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  باكستان :مقترح مشروع
 

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي

  لاأليروسو
 
االستراتيجية الوطنية للتحول إلى أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات غير مستخدمة  •

للكلوروفلوروكربون وخطة إزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في تصنيع أجهزة االستنشاق 
 المزودة بمقياس للجرعات

 اليوئنديبي واليونيب
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  ات المشروعات غير متعددة السنو–ورقة تقييم المشروع 
  باكستان

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية      المشروع) عناوين(عنوان   

 
 وحدة األوزون الوطنية الوكالة الوطنية المتعاونة

 
  أحدث بيانات االستهالك المبلغ عنها للمواّد المستنفدة لألوزون التي جرى تناولها في المشروع

  )2008تشرين األول /، في أكتوبر2007أطنان من قدرات استنفاذ األوزون،  (7بيانات المادة  :ألف

  )2008تشرين األول / في أكتوبر2007أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء
أجهزة االستنشاق المزودة  األيروسول مواد مستنفدة لألوزون

 بمقياس للجرعات
  

   18.4 0.0 11-الكلوروفلوروكربون
   81.2 0.0 12-الكلوروفلوروكربون

   99.6 0.0 المجموع
 

 0.0 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون الذي مازال مؤّهالً للتمويل 
 

 
  :عنوان المشروع

 ال ينطبق  ):أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(إستعمال المواد المستنفذة لألوزون في الشركة 
 99.6 ): استنفاذ األوزونأطنان من قدرات(المواد المستنفذة لألوزون الواجب إزالتها 
 0 :)أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(المواد المستنفذة لألوزون الواجب إدخالها 

 36 ):أشهر(مدة المشروع 
 2,257,212 ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

  ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 
 207,050 تكلفة التطوير 
 313,115 :ية اإلضافيةالتكلفة الرأسمال 
 69,173 :التكلفة التشغيلية اإلضافية 
 149,200 مراقبة التنفيذ والتحقق منه 
 31,311 %)10(تكلفة الطوارئ للجنة التنسيق الدولية  
 70,000 استراتيجية التحول 
 839,850 :مجموع تكاليف المشروع 

 %)100 (Macterو%) 100 (Zafaو%) 21 (GSK ):%(الملكية المحلية 
 0 ):%(عنصر التصدير 
 839,850 ):دوالر أمريكي (المنحة المطلوبة 
 9.11 ):كغ/دوالر أمريكي(كفاءة التكاليف 

 57,739 ):دوالر أمريكي) (اليوئنديبي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 
 9,100 ):دوالر أمريكي) (اليونيب(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 

 906,689 ):دوالر أمريكي(مشروع بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف مجموع تكاليف ال
 نعم ):ال/نعم(حالة تمويل النظير 

 نعم ):ال/نعم(بما فيها النقاط الرئيسية لرصد المشروع 
 

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات األمانة
 
 

االستراتيجية الوطنية للتحول إلى أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات غير مستخدمة للكلوروفلوروكربون وخطة  )أ(
 عاتإزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجر

 اليوئنديبي واليونيب

   170.3 ت الكربون الكلورية الفلوريةمركبا
    
    

  األوزوناإلزالة باألطنان من قدرات استنفاذ التمويل بماليين الدوالرات األمريكية 
 مخصصات خطة أعمال السنة الجارية 27.3 )اليوئنديبي( دوالر أمريكي 1 009 091 )أ(
  )اليونيب( دوالر أمريكي 200 000 )ب(
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  وصف المشروع
 

لة المنفذة الرئيسية باستراتيجية وطنية للتحول بالنيابة عن حكومة باكستان، تقدم اليوئنديبي بصفته الوكا .1
إلى أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات غير مستخدمة للكلوروفلوروكربون إلزالة مركبات 
الكلوروفلوروكربون في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في باكستان للبت فيها من قبل اللجنة 

و ُمقدم ـوب في المشروع كما هـي التمويل المطلـغ إجمالـوقد بل .دس والخمسينا الساـالتنفيذية في اجتماعه
عنصر ( دوالر أمريكي لليوئنديبي 155 716 دوالر أمريكي زائد مجموع تكاليف الدعم البالغة 2 076 216

لتنفيذ (ب  دوالر أمريكي لليوني23 530 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 181 000و) االستثمار
  ).استراتيجية التحول

  خلفية
 
في اجتماعها الرابع والخمسين، قامت اللجنة التنفيذية بالبت في طلب ُمقدم من اليوئنديبي إلعداد مشروع  .2

وقد تم تقديم .  دوالر أمريكي60 000إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في باكستان بمبلغ تمويل 
، الذي بموجبة كان سيتم أخذ هذه الطلبات )ج (51/34ات الداعمة المطلوبة بموجب المقرر هذا الطلب مع البيان

وبعد المناقشة، تمت الموافقة على إعداد  .بعين االعتبار من قبل اللجنة التنفيذية حسب كل حالة على حدة
تمت الموافقة على استهالك المشروع، مع التفاهم على أنه يجب أن ُيغطي فقط الشركات واالستهالك الُمحدد عندما 

الكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل، واستهداف النسبة المئوية ذات الملكية المحلية فقط، وأي إنتاج جديد ألجهزة 
 ).54/26المقرر (االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بعد االجتماع الثاني واألربعين لم يكن مؤهالً للتمويل 

   القطاعخلفية
 
أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم الكلوروفلوروكربون في باكستان بدأت صناعة  .3

ومنذ ذلك  ). في المائة21بنسبة ملكية محلية ( عن طريق جالكسو سميث كلين باكستان المحدودة 1981في عام 
  :ياس للجرعاتالحين، تم تأسيس الشركتين اإلضافيتين التاليتين لتصنع أجهزة االستنشاق المزودة بمق

 ، و1998معامل زافا الدوائية، التي تم تأسيسها وتسجيل منتجاتها في عام   ) أ(

ماكتر الدولية، التي اشترت خط إنتاج مستخدم ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في   ) ب(
 ، وحيث بدأ تطوير واختبار اثنين من منتجات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس2004عام 

 .2008 وحيث بدأت أول ثالثة منتجات في عام 2007للجرعات بها في عام 

في الوقت الحالي، تعتمد جميع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات على الكلوروفلوروكربون وال  .4
توجد قدرة أو إمكانية المحلية على إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات غير المعتمدة على 

 4.21، بلغ إجمالي مركبات الكلوروفلوروكربون المستخدم في تصنيع 2007وفي عام  .لوروفلوروكربونالك
والمواد الفعالة في أجهزة  . أطنان من قدرات استنفاذ األوزون99.6مليون جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات 

) ُمصنعة عن طريق ثالث شركات(ول االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الُمصنعة في باكستان هي السالبوتام
) جرعتين مختلفتين(والبيكلوميثازون ) مصنعة عن طريق ماكتر وزافا(البيكلوميثازون /والسالبوتامول
واإليبراتروبيوم والسالميتيرول والتريام سيولون أسيتونيت ) ثالث جرعات مختلفة(فلوتيكازون /والسالميترول

 ).ُمصنعة عن طريق ماكتر فقط(

لجدول التالي على المعلومات الرئيسية عن الشركات الُمصنعة ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس يحتوي ا .5
 .للجرعات في باكستان
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مليون (القدرة اإلنتاجية  (*)تاريخ أول إنتاج  تاريخ تركيب المعدات الشركة
جهاز استنشاق مزود 

 )سنة/بمقياس للجرعات
 4.0 1981 1981 جالكسو سميث كلين

 10.0 2008 1994 ماكتر
 0.2 2005 1998 زافا
  .اإلنتاج التجاري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات(*) 

 
  االستراتيجية الوطنية إلزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون

 
لها في متناول شريحة أكبر من تخضع أسعار األدوية في باكستان للمراقبة عن طريق الحكومة لجع .6

 .وفي حالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات محلية الصنع، يكون السعر هو األقل في المنطقة .السكان
وبناء عليه،  .لكن هذه التكاليف المنخفضة على نحو متكلف ال يمكن الحفاظ عليها في حالة توقف اإلنتاج المحلي

كات الُمصنعة على التحول إلى تقنيات الهيدروفلوروألكان مع دعم أنشطة التعليم يقترح المشروع مساعدة الشر
والتوعية العامة، وبناء القدرة من خالل ورش العمل الفنية والمؤتمرات الخاصة بالشركات ووحدة األوزون، 

هزة االستنشاق المزودة ومراجعة قوانين المواد المستنفذة لألوزون، وتطوير وتنفيذ نظاًما للتتبع السريع إلقرار أج
بمقياس للجرعات غير المعتمدة على الكلوروفلوروكربون، والمساعدة في تطوير اإلجراءات الخاصة بمسميات 

تبلغ التكلفة الُمقدرة . 2010كانون الثاني /المساعدة الحيوية لمركبات الكلوروفلوروكربون بعد األول من يناير
 يكي دوالر أمر181 000الستراتيجية التحول 

تقترح حكومة باكستان البدء إطالق الدفعة األولى من أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات غير  .7
المعتمدة على الكلوروفلوروكربون بعد الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية على المشروع االستثماري إلزالة أجهزة 

  . شهًرا26 إلى 24االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بمدة 

  وصف المشروع
 
 :يتألف المشروع من المكونات التالية .8

بناء على ( أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من مركبات الكلوروفلوروكربون 82.6إزالة   ) أ(
المستخدمة في تصنيع ) 2006مستوى إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في عام 

 استبدال أجهزة خط اإلنتاج الحالي بخط تعبئة السالبوتامول في جالكسو سميث كلين عن طريق
ماكرومات فردي ووعاء التعبئة بالضغط والتجهيز المصاحب، وتعديل المنطقة الحالية بإجمالي 

قُدرت تكاليف  ).قبل الضبط بسبب عنصر الملكية األجنبية( دوالر أمريكي 1 820 500تكلفة 
 دوالر 2 329 997 بما يساوي 2006ى إنتاج التشغيل التزايدية المحسوبة لمدة سنة واحدة ومستو

ولم يتم إدراج أي طلبات لتطوير أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة . أمريكي
على الهيدروفلوروألكان والسالبوتامول، حيث أن هذه التكاليف ستتم تغطيتها عن طريق جالكسو 

 سميث كلين،

بناء على مستوى (اذ األوزون من مركبات الكلوروفلوروكربون  أطنان من قدرات استنف1.2إزالة   ) ب(
المستخدمة في تصنيع ) 2007إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في عام 

بيكلوميثازون في زافا، من خالل استبدال أجهزة خط اإلنتاج الحالي /السالبوتامول والسالبوتامول
ط والتجهيز المصاحب، وتعديل المنطقة الحالية بإجمالي بخط تعبئة يدوية ووعاء التعبئة بالضغ

حيث أن الشركة قد  ).قبل إسهامات النظير عن طريق الشركة( دوالر أمريكي 308 000تكلفة 
بدأت في التصنيع التجاري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على 

تكاليف المصاحبة لتطوير اإلنتاج عن ، سوف تتم تغطية ال2005الكلوروفلوروكربون في عام 
 الشركة، وبالمثل فإنه ال توجد ُمطالبات بخصوص تكاليف التشغيل، و



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/42 
 

5 

بناء على مستوى ( أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من مركبات الكلوروفلوروكربون 1.2إزالة   ) ج(
 مع العديد من الُمستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات) 2007إنتاج 

المواد الفعالة في ماكتر من خالل تركيب خط تعبئة ماكرومات فردي ووعاء التعبئة بالضغط 
 دوالر 1 412 853والتجهيز المصاحب والتعديالت الُمدخلة على المنطقة الحالية بإجمالي تكلفة 

نيع التجاري حيث أن الشركة قد بدأت في التص ).قبل إسهامات النظير عن طريق الشركة(أمريكي 
، 2008ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في عام 

سوف تتم تغطية التكاليف المصاحبة لتطوير اإلنتاج عن الشركة، وبالمثل فإنه ال توجد ُمطالبات 
 .بخصوص تكاليف التشغيل

  إجمالي تكلفة المشروع
 
ات الكلوروفلوروكربون المستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة قُدر إجمالي تكلفة إزالة مركب .9

ة ـ دوالر أمريكي بعد التعديالت الناتجة عن عنصر الملكي2 076 202بمقياس للجرعات في باكستان بما يساوي 
 زائد ،)ة لكل من زافا وماكترـ في المائ30(ر ـوتمويل النظي)  في المائة من جالكسو سميث كلين79(األجنبية 

 :وفيما يلي تقديًما لتقسيم تكلفة المشروع . دوالر أمريكي لتنفيذ استراتيجية التحويل181 000

 الشركة )دوالر أمريكي(
 المجموع *التعديالت المجموع الفرعي تشغيلية رأسمالية

 871,604 (3,278,893) 4,150,497 2,329,997 1,820,500 جالكسو سميث كلين
 215,600 (92,400) 308,000  308,000 زافا
 988,997 (423,856) 1,412,853  1,412,853 ماكتر

 2,076,202  5,871,350 2,329,997 3,541,353 المجموع الفرعي
 181,000    استراتيجية التحول

 2,257,202    المجموع
  ). في المائة لكل من زافا ماكتر30(وتمويل النظير ) ن في المائة لجالكسو سميث كلي79(التعديالت الناتجة عن عنصر الملكية األجنبية (*) 

 
 .2011سوف ُيستكمل المشروع قبل عام  .10

 
  تعليقات وتوصيات األمانة

 
  التعليقـات

 
  :قامت األمانة بمراجعة مقترح المشروع في ضوء ما يلي .11

جنة التنفيذية أوراق السياسة المتعلقة بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي قامت الل  ) أ(
 بالبت فيها في اجتماعاتها السابع والثالثين والتاسع واألربعين والحادي والخمسين،

طلب تجهيز المشروع إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس   ) ب(
جتماع الرابع للجرعات في باكستان الُمدرجة بموجب تعديالت برنامج عمل اليوئنديبي الُمقدمة لال

 والخمسين،

مشاريع إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الموافق عليها حتى األن لكل من   ) ج(
 بنجالديش وكوبا ومصر والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمكسيك وأوروغواي، و

ودة بمقياس للجرعات، القرارات ذات الصلة للجنة التنفيذية فيما يتعلق بأجهزة االستنشاق المز  ) د(
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 فيما يتعلق بالموافقة على تمويل تجهيز مشروع أجهزة االستنشاق المزودة 54/26خاصة الُمقرر 
  .بمقياس للجرعات في باكستان

  استثناءات االستخدام الحيوي لمركبات الكلوروفلوروكربون
 

، على سبيل المثال ال الحصر الخاص بها، طلبت اللجنة التنفيذية، 51/34أوضحت األمانة أنه في المقرر  .12
أنه يجب تقديم النصيحة للدول التي توجد بها مصانع ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات فيما يتعلق 

، 2010بوقت البدء في األخذ بعين االعتبار الحاجة إلى استثناءات االستخدام الحيوي فيما بعد عام تاريخ إزالة 
 للتقديم لألطراف 2007جهيز ُمرشًحا الستثناءات االستخدام الحيوي للبدء في عام وأنه قد تكون هناك حاجة إلى ت

، 2011ووفقًا لمقترح المشروع، من الُمقدر أن يكتمل التحول قبل نهاية عام . 2008لألخذ بعين االعتبار في عام 
ومع ذلك، لم يتم البت في  .بعد سنتين تقريًبا من تاريخ التفويض لإلزالة الكاملة لمركبات الكلوروفلوروكربون

الحاجة إلى استثناءات االستخدام الحيوي لمركبات الكلوروفلوروكربون أو لتخزين مركبات الكلوروفلوروكربون 
سواء في ُمقترح ) سنة واحدة إلى سنتين على سبيل المثال(ذات االستخدامات الدوائية لفترة زمنية قصيرة 

اليوئنديبي عنه أنه قد تم أخذ هذه المسألة بجدية بعين االعتبار خالل وقد أبلغ  .المشروع أو في االستراتيجية
كما  .مشاورات الشريك مع حكومة باكستان والشركات الٌمصنعة ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 إلى وباإلضافة .تمت اإلشارة إلى أنه ال توجد قدرة في البلد على السماح بتخزين مركبات الكلوروفلوروكربون
ذلك، مع حالة عدم التيقن من كيفية أخذ المخزون بعين االعتبار، كان من الصعب على باكستان وضع نفسها بشكل 

 لالستخدام في 2009 و2008مقصود في حالة إذعان نتيجة لمحاولة تخزين مركبات الكلوروفلوروكربون في 
م الحكومة باستخدام إجراءات ترشيحات وبناء عليه، كان الخيار األمثل هو أن تقو. 2011 و2010األعوام 

 .االستخدام الحيوي

  استراتيجية التحول
 

أثارت األمانة المسائل التالية فيما يتعلق باستراتيجية التحول إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في  .13
واليونيب على أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في باكستان، والتي قد تم تناولها من قبل اليوئنديبي 

 :النحو التالي

ال توجد أي إشارة إلى عدد السكان الذين ُيعانون من مرض الربو وعدد السكان الذين تتوافر لهم   ) أ(
بناء على عدد أجهزة االستنشاق المزودة  .أدوية أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

من ) أو أكثر( في المائة 10 إلى 5بمقياس للجرعات المتوافرة في البالد، وحقيقة أنه ما بين 
إجمالي السكان في باكستان ُيعانون من مرض الربو، يعتبر إجمالي السكان الذين تتوافر لهم 

 ة بمقياس للجرعات صغيًرا جًدا،إمكانية الحصول على العالج بأجهزة االستنشاق المزود

وفيما يتعلق بهذه المسألة، أبلغت الوكاالت عن وجود تزايد في إمكانية الحصول على أجهزة 
 .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وهو ما ينعكس على الزيادة حجم المبيعات في باكستان

وفي الوقت الحالي،  .لمشروعوهو ما تم التأكيد عليه عن طريق األطباء والصناعة خالل إعداد ا
يوجد مستوى قليل جًدا من الوعي بشأن إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

وبناء على تجارب الدول األخرى، سوف  .المعتمدة على الكلوروفلوروكربون وإقرار البدائل
بسالسة للبدائل في هذا يكون من الضروري لتنفيذ أنشطة التعليم وبناء القدرة التسهيل من اإلقرار 

  .السوق المتنامي

يسير استبدال اإلنتاج العالمي ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على   ) ب(
الكلوروفلوروكربون بالتدريج بالعالجات البديلة، بما في ذلك أجهزة االسنشاق المزودة بمقياس 

وبناء عليه، حيث  .ة استنشاق المساحيق الجافةللجرعات المعتمدة على الهيدروفلوروألكان وأجهز
، لذلك فمن )كما يوضحه المشروع(أن الطلب على أجهزة االستنشاق في تزايد في باكستان 
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وفي  .المتوقع أن تكون هناك زيادة في وفرة أدوية الربو غير الُمعتمدة على الكلوروفلوروكربون
فلوتيكازون والسالبوتامول فلوتيكازون /ولالوقت الحالي، تتوافر في البالد أدوية السالميتر

 ،)وإن يكن بكميات صغيرة(والسالميترول المعتمدة على الهيدروفلوروألكان 

لقد أبلغت الوكاالت عن أنه، حيث أن البدائل غير الُمعتمدة على الكلوروفلوروكربون أبهظ ثمنًا، 
لتعزيز " دفع"ناك استراتيجية وكان يجب أن تكون ه .سوف يقف ذلك حائالً دون إقرار هذا البديل

وسوف ينصب تركيز أنشطة نشر المعلومات وبناء القدرة أيًضا على اإلدراكات التسكينية  .البدائل
ذات الصلة باستخدام البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون، وهو ما ُيعتبر ضرورًيا إلقرار 

  البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون،

الجنوبي -ضح كيف أن الدعم التقني الُمقترح للصناعة من خالل التعاون الجنوبيليس من الوا  ) ج(
حول نقل التكنولوجيا سوف ُيسرع من تنفيذ مشروع إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس 

  دوالر أمريكي المطلوب،20 000وال يمكن تدقيق المبلغ  .للجرعات

ن ُمفيدة للشركات في باكستان، التي تتطلب وقد أشارت الوكاالت إلى أن هذه الجلسات ستكو
حيث ستساعدهم على التقليل من الوقت الُمستغرق في تحويل تقنيات  .الدعم لنقل التكنولوجيا

وهو ما من  .الهيدروفلوروألكان، وبالتالي التقليل من استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون
لحيوية لمركبات الكلوروفلوروكربون في المتوقع أن ُيقلل أيًضا من الطلب على االستخدامات ا

  ).إن وجد(باكستان 

 دوالر أمريكي الخاص بتوزيع المادة المطبوعة 70 000ال يمكن تدقيق الطلب الذي بقيمة   ) د(
والفيديو بشكل كامل، نتيجة للعدد القليل جًدا من السكان المصابين بالربو الذين تتوافر لهم إمكانية 

زة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ووفرة أجهزة االستنشاق الحصول على العالج بأجه
 المزودة بمقياس للجرعات األخرى غير الُمعتمدة على الكلوروفلوروكربون في البالد،

أشارت الوكاالت إلى أن الهدف الرئيسي هو تسهيل التحول إلى البدائل غير المعتمدة على 
الكليات /يو لتوفير الدعم المستمر للمستخدمينوقد ُصممت مقاطع الفيد .الكلوروفلوروكربون

الطبية فيما يتعلق باالستخدام اآلمن والصحيح لبدائل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
  .المعتمدة على الكلوروفلوروكربون

 . دوالر أمريكي70 000وبالتالي، تمت الموافقة على مستوى التمويل الخاصة باستراتيجية التحول بمبلغ  .14

  إستهالك الكلوروفلوروكربون المؤهل وخطوط التصنيع
 

 :بعد مراجعة الُمقترح، أشارت األمانة إلى النقاط التالية .15

أبلغ تحديث البرنامج القُطري لباكستان، الُمقدم من قبل حكومة باكستان لالجتماع الحادي   ) أ(
عة ألجهزة االستنشاق واألربعين، عن أن جالكسو سميث كلين كانت هي الشركة الوحيدة الُمصن

 69.4المزودة بمقياس للجرعات في البالد مع مستوى استهالك الكلوروفلوروكربون بما يساوي 
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون،

في اجتماعها الحادي والخمسين، قامت اللجنة التنفيذية بالنظر في ورقة سياسة فيما يتعلق بأجهزة   ) ب(
، حيث كانت )UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39(لجرعات االستنشاق المزودة بمقياس ل

 ذات الصلة مع شركات تصنيع أجهزة 5تحتوي على المعلومات الُمقدمة عن طريق دول المادة 
وقد أشارت المعلومات الُمقدمة من قبل باكستان إلى أنه،  .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

قد تأسست منذ عام ) زافا لألدوية(رى إلى جانب جالكسو سميث كلين، كانت هناك شركة أخ
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 وأنها قد بدأت في إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على 1973
 ،2005الكلوروفلوروكربون في عام 

، بالنسبة للطلبات الخاصة بأنشطة االستثمار في أجهزة االستنشاق )3) (د (54/5وفقًا للمقرر   ) ج(
يجب أن توفر التوثيق وتؤكد على أن المنشآت الُمنتجة ألجهزة "عات، المزودة بمقياس للجر

االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي تتطلب التمويل كانت تُنتج أجهزة االستنشاق المزودة 
بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في سنة إعداد خطة اإلزالة الوطنية أو 

بأن كل من زافا وماكتر لم تكنا تُنتجا أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس علًما  ".الخطة القطاعية
 للجرعات في سنة إعداد مشروع إزالة الكلوروفلوروكربون، و

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين على التمويل الخاص بإعداد مشروع   ) د(
خدمة في القطاع الفرعي ألجهزة االستنشاق استثماري إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون الُمست

إعداد المشروع يجب أن ُيغطي "المزودة بمقياس للجرعات في باكستان، مع التفاهم على أن 
الشركات ومستويات االستهالك الُمحددة فقط في وقت الموافقة على استهالك الكلوروفلوروكربون 

ية المحلية فقط، وأن أي إنتاج جديد ألجهزة المتبقي المؤهل، وهو ُيهدف إلى النسبة المئوية للملك
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بعد االجتماع الثاني واألربعين، الذي تمت الموافقة فيه على 
آخر خطة قطاعية لباكستان، لم يكن مؤهالً للتمويل باالتساق مع الموافقات الخاصة بمشاريع 

 ).54/26المقرر ( ."االستثمار الشبيهة في القطاع

وبناء على المقررات السابقة، سوف تكون نسبة الملكية المحلية من خط إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة  .16
 جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات 2 556 277بمقياس للجرعات في جالكسو سميث كلين بمخرجات إنتاج 

 .هي المؤهلة فقط) 2003( األوزون  أطنان من قدرات استنفاذ61ومستوى استهالك للكلوروفلوروكربون بمقدار 
ومع ذلك، أشار اليوئنديبي إلى أن كل من حكومة باكستان وزافا قد قامتا بتقديم البيانات الرسمية الموضحة ألن 
الشركة قد تقدمت بطلب لوزارة الصحة لتسجيل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على 

، وأنهما قد قامتا بإجراء دراسات الثبات على 1998تشرين الثاني /بون في نوفمبرالسالبوتامول والكلوروفلوروكر
 جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات معتمد على السالبوتامول لكل منها من 1 000ثالث دفعات مختلفة بمقدار 

ستلمة، طلب وفي ضوء المعلومات الجديدة الُم. 2005كانون الثاني / حتى يناير2002كانون الثاني /يناير
اليوئنديبي إدراج تحويل خط إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون 

  .لزافا في المقترح

وفي ضوء البيانات الرسمية الجديدة الُمقدمة من قبل حكومة باكستان من خالل اليوئنديبي التي تُشير إلى  .17
الستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون الختبارات إنتاج ثالث دفعات من أجهزة ا

، قد ترغب اللجنة التنفيذية في األخذ بعين االعتبار ما إذا كان تحويل خط إنتاج 2002الثبات بداية من عام 
صنيع أجهزة االستنشاق وفيما يتعلق بمسألة ماكتر مع التسليم بأن ت .الكلوروفلوروكربون في زافا مؤهالً للتمويل

، كان 2007المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون عن طريق هذه الشركة قد بدأ في عام 
 . طلب التمويل الخاص بماكتر غير مؤهل وبالتالي فقد تمت إزالته من المشروع

  اإلنتاج عن طريق جالكسو سميث كلين

ق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في بالنظر إلى خط إنتاج أجهزة االستنشا .18
جالكسو سميث كلين، تمت إثارة عدًدا من المسائل فيما يتعلق باألجهزة األساسية والتكلفة العالية بوضوح لبعض 

ابها بناء ، التي تم حس) دوالر أمريكي2 329 997(بنود األجهزة المطلوبة والمستوى العالي جًدا لتكاليف التشغيل 
 من 2006 دوالر أمريكي لكل جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات وإنتاج عام 0.65على تكلفة تزايدية بمقدار 

وقد أوضح اليوئنديبي أن المستوى العالي جًدا  ). وحدة3 584 611(أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
منهجية المستخدمة عن طريق جالكسو سميث كلين في تعبئة أجهزة للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية كان ناتًجا عن ال
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تتصف المادة الفعالة في العديد من أجهزة  .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلوروألكان
ين االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلوروألكان الُمطورة عن طريق جالكسو سميث كل

للسماح بالتعبئة (في الهيدروفلوروألكان، وهو ما يتطلب أجهزة أكثر تعقيًدا ) وليست في محلول(بأنها تكون ُمعلقة 
من األلمنيوم النقي الُمغلف بالبوليتترافلوروايثيلين بتكلفة (واستخدام علًبا خاصة ) أحادية المرحلة على سبيل المثال

  ). دوالر أمريكي0.05(وُمحرك قياس ) دوالر أمريكي 0.15(وصمام قياس )  دوالر أمريكي0.37

كما أشار اليوئنديبي أيًضا إلى أنه باإلضافة إلى المناقشات بين جالكسو سميث كلين باكستان مع الشركة  .19
األم فإن المقترح األولي، مع قيام جالكسو سميث كلين بتوفير تركيبة الهيدروفلوروألكان لجالكسو سيمث كلين، لم 

وبناء عليه،  . للبقاء بسبب الظروف البيئية في البالد، وهو ما سيجعل من الصعب التأكد من جودة المنتجيعد قابالً
قامت الشركة األم بتفويض جالكسو سميث كلين باكستان إلتناج تركيبة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس 

 دوالر أمريكي سوف يكون 800 000وعلى الرغم من أن المبلغ  .للجرعات المعتمدة على الهيدروفلوروألكان
مطلوًبا لتطوير أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلوروألكان والسالبوتامول عن 
طريق جالكسو سيمث ألكان باكستان، إال أن التركيبة الجديدة سوف تتطلب خطًا إلنتاج أجهزة االستنشاق المزودة 

)  دوالر أمريكي796 700(اطة يسمح بتعبئة العلب على مرحلتين، وبالتالي تكلفة أقل بمقياس للجرعات أكثر بس
 .مقارنة بالمشروع األصلي) 2006 دوالر أمريكي بناء على مستوى استهالك 609 384(وتكاليف تشغيلية أقل 

ة االستنشاق وبناء على التعليقات اإلضافية، تم التقليل من مستوى التمويل الخاص بتحويل خط تصنيع أجهز
ي ـ دوالر أمريك1 556 084إلى ) ل أي تعديالتـقب(ات في جالكسو سميث كلين ـاس للجرعـالمزودة بمقي

، محسوًبا على أساس مستويات إنتاج ) دوالر أمريكي أقل من الطلب األصلي على سبيل المثال2 594 413(
 .2003أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لعام 

   طريق زافااإلنتاج عن

بناء على بيانات اإلنتاج الجديدة الُمقدمة عن طريق زافا، قام اليوئنديبي بمراجعة المقترح األصلي ليشمل  .20
، طلًبا لتطوير أجهزة ) دوالر أمريكي بعد خصم تمويل الشريك196 000(باإلضافة إلى الطلب الخاص باألجهزة 

)  دوالر أمريكي80 500(هيدروفلوروألكان للسالبوتامول االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على ال
 دوالر أمريكي بناء على 5 292(وتكاليف التشغيل )  دوالر أمريكي105 000(بيكلوميثازون /والسالبوتامول
 . دوالر أمريكي386 792وقد بلغت تكلفة المشروع الُمراجعة  ).2007مستوى إنتاج 

 :تود األمانة اإلحاطة علًما بما يليوفيما يتعلق بمستوى التمويل المطلوب،  .21

يعتبر مستوى التمويل الُمصاحب لألجهزة اإلضافية المطلوبة لتحويل إنتاج أجهزة االستنشاق   ) أ(
 المزودة بمقياس للجرعات كافًيا،

البيكلوميثازون غير مؤهل حيث أنه ال يوجد إنتاج ألجهزة االستنشاق /طلب تطوير السالبوتامول  ) ب(
 ، و2003قياس للجرعات مع هذه المادة الفعالة في عام المزودة بم

إن الطب الخاص بتكاليف التشغيل التزايدية غير مؤهل حيث أن اإلنتاج التجاري ألجهزة   ) ج(
 2005االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون قد بدأ في عام 

 فقط،

 . دوالر أمريكي276 500بلغ تكلفة تحويل زافا بناء على المالحظات السابقة، ت  ) د(
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  مجموع التمويل
 

يبلغ المستوى اإلجمالي للتمويل المطلوب، في حالة ما إذا كان إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  .22
 دوالر 70 000 دوالر أمريكي زائد 100 800للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون مؤهالً للتمويل، 

 :ستراتيجية التحول مع التقسيم التاليأمريكي ال

 )دوالر أمريكي(
 الوصف

 المجموع الملكية النظيرتكاليف المشروع
     جالكسو سميث كلين باكستان

 22,050 (82,950) (45,000) 150,000 تطوير اإلنتاج
 117,115 (440,575) (239,010) 796,700 التكاليف الرأسمالية
 63,945 (240,555) (130,500) 435,000 التكاليف التشغيلية

 203,110 (764,080) (414,510) 1,381,700 المجموع الفرعي لجالكسو سميث كلين باكستان
     زافا

 80,500  (34,500) 115,000 )السالبوتامول(تطوير اإلنتاج 
 196,000  (84,000) 280,000 التكاليف الرأسمالية
 -  - - التكاليف التشغيلية

 276,500 - (118,500) 395,000 وع الفرعي لزافاالمجم
 479,610 (764,080) (533,010) 1,776,700 )جالكسو سميث كلين وزافا(المجموع 
 (378,810)    )خطة اإلزالة الوطنية(التعديل 

 100,800    إجمالي التكلفة
 70,000    استراتيجية التحول

ي سينتج عن التعديالت الُمطبقة لمشروع أجهزة االستنشاق مع التسليم بالمستوى المنخفض للتمويل الذ .23
 دوالر أمريكي لن تسمح 9 072المزودة بمقياس للجرعات في باكستان فإن تكاليف الدعم الناتجة التي تبلغ 

  دوالر100 000وبناء عليه يتم طلب  .لليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، بتنفيذ المشروع بالشكل المالئم
أمريكي إضافية لتوفير المراقبة والتحقق من التحول في جميع الشركات الُمصنعة ألجهزة االستنشاق المزودة 

 .بمقياس للجرعات في حالة تحويل كال الشركتين الممولتين

ومع ذلك، ففي حالة ما إذا كان تحويل خط اإلنتاج في زافا غير مؤهالً، سيكون إجمالي التعديالت  .24
 دوالر 414 510( في المائة من اإلسهامات عن طريق جالكسو سميث كلين 30حبة للنسبة المحسوبة الُمصا

زائد التعديل الخاص بتجنب الحساب المزدوج من خطة )  دوالر أمريكي764 080(وعنصرالملكية ) أمريكي
 لعنصر من التكلفة المراجعة)  دوالر أمريكي1 178 590(أعلى )  دوالر أمريكي378 810(اإلزالة الوطنية 

لذلك فإن العنصر الوحيد المؤهل سوف يتمثل في استراتيجية  ). دوالر أمريكي203 110(االستثمار في المشروع 
 دوالر أمريكي لمساعدة 70 000وسوف يحتاج اليوئنديبي إلى مبلغ .  دوالر أمريكي70 000تحول بإجمالي 

 .ص بهاجالكسو سميث كلين في تحويل خط إنتاج الكلوروفلوروكربون الخا

  التوصيـات
 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أخذ استراتيجية التحول الوطنية إلزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  .25
 .للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في باكستان في ضوء تعليقات األمانة

- - - 
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