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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  و الالسادساالجتمـــاع 

 2008تشرين الثاني / برنوفم  8 - 12، دوحةال
  

  

 إندونيسيا: مشروعمقترح 

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي  

  األيروسوالت

 ألجهزة االستنشاق بالجرعة المساعدة الفنية لتنفيذ االستراتيجية االنتقالية الوطنية •
  نالمقننة الخالية من الكلوروفلوروكربو

  البنك الدولي
  لتعميرلإلنشاء وا
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   مشروعات غير متعددة السنين–ورقة تقييم المشروع 
  إندونيسيا

  
  الثنائية/ الوكالة المنفذة                          عنوان المشروع

المساعدة الفنية لتنفيذ االستراتيجية االنتقالية الوطنية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة الخالية ) أ(
  وروفلوروكربونمن الكل

  البنك الدولي

  
  وزارة البيئة  :الوكالة الوطنية القائمة بالتنسيق

  
  آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروع

  )2008أيلول / ، حتى سبتمبر2007أطنان من قدرات استنفاد األوزون، بيانات  (7بيانات المادة   -ألف
      202.6  واد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالم
        
        

  )2008أيلول / ، حتى سبتمبر2007أطنان من قدرات استنفاد األوزون، بيانات (بيانات البرنامج القطري القطاعي   -باء
      أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة  أيروسوالت  مواد مستنفدة لألوزون
      30.0  0.0  المواد الكلوروفلوروكربونية

          
  

  30.0  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي والمؤهل للتمويل 
  

  مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلزالة   ة األمريكياتالدوالرماليين التمويل ب  
 0 0  )أ(

  
    :عنوان المشروع
 30.0  :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(ستنفدة لألوزون في المؤسسة استعمال المواد الم

 16.3  :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كمية المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتها 
 0  :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كمية المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إدخالها 

 24  ):روبالشه(مدة المشروع 
196 000  ):دوالر أمريكي(المطلوب المبدئي المبلغ   

   :)دوالر أمريكي(النهائية تكاليف المشروع 
155 000  ):دوالر أمريكي(تكلفة رأسمالية إضافية     
   ): بالمئة10(تكلفة طوارئ   
 0  :تكلفة تشغيل إضافية  
   االستراتيجية االنتقالية الوطنية  
155 000  :روعالتكلفة اإلجمالية للمش    

 100  (%):الملكية المحلية 
 0  (%):عنصر التصدير 
155 000  ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة   
ال/نعم  ):كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف   

11 625  ):دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوكالة المنفذة   
166 625  ):يدوالر أمريك(متعدد األطراف المجموع تكلفة المشروع على الصندوق   

 نعم  ):ال/نعم(حالة تمويل الجهة النظيرة 
 نعم  ):ال/نعم(متضمنة المراحل رصد المشروع 

  
انفرادللنظر على  توصية األمانة
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  وصف المشروع

 بالنيابة عن حكومة إندونيسيا، قدم البنك الدولي برنامج مساعدة فنية لتنفيذ استراتيجية انتقالية وطنية  -1
 إلى االجتماع السادس والخمسين شاق بالجرعة المقننة الخالية من الكلوروفلوروكربون في إندونيسياألجهزة االستن

 دوالر 196 000 ويبلغ التمويل اإلجمالي المطلوب للمشروع بالشكل الذي قدم به .للنظر فيهللجنة التنفيذية 
  . دوالر أمريكي14 700أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 

   القطاعخلفية

من بين المؤسسات المتعددة الجنسيات التي توفر أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة إلندونيسيا تقوم شركة   -2
 التي بتصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة) ربورينغ(رينغر إنغلهايم إندونيسيا شركة بيتي بوواحدة هي 

ه مستويات إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي  وترد في الجدول أدنا.تحتوي على الكلوروفلوروكربون
التوقف  وقررت شركة بورينغر . بحسب المادة الفعالة2009 – 2006 للفترة تحتوي على الكلوروفلوروكربون

  .2009 أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون بحلول نهاية نهائيا عن إنتاج

  )بالوحدات(أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون 
  عالةالمادة الف

2006  2007  2008  2009  
  94 500  108 500  170 709  81 661  ميتابروتيرينول
  -  37 500  21 687  21 366  إيبراتروبيوم
  11 250  22 500  10 731  10 758  فينوتيرول/إيبراتروبيوم
 بقوتين(فينوتيرول 
  )مختلفتين

044 208  391 214  250 491  500 112  

  73 500  91 000  47 377  49 511  ألبوتيرول/إيبراتروبيوم
بأربع قوى (بوديزودين 

  )مختلفة
716 23  630 127  000 198  800 150  

  442 550  948 750  592 525  395 056  المجموع
استهالك 

الكلوروفلوروكربون 
بأطنان من قدرات (

  )استنفاد األوزون

8.9  11.5  14.9  9.3  

  

  األنشطة المقترحة

رغم أن الواردات من أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون ال تخضع   -3
فقد شرعت حكومة إندونيسيا في العمل مع أصحاب للرقابة بموجب القواعد التنظيمية المنفذة الخاصة باألوزون؛ 

يق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعة المصلحة الرئيسيين لتحق
المقننة، ووقف واردات أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون بحلول نهاية 

2009.  

نظرا إلى أن االنتقال إلى أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي ال تحتوي على الكلوروفلوروكربون   -4
سوف يؤثر في مستخدمي أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، تقترح اإلجراءات التالية لكفالة نشر الوعي الكامل 

 للقدرة والمعرفة اإلضافيتين كتساب هذا القطاعوا بإندونيسيا باالنتقال إلى أشكال العالج البديلةفي قطاع الصحة 
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  :الالزمتين العتماد بدائل أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي ال تحتوي على الكلوروفلوروكربون

المتعلقة بالكلوروفلوروكربون وأجهزة االستنشاق والقواعد التنظيمية استعراض وتعديل السياسات   )أ(
بأجهزة االستنشاق لكفالة االنتقال بسالسة إلى أشكال العالج  وفق الحاجة بالجرعة المقننة

  بالجرعة المقننة التي ال تحتوي على الكلوروفلوروكربون؛

  الضرورية وتحسين قدرة قطاع الصحة فيما يتعلق بالبدائل؛تنمية المعارف   )ب(

 من كربوندعم مستخدمي أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تحتوي على الكلوروفلورو  )ج(
 وبمساعدة المؤسسات باستخدام وسائل اإلعالم المختلفة،) باللغة المحلية(خالل نشر المعلومات 

   في جزر إندونيسيا الكثيرة؛والمراكز الصحية المحلية

إرساء التعاون المباشر مع المستوردين والمنتج المحلي ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة لكفالة   )د(
تنشاق بالجرعة المقننة التي ال تحتوي على الكلوروفلوروكربون بأسعار معقولة توفر أجهزة االس

  ؛2009قبل نهاية 

تكوين فريق للمشروع لمساعدة وحدة األوزون على تنفيذ البرنامج االنتقالي الخاص بأجهزة   )ه(
لتي االستنشاق بالجرعة المقننة، ورصد استيراد واستعمال أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة ا

الكلوروفلوروكربون والتي ال تحتوي عليه لكفالة عدم حدوث تأثير سلبي لالنتقال تحتوي على 
  .على المرضى

  . دوالر أمريكي196 000قدرت التكلفة اإلجمالية لبرنامج المساعدة الفنية بمبلغ   -5

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

بع واألربعين على االتفاق مع حكومة إندونيسيا المتعلق بالخطة وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرا  -6
 مع مالحظة أنه لن تقدم أي أموال إضافية من الصندوق إلزالة المواد الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون،

 طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد 30.1الكلوروفلوروكربونية في قطاع األيروسوالت باستثناء 
بما فيها أجهزة االستنشاق فلوروكربونية المستخدمة في الوقت الراهن في قطاع األيروسوالت الصيدالنية، الكلورو

  ).44/39المقرر (بالجرعة المقننة 

استخدمت المواد الكلوروفلوروكربونية لتصنيع أجهزة كما ورد في خطة إزالة الكلوروفلوروكربون،   -7
 من جانب العديد من المؤسسات الوطنية يروسوالت الصيدالنية األخرىاالستنشاق بالجرعة المقننة ومنتجات األ

 ).أسترازينيكا، وبورينغر إنغلهايم، وغالكسوسميثكالين(والمتعددة الجنسيات ) أوتسوكا، ودايافاريا، وكونيميكس(
، كانت شركة بيتيكونيميكس تصنع أجهزة استنشاق بالجرعة المقننة تحتوي على 2005وقبل سنة 

 ورغم وجود سوق قوي ألجهزة االستنشاق بالجرعة . كمادة فعالة باحتوائها على سالبوتامولفلوروكربونالكلورو
 باعتبارها موردا للتأمين الصحي الحكومي، فقد توقفت عن إنتاج أجهزة االستنشاق المقننة التي تنتجها الشركة

 في السوق المحلي،  الدرجة الصيدالنية بسبب ندرة المواد الكلوروفلوروكربونية من2005بالجرعة المقننة في 
أي المعدات، وتكلفة (مادة دافعة ال تحتوي على الكلوروفلوروكربون، والتكلفة المرتفعة المرتبطة بالتحول إلى 

  ). من شركات متعددة الجنسياتورسوم المؤلف في حالة استخدام صيغة بديلةالتراخيص، 
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كانت متعلقة بمستوى أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي ناقشت األمانة والبنك الدولي القضايا ال  -8
، واألنشطة النوعية التي تصنعها شركة كونيميكس عندما تمت الموافقة على خطة إزالة الكلوروفلوروكربون

ة ستحتاج إليها حكومة إندونيسيا للتنفيذ الفوري لالمتثال بالتزامها بحظر إنتاج واستيراد أجهزة االستنشاق بالجرع
  .المقننة التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون

أكد البنك الدولي أن حكومة إندونيسيا لن تطلب أي استعماالت ضرورية للمواد بناء على طلب األمانة،   -9
  . في تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننةالكلوروفلوروكربونية

لتوعية ونشر المعلومات، تم تعديل تكلفة في أعقاب مناقشة حول مستوى التمويل المطلوب ألنشطة ا  -10
  . دوالر أمريكي155 000برنامج المساعدة الفنية لتصل إلى 

  التوصية

في ضوء تعليقات األمانة، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على برنامج المساعدة الفنية   -11
عة المقننة التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون في ألجهزة االستنشاق بالجرلتنفيذ استراتيجية انتقالية وطنية 

 دوالرا أمريكيا للبنك 11 625لفة مساندة للوكالة قدرها  دوالر أمريكي زائدا تك155 000 بمبلغ إندونيسيا
على أساس أنه لن يطلب أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الدولي، 

التزام الحكومة باإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروكربون ونيسيا، مع مالحظة الكلوروفلوروكربونية في إند
  .2009المستعمل في تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بحلول نهاية 

______ 
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