قترح المشروع استبدال مركبات الهيدرو فلورو كلور بالمادة الدافعة لمركبات الهيدرو فلورو كانوي  -11
ومن مزايا استخدام .  تطويرها من الناحية التجاريةجرىألنه هذه التكنولوجيا  فارمادينفر واختارت  شركة 

 ميزة ل وهو ما يشكمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق المزودة بمركبات الهيدرو فلورو كان هو أنه يحتفظ بشكل 
ألنهم معتادون على هذا الشكل؛ وهي أنجع الطرق من حيث التكاليف بالنسبة لتوزيع مواد بالنسبة للمرضى 

استخدام االستنشاق، وتقلل من التكاليف التشغيلية اإلضافية المحتملة التي سوف تتحقق في مرحلة االنتقال من 
 إلى باإلضافة؛ لكربون مركبات فلورو كلورو االتتضمنس للجرعات التي أجهزة االستنشاق المزودة بمقيا

    .االستراتيجية التجارية التي تتبعها الشركة

 على مركبات الهيدرو كلورو كان تركيب مصنع نموذجي تي تعتمدويتطلب االنتقال إلى التكنولوجيا ال  -12
، وإعادة ) دوالر أمريكي65.000 (تتضمنات التي أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعصغير إلنتاج كميات 

؛ وتطوير )يأمريك دوالر 270.000(تجهيز خط إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الحالية 
 122.400( على مركبات الهيدرو كلورو كان ألغراض مركبات السالبوتامول والبوديسوميد نصيغتين تقوما
  .)دوالر أمريكي

 باإلزالة التدريجية الكاملة الستهالك مركبات الهيدرو فلور الكربون لتصنيع فارماركة دينفر وتلتزم ش  -13
  . المشروعإطالق سنتين على ر السالبوتامول والبوديسونيد، بعد مروتتضمن التي مذكورةجهزة الاأل

كلورو كان المتعلقة ويرمي مكّون هذا المشروع إلى توفير المساعدة الفنية إلعداد صيغ مركبات الهيدرو   -14
 ومختبر رافو، ومختبر فينيكس، ومختبر سداالمختبر : جهزة لفائدة المختبرات التالية المملوكة محلياهذه األب

 طن من قدرات استنفاد األوزون من 8.9، استهلكت هذه المختبرات ما يقارب 2007ا وفي عام أوسيف-كسرو
  : الجدول أدناه، كما هو مبين فيالكربونمركبات الكلورو فلورو 

  )2007(ة ألغراض المختبرات المملوكة محليا اق المزودة بمقياس للجرعات المصنعأجهزة االستنش: 2الجدول 

أطنان من قدرات استنفاد (الكربونمركبات الكلورو فلورو  الصياغة المختبر
 )األوزون

الملكية  التاريخ
)٪( 

أكتوبر  4.4  فينيكس
1999 

51 

 2006و ماي - البوديسونيد 
 06-غسطسأ - الفلوتيكاسون 

 100 03قبل  3.6 السالمميتيغول/الفلوتيكاسون رافو
-روكس
 أوسيفا

 03100 - مارس 0.8 البيكلوميتاسون/السالبوتامول

 01100- مارس 0.1 البوديسونيد داالس
     8.9   المجموع
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،  صيغ مركبات الهيدرو كلورو كان لتطويرا أمريكيا دوالر531.822جموعه ا ميطلب الحصول على مو  -15
أجهزة االستنشاق  جهازا من 300 دفعات نموذجية من 3؛ وتصنيع األساسيةونقل التكنولوجيا وإعداد الزجاجات 

. المزودة بمقياس للجرعات لكل منتج، واختبارات االستقرار، ودراسات المعادالت الصيدالنية وتسجيل المنتجات
ركبات الهيدرو كلورو كان كتكنولوجيا استبدالية نظرا لتكلفتها والشواغل البيئية واختارت المختبرات األربعة م

  .واالستراتيجية التي تتبعها كل شركة

 لتصنيع الكربون المختبرات األربعة باإلزالة التدريجية الكاملة الستهالك مركبات الهيدرو فلور تعهدوت  -16
  . هذا المشروع بعد مرور سنتين على البدء فيالمذكورة،جهزة األ

  : دوالرا أمريكيا وتتضمن األنشطة التالية600.000 لالستراتيجية االنتقالية بنحو اإلجماليةقدرت التكلفة   -17

الخالية من  جهزةهذه األللتوعية بمزايا استخدام ) ة والصحفااإلذاعة والتلف(استراتيجية النشر   )أ(
جهزة دلة لإلبالغ باإلزالة التدريجية أل؛ وتوجيه رسائل إلى للصيامركبات الهيدرو كلو فلو

التي تتضمن  الكربونرو فلرو ومركبات الكلقائمة على االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ال
، ومبرراتها والمزايا البيئية التي تنطوي عليها المواد البديلة الخالية من مركبات السلبوتامول

  ية التي ينبغي توزيعها على األطباء وعامة الناس؛؛ والمواد الترويجالكربونالكلورو فلورو 

استخدام  توجيهات للمرضى بشأن االبتعاد عن إلصدارتوزيع المعلومات على جميع الفيزيائيين   )ب(
  ؛الكربونعلى مركبات الفلورو كلورو قائمة لاجهزة هذه األ

  المرضى؛التوزيع بالبريد لمواد المستخدمين على الفيزيائيين، لتقديمها إلى   )ج(

في إطار عقد مؤتمر رئيسي وطني أو ) أو مائدة مستديرة(تنظيم ندوة عن الرعاية السريرية   )د(
دولي لمناقشة خصائص أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من مركبات الهيدرو 

  ؛الكربونفلورو 

جهزة الخالية هذه األى استخدام نشر مقاالت في الصحف المحلية والمجالت بشأن مزايا االنتقال إل  )ه(
  من مركبات كلور الكربون؛

هذه تقديم عروض تداع على التلفزيون بشأن المزايا البيئية، والكفاءة، والسالمة وأنواع شتى من   )د(
  .الكربونجهزة الخالية من مركبات الكلورو فلو األ

  تعليقات األمانة وتوصيتها    

  التعليقات

 في تصنيع الكربون مقترح المشروع لإلزالة التدريجية لمركبات الفلورو كلو  الصندوقأمانةاستعرضت   -18
ورقات بشأن  في ضوء الاألرجنتين في األيروسوالت تتضمنأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي 

اسع واألربعين والت سابع والثالثين الاتالمعروضة على االجتماعجهزة هذه األالسياسات المتعلقة بالقطاع الفرعي ل
ها لفائدة جهزة التي تمت الموافقة عليهذه األ التدريجية لاإلزالة؛ ومشاريع للجنة التنفيذيةوالواحد والخمسين 

  .يران والمكسيك، والمقررات ذات الصلة بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتبنغالديش وكوبا ومصر وإ
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   والخطوط الصناعيةربونالكالكلورو فلو االستهالك المؤهل لمركبات 

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني واألربعين على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد   -19
، باستثناء الكربوناستهالك مركبات الفلورو كلورو ما تبقى من المستنفدة لألوزون في األرجنتين التي تشمل جميع 

 التدريجية على اإلزالةواستندت خطة . ستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االتلك المستخدمة في تصنيع 
 واللجنة التنفيذية األرجنتينينص االتفاق المبرم بين حكومة و. 2003مستوى استهالك هذه المركبات في عام 

جهزة ه األهذ بالحق في طلب تمويل قطاع األرجنتين تحتفظ التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون على أن لإلزالة
). 42/25المقرر  (األطراف بها في الصندوق متعدد المعمول السائدة ومعايير التمويل لألهليةفي المستقبل وفقا 

ا من الخطة الوطنية دتجهزة والتي استبع هذه األ المستخدمة إلنتاجالكربونوبلغت كمية مركبات الكلورو فلورو 
  .األوزون استنفاد  طنا من قدرات160 التدريجية بما قدره لإلزالة

 كما مذكورةجهزة الاأل المستخدم في السابق في تصنيع الكربوناستهالك مركبات الفلورو كلورو يلي فيما   -20
  :األرجنتينقدمته حكومة 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

استهالك مركبات 
الكربونالفلورو كلورو 

128.5 135.1 141.0 84.5 141.0 187.7 173.1 195.6 

 لم يعكس الوضع الحقيقي في 2003جنتين عن طريق البك الدولي أن استهالك عام  حكومة األرتأفاد  -21
، شهد النشاط الصناعي 2002 في نهاية عام األرجنتينزمة االقتصادية الحادة التي عاشتها ونظرا لأل. هذا القطاع

 ونتيجة لذلك، انخفض استهالك مركبات الكلورو فلورو .ا كبيراتراجع)  في المجال الصيدالنياإلنتاجبما في ذلك (
، ورجع إلى المستويات 2003أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بشكل كبير خالل عام  إلنتاج الكربون

 إلنتاج الكربون، وصل مستوى استهالك مركبات الفلورو كلورو األساسوعلى هذا . 2004العادية بحلول عام 
أما الكمية المتبقية من استهالك هذه . األوزون طن من قدرات استنفاد 109.1 إلىجهزة المؤهل للتمويل هذه األ

  .  تدريجيا دون مساعدة الصندوقتُـزال طنا من قدرات استنفاد األوزون فس86.5المركبات وقدرها 

 القائمة على مذكورةزة الجهألل جديد إنتاج خط دنفر فارما ذلك مقترح المشروع، وضعت شركة أفادوكما   -22
جهزة القائمة على مركبات هذه األ فقط، وبدأ مختبر فينيكس تصنيع 2007 في عام الكربونمركبات الفلورو كلور 

جهزة القائمة على مركبات األ و2006مايو /أيار مواد الفلوتيكاسون في تتضمن التي الكربونالفلورو كلورو 
هذا  إلى نظربالو. 2006أغسطس /السالميتيغول في آب/ الفلوتيكاسون موادتتضمن التي الكربونكلورو فلورو 

تلك وإعادة صياغة  فارما دانفرجهزة في شركة هذه األ إنتاج أن تحويل خط أمانة الصندوقاإلطار، أوضحت 
و وتم فيما بعد تنقيح مقترح المشروع على النح.  لم تكن مؤهلة للتمويل2003 بعد عام فينيكسالمصنعة في مختبر 

  :التالي

جهزة القائمة على مركبات الهيدرو فلورو كان بالنسبة لمواد هذه األسيقتصر التمويل على تطوير   )أ(
ويقدر . ادنفر فارم لفائدة شركة 3Mالسالبوتامول والبوديسودين التي قامت بتعبئتها شركة 

ت الحالية بنحو أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعا إنتاج الموجه إلى تحويل خط التمويل
  ؛. دوالرا امريكيا، سوف يتولى تغطيتها هذا المختبر335.000

السالميتيغول من طرف مختبر /لن يقدم أي تمويل لتطوير مواد الفلوتيكاسون والفلوتيكاسون  )ب(  
  .فينيكس
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   الكربون لمركبات الفلورو كلورو األساسية االستعمال إعفاءات

ها لدي البلدان التي إطالعأمور من ضمنها ضرورة القيام ب 51/34مقررها طلبت اللجنة التنفيذية بموجب   -23
 ما بعد تاريخ األساسية لاالستعما إعفاءات إلى توقيت بدء النظر في الحاجة علىجهزة هذه األمصانع  لتصنيع 

جهزة غير  األاستخدام هذه إلى عملية االنتقال إنهاءووفقا للمقترح، يقدر أن . 2010اإلزالة التدريجية في عام 
، أي بعد مرور خمس سنوات على 2014ديسمبر / بحلول كانون األولالكربونالقائمة على مركبات الفلورو كلور 

 إلىغير أنه لم ينظر بالكامل . الكربون التدريجية الكاملة لمركبات الكلورو فلورو لإلزالة المحدد اإللزاميالموعد 
 الصيدالني لهذه المركبات أو ألغراض تخزين هذه المركبات ذات الطابع األساسيةات االستعمال إلى إعفاءالحاجة 

، أن كميات مركبات الفلورو األرجنتين مع حكومة مشاوراته إلىفاد البنك الدولي، استنادا وأ. في مقترح المشروع
ن على  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ستكوإلنتاج المطلوبة 2010 ما بعد عام كربونكلورو ال

  :الشكل التالي

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 الكربونمركبات الفلورو كلورو 
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

164.0222.0 289.0 311.0 193.073.0 

  المسائل المتعلقة بتكنولوجيا االيسوبيتان

المزودة بمقياس للجرعات القائمة على أجهزة االستنشاق يقترح المشروع تحويل مواد السالبوتامول في   -24
وهو .  مواد األيسوبوتانتتضمن إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الكربونمركبات الفلورو كلرو 
ألجهزة يعرض على نظر اللجنة التنفيذية ويطلب استبدال مركبات الكلورو فلور لهذه اما يمثل أول مشروع 

 عددا أمانة الصندوق ومن ثم، طرحت .134a-دال من مركبات الهيدرو فلورو كان بمواد االيسوبيتان بالكربون
  :من المسائل، التي عالجها البنك الدولي على النحو التالي

ة من اللجنة الفنية للخيارات الطبية التابعة للجنة خبراء التقييم الفني رداوفقا للمعلومات الو  )أ(
  ؛ على مواد االيسوبوتان في ألمانيالقائمةمذكورة اجهزة الاألواالقتصادي، تم وضع 

لهذه  أن التكنولودجيا المتعلقة باستخدام مواد االيسوبوتان كمواد دافعة إلى البنك الدولي وأشار  
 IGمن طرف شركة  وأوروبا ألمانياجهزة االستنشاق حصلت على العالمة التجارية في األ

Sprühtechnik GmbH  وم قانون براءات االختراع في ويق. 1991سبتمبر /أيلول 27في
يناير / كانون الثاني1 الدولية صالحة لالستخدام اعتبارا من العالمات التجارية بجعل األرجنتين

 يمكن 1995يناير / كانون الثاني1دولية بعد لها عالمات تجارية أي أن االبتكارات التي  (1995
تكنولوجيا االيسوبوتان غير ة المتعلقة بالعالمة التجاري وبالتي فإن ،) تكون صالحة دون سواهاأن

روبية بحلول  األولعالمة التجاريةمهلة المحددة ل الهاءنتالنظرا كما أنه و. األرجنتينصالحة في 
، 2013ة عام  وبداي2012بنهاية عام  األرجنتين هذا المنتج في إطالقنه يتوقع  وا2012عام 

ألجهزة بالنسبة لااليسوبوتان  تعتمد على التيتكنولوجيا اللى إفإن ذلك يكفل الوصول الحر 
  .   وغيرهااألرجنتين في مذكورةال

أنها تستخدم بالفعل في " التي تبرر استخدام مواد االيسوبوتان كتكنولوجيا بديلة هو األسبابومن   )ب(
غير أن هذه التطبيقات ".  الفموية في الواليات المتحدةاأليروسوالتالرغاوى الشرجية التسويقية و

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، حيث تصل المواد الدافعة  يس نفسها المستخدمة فيل
  ؛رئتي المريضإلى 
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 مواد تتضمن األسواق البنك الدولي أنه بالرغم من عدم وجود أي منتجات لالستنشاق في وأفاد  
 الكربونعة للهيدرو  المواد الدافإلىااليسوبوتان كمواد دافعة، هناك تاريخ طويل لتعرض البشر 

 الشرجة األيروسوالتويستشهد ب. والمنتجات الدوائية) بما في ذلك العطور(في مجال التجميل 
مرجع للسالمة نظرا الرتفاع نسبة االمتصاص الشرجي  االيسوبوتان وذلك كتتضمنالطبية التي 

 مواد البوتان كمواد وفي قطاع التجميل، تستخدم. والكمية الكبيرة لمواد االيسوبوتان في الرغاوى
 المؤتمرويحدد . وعطور الهواء األشخاص التي يستخدمها األيروسوالتدافعة في عطور 

 للمختصين الحكوميين في التحصين الصناعي حدا مزمنا للتعرض لالستنشاق يتمثل في األمريكي
سبوع، و األ في أيام 5 ساعات متوالية، و 3 جزءا من المليون من مواد االيسوبوتان خالل 800
 الحد مقبول ومنصوص عليه بموجب اللوائح وهذا. سبوعا في السنة تكون فيها آمنة أ52

أجهزة االستنشاق  غراما من 43.7 يوميا مزمنا مقداره ااستنشاقويوافق . األرجنتينالتنظيمية في 
ة وهذه الكمية تمثل نسب. في اليوم مواد السالبوتامول تتضمنالمزودة بمقياس للجرعات التي 

   . في المائة أقل من الحد اليومي الذي يعتبر آمنا بموجب القانون األرجنتيني94.5

ناقشوا أم لم يناقشوا مقترحهم القاضي بتطوير كاسارا ا كان الممثلون عن شركة ألة ما إذمس  )ج(
أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات القائمة على مركبات  الطابع التجاري على وإضفاء
مع  مواد االيسوبوتان تتضمن مواد السالبوتامول  التي تتضمن التي الكربونرو كلور الفلو

مة على مركبات القائجهزة هذه األن جميع رجنتين نظرا ألالسلطات المعنية بالصحة في األ
ريا في الوقت الراهن في كل ا مواد السالبوتامول المتحية تجتتضمن التي الكربونالفلورو كلور 

  ؛ ومركبات الهيرو فلورو كانالكربون مركبات الكلورو فلورو إلىم تستند  العالأنحاء

تناول مع السلطات المعنية بالصحة  المختبر سبق أن أن، أوضح البنك الدولي األساسوعلى هذا 
أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي التوجه نحو تسجيل  موضوع األرجنتينفي 

ويتضمن هذا تحليل بيانات استقرار الصياغة والتكافؤ الصيدالني .  مواد االيسوبوتانتتضمن
 التي الكربونألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات القائمة على مركبات الفلورو كلور 

ويعود قرار تسجيل المنتج الى السلطات المعنية بالصحة بعد .  مواد السالبوتامولتتضمن
وستقوم . جهزةهذه األاء اعتيادي بالنسبة لجميع صيغ  إجروهو. استعراض الشركة للبيانات

  .   بهذه الدراسات خالل تطوير المنتجكاساراشركة 

 مواد االيسوبوتان لم توافق عليه تتضمنجهزة التي هذه األ في حال صياغة  الناجمةلآلثاربالنسبة   )د(
شركة كاسارا "لي السلطات المختصة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع؛ ذكر البنك الدو

 إلى وحولتها األساسية لالغراض غير الكربونالتزمت بوقف استهالك مركبات الكلورو فلورو 
 موافقة السلطات م وتحملت تكاليف ذلك في حال عدلألوزون المواد المستنفدة تتضمنمواد ال 

  ؛"المعنية بالصحة على المشروع

 مواد االيسوبوتان ذات الطابع الصيدالني، إلمدادات الموارد المحتملة والموثوقة إتاحةفيما يخص   )ه(
  ؛اإلمداداتأوضح البنك الدولي أن الشركة حددت بالفعل عدة مصادر لهذه 

  .أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتنجاز تحويل خط إنتاج إالوقت المتوقع استغراقه في   )و(  

جهزة القائمة على مركبات الفلورو هذه األلأوضح البنك الدولي أنه ال يمكن إجراء إزالة تدريجية 
ه ينبغي أن يسمح  ألناألسواق مواد السالبوتامول بعد إدراجها في تتضمن التي الكربونكلور 

جهزة هذه األوتعتزم الشركة مواصلة تقديم .  الجيدة بشكل تدريجيبالتعود على الصيغلمرضى ل
 مواد السالبوتامول لمدة لثالث سنوات منتتض التي الكربونالقائمة على مركبات الفلورو كلور 

 مواد تتضمن أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي إدراجبعد أول عملية 
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رة  للفتالكربون التوقعات باستهالك مركبات الفلورو كلورو وتبقى. السالبوتامول وااليسوبوتان
لقائمة على مركبات الفلورو اجهزة هذه األساسية لماالت األ عالية نتيجة االستع2010-2015
 على مكونات حيوية وأيضا) 2014إلى غاية عام ( السالبوتامول تتضمن التي الكربونكلور 

 التجارية المحلية والدولية األعمال أساس إلى النمو المتوقع للشركة على باإلضافةأخرى، 
  . المتوقعة

 استخدام مواد إلىوضح أنه لم يتم التوصل  أن المستعرض الفني للمشروع أأمانة الصندوقكما الحظت   -25
واختار جميع الشركات الصيدالنية الرئيسية استخدام . ن الناحية العمليةمجهزة هذه األااليسويوتان كمواد دافعة في 

 وراء هذه االختيار بدال من مواد االيسوبوتان األسبابوتعود . 134a و  227ea-الكربونمركبات الهيدرو فلورو 
ن الناحية الفنية والتوكسيكولويجية، ينبغي أن تكون مواد االيسوبوتان وم. وليات بشأن القابلة لالشتعالإلى المسؤ

وليس من شأن رش . أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الكربونبديال ممكنا لمركبات الكلورو فلور 
غير أن موقف المستعرض كان . ا كبيرا ميكرو لتر في الفم باستخدام مواد االيسوبوتان خطر100 و 50بين 

 دافعة في \نه من الناحية الفنية، يمكن استخدام مواد االيسوبوتان كمواد أإلى أيضا وأشار.  المشروعإزاءغامضا 
 اإلشادة بشركة كاسارا على محاولتها الجدية إلجراء التحويل وينبغيأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛ 

    .  عملية التحويل بنجاحفاستئناع أنها تواجه العديد من العراقيل قبل ه الطريقة، مذبه

  المسائل المتعلقة بالتكاليف

طرحت أمانة عددا من المسائل بشأن أهلية ومستوى التمويل المطلوب لبعض المعدات الخاصة بتحويل   -26
ت التكاليف المرتبطة بصيغ ، وتعديالكاساأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في شركة خط صناعة 

بما في ذلك خط  (2003 في مرحلة ما بعد عام األسواق إلىأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المقدمة 
وتنقسم تكلفة المشروع كما اقترحته . ، والتكاليف المرتفعة لالستراتيجية االنتقالية)التصنيع في شركة دنفر فارما

  : دوالر أمريكي إلى ما يلي2.806.874 بمبلغ أمانة الصندوق

 كتمويل إجمالي لتطوير أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس أمريكي دوالر 2.090.000مبلغ   )أ(
جهزة هذه األ إنتاجااليسوبوتان والتحويل الكامل لخط  مواد السالبوتامول وتتضمنللجرعات التي 

  ؛ساراالبوراتوريو بابلو كا تكنولوجيا االيسوبوتان في مختبر إلى

القائمة على مركبات الهيدرو جهزة هذه األ دوالرا أمريكيا كمساعدة فنية لتطوير 646.874مبلغ   )ب(
:  من طرف المختبرات التالية2004 قبل عام األسواقفلور الكان التي كانت معروضة في 

   ومختبر داالس؛أوسيفا-كسرو، ومختبر رافو ومختبر فينيكسن، ومختبر فارمادنفر مختبر 

  . دوالر أمريكي لالستراتيجية االنتقالية70.000مبلغ   )ج(

غير أنه . األرجنتين حكومة إلى أمانة الصندوقوفي وقت الحق، أحال البنك الدولي تعليقات وتوصيات   -27
  .ن مستوى التمويل الموصى بهأ اتفاق الحكومة بشإلى هذه الوثيقة، لم يتم التوصل إعدادإلى حين 

جهزة في هذه األ، أن مقترح مشروع 41/80 و 20/15 المقررين أساس، على ندوقأمانة الصتالحظ و  -28
. ن مستوى التمويلأتوصل إلى أي اتفاق بشتم ال ما كان ينبغي عرضه على نظر اللجنة التنفيذية ألنه لم ياألرجنتين
 اتفاق إلىصل  حين التوإلىعرض هذا المشروع على نظر اللجنة التنفيذية،  أمانة الصندوق قررت ،ومع ذلك

 الذي يشترط تقديم جميع المشاريع االستثمارية ألجهزة االستنشاق المزودة 54/5بشأن تكلفته، نظرا ألن المقرر 
 ذلك، سيحقق تنفيذ هذا إلى باإلضافة. نوالخمسي السادس االجتماع انعقاد أقصاهبمقياس للجرعات في موعد 

  . األرجنتين في الكربونلورو كلورو  التدريجية الكاملة لمركبات الفاإلزالةالمشروع 
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  التوصية

  . بعدالم يبث فيه  -29

______  
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