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 كولومبيا: مقترح مشروع
  

  
  : بشأن مقترح المشروع اآلتياللجنة التنفيذية أمانة تضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيةت

  
  تاأليروسوال

  
أجهزة االستنشاق  الكربون في صناعة وإزالة كلورو فلور •

  المزّودة بمقياس للجرعات
  األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج 

  )نئنديبىوي(
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   مشروع غير متعدد السنوات–ورقة تقييم المشروع 

  كولومبيا
  الثنائية/ الوكالة المنفذة                        عنوان المشروع

  يوئنديبى   أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننةالكربون في تصنيع إزالة كلورو فلورو -أ
  

  الوحدة التقنية لألوزون  الوطنية  ةقالمنسالوكالة 
  

   المشروعالمعالجة فيستهالك المواد المستنفدة  بيانات اأحدث
  )2008ل تشرين األو/  أكتوبرفي 2007 لعامطنان من قدرات استنفاد األوزون، باأل (7بيانات المادة   -ألف

     263.1  كربون فلورو الكلورومركبات 
        
  

  )2008تشرين األول /  أكتوبرفى 2007 لعامطنان من قدرات استنفاد األوزون، باأل(لبرنامج القطري لقطاعية لبيانات اال  -باء

أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس   تاأليروسوال   المستنفدة لألوزونالمواد
  للجرعات

      

       1.1  0.0  11-كربون فلورو كلورو
       2.9  0.0  12-كربون  فلورو كلورو
        0.0  0.0  13-كربون  فلورو كلورو

       4.0  0.0  اإلجمالي
  

  0.0  )طنان من قدرات استنفاد األوزونباأل(استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي والمؤهل للتمويل 
  

  

    :عنوان المشروع
    ):طنان من قدرات استنفاد األوزونباأل (المؤسسةاستخدام المواد المستنفدة لألوزون في 

 7.42  ):طنان من قدرات استنفاد األوزونباأل(المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتها 
 غير متوافرة  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كمية المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إدخالها 

 36  ):باألشهر(مدة المشروع 
 409.359  )بالدوالرات األمريكية(المبلغ المطلوب أصال 

 409.359  ):بالدوالرات األمريكية( النهائية  المشروعيفلاتك
 756.315 ):بما في ذلك تطوير المنتجات(اإلضافية التكاليف الرأسمالية   
 75.631 :(% 10) الطوارىء  
 95.000  :تكاليف التشغيل اإلضافية  
 (30.500) )ب (52/30التعديل المطلوب بموجب المقرر   
 (487.087) )د (54/5التمويل من الجهة النظيرة بموجب المقرر   
 409.359 مجموع التكاليف على الصندوق  
 % 100  (%):لكية المحلية الم

 % 0  (%): التصدير مكون
 409.359  :)بالدوالرات األمريكية(المنحة المطلوبة 
 55.16  ): دوالر أمريكي/كيلوغرام(جدوى التكاليف 

 30.701  ):بالدوالرات األمريكية(تكلفة مساندة للوكالة المنفذة 
 440.060  ):الدوالرات األمريكيةب(المشروع على الصندوق المتعدد األطراف  مجموع تكاليف

 نعم  ):ال/نعم( تمويل الجهة النظيرة حالة
 نعم  ):ال/نعم(مراحل رصد المشروع متوفرة 

  

  انفرادللنظر على   توصية األمانة

 اتالدوالرماليين التمويل ب 
  يةاألمريك

  المواد المستنفدة لألوزونمن طنان إزالة األ

  5.0  0.185 )أ(

  مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
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  وصف المشروع
  

 مقترح مشروع إلزالة مركبات الكلورو فلورو كربون فـي          اليوئنديبىبالنيابة عن حكومة كولومبيا، قدم       -1
كولومبيا للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خالل اجتماعهـا  في  تس للجرعاأجهزة االستنشاق المزّودة بمقيا   تصنيع  

. أمريكيا  دوالرا 1.076.740 ويبلغ مجموع التمويل المطلوب في المشروع على النحو المقدم        . نالسادس والخمسي 
 30.701 مساندة الوكالة البالغـة      باإلضافة إلى تكاليف   أمريكيا   ا دوالر  409.359 غير أن الحكومة التطلب سوى    

 المؤسسـة  دوالرا أمريكيا بواسطة      667.381وستجري تغطية التمويل المتبقي البالغ      . لليوئنديبى دوالر أمريكي 
 .) بهذا المعني في مقترح  المشروعالمؤسسةأدرجت رسالة التزام من (

  خلفيةال

 إلعداد مشـروع    اليوئنديبى  من  الطلب المقدم  في والخمسين الرابعخالل اجتماعها    اللجنة التنفيذية    نظرت -2
وتضـمن التقـديم    .  دوالر أمريكي  30.000بمبلغ  في كولومبيا    تس للجرعا أجهزة االستنشاق المزّودة بمقيا   إزالة  

  مثل  اللجنة التنفيذية ستقوم بمقتضاها بالنظر في      والتي كانت ) ج (51/34البيانات المؤيدة الالزمة بموجب المقرر      
المقـرر  (وعقب المناقشات، ووفق على طلـب إعـداد المشـروع           . على حده س كل حالة    هذه الطلبات على أسا   

54/27(.  

  الخلفية القطاعية
  
في كولومبيا لعالج الربو ومرض االنسداد الرئـوي         تس للجرعا أجهزة االستنشاق المزّودة بمقيا   تستخدم   -3

المعتمدة على كلورو فلورو   المستوردةباألجهزة أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعاتويزود سوق . المزمن
 المنتجة محليـا    أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات     نسبة منخفضة من      والهيدرو فلورو الكان، و    الكربون

 .CFCالمعتمدة على الكلورو فلورو الكربون 

س أجهـزة االستنشـاق المـزّودة بمقيـا        ا لوحيدة المملوكة محليا التي تنتج        المؤسسة وومختبر شالفير ه   -4
المؤسسـة  وقد طـورت    . 2002 خط إنتاج هذه األجهزة في نهاية عام         أنشئوقد  . CFC المعتمدة على    للجرعات
 :فلورو الكربون بسبعة مكونات فّعالة مختلفة على النحو المبين في الجدول التالي المعتمدة على كلورو األجهزة

 من قدرات استنفاد باألطنان( أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعاتاستهالك الكلورو فلورو كربون من 
 األوزون

2003  2004  2005  2006  2007  

 المكون الفعال

  مادة
MDI 

  مادة
CFC 

  مادة
MDI 

  مادة
CFC 

  مادة
MDI 

  مادة
CFC 

  مادة
MDI 

  مادة
CFC 

  مادة
MDI 

  مادة
CFC 

 0.8 45.366 0.2 9.000 0.1  3.000 1.2 69.000 1.1 63.000 بيكلوميثاسون
 2.0 118.819 0.2 12.000 1.3 78.000 0.7 42.000 - 0  ابراتروبيوم
 4.0 239.501 1.2 72.000 - 0 5.0 300.000 2.4 144.000 سالبوتامول
/ سالبوتامول

 0.5 32.750 0.3 15.000 0.6 36.000 0.1 3.000 0.1 6.000 بيكلوميثاسون
 0.1 8.913 0.1 5.000 0.2 10.000 - 0 - 0  ابراتروبيوم/ سالبوتامول

 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 سنودبودي
 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 فلوتيكاسون
 7.4 445.349 1.9 113.000 2.1 127.000 6.8 414.000 3.6 213.000  المجموع

 
 تس للجرعـا  أجهزة االستنشاق المزّودة بمقيـا    الفير من خفض تكاليف     ش، تمكن مختبر    2007 وفي عام  -5
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االستنشاق المزّودة   مورد هام في الوقت الحاضر ألجهزة        ةالمؤسسوهذه  . المنتجات بأسعار تنافسية  لمواصلة تقديم   
 . الرعاية الصحية في كولومبيالمؤسسات بمقياس للجرعات

أيار / وفي مايو .  والعقاقير هو المسؤول عن تسجيل العقاقير الجديدة        للرقابة على األغذية   والمعهد الوطني  -6
المعتمـدة علـى     أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعـات     سمحت لجنة استعراض التقارير باستعمال       2004

، أصدرت وزارة الصحة حظرا علـى تسـجيل         2008، وفي عام    2010 حتى عام    CFCالكلورو فلورو كربون    
،  وتجديد األجهزة المسـجلة منهـا      ،CFC على مادة     الجديدة المعتمدة  أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    

 المعتمـدة   أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    ائيا لتحويل    موعدا نه  2009كانون األول   / وحددت ديسمبر 
 .الفّعالة التي اليمكن تحويلها، باستثناء تلك المكونات CFCعلى مادة 

  
  وصف المشروع

  
يهدف المشروع إلى مساعدة مختبر شالفير على إزالة استهالك مادة الكلورو فلورو كربون في تصـنيع                 -7

 HFA إلى تكنولوجيا هيدرو فلورو الكان       ها بتحويل خط إنتاج   الطبية  مقياس للجرعات أجهزة االستنشاق المزّودة ب   
  المعتمدة على الهيـدرو  أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    ويشمل المشروع تطوير    . 2012 عام   بحلول

 مبلغ إضافي   وأدرج. أمريكيدوالر   556.000 بتكلفة إجمالية تبلغ  مكونات الفّعالة التالية    ال  إلستخدام   فلورو الكان 
  أجهزة االستنشاق المزّودة بمقيـاس للجرعـات       دوالر أمريكي للمساعدة التقنية كجزء من تطوير          50.000قدره  

 . خبراء خالل تنفيذ المشروع، ومشورةCFCالمعتمدة على مادة 

 التكلفة بالدوالرات األمريكية سنة اإلنتاج المكون الفّعال
 106.000 2003 )يغرام مل150 (بيكلوميثاسون
 86.000 2003 ) مليغرام250 (بيكلوميثاسون
 129.000  2004 ابراتروبيوم
 106.000 2002 سالبوتامول
  129.000 2003 بيكلوميثاسون/ سالبوتامول

 50.000  المساعدة التقنية
 606.000  المجموع

 

ة إلعداد هذه األجهزة المعتمدة علـى        الفرص وسيحتاج خط اإلنتاج إلى تهيئة جزئية وإعادة تجهيز إلتاحة         -8
HFA ،  لدى العمل بطريقة الملء ذات المرحلتين، سوف يستخدم جهـاز          ( األولى والمرحلة الثانية     لة بطرق المرح

ضين الخالئي الستخدام الخالء الخفيف خـالل       تغتعديل أداة ال  الملء الدقيق في إدخال محلول االيثانول، وسيجري        
كاليف الرأسمالية اإلجمالية   وقدرت الت ). لكي اليمآل إالّ بالدفع فقط     الواقىهاز الملء   ضين، وسيجري تشكيل ج   غالت
 يـا  أمريك را دوال  115.790 أمريكيا، وحسبت تكاليف التشغيل اإلضافية لعام واحد بمبلغ           دوالرا 354.946غ  بمبل

 .2007 لعام أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعاتعلى أساس مستوى إنتاج 

 الـذي    النحو  قبل إجراء أية تعديالت على     دوالرا أمريكيا 1.076.740  وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع    -9
 .تطالب به المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

 

  التعليقات

 :استعرضت األمانة مقترح المشروع في ضوء -10

 التـي نظرتهـا اللجنـة       شاق المزّودة بمقياس للجرعات   أجهزة االستن السياسات عن   أوراق    )أ (
 .التنفيذية خالل اجتماعاتها السابعة والثالثين والتاسعة واألربعين والحادية والخمسين

أجهزة االستنشاق المزّودة   طلب إعداد المشروع إلزالة مركبات الكلورور فلورو كربون في            )ب (
ت برنـامج عمـل اليونيـب المقدمـة         تعديال  في كولومبيا المتضمنة في       بمقياس للجرعات 

 .لالجتماع الرابع والخمسين

 لكوبا   حتى اآلن   التي ووفق عليها   أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    مشاريع إزالة     )ج (
 ، ومصر في اجتماعهـا الخمسـين      ،الحادي واألربعين والسادس واألربعين    هافي االجتماعي 

اني والخمسين، والمكسيك في اجتماعها الثالـث       اإلسالمية في اجتماعها الث   وجمهورية إيران   
 .اي في اجتماعها الثالث واألربعينوالخمسين، وأوروغو

أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس    المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن           )د (
 .للجرعات

  
   كربونيةو فلوروإعفاءات االستخدامات الضرورية من مركبات الكلور

  
التي ، ضمن جملة أمور، إبالغ البلدان 51/34مانة إلى أن اللجنة التنفيذية قد طلبت في مقررها أشارت األ -11

 بالوقت الذي يتعين البدء فيه في النظر في الحاجة أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات   لديها مصانع إلنتاج    
، وأن بالوسع البدء في إعـداد تعيينـات         2010في عام   إلى إعفاءات لالستخدامات الضرورية بعد موعد اإلزالة        

ووفقا لمقترح المشـروع،    . 2008إلى األطراف للنظر في      لتقديمها   2007إعفاءات االستخدامات الضرورية في     
زالـة  إبعد ثالث سنوات من الموعد اإللزامـي السـتكمال           أي   2010يقدر أن التحويل سوف يستكمل في نهاية        

الحاجة إلى استخدام هذه المركبات لفتـرة       مقترح المشروع لم يتناول     غير أن   . كلورية فلورية كربونية  الالمركبات  
 أن مستوى حصص االستيراد قد صدر لمصـانع إنتـاج           وئنديبىوذكر الي . )أي سنة أو سنتين   (قصيرة من الوقت    

ة مخـاطر   دون أي2010التخزين لعام    مما سيثير إمكانية     2009 لعام   أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    
وسوف تعتمـد الطلبـات     . لذلك العام ولذا، لن تحتاج كولومبيا إلى طلب استخدامات ضرورية         . من عدم االمتثال  

 على ماسيحرز من تقدم في تنفيذ المشروع، ومستويات المخزونات          )2012 و 2011أي  ( التاليةالخاصة بالسنوات   
 واسـتنادا ( في كولومبيا    المزّودة بمقياس للجرعات  أجهزة االستنشاق   من الكلورو فلورو كربون واالحتياجات من       

فـي  (، ستحدد الحكومة ما إذا كان سيجري الترخيص بواردات إضـافية            2009إلى التقدم في تنفيذ المشروع في       
 ).2012 و2011لعامي ) المستوى األقصى المسموح بهإطار 
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  المسائل التقنية والتكاليفية
  

 و استنفاد األوزون من مركبـات الكلـور        طن من قدرات   7.42من مشروع االستثمار هو إزالة      الهدف   -12
:   بالمكونـات الفّعالـة التاليـة       أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات     كربون المستخدمة في تصنيع      وفلور

ـ        . بتيلوميتاناسون وايبروبيوم / ، سالبوتامول، سالبوتامول  بيتالوميثاناسون ة غير أنه في الوقت الذي وافقت فيه اللجن
، لـم   )2003كانون األول   / االجتماع الحادي واألربين في ديسمبر    (التنفيذية على خطة اإلزالة الوطنية لكولومبيا       

أجهـزة    في تصـنيع   ن قدرات استنفاد األوزون من مركبات الكلورو فلورو كربو        من طن   6.1يكن يستخدم سوى    
 االستنشاق المزّودة بمقيـاس للجرعـات  جهزة وعالوة على ذلك لم تكن أ.  االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات

 إلى اليوئنديبى يتعلق بهذه المسألة أشار وفيما. 2004وبيوم تصنع إالّ اعتبارا من اتر مع االيبرCFCالمعتمدة على 
 3.3  تبلغ بقدرة إنتاجأجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات مصنعا إلنتاج    2003 عام   شالفير أنشأ أن مختبر   

آخـر اسـتهالك     اليوئنـديبى ، أخذ   2003 اإلنتاج المركبة لم تتغير منذ عام        قدرةونظرا ألن   . وحدة سنويا مليون  
 إنتـاج   وقـد أدرج  . على أنه الكمية التي يتعين إزالتهـا      ) الذي يقع في مستوى هذه القدرة     (للكلورو فلورو كربون    

، ونظرا ألنه يتعين بالنسبة لمنتج سيجري 2003االيبراتروبيوم في المقترح حيث أن هذه المادة كانت تنتج في عام 
ولذا فإن قدرة اإلنتاج . تالىحتى عام )  االستقراردفعات( األنشطة عند مستوى اإلنتاج   تقدرأن  ترخيصه واعتماده،   

 .2003 تتوافر في  تلك التىالمحددة للبرلتروبيوم كانت

  تنشاق المزّودة بمقيـاس للجرعـات     أجهزة االس ووفقا لما جاء في مقترح المشروع، فإن مستوى تصنيع           -13
 نتيجة لوصول هذه األجهزة مـن الهنـد         2006 و 2005 في   شالفير انخفض  بواسطة مختبر    CFCالمعتمدة على   

 بواسطة هـذه    أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    السنوي لمستوى إنتاج     لالنخفاضونظرا  . بأسعار أقل 
في الهند، تساءلت   رتفاع الشديد في نوعية األجهزة األقل سعرا المنتجة         خالل الست سنوات األخيرة، واال     المؤسسة

 إلـى التكنولوجيـات غيـر    المؤسسةاألمانة عن السالمة االقتصادية واالستدامة طويلة األجل ذات الصلة بتحويل    
 عـات أجهزة االستنشـاق المـزّودة بمقيـاس للجر     أن التحدي الذي تشكله اليوئنديبى وذكر CFCالمعتمدة على 

 تكاليف اإلنتاج، وكان من نتيجة ذلك انتعاش المبيعات إلى حد           المستوردة من الهند قد واجهه مختبر شالفير بخفض       
 .2006ماكان عليه في  بلغ أربعة أمثال 2007 في أن اإلنتاج

 مليـون جهـاز     3.3نتاج المقدرة بنحـو      القضايا ذات الصلة بقدرة خط اإل      اليوئنديبىوناقشت األمانة مع     -14
 جهازا فـي     445.349أي  (الفعلي    سنويا مقابل المستويات القصوى لإلنتاج     ستنشاق المزّود بمقياس للجرعات   اال

والمساعدة التقنيـة التـي سـيقدمها       ، وأسعار بنود المعدات التي سيجري تركيبها في خط اإلنتاج الحالي            )2007
الخاص بإعادة تحضير مادة البراتروبيوم     وجرى سحب الطلب    .  جميع هذه القضايا بنجاح    عولجتوقد  . اليوئنديبى

، وأعيد حساب تكاليف التشغيل اإلضافية اسـتنادا إلـى          2004جهزة لم يبدأ إالّ في      األ  هذه بالنظر إلى أن تصنيع   
 ولـيس علـى أسـاس       2003طن من قدرات استنفاد األوزون فـي         6.1استهالك الكلورو فلورو كربون البالغ      

   طن من قدرات استنفاد األوزون 7.4الغ  والب2007االستهالك المبلغ في 

  تعديل عن التمويل المعتمد لخطة اإلزالة الوطنية في كولومبيا
  

 مؤهل للتمويل في CFC من متبقيإلى عدم وجود استهالك    يبلغ التعديل لتجنب ازدواجية الحساب بالنظر        -15
جـدوى  ال بوصفهالرات أمريكية    دو 5.00حسبت على أساس الكيلوغرام بمبلغ      ( دوالر أمريكي    30.500كولومبيا  
مـن   طـن    6.1  البـالغ  CFC واستهالك   ،مكون قطاع الخدمة في مشروع اإلزالة الوطني في كولومبيا        لالتكاليف  

  ).قدرات استنفاد األوزون
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  مستوى التمويل المتفق عليه
  

مسـتوى التـالي     مناقشاتهما بشأن القضايا ذات الصلة بالتكاليف واتفقا على ال         اليوئنديبىاختتمت األمانة و   -16
في  أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    للتمويل لمشروع إزالة استهالك الكلورو فلورو كربون في تصنيع          

  .كولومبيا

  بالدوالرات األمريكية  الوصف
  354.946  التكاليف الرأسمالية

  477.000  )باستثناء البراتروبيوم(تطوير المنتج 
  95.000  2003 استهالك إلىسنة واحدة استنادا (تكاليف التشغيل 
  926.946  مجموع التكاليف

  )30.500(  )ب (52/30التعديل الالزم بموجب المقرر 
  )487.087(  )د (54/5 بموجب المقرر تمويل الجهة النظيرة

  409.359  مجموع التكاليف على الصندوق
  

ي المائة من مجموع     ف 52 يمثل أكثر من     المؤسسةأن الجزء النظير في المساهمات من       والحظت األمانة    -17
  .تكاليف المشروع

 

  التوصية

 كربون فـي    وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على مشروع إزالة مركبات الكلورو فلور              -18
 إلـى  باإلضافة دوالرا أمريكيا    409.359مبلغ  بفي كولومبيا    أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات    تصنيع  

 دوالر   30.500 البـالغ  اإلنخفاض مراعاة بعد   لليوئنديبى أمريكي   دوالر  30.701تكلفة مساندة الوكالة البالغة     
  487.087و من المجموع للقضاء على ازدواجية الحساب لألموال المقدمة بموجب خطة اإلزالة الوطنية              أمريكي

 . كمساهمة نظيرة من المؤسسة وفي ضوء تعليقات األمانةدوالرا أمريكيا

______ 
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