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 بنغالديش:مقترح مشروع

 :ة التاليات المشروعاتتها بشأن مقترحاتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي

 
 األيروسول

 
 ق في تصنيع أجهزة االستنشامإزالة استهالك الكلوروفلوروكربون المستخد•

 يروسولالقائمة على األ)MDIs( للجرعاتالمزودة بمقياس
 اليوئنديبي

لوروكربونية فيفلوروكالمواد الاستخدام االنتقالية إلزالةاإلستراتيجية•
 )MDIs( المزودة بمقياس للجرعاتقتصنيع أجهزة االستنشا

 اليونيب
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  مشروع غير متعدد السنوات–ورقة تقييم المشروع
 بنغالديش

 

 المنفذة/الوكالة الثنائية        عنوان المشروع
)MDI( المزودة بمقياس للجرعاتق في تصنيع أجهزة االستنشامإزالة استهالك الكلوروفلوروكربون المستخد)أ(

 يروسولاألالقائمة على
 اليوئنديبي

 المزودةقشاالمواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنمااستخداإلستراتيجية االنتقالية إلزالة)ب(
 )MDI(بمقياس للجرعات

 اليونيب

 

 إدارة البيئة الوكالة الوطنية المنسقة
 وزارة البيئة والغابات

 

 أحدث بيانات االستهالك للمواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
  2007 حزيران/يونيهفي،2005،ألوزونادا استنفمن قدراتأطنان (7بيانات المادة:ألف
   263.0 لوروفلوروكربونالك

 

 )2007 حزيران/يونيه، في2005ألوزون،اداقدرات استنفمنأطنان(البيانات القطاعية للبرنامج القطري:باء
 الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي مستنفدة لألوزونالموادال

CFC-11 24.81/قأجهزة االستنشا    
CFC-12 37.00/أجهزة االستنشاق    

 
متاحغير)ألوزوناداقدرات استنفمنطنان( المتبقي المستحق للتمويلCFCاستهالك

 
بماليين الدوالراتالتمويل 

 األمريكية
 من قدراتأطنان(اإلزالة
  )وزوناألدااستنف

 48.7 1 803 000:اليوئنديبي )أ(

 مخصصات خطة أعمال السنة الحالية

 0  0:اليونيب )ب(
 

 )ب( )أ( عنوان المشروع
   ):ألوزون اداستنفا من قدراتأطنان (الشركة فيةستخدملمالمواد المستنفدة لألوزون ا

 0 76.3 ):ألوزون اداستنفا من قدراتأطنان(المواد المستنفدة لألوزون التي يتوجب إزالتها
 0 0 ):ألوزون اداستنفا من قدراتأطنان(سموح بهاالمواد المستنفدة لألوزون الم

 048 48 ):شهرأ(الفترة الزمنية للمشروع
 235 000 4 089 527 )دوالر أمريكي(المبلغ األولي المطلوب

   ):دوالر أمريكي(النهائية للمشروعالتكاليف
   :الرأسمالية اإلضافيةتكاليفال  
   %):10 (مخصصات الطوارئ  
   :                   التكاليف التشغيلية اإلضافية 
   لمشروعاليف اإجمالي تك  

  100% (%)الملكية المحلية
  %5 (%) التصديرمكون

   ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة
  54 ):مكغ/دوالر أمريكي(فعالية تكاليف المشروع

   )دوالر أمريكي(ذينفتتكاليف دعم وكالة ال
   ):دوالر أمريكي(ف للصندوق المتعدد األطرافيلالي التكإجما

   )ال/نعم(المقابلللطرفحالة التمويل
  نعم )ال/نعم(مراحل رصد تنفيذ المشروعتم إدراج

 
 للنظر الفردي توصية األمانة
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 وصف المشروع

إستراتيجية وطنية إلزالة)يباليون( قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة،بالنيابة عن حكومة بنغالديش – 1
 وقدم،في بنغالديش)MDIs(الكلوروفلوروكربون المستخدم في أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 طن من قدرات استنفاد األوزون76.3مقترح مشروع استثماري إلزالة)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لكي تنظر فيهما اللجنة التنفيذية في،جهزةهذه األ في تصنيعةتخدم المسCFC-12 والـCFC-11من الـ

 .اجتماعها الثاني والخمسين

 الخلفية

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع واألربعين في ورقة عن السياسات العامة أعدتها األمانة بشأن – 2
.)XVII/14 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/39  البلدان المشار إليها في المقررحالةتحديد خيارات لمعالجة

 أجهزة االستنشاقتنتج التي لديها مصانع5وتناولت الورقة دراسة األوضاع الخاصة ببعض أطراف المادة
 في المائة من85 البالغةاتوالتي قد تكون معرضة لخطر عدم تحقيق نسبة التخفيضالمزودة بمقياس للجرعات

ضمن أمور ، قررت اللجنة التنفيذية، وعلى أثر إحدى المناقشات.2007 عاماستهالك الكلوروفلوروكربون في
إعداد إستراتيجية انتقالية إلزالةبشأنقترح إلى االجتماع الخمسينم أن تطلب إلى حكومة بنغالديش تقديم،أخرى

 .))ب(49/33المقرر(جهزة القائمة على الكلوروفلوروكربوناأل

 االجتماع الخمسينإلى طلبا، بالنيابة عن حكومة بنغالديش،)اليونيب(ة للبيئةوقدم برنامج األمم المتحد – 3
 .)ب(49/33عمال بالمقررالمزودة بمقياس للجرعاتللجنة التنفيذية إلعداد إستراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق

المبلغ المطلوب أساسا مناليونيبو)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائيرح خالل االجتماع أن يتقاسمواقتُ
 يةالكلوروفلوروكربونالموادزالةإلإعداد مشروعمن أجلدوالر أمريكي بالتساوي 60 000 اليونيب والبالغ

  قررت اللجنة التنفيذية اعتماد مبلغ،وفقا لذلكو .المزودة بمقياس للجرعات في قطاع أجهزة االستنشاقالمستخدمة
 مع مراعاة األوضاعلهذه األجهزة،ي يقوم اليونيب بإعداد إستراتيجية انتقاليةدوالر أمريكي لك 30 000

الموادعداد مشروع إلزالةإلدوالر أمريكي لليوئنديبي 30 000 واعتماد مبلغ،االستثنائية في بنغالديش
هذهلتمويلمد واعتُ.المزودة بمقياس للجرعات في قطاع أجهزة االستنشاقالمستخدمة يةالكلوروفلوروكربون

حكومة بنغالديش ستوقع وثيقة المشروع مع اليوئنديبي بخصوص خطة اإلزالة ":الفهم بأن األنشطة على أساس
 وتبدأ تنفيذ األنشطة في القطاعات األخرى التي قد ينتج عنها تخفيضات في،الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون

 XVIII/16جية االنتقالية مع األخذ بالحسبان المقرر وسيجري وضع اإلستراتي،استهالك الكلوروفلوروكربون
  .)50/20 و50/19المقررين" (لالجتماع الثامن عشر لألطراف

 خلفية عن القطاع

 انسدادداء مليون منهم من الربو ومن30، يعاني مليون نسمة150من بين سكان بنغالديش البالغ عددهم – 4
 ، والمقيمين أساسا في المناطق الحضرية،ىالمائة فقط من المرض في10غير أن .)COPD(الرئتين المزمن

 ويقيم معظم سكان بنغالديش في المناطق.المزودة بمقياس للجرعات لى أجهزة االستنشاقعصولحيمكنهم ال
 .الحقنالعالج ب ويةومفال مثل األدوية،فر العالج األقل سعرا ولكن األقل تفضيالاالريفية حيث يتو

لربو وانسداد الرئتين المزمنلعالج المستخدمة كالمزودة بمقياس للجرعات جهزة االستنشاقتعتبر أو – 5
قائم علىمزودة بمقياس للجرعات وتم تصنيع وبيع أول جهاز استنشاق.جديدة نسبيا في بنغالديش
ملوكة وتقوم ثالث شركات تصنيع م.وحدة 507 000  ووصل اإلنتاج إلى،1997الكلوروفلوروكربون في عام

 :، وهيجهزة في بنغالديشهذه األ على بتلبية الطلباتمحليا
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المزودة بمقياسبدأت الشركة في تصنيع أجهزة االستنشاق:Beximco Pharmaceutical )أ(
من وحدة 270 000  بإنتاج يبلغ1997لوروكربون في عامفلوروكالقائمة على ال للجرعات

للشركة حالياالسنويةوتبلغ الطاقة اإلنتاجية.روليالميتسالتامول ووسالبالالتي تستخدمألجهزةا
جهزة باستخدام أكثر منهذه األ مليون جهاز بناء على خط إنتاج واحد، وتنتج الشركة2.4

 باستخدامجهزةهذه األ الشركة بإنتاجقامت،2002ومنذ عام.عشرة مكونات فعالة مختلفة
 وأنتجت؛)2006جهاز في عام 680 000 إنتاجتم (GlaxoSmithKline لشركةالسالبوتامول

، استثمرت الشركة2006وفي عام).جهاز 30 000  (2006 منذ عامEskayefأجهزة لشركة
ون منزبلكوميثاالمول واتلبوالسا وتستخدم الكانقائمة على الهيدروفلوروفي تطوير أجهزة

  الواقعة في المملكة المتحدة؛Bespak  شركةعخالل مشاركة م

المزودة بمقياسبدأت الشركة في تصنيع أجهزة االستنشاق:Square Pharmaceutical )ب(
منوحدة 240 000  بإنتاج يبلغ1997لوروكربون في عامفلوروكالقائمة على ال للجرعات

األجهزةهذهالشركةرول، وتنتجيون والسالميتزمول والبكلوميثاتاالسالبوالتي تستخدمألجهزةا
التركيبات المستخدمة فيوكانت تكنولوجية.دام أكثر من تسعة مكونات فعالةحاليا باستخ

ستنشاقا أجهزةSquareشركةتطور ،2002وفي عام. على البحوث الداخليةتعتمداألجهزة
وتقوم الشركة حاليا بتصنيع أجهزة استنشاق.هاتصنيعوبدأت في)DPIs(بالمساحيق الجافة

 زائدروليتيتامول والسالمو السالبباستخدام)كبسوالت(رعة الواحدةبالمساحيق الجافة ذات الج
  ؛ونزايكالفلوت

المزودة بمقياسبدأت الشركة في تصنيع أجهزة االستنشاق :Acme Pharmaceutical )ج(
منوحدة 100 000 بإنتاج يبلغ 2004في عام لوروكربونفلوروك القائمة على الللجرعات

 أنتجت،2006وفي عام .روليون والسالميتزمول والبكلوميثاتاالبوالسالتي تستخدمألجهزةا
 مكونات فعالةةباستخدام أربعمزود بمقياس للجرعاتجهاز استنشاق 250 000 الشركة
 جهاز استنشاق بالمساحيقAcme 000 210 أنتجت شركة، أيضا2006 وفي عام.مختلفة

 زائدروليوالسالميت روليمول والسالميتتالبوالسا(ام أربع مكونات فعالة مختلفةالجافة باستخد
 .)ونزوالبكلوميثاالفلوتيكازون

القائمة علىالمزودة بمقياس للجرعاتعرض الجدول التالي مستويات اإلنتاج من أجهزة االستنشاقوي – 6
 : حسب المكون الفعال2006 – 2004الكلوروفلوروكربون في بنغالديش للفترة

BeximcoSquare PharmaceuticalAcmeالمكون الفعال
200420052006200420052006200420052006

1,225,4371,167,5171,300,000276,000325,000388,50057,08292,197181,188لبوتامولاس
30,72425,00052,500105,000ایبراتروبیوم+لبوتامولاس

20,00015,000لیفوسالبوتامول
101,128104,46295,000125,000160,000199,50022,46313,41120,842بكلومیثازون
47,59036,86940,00031,50052,50021,00021,2337,86415,417سالمیتیرول
41,64147,93085,00010,00032,00032,00015,57522,568فلوتیكازون+سالمیتیرول

28,00024,00033,000سیلیسونید
17,84642,00043,00031,500بودیسونید

6,14533,00010,500ایبراتروبیوم
3,000تریوتروبیوم

1,433,6421,393,6471,596,000508,500698,000836,000100,778129,047240,015إجمالي أجھزة االستنشاق
CFC) أطنانODP(* 49.544.252.910.314.317.32.53.36.1

مزودةالالمواد الكلوروفلوروكربونية إلنتاج أجهزة االستنشاققدرات استنفاد األوزون منطن من 0.6و Beximco 13.6استخدمت شركة*
 . على التواليEskayef وGlaxoSmithKlineبمقياس للجرعات لشركتي
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وأجهزة االستنشاقالمزودة بمقياس للجرعاتمن أجهزة االستنشاق 127 900سوىيتم استيرادالو – 7 
 .بالمساحيق الجافة

  الكلوروفلوروكربونالقائمة على  المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاقاإلستراتيجية الوطنية إلزالة

ونزلبكلوميثامول واتاالسالبوالتي تحتوي علىو المزودة بمقياس للجرعاتتمثل أجهزة االستنشاق – 8
 في المائة من إجمالي اإلنتاج من90أكثر من زائد الفلوتيكازون روليوالسالميتتروبيومازائد االيبرمولتاالسالبوو

 ولذلك قررت حكومة.القائمة على الكلوروفلوروكربون في بنغالديش المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق
هذهوالمجتمع الطبي تحويل"مؤسسة الرئة"ة تنظيم استخدام العقاقير وبنغالديش وشركات التصنيع الثالث ووكال

 :جهزة إلى المادة الدافعة الهيدروفلورو الكان على أساس المعايير التاليةاأل

  بخواصهم وتوزيعهم الجغرافي؛المتعلقةالحاجات الخاصة للمرضى )أ(

هذه القليلة الماضية إلدخال استخدام خالل السنواتتاستثمرالتي والمواردتبذلالتيوالجهود )ب(
؛يها وما نتج عن ذلك من اعتياد المرضى الحاليين عل،جهزة االستنشاقاأل

 ؛لموظفين في هذه الشركاتاوخبرات ومهاراتحالياجهزة التي تصنعها الشركات الثالثاألو )ج(
ة على الهيدروفلوروالقائمالجافةأجهزة استنشاق بالمساحيقالخاصة بتكنولوجياتالومدى نضج

 تسويقها؛إمكانيةومدىالكان

 والمشاكل التي تمثلها هذه،استخدام أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافةب المتعلقةوقلة الخبرة )د(
جهزةأل اعارتفاألكثر اتطويرالالمنتجات وصعوبة تعامل المرضى مع هذه األجهزة وتكاليف

 .الجرعات متعددةاالستنشاق بالمساحيق الجافة

 مالئمة لتعزيز استخدامات عامةوتقترح حكومة بنغالديش تنفيذ اإلستراتيجية االنتقالية مع أنشطة توعية – 9
يالصناعقيام هذا القطاعالتي تتوافق معوالقواعد المتعلقة بهاالمزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق

 :ية لإلستراتيجية ما يلي وتشمل العناصر األساس. في الوقت المناسبباإلزالة

جهزةهذه األ في إنتاجة المستخدميةالكلوروفلوروكربونالموادتنفيذ المشروع االستثماري إلزالة )أ(
 ؛محليافي شركات التصنيع الثالث المملوكة

هذه في إنتاجة المستخدميةالكلوروفلوروكربونالمواد قواعد لتسهيل إزالةووضعوتصميم )ب(
 ك تشجيع استخدام البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون؛وكذل ،جهزةاأل

وبناء القدرات بين أصحاب المصلحة المعنيين على استخدام البدائل الخاليةالعامونشر الموعي )ج(
 من الكلوروفلوروكربون؛

لتأكد من إزالة الكلوروفلوروكربون فيمن أجل ا بروتوكوالت للرصد والتحققووضعوتصميم )د(
 .واإلبالغ عن اإلزالةالمزودة بمقياس للجرعاتاع الفرعي ألجهزة االستنشاقالقط

واألساس المنطقي إلنتاج أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة ذات الجرعة الواحدة في بنغالديش هو تلبية – 10
جهزةحاجات مجموعة محددة من المرضى كبار السن الذين يواجهون صعوبات في التنسيق عند استخدام أ

المزودة بمقياساستبدال أجهزة االستنشاقليسمن هذه األجهزةالغرضو ،المزودة بمقياس للجرعات االستنشاق
 غير أن.القائمة على الكلوروفلوروكربون كعالج للربو وداء انسداد الرئتين المزمن لجميع المرضىللجرعات

اليتها من حيثعبسبب سهولة استخدامها وفس للجرعاتالمزودة بمقيا أجهزة االستنشاقناألطباء ال يزالوا يفضلو
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 وأتضح أن أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة تثير الحنجرة.وصول التركيبة إلى الجهاز التنفسي للمرضى
  .الية المنتجع وهى أمور تؤثر على ف،وتسبب السعال

معوتروبيوم االيبراتروبيوم والتريدونظرا لعدم توافر تركيبات خالية من الكلوروفلوروكربون لبرومي – 11
 مناقشة الحاجةت وتم.في هذا المشروعالتي تستخدم هذه الموادجهزةاأللم يتم النظر في تطويرالسالميتيرول،

 تمت الموافقة على السماح بتخزين،ونتيجة لذلك."مؤسسة الرئة"المستقبلية لهذه المنتجات مع حكومة بنغالديش و
المزودة لمواصلة إنتاج أجهزة االستنشاقيةالكلوروفلوروكربونالموادمناستنفاد األوزونمن قدرات طن45.4

 ومن المتوقع أن يقوم. كما هو موضح في الجدول أدناه2010لفترة ثالث سنوات ابتداء من عامبمقياس للجرعات
 .لية لهذه التركيباتي بنغالديش بعملية التحويل حين تتوافر خيارات التحويل العمفالقطاع الصناعي

 )ODP أطنان (CFCالمنتجاتالشركة
Beximco22.43سالميتيرول وبروميد ايبراتروبيوم وبروميد تريوتروبيوم

Square17.84سالميتيرول وبروميد ايبراتروبيوم وبروميد تريوتروبيوم
Acme5.11سالميتيرول وبروميد ايبراتروبيوم

45.38المجموع

التي)مع استبعاد تكاليف دعم الوكالة( الجدول التالي التكاليف التقديرية لإلستراتيجية االنتقاليةويوضح - 12
 :سينفذها اليونيب

)دوالر أمريكي(التكاليفالنشاط

150 000نشر الوعي العام
30 000 القواعدووضعتصميم

55 000صد واإلبالغرإدارة المشروع وال
235 000المجموع

 لمشروعوصف ا

 .التعبئة المضغوطةعمليةالمزودة بمقياس للجرعاتتستخدم الشركات الثالث التي تنتج أجهزة االستنشاق – 13
ستخدم الـويCFC-11الكمية الصحيحة في خزانتعبئةلمكون الفعال من أجل تسهيلامادة تعليق في تحضير 

المستخدم (CFC-12 ويحقن الـ،ياس األيروسولصمام قبالجهاز وبعد ذلك يغلق خزان،األيروسول المفتوح
  .في الخزان تحت ضغط عن طريق صمام القياس)كمادة دافعة

ولذلك لن ،بجانب األجهزة القائمةلورو الكانفهيدروالدافعة مادةالستخدمتويمكن وضع أجهزة بديلة - 14
دوالرا أمريكيا 107 746 عيا يبلغ تمويال ارتجاBeximcoوطلبت شركة.اإلنتاجصانع توسيع ميتطلب األمر

لوروفالقائمة على الهيدروالمزودة بمقياس للجرعاتلمعدات قد أشترتها الشركة بالفعل إلنتاج أجهزة االستنشاق
تعبئةسمح بي ضغطجهازدوالرا أمريكيا لمعدات إضافية جديدة تشمل 281 240  باإلضافة إلى مبلغ،الكان

دوالرا Square) 183 514 وتتضمن تكاليف المعدات لشركة.زون في مرحلة واحدةالسالميتيرول زائد الفلوتيكا
ومضخات ومعداتالمواد العالقةضغطل شراء أجهزة)دوالرا أمريكيا 783 467 (Acmeولشركة)أمريكيا
أنوحيث.بوضع المعدات المطلوبة لعملية التحويلدينتمالمع معدات األيروسوليموردأحد وسيقوم.مساعدة
 فلم يتم وضعهما،Beximco  شركة تقومان فقط بتسويق منتجاتEskayefشركة وGlaxoSmithkline شركة

 .في المشروع
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15 – ثالث بتقديم المساعدة التقنية لتطوير التركيبة الخاصةطرفالمشروع أن تقوم شركةفي هذاقترحوي
أجهزة االستنشاق التي تُصنعن الشركات الثالث ونقل التكنولوجيا لكل شركة م،بجزئيات العقار وقوة تأثيره

وستقوم كل شركة من هذه الشركات بعملية التكيف على التكنولوجيات الجديدة عن.المزودة بمقياس للجرعات
مبالغ مالية كبيرة خاصةويؤدي هذا النهج إلى توفير.قدم الخدمةطريق موظفيها وتحت إشراف الخبير التقني لم 

وبالنسبة لجميع المنتجات األخرى، من المتوقع شراء تركيبة واحدة لكل منتج للشركات.لمنتجاتعملية تطوير اب
 حيث أنAcme وشركةSquareوطُلب تمويال إضافيا لتطوير السالبوتامول والبكلوميثازون في شركة.الثالث

لم يكن جزءا من االتفاق معام بتطويرهBeximco شركة من الهيدروفلورو الكان التي قامتتقاسم التركيبتين
 :دوالرا أمريكيا مفصلة كالتالي 2 009 507 وتبلغ التكاليف اإلجمالية لتطوير المنتجات.مورد التكنولوجيا

)دوالر أمریكي(تكالیف النقل
دوالر(ارتجاعيالمكون الفعال

)أمریكي

تكالیف
دوالر(التطویر

BeximcoSquareAcme)أمریكي
إجمالي التكالیف

)دوالر أمریكي(

40,00040,000352,372*117,697154,675لبوتامولاس
242,67545,00045,00045,000377,675ایبراتروبیوم+لبوتامولاس

242,67545,00045,00045,000377,675فلوتیكازون+سالمیتیرول
035,00035,000311,435*113,380128,055بكلومیثازون
132,67530,00030,00030,000222,675ایبراتروبیوم

262,67535,00035,00035,000367,675سیلیسونید
231,0771,163,430155,000230,000230,0002,009,507المجموع

 .Acme وSquareتكاليف التطوير لشركتي)*(

 قائمةأجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات د حاليا ال يوج،وفي حالة السالبوتامول زائد االيبراتروبيوم – 16
 ومن المتوقع أن تستمر عملية تطوير التركيبات لهذه األجهزة لمدة عام.ة ومعتمدةمالئمعلى الهيدروفلورو الكان

 وستكون هناك حاجة خالل هذا الوقت للتشاور مع الخبراء أصحاب الخبرة المناسبة إلبالغ الموظفين.تقريبا
 .ين في هذه الشركات بالجوانب التقنية لهذا المشروعالتقني

 وتم احتسابها على أساس،دوالرا أمريكيا لمدة سنتين 693 926بمبلغ  التكاليف التشغيلية اإلضافيةوتُقدر – 17
 وصمام القياستكاليف الخزان وارتفاعHFC-134aالفارق في األسعار بين المواد الكلوروفلوروكربونية والـ

غل الميكانيكيشوالم. 

ويبلغ مجموع التكاليف الكلية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق – 18
مع استبعاد تكاليف اإلستراتيجية االنتقالية(دوالرا أمريكيا 4 089 527 في بنغالديش مزودة بمقياس للجرعاتال

 ا دوالر54,00الية من حيث الكلفةع وتبلغ الف،)دوالر أمريكي 235 000 البالغةوجهزةهذه األالخاصة ب
 : وترد تفاصيل تكاليف المشروع أدناه.كغم/اأمريكي

  دوالرا أمريكيا265 550 اإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق
  دوالرا أمريكيا1 508 047 التكاليف الرأسمالية

  دوالرا أمريكيا2 009 507 نقل التكنولوجيا
 دوالرا أمريكيا 571 972 لتكاليف التشغيليةا

 تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

استعرضت األمانة اإلستراتيجية الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في أجهزة – 19
 :االستنشاق في بنغالديش ومشروع اإلزالة االستثماري في ضوء ما يلي
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والتي نظرتالمزودة بمقياس للجرعاتجهزة االستنشاقهذه األأوراق السياسات العامة المتعلقة ب )أ(
،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/58( السابع والثالثيناجتماعهافيها اللجنة التنفيذية في

الحادياجتماعها، و)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/39( التاسع واألربعيناجتماعهاو
 ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39( والخمسين

فيالمزودة بمقياس للجرعاتجهزة االستنشاقهذه األوالمشروعات المعتمدة حتى اآلن إلزالة )ب(
 من الوثيقة17 وحتى4 والفقرات منUNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33(كوبا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/19(،غوايو وأور) UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/44(
 ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/29 (ومصر

التي اعتمدتها)UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/25(إلزالة في بنغالديشلالوطنيةخطةالو )ج(
 زائديدوالر أمريك 1 355 000 اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني واألربعين بتكاليف تبلغ

نفيذ الرئيسيةدوالرا أمريكيا لليوئنديبي بوصفه وكالة الت 119 775 تكاليف دعم الوكالة البالغة
 وتضمنت الخطة الوطنية لإلزالة.)42/19 المقرر(واليونيب بوصفه وكالة التنفيذ المتعاونة

 .أيضا اتفاقا بين حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية

 اختيار التكنولوجيا البديلة

اق بالمساحيق الجافة ذات قد تلعب أجهزة االستنش،2006 لعام"الطبية التقنيةلخياراتالجنة"وفقا لتقرير – 20
هذه األجهزة وتسمح،بسيطةتطلب تكنولوجياتي هاتصنيعالجرعة الواحدة دورا في بعض البلدان حيث أن

 وعلى الرغم من وجود شواغل تتعلق بتجميع الجزيئات في.بشراء عدد قليل من الجرعات بسعر مقبولللمرضى
 إذ تالحظ أن التكنولوجيا المستخدمة، وتشير األمانة.عاموجهباليتهاع أثبتت ف األجهزةمناخ ساخن ورطب إال أن

 إلى أن التوسع في،في تصنيع أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة بسيطة نسبيا وأن تكاليفها المحتملة قليلة
  :استخدام هذه األجهزة قد يكون بديال فعاال من حيث الكلفة في بنغالديش لألسباب التالية

 ويتم تصنيع أقل من.ليون مريض يعانون من الربو ومن داء انسداد الرئتين المزمن م30هناك )أ(
 سنويا؛مزود بمقياس للجرعات مليون جهاز استنشاق3.5

ذُ )ب( ي،كر في المقترحوكما ستخدم فإن معظم سكان بنغالديش يقيمون في المناطق الريفية حيث
ر الوسائل المستخدمة في هذه المناطق للسيطرة وأكث.عالج قليل الكلفة ولكنه عالج أقل تفضيال

 والعالج بالحقن؛ةمويفعلى مرض الربو وداء انسداد الرئتين المزمن هما األدوية ال

 دوالر أمريكي400وإذا أخذنا بعين االعتبار أن نصيب الفرد من الدخل في البلد يبلغ نحو )ج(
سيكونالمزودة بمقياس للجرعاتق فإن الحصول على عالج عن طريق أجهزة االستنشا،سنويا

هذهوكما ورد في اإلستراتيجية االنتقالية المتعلقة ب.محدودا على مجموعة صغيرة من السكان
 الكلوروفلوروكربون أسعار األجهزةالخالية من فقد تخطت أسعار أجهزة االستنشاق،جهزةاأل

 في العامين الماضيين؛الكلوروفلوروكربون القائمة على

 الخاصةالمسائلعالجقدالمشروعيكون فقد كان من المتوقع أن،المالحظاتناء على هذهوب )د(
 .بمستوى القبول الضعيف ألجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة في بنغالديش

 : فقد أوضح اليوئنديبي واليونيب ما يلي،وفيما يتعلق بهذه المسألة – 21
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تنشاق بالمساحيق الجافة كبديل ألجهزة االستنشاقتمت مناقشة موضوع استخدام أجهزة االس )أ(
 وتقوم شركتان من هذه الشركات،القائمة على الكلوروفلوروكربون مع الشركات في بنغالديش
 ووجد أن خيار استخدام أجهزة.بإنتاج مجموعة من أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة

 .يع أجهزة االستنشاق المستخدمة في البلداالستنشاق بالمساحيق الجافة ال يمثل بديال عمليا لجم
 األخرى حيث أنهااألدويةفضل استخدام أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات عنيو

 الية وسهولة االستخدام والسعر؛عأفضل من حيث الف

وبدأ استخدام أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات مؤخرا في بنغالديش كخطوة نحو )ب(
 وعلى.سعر وسهل االستخداممنخفض الباستخدام منتجومرضى بالطريقة الصحيحةعالج ال

، دوالر أمريكي2,00  نحوبلغياالستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  أجهزةسعرالرغم من أن
 فإن الحصول على هذه، وفي هذا الصدد.ن الحكومة تقوم بشرائها وتوفيرها مجانا للسكانأ إال

  شراؤها؛لديه القدرة على ليس مقصورا على مناألجهزة واستخدامها

مقارنة بعددوالسبب في وجود عدد قليل من أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات )ج(
 ويتطلب األمر بعض، ال تزال في مرحلة مبكرةةهو أن ثقة المرضى في هذه األجهزالمرضى

 . تنتشر هذه المنتجات في المناطق الريفيةقبل أنالوقت

 تعديل التمويل المعتمد للخطة الوطنية لإلزالة في بنغالديش

 فقد وافقت اللجنة التنفيذية،)33/54المقرر (في سياق اتفاق اللجنة التنفيذية بشأن التخطيط االستراتيجي – 22
ات كليةفي اجتماعها الخامس والثالثين على أن مواصلة التمويل يجب أن يستند إلى تعهد من البلد بتحقيق تخفيض

 واعترفت اللجنة أيضا أن االستهالك الذي سيبلغ عنه. حسبما هو مالئم،ودائمة ومستدامة في االستهالك واإلنتاج
 وإذا،أعلى أو أقل من المستويات الناتجة عن طريقة الحسابات المتفق عليها يكونقدلبعض السنوات القادمة

 وتمثل األرقام.اتد يحق للبلد الحصول على تمويل لهذه الزيا فلن،زادت أرقام االستهالك عن المستويات الناتجة
 وسيتماالناتجة عن هذه الحسابات الحد األقصى لمخلفات المواد المستنفدة لألوزون الذي سيقوم الصندوق بتمويله

 .)35/57المقرر( إرشادات الصندوق الحالية المتعلقة بأهلية المشروعاتبجميعااللتزام

 كنقطة بداية لتحديد التخفيضات2 اختارت حكومة بنغالديش الخيار،35/57المقرروعلي أساس – 23
 اعتمدت الخطة الوطنية لإلزالة في، ووفقا لذلك.المستدامة من استهالك الكلوروفلوروكربون في بنغالديش

ستحق له التمويل طن من قدرات استنفاد األوزون تمثل كمية الستهالك المتبقي الم260.5بنغالديش من أجل إزالة
 وحيث أن االستهالك المتبقي المستحق له.)UNEP/Ozl.Pro/ExCom/42/54المرفق الثامن من الوثيقة(

 المزودة بمقياسالتمويل تضمن بالفعل المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق
وبالنسبة الحتساب هذا .مرتينالكمياتجنب احتساب ينبغي تعديل خطة اإلزالة الوطنية وفقا لذلك لت،للجرعات

 : تحيط األمانة علما بما يلي،التعديل

 من قدرات استنفاد األوزون من المواداطن 39.0 تم استخدام ،2003في عام )أ(
القائمة على المزودة بمقياس للجرعاتالكلوروفلوروكربونية إلنتاج أجهزة االستنشاق

 زاد االستهالك إلى،2004 وفي عام.Square وBeximco:نعينالكلوروفلوروكربون في مص
إنتاجفي،Acme، وهيأخرىصنيعت  وبدأت شركة، طن من قدرات استنفاد األوزون62.3

 .جهزةهذه األ

 وتم احتساب تكاليف الخطة.2004مدت الخطة الوطنية لإلزالة في بنغالديش في أوائل عامواعتُ )ب(
نسبة لمعظم البلدان ذات الخطط الوطنية لإلزالة في غير مستوياتوكذلك بال(في بنغالديش
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يلوك لكلة أمريكياتدوالر 5,00فعالية من حيث الكلفة تبلغعلى أساس)االستهالك المنخفض
 . في قطاع خدمة التبريدةالمستخدمالفعاليةقيمةوهيم من الكلوروفلوروكربونراغ

 طن198.2لغابالستهالكاالكي تعكسللة في بنغالديش إلى التعديلولذلك تحتاج الخطة الوطنية لإلزا – 24
القطاع الفرعي ألجهزةالتي تستخدم في طن من هذه القدرات62.3مع استبعاد(من المواد الكلوروفلوروكربونية

للتمويادوالر أمريكي في مستوى 311 500 لغابالتخفيضال ولتعكس،) المزودة بمقياس للجرعاتاالستنشاق
 اتدوالر 5,00 الية من حيث الكلفة تبلغعفبمن قدرات استنفاد األوزون طن62.3 أي على أساس استهالك(الكلي

أي تعهد الحكومة بتحقيق تخفيضات كلية دائمة ومستدامة في( أيضا35/57لمقرراعلىبناء و.)كغم/ةأمريكي
ن الكلوروفلوروكربون المستخدم في القطاعفإن مستوى االستهالك م) حسبما هو مالئم،االستهالك واإلنتاج

في بنغالديش والتي يمكن اعتباره مستحق للتمويل يبلغ المزودة بمقياس للجرعاتالفرعي ألجهزة االستنشاق
قام اليوئنديبي بإبالغ األمانة أنه ال يزال يناقش هذه المسألة ويتشاورقد و. طن من قدرات استنفاد األوزون62.3

 .بنغالديشأيضا مع حكومة

 نطاق وتكاليف اإلستراتيجية الوطنية

 فيما يتعلق باإلستراتيجية االنتقالية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في أجهزة االستنشاق – 25
 : أشارت األمانة إلى ما يلي،المزودة بمقياس للجرعات

القائمة على ة بمقياس للجرعاتالمزودتقوم شركات مملوكة محليا بتصنيع أجهزة االستنشاق )أ(
 ؛الكان في الوقت الحالي الكلوروفلوروكربون والهيدروفلورو

ويحظر قانون البلد استيراد المنتجات من الشركات األجنبية إذا كانت شركات محلية تقوم بإنتاج )ب(
غييروينطق نفس الحال على أجهزة االستنشاق في الحاالت التي يتطلب فيها ت.األجهزة بالفعل

حيث و،الناقلة التي تحمل بدائل غير الكلوروفلوروكربون أو التي تتطلب تغيير طريقة التطبيق
مديرية إدارة، يمكن أن تقومبالفعل في القائمة األوربية والبريطانية لألدويةمسجلةأن البدائل

 ؛قاقيرالمنتجات بدون الرجوع إلى لجنة المراقبة على العبتسجيلالعقاقير في بنغالديش

بالفعل في مديرية إدارة المزودة بمقياس للجرعاتوتم تسجيل جميع مصنعي أجهزة االستنشاق )ج(
 ،الشركات للممارسات الجيدة المتعلقة بتصنيع العقاقيرجميعتمتثل ، ولذلك؛العقاقير في بنغالديش

 ؛المزودة بمقياس للجرعات بما في ذلك أجهزة االستنشاق

القائمة على الكلوروفلوروكربون المزودة بمقياس للجرعاتئل أجهزة االستنشاقأن بداتم إثباتو )د(
وبلدان غير 5آمنة وفعالة في معالجة الربو وداء انسداد الرئتين المزمن وذلك في بلدان المادة

المزودة بمقياس تتوافر في أسواق بنغالديش أجهزة االستنشاق،وباإلضافة إلى ذلك.5المادة
 وتتوافر،التي تستخدم السالبوتامول والبكلوميثازونوالكان قائمة على الهيدروفلوروال للجرعات

 ؛أيضا عدة أجهزة استنشاق بالمساحيق الجافة

  االختراعاتعلى براء اتإعفاءب)LDC(وتحظى بنغالديش بوصفها من البلدان األقل نموا )ه(
 ولذلك فإنه من غير.ة العالمية في إطار منظمة التجار2016للمنتجات الصيدالنية حتى عام

ومسائل الحماية تأثيرا على عملية تحويل أجهزة االختراعاتلمسألة براءالمتوقع أن يكون
 ؛القائمة على الهيدروفلورو الكان المزودة بمقياس للجرعاتاالستنشاق
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اقوأعد مقترح المشروع الخاص بتحويل ثالث شركات مملوكة محليا تنتج أجهزة االستنش )و(
 وقام جميع أصحاب المصلحة،بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين المزودة بمقياس للجرعات

جهزة القائمة على الكلوروفلوروكربوناألبتحليل الجدوى التقنية واالقتصادية لعملية التحويل لكل
وجياتونتيجة لذلك، تم اختيار مجموعة من هذه األجهزة لتحيلها لتكنول.والمتواجدة في األسواق

 ؛بديلة

إستراتيجية لتخزين المواد الكلوروفلوروكربونية"مؤسسة الرئة"وأعدت حكومة بنغالديش و )ز(
المزودةأجهزة االستنشاقالمستخدمة كمكونات فعالة والتي ال يمكن تحويلها لالستخدام في

أي(صة بهاالخاالقائمة على الهيدروفلورو الكان بسبب عدم توافر التركيبات بمقياس للجرعات
 .) االيبراتروبيوم والتريوتروبيوم والسالميتيرولدبرومي

دوالر أمريكي إلنشاء وحدة رصد 214 000 وينبغي اإلحاطة علما أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ – 26
 وذلك كجزء من الخطة،نشر الوعي العام ونشر المعلوماتلأنشطةلقيام بدوالر أمريكي ل 60 000وإدارة و

دوالر أمريكي لتجديد مشروع تعزيز 130 000 همد مبلغ إضافي قدر وأعتُ.نية لإلزالة في بنغالديشالوط
 .)دوالر أمريكي 480 000  حتى اآلنإجمالي التمويل الخاص بمشروع تعزيز المؤسسات بلغ(المؤسسات

المزودة بمقياس وبناء على المالحظات السابقة ومع مراعاة الوضع الحالي لقطاع أجهزة االستنشاق – 27
 .دوالرا أمريكيا لتنفيذ اإلستراتيجية االنتقالية 265 550  ال يمكن تبرير طلب مبلغ قدره،في بنغالديش للجرعات

 فيHFC-134a  الـويحتاج األمر إلى مساعدة تقنية بسيطة لتكملة عملية إدخال أجهزة االستنشاق القائمة على
 .بنغالديش

 : أشار اليونيب إلى ما يلي،لةوفيما يتعلق بهذه المسأ – 28

بأنها ستتمكن منالمزودة بمقياس للجرعاتيجب أن تتعهد شركات تصنيع أجهزة االستنشاق )أ(
جهزة معهذه األ وإال قد تقرر الحكومة السماح باستيراد.جهزةهذه األتلبية احتياجات البلد من

 ؛المنتجات بهذهذات الصلةاألخذ في الحسبان الحاجات الصحية الحرجة

عند التحويلاإلضافية المطلوبة المحددةوتظهر الخبرات في البلدان النامية إلى أن الحاجات )ب(
ستحتاج إلى)لهيدروفلورو الكانبامثل المتطلبات الخاصة(من الكلوروفلوروكربونخاليةلبدائل

 ؛جهود إضافية من هذه الشركات

كي يتفهم السوق أنلعي الموجه على المستوى القطريوهناك حاجة إلى الدعاية والتثقيف والو )ج(
 ؛ عكسية على صحة المرضىتأثيراتناقلة واحدة ومذيب واحد قد تغيرا وأن المنتج ليس له

وتضطلع مديرية إدارة العقاقير بعملية تسجيل المنتجات الصيدالنية بالتشاور عن كثب مع لجنة )د(
وهناك . عن كثب مع المديرية خالل العملية االنتقاليةولذلك هناك حاجة للعمل ،مراقبة العقاقير

 حظر إصدار التراخيص ألجهزة: مثل، التدابير التنظيمية األخرىوضع تعريف وحاجة إلى
من األسواقوالواردةالقائمة على الكلوروفلوروكربون المزودة بمقياس للجرعاتاالستنشاق

د المشتريات من الكلوروفلوروكربون واإلبالغبالنسبة للتركيبات التي تتوافر لها بدائل؛ ورص
 وتوقف؛المزودة بمقياس للجرعات ن لتصنيع أجهزة االستنشاقوالمخزواستخدامعنها؛ وإدارة

عن استخدام الكلوروفلوروكربون؛ المزودة بمقياس للجرعاتشركات تصنيع أجهزة االستنشاق
القائمة على لمزودة بمقياس للجرعاتاواإلعالن واإلبالغ عن الواردات من أجهزة االستنشاق

 ؛الكلوروفلوروكربون
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 ، على مقترح المشروعقاموا بالتصديق شركات التصنيعغيروبالرغم من أن أصحاب المصلحة )ه(
ال يجوز تفسير ذلك على أن جميع أصحاب المصلحة لعبوا دورا في تقييم الجدوى التقنية

باستخدامالمتعلقلضوء على مسألة عدم اليقينلط ا وس.واالقتصادية لكل من هذه المنتجات
 . ولذلك ينبغي معالجة هذا األمر،المنتج خالل مشاورات عديدة

 المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاقبإنتاجوتقوم ثالث شركات تصنيع في بنغالديش )و(
 وأن يساند ذلكإلى بذل جهود تتعلق بالوعي العام  وهناك حاجة. تركيبات10باستخدام أكثر من

ويعتبر إدارة المشروع .إلزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالتدخالت التنظيمية
 .لضمان إتمام أنشطة اإلزالة في الوقت المناسبمن العناصر الهامة

  بالتكاليف التي تتعلق بمصانع اإلنتاجل الخاصةئوالمساالمسائل التقنية

تحويل ثالثة مصانع إنتاج منل بالتكاليفالخاصةوئنديبي المسائل التقنية والمسائلناقشت األمانة والي – 29
 اتعودفم طلب ال:وكانت المسائل بالتحديد هي.استخدام الكلوروفلوركربون إلى الهيدروفلورو الكان كمواد دافعة

كة بالفعل بإنتاج والطلب الخاص بالمعدات اإلضافية حين تقوم الشر،Beximco الخاص بشركةةرتجاعياال
 ومدى تأهيل المعدات الجديدة؛القائمة على الهيدروفلورو الكان المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق

 مع األخذ في الحسبان أن خطوط اإلنتاج في الشركتين جديدة،Pharma وشركةAcmeالمطلوبة من قبل شركة
 . ومستوى التكاليف التشغيلية؛نسبيا

 إزالة بعض األجزاء:عن طريق ينظر اليوئنديبي في إجراء تعديالت على تكاليف المشروعين ،ومن ثم – 30
 الخلط القائمة في خطوط إنتاج شركتيأجهزة وإعادة تهيئة؛Beximcoمن المعدات التي اشترتها بالفعل شركة

Square وAcmeالتعليق في شركتيطاقات أجهزةوتخفيض ؛Beximcoو Acme.التكاليف ويعاد احتساب 
التشغيلية أيضا على أساس مستويات االستهالك من الكلوروفلوروكربون المستخدم في إنتاج أجهزة االستنشاق

 . الموافقة على الخطة الوطنية لإلزالة في بنغالديش على فترة تبلغ سنة واحدةوقت المزودة بمقياس للجرعات

 نقل التكنولوجيا

المزودة بمقياسدة مسائل تتعلق بنقل التكنولوجيا لتطوير أجهزة االستنشاقناقشت األمانة مع اليوئنديبي ع – 31
 مدى تأهيل الطلب الخاص:وكانت المسائل بالتحديد هي.القائمة على الهيدروفلورو الكان في بنغالديش للجرعات

لسالبوتامول زائدالتي تستخدم اوقائمة على الهيدروفلورو الكان مزودة بمقياس للجرعاتبتطوير أجهزة استنشاق
الكلوروفلوروكربونقائمة علىال المزودة بمقياس للجرعاتستنشاقاالأجهزةااليبراتروبيوم حينما تكون هذه

 المزودة بمقياس للجرعات فقط؛ ومستوى التمويل المطلوب لتطوير أجهزة االستنشاق2005مصنعة منذ عام
 مع األخذ في الحسبان المستويات،ليسونيدييبراتروبيوم والسالتي تستخدم االوالقائمة على الهيدروفلورو الكان

في شركة واحدة؛ والقدرة التقنية المتوفرةو 2004 فقط في عامأليسونيد بديالس  وأن إنتاج،المنخفضة من اإلنتاج
كان مع مراعاة أن شركة واحدة قامت بالفعل بتطوير جهازين لالستنشاق قائمان على الهيدروفلورو ال،في البلد

 .قامت شركتان بالفعل بتطوير أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافةو

بعض التركيباتالمتعلقة ب في بنغالديش يتكون من تقديم المساعدةتطوير المنتجوأشار اليوئنديبي أن نهج – 32
 وعلى هذا. وتقديم دعم تقني إضافي لتقوم الشركات بنفسها بتطوير تركيبات أخرى في الوقت المناسب،لكل شركة

 سيتم تطوير ستة،مختلفة يتم تصنيعها حاليا مزودة بمقياس للجرعات أجهزة استنشاق10 ومن بين،األساس
لبت مساعدة من الصندوق من أجل تطوير أربعة أجهزة وطُ.الستخدام الهيدروفلورو الكان كمادة دافعةمنهاأجهزة

ويرطدوق تقديم مساعدة تقنية للخبراء المحليين لتلب أيضا من الصنوطُ ،مزودة بمقياس للجرعاتاستنشاق
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التي المزودة بمقياس للجرعاتتم تخفيض تكاليف إعداد التركيبات ألجهزة االستنشاقو .الجهازين اآلخرين
 سيتم تطوير،إلى ذلك  وباإلضافة.تستخدم نفس المكون الفعال عن طريق تقاسم التكاليف بين الشركات الثالث

 السيليسونيداتتركيبب وستقوم الشركات بتغطية التكاليف المرتبطة.حدى نقاط القوة في العقارإلالمكون الفعال
القائمة على المزودة بمقياس للجرعاتفي أجهزة االستنشاقالمستخدمةول زائد االيبراتروبيوممالسالبوتاو

ي،الهيدروفلورو الكان  .طلب سوى التمويل الخاص بالمساعدة التقنية ولن

غطى من أجل بناء قدرات الشركات فإن بعض التكاليف المرتبطة بتطوير المنتج ستُ،وباإلضافة إلى ذلك – 33
 : كما هو موضح في الجدول أدناه،والمحافظة على األسعار المنخفضة

تمول من الشركاتتمول من المشروع
الطرق جمیعحلیلیة القیاسیة والتصدیقات علىتطویر الطرق الت)بما فیھا تطویر المواصفات(تطویر التركیبات والمنتجات

) دوالر أمریكي3 500(التحلیلیة
التكالیف التشغیلیة الختبار الخلیط، مثل الكھرباء والمرافق ووقت الخامداختبار المكونات والموا

 ) دوالر أمریكي5 000(العمال
) دوالر أمریكي8 000(في المعاملخلیط التحارباالختبار المواد الخاصة بخلیط الثبات

) دوالر أمریكي211 000(اختبار الثباتخلیط الثباتاإلشراف عل تصنیع
) دوالر أمریكي5 000(التصدیق الرسمي على األجھزة والعملیاتاإلشراف التقني على اختبارات المعامل لخلیط التجارب

بونتطویر الوسائل التحلیلیة للتركیبات الخالیة من الكلوروفلوروكر
 التصدیقالدعم التقني خالل مرحلة

 حكومة واللجنة التنفيذيةال االتفاق بيناستعراض

بين حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية كل االستهالك المتبقي منالمبرميعالج االتفاق الحالي – 34
األوزون من المواد طن من قدرات استنفاد62.3 بما في ذلك،الكلوروفلوروكربون والمستحق له التمويل

وقت الموافقة على المزودة بمقياس للجرعاتالكلوروفلوروكربونية التي كانت تستخدم لتصنيع أجهزة االستنشاق
قبل اللجنة في حالة اعتماد مشروع إزالة أجهزة االستنشاق في بنغالديش منو ، ولذلك.الخطة الوطنية لإلزالة

 .ديله وفقا لذلك فإن االتفاق الحالي ينبغي تع،التنفيذية

 فق عليهوامستوى التمويل الم

رسل وستُ.التكاليفالخاصة بمسائلالتقوم األمانة واليوئنديبي واليونيب باالنتهاء من المناقشات المتعلقة ب – 35
 . هذه المناقشات إلى اللجنة التنفيذية قبل االجتماع الثاني والخمسينئجنتا

 التوصيات

.لم تصدر بعد – 36
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