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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، فجني

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 
 لفريق ٢٠٠٩التقرير املرحلي لعام املوضوعات املتصلة بالقضايا املشمولة يف 

تقرير أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  :التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
حويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق بروتوكول مونتريال عن حالة االتفاقات املربمة لت

  )٢٠/٤املقرر  (٥ من املادة ١باجلرعات املقننة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

عن حالة االتفاقات املربمة لتحويل تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف 
 ١ب الفقرة مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف العاملة مبوج

  )٢٠/٤املقرر (وتنفيذ املشاريع املوافق عليها  ٥من املادة 
 مذكرة من األمانة

 يف مرفق هذه املذكرة، تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد ،شرف األمانة بأن تعممتت
عن حالة االتفاقات املربمة لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف 

 وذلك لنظر )٢٠/٤املقرر ( وتنفيذ املشاريع املوافق عليها ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  . األمانة دون حتريره رمسياًىلإوجيري تعميم هذا التقرير بصورته الواردة . الفريق العامل املفتوح العضوية

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1.  
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 املرفق

مرافق   حالة االتفاقات املتعلقة بتحويلبشأنلتنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقرير اللجنة ا
وتنفيذ املشروعات املوافق  ٥يف بلدان املادة  تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات

 )٢٠/٤ املقرر(عليها 

  ةخلفي
يف االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال، طلبت األطراف حتديدا إىل أمانة الصندوق أن   -١

تقريرا عن حالة ) ٢٠٠٩متوز /يوليه(لفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين تقدم إىل ا
االتفاقات املتعلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات وعن تنفيذ املشروعات 

يم التقين واالقتصادي أن تقدم تقريرا كما طلبت األطراف إىل جلنة خرباء التقي. ٥يف بلدان املادة  املوافق عليها
عن التوقيت احملتمل للقيام باحلملة النهائية، على أن تأخذ يف اعتبارها، يف مجلة أمور، مقترحات اإلعفاء 

، وخيارات التخزين الطويل ٥ ومن غري املادة ٥لالستعماالت اجلوهرية املقدمة من األطراف من بلدان املادة 
ة الكميات املنتجة من املواد الكلوروفلوروكربونية لألغراض الصيدلية قبل أن حتتاج إليها األجل، والتوزيع، وإدار

األطراف، وخيارات التقليل إىل أقصى حد من احتمال إنتاج املواد الكلوروفلوروكربونية بكميات أكثر أو أقل 
  ). ٢٠/٤ املقرر(مما ينبغي يف إطار محلة ائية هلذا الغرض 

، أعدت أمانة الصندوق هذه الورقة، وقدمتها إىل اللجنة التنفيذية ٢٠/٤  من املقرر٢رة واستجابة للفق  -٢
ويف أثناء إعدادها، طلبت أمانة الصندوق إىل ). ٢٠٠٩نيسان /أبريل(للنظر فيها يف اجتماعها السابع واخلمسني 

زة االستنشاق املزودة مبقياس الوكاالت املنفذة ذات الصلة أن تقدم تقريرا مرحليا عن حالة تنفيذ مشروعات أجه
للجرعات، مبا يف ذلك كميات املواد الكلوروفلوروكربونية املستخدمة سنويا يف هذه األجهزة إىل حني يتحقق 

وأرسل مشروع نص هلذه الورقة إىل الوكاالت املنفذة . حتويلها إىل بدائل ال حتتوي على الكلوروفلوروكربون
ومت إدراج التعليقات اليت تلقاها أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت املنفذة يف . ذات الصلة لكي تقوم باستعراضها

  .النص النهائي
  .وبناء عليه، جيري تقدمي هذه الورقة إىل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية  -٣

املعتمدة على املشروعات قيد التنفيذ إلزالة أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات و
  الكلوروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية على متويل حتويل مصانع إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات   -٤
 بلدا من بلدان ١٢واملعتمدة على الكلوروفلوروكربون إىل بدائل غري حمتوية على املواد الكلوروفلوروكربونية يف 

 طن من املواد الكلوروفلوروكربونية ١ ٨٠٠ه املشروعات إزالة ما يزيد على وسينتج عن تنفيذ هذ. ٥املادة 
 أدناه قائمة جبميع املشروعات اجلاري تنفيذها حاليا ١وترد باجلدول . مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

طالع يف وميكن اال. إلزالة أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات واملعتمدة على الكلوروفلوروكربون
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املرفق األول ذه الورقة على معلومات إضافية بشأن قطاع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف هذه 
 .البلدان

مشروعات اإلزالة بغرض حتويل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات واملعتمدة على . ١اجلدول 
  أقرا اللجنة التنفيذيةالكلوروفلوروكربون إىل التكنولوجيات البديلة اليت 

أطنان (الكلوروفلوروكربون 
 )قدرات استنفاد األوزون

 مواعيـــد

كلوروفلو الوكالة املشروع  البلــد
روكربون

-١١ 

كلوروفلور
-وكربون
١٢ 

كلوروفلو
روكربون

-١١٤ 

 ـازإلجنا املوافقة

إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف  األرجنتني
ستنشاق املزودة مبقياس تصنيع أجهزة اال

 للجرعات اليت يستخدم فيها اإليروسول 

نوفمرب   ٨٢,٩ ٣٥,٥ البنك الدويل
٢٠٠٨ 

 ٢٠١٢يناير 

إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف  بنغالديش
تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
  للجرعات اليت يستخدم فيها اإليروسول

ارماسوتيكل  وسكوير فBeximcoبكسيمكو (
Square Pharmaceutical وآكمي Acme 

Pharmaceutical( 

يوليه   ٥٤,٥ ٢١,٨ يوئندييب
٢٠٠٧ 

يوليه 
٢٠١١ 

اخلطة القطاعية إلزالة استهالك  الصني
الكلوروفلوروكربون يف قطاع أجهزة االستنشاق 

 املزودة مبقياس للجرعات

نوفمرب   ٢٧٤,١ ٤٨,٤ اليونيدو
٢٠٠٨ 

ديسمرب 
٢٠١٣ 

إزالة الكلوروفلوروكربون املستخدم يف تصنيع  ياكولومب
 أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات

نوفمرب   ٧,٤  يوئندييب
٢٠٠٨ 

نوفمرب 
٢٠١١ 

إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف  كوبا
تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
  للجرعات واليت يستخدم فيها اإليروسول

 

ديسمرب   ٧١,٥ ٣٧,٦ يوئندييب
٢٠٠٣ 

أبريل 
٢٠٠٩ 

إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف  مصر
تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
  للجرعات واليت يستخدم فيها اإليروسول

 

نوفمرب  ٢،٤ ١٥٣,٠ ٤,١ يونيدو
٢٠٠٦ 

ديسمرب 
٢٠٠٩ 

خطة إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية  اهلند
 تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس يف

 للجرعات لألغراض الصيدلية

يوئند/إيطاليا
 ييب

نوفمرب   ٤٨٨,٦ ٢١٥,٧
٢٠٠٨ 

نوفمرب 
٢٠١٣ 
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أطنان (الكلوروفلوروكربون 
 )قدرات استنفاد األوزون

 مواعيـــد

كلوروفلو الوكالة املشروع  البلــد
روكربون

-١١ 

كلوروفلور
-وكربون
١٢ 

كلوروفلو
روكربون

-١١٤ 

 ـازإلجنا املوافقة

تقدمي املساعدة التقنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية  إندونيسيا
للتحول إىل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 

 نللجرعات اخلالية من الكلوروفلوروكربو

نوفمرب   ١٦,٣  البنك الدويل
٢٠٠٨ 

ديسمرب 
٢٠١٠ 

مجهورية إيران 
 اإلسالمية

إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف 
تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
 للجرعات واليت يستخدم فيها اإليروسول

يوليه   ٦٧,٥ ٢٨,٩ يونيدو
٢٠٠٧ 

سبتمرب 
٢٠١٠ 

اد الكلوروفلوروكربونية يف إزالة استهالك املو املكسيك
تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
 للجرعات واليت يستخدم فيها اإليروسول

نوفمرب  ٦،١ ٦٥,٢ ٢٥,٧ يونيدو
٢٠٠٧ 

 ٢٠١٠يناير 

خطة إزالة استخدام املواد الكلوروفلوروكربونية  باكستان
يف تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 

 يدليةللجرعات لألغراض الص

نوفمرب   ٥٨,٨ ٢٥,٠ يوئندييب
٢٠٠٨ 

نوفمرب 
٢٠١١ 

إزالة استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف  أوروغواي
تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
 للجرعات واليت يستخدم فيها اإليروسول

يوليه   ٧,٠ ٣,٠ يوئندييب
٢٠٠٤ 

ديسمرب 
٢٠٠٩ 

   ٨,٥ ١ ٣٤٦,٨ ٤٤٥,٧    اموع

ري تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات واليت تستخدم فيها املواد جي  -٥
وقررت اللجنة التنفيذية أن تلك املشروعات ليست .  الثالثة التالية٥ يف بلدان املادة )١(الكلوروفلوروكربونية

  :مستحقة للتمويل من الصندوق املتعدد األطراف
السنة من أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات  مليون جهاز يف ٠,٥إنتاج : اجلزائر  )أ(

 طنا من قدرات استنفاد ١١يستخدم فيها السالبوتامول، ويبلغ استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية فيها 
  األوزون؛

 مليون جهاز يف السنة من أجهزة االستنشاق املزودة ١,٩إنتاج : اجلمهورية العربية السورية  )ب(
يستخدم فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون والسامليتريول والفلوتيكاسون والسامليتريول، ويبلغ مبقياس للجرعات 

   طنا من قدرات استنفاد األوزون؛٤١,٣استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية فيها 

                                                        
أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املستخدمة فيها املواد الكلوروفلوروكربونية اليت سيتم حتويلها إىل أجهزة   )١(

  .يستخدم فيها اهليدروفلوروالكان
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 مليون جهاز يف السنة من أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات ٢,٠إنتاج : فرتويال  )ج(
إبراتروبيوم والبيكلوميثاسون والبوديسونايد، ويبلغ استهالك املواد / فيها السالبوتامول والفينوتريوليستخدم

  . طنا من قدرات استنفاد األوزون٤٣,٤الكلوروفلوروكربونية فيها 

الكميات املقدرة الستخدام الكلوروفلوروكربون يف إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
  ٢٠٠٩للجرعات بعد عام 

 ٥  أدناه كميات املواد الكلوروفلوروكربونية اليت تشري التقديرات إىل أن بلدان املادة٢ترد يف اجلدول   -٦
ستحتاج إليها إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات واليت يستخدم فيها الكلوروفلوروكربون بعد 

ت عن طريق الوكاالت اليت تساعد يف حتويل خطوط  املعنية هذه البيانا٥وقد قدمت بلدان املادة . ٢٠٠٩عام 
  .التصنيع إىل بدائل ال تستخدم فيها املواد الكلوروفلوروكربونية

الكميات املقدرة الستخدام الكلوروفلوروكربون يف إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس . ٢اجلدول 
  *)بأطنان قدرات استنفاد األوزون (٢٠٠٩للجرعات بعد عام 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ــــدالبلـ
 ٠,٠ ٨,٠ ١١,٠ اجلزائر

 غري متاح غري متاح ١٧٨,٠ األرجنتني
 ٠,٠ ٠,٠ ١٥٦,٧ بنغالديش
 غري متاح غري متاح ٩٧٧,٢ الصني

 غري متاح غري متاح ٠,٠ كولومبيا
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ كوبا
 ٠,٠ ٣٦,٦ ٢٢٧,٤ مصر
 غري متاح غري متاح ٣٦٠,٠ اهلند

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ إندونيسيا
 ٠,٠ ٠,٠ ١٠٥,٠ مجهورية إيران اإلسالمية

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ املكسيك
 غري متاح غري متاح ١٣٠,٠ باكستان

 ٠,٠ ٢٥,٠ ٤١،٠ اجلمهورية العربية السورية
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ أوروغواي

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ فرتويال
   ٢ ١٨٦,٣ اموع

 .٧٠:٣٠بنسبة  عادة ١٢- والكلوروفلوروكربون١١-مزيج من الكلوروفلوروكربون  *

 أعاله واملناقشات اإلضافية اليت أجريت مع الوكاالت املنفذة ذات ٢من البيانات املقدمة يف اجلدول   -٧
  :الصلة، يالحظ أن

استنادا إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومات ذات الصلة من خالل الوكاالت املنفذة، يبلغ   )أ(
ربونية املطلوبة إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف إمجايل القيمة املقدرة للمواد الكلوروفلوروك
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ومل تبني عدة بلدان مستويات .  طنا من قدرات استنفاد األوزون٢ ١٩٠ حوايل ٢٠١٠ يف عام ٥بلدان املادة 
  ؛٢٠١٠اإلعفاء لالستعماالت اجلوهرية بعد عام 

ي وفرتويال إعفاء الستعماالت لن تطلب حكومات كوبا وإندونيسيا واملكسيك وأوروغوا  )ب(
  ؛)٢(جوهرية للمواد الكلوروفلوروكربونية بغرض تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات

لن تطلب حكومة كولومبيا إعفاء لالستعماالت اجلوهرية للمواد الكلوروفلوروكربونية بغرض   )ج(
وسيتوقف قرارها يف تقدمي طلب إعفاء . ٢٠١٠تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات لعام 

   على حالة تنفيذ املشروع االستثماري املوافق عليه؛٢٠١٢ و٢٠١١لالستخدامات اجلوهرية للعامني 
أمتت احلكومات التالية إعداد وثائق طلبات اإلعفاءات لالستعماالت اجلوهرية وتقدميها لكي   )د(

  :تنظر فيها جلنة اخليارات التقنية الطبية
  ؛٢٠١٠ طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام ١٥٦,٧بنغالديش بقيمة   )١(
وتشري املعلومات املقدمة . ٢٠١٠ طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام ٩٧٧,٢الصني بقيمة   )٢(

يف مشروع إزالة املواد الكلوروفلوروكربونية يف تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس 
 طنا إضافية من املواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة ١ ٧٩٨,٣للجرعات إىل أنه قد تلزم 

وقد . ٢٠١٣ و٢٠١١بأطنان قدرات استنفاد األوزون إلنتاج هذه األجهزة بني العامني 
أكدت حكومة الصني أن مرفق إنتاج املواد الكلوروفلوروكربونية الذي ينتج هذه املواد حاليا 

ت من املتوقع أن ينتج الكلوروفلوروكربون لقطاع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعا
   األخرى؛٥ لتلبية احتياجات هذا القطاع يف الصني وبلدان املادة ٢٠٠٩بعد عام 

 ٢٠١٠ طنا مقدرة بأطنان استنفاد األوزون للعامني ٣٦,٦ طنا و٢٢٧,٤مصر بقيمة   )٣(
  ، على التوايل؛٢٠١١و

ات لالستعماالت اجلوهرية مباشرة إىل سبق أن قدمت حكومة اهلند طلبها اخلاص باإلعفاء  )٤(
وتشري املعلومات الواردة يف مشروع حتويل مصانع إنتاج أجهزة . جلنة اخليارات التقنية الطبية

 طنا من ٣٤٠ و٢٤٠االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف اهلند إىل أنه قد يلزم ما بني 
 األوزون إلنتاج هذه األجهزة يف املواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد

  ؛)٢٠٠٩ولن تعرف أرقام أكثر دقة إال حبلول منتصف  (٢٠١٢ و٢٠١١العامني 
  ؛٢٠١٠ أطنان من قدرات استنفاد األوزون لعام ١٠٥مجهورية إيران اإلسالمية بقيمة   )٥(
 إىل سبق أن قدمت حكومة باكستان طلبها لطلب اإلعفاءات لالستعماالت اجلوهرية مباشرة  )٦(

  .جلنة اخليارات التقنية الطبية

                                                        
 فيهما ٢٠١٠ املكسيك وفرتويال الطلب على تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات لعام سوف تستويف  )٢(

 مشروعات حتويل املصانع املنتجة ألجهزة االستنشاق املزودة ٢٠٠٩وستكتمل يف عام . من املخزونات املتوافرة يف هذين البلدين
  . كوبا وأوروغوايمبقياس للجرعات اليت تستخدم الكلوروفلوروكربون بكل من
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لدى إعداد هذه الورقة، كانت حكومة األرجنتني تعد طلبها اخلاص باإلعفاءات لالستعماالت   )ه(
وتشري املعلومات الواردة يف مشروع حتويل . ٢٠١٠ طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام ١٧٨اجلوهرية بقيمة 

 طنا إضافية من ١ ٠٨٨مبقياس للجرعات يف األرجنتني إىل أنه قد تلزم مصانع إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة 
 ٢٠١١املواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون إلنتاج هذه األجهزة يف الفترة بني 

ع غري أن احلكومة ستقوم باستعراض هذه األرقام سنويا يف ضوء التقدم احملرز يف حتويل خط تصني. ٢٠١٥و
  أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم فيها املواد الكلوروفلوروكربونية؛

سوف تطلب حكومتا اجلزائر واجلمهورية العربية السورية إعفاءات لالستعماالت اجلوهرية   )و(
 ٢٠١٠ العامني  طنا من املواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون يف٨٥يبلغ جمموعها 

  .٢٠١١و
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  املرفق األول

بأجهزة االستنشاق املزودة مبقياس  تقريـر موجــز عن مشروعــات اإلزالـة املتعلقة
للجرعات اليت تستخدم فيها املواد الكلوروفلوروكربونية اجلـاري تنفيـذها حاليـا يف 

  )٣(٥بلـدان املـادة 

تنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد متت املوافقة على مشروعات حتويل أجهزة االس  -١
 التالية من بلدان ١٢الكلوروفلوروكربونية إىل مواد دافعة بديلة ال حتتوي على الكلوروفلوروكربون للبلدان الـ

األرجنتني، وبنغالديش، والصني، وكولومبيا، وكوبا، ومصر، واهلند، وإندونيسيا، ومجهورية إيران : ٥املادة 
وفيما يلي موجز هلذه املشروعات، استنِد فيه إىل املعلومات . مية، واملكسيك، وباكستان، وأوروغواياإلسال

  .الواردة يف الوثائق اليت مت إعدادها لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية

  )٤(األرجنتيـــن
وروكربونية يف جيري تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد الكلوروفل  -٢

ملكية حملية بنسبة  (Laboratorio Pablo Cassará" البوراتوريو بابلو كاسارا: "األرجنتني بواسطة املنشآت التالية
 يف املائة من املواد الكلوروفلوروكربونية الصاحلة لالستخدامات الصيدلية ٨٠، اليت تستهلك قرابة ) يف املائة١٠٠

، وهي منشأة متعددة 3M" ثري إم"اق املزودة مبقياس للجرعات يف هذا البلد؛ واملستوردة لتصنيع أجهزة االستنش
 معمال، مخسة منها ملكية ١٥اجلنسيات تقوم مبلء أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات موعة تضم 

أل أجهزة كان مي)  يف املائة١٠٠ملكية حملية بنسبة (، وهي معمل حملي Denver Farma" دنفر فارما"وطنية؛ و
ولكنه أنشأ خط إنتاجه اخلاص ألجهزة االستنشاق " ثري إم"االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات عن طريق 

ويبني اجلدول أدناه مستوى . ٢٠٠٧املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية يف عام 
 .ستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف األرجنتنياستهالك الكلوروفلوروكربون املستخدم يف تصنيع أجهزة اال

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الوصف أطنان قدرات استنفاد األوزون
 ١٣٦,٤ ١٢٣,٦ ١٣٥,٧ االستهالك لالستخدام احمللي

 ٥٩,٥ ٤٩,٥ ٥١,٣ ٥التصدير إىل بلدان املادة 
 ١٩٥,٩ ١٧٣,١ ١٨٧,٠ جمموع االستهالك

    االستهالك املستحق للتمويل
 ١٠٦,٤ ٨٥,٠ ٨٣,٥ كاسارابابلو 

 ٣,١ ٢,٠ ٢,٠ (*)دنفر فارما 
 ٤,٤ ١٠,٩ ١٠,٩ (*)فينيكس 
 ٠,١ ٠,١ ٠,١ (*)داالس 

                                                        
  .٢٠٠٩آذار /حالة تنفيذ املشروعات املتعلقة بأجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف مارس  )٣(
)٤( UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/22.  
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 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الوصف أطنان قدرات استنفاد األوزون
 ٣,٦ ٣,١ ٢,٧ (*)رافو 
 ٠,٨ ٠,٦ ٠,٧ (*)رو 

 ١١٨,٤ ١٠١,٧ ٩٩,٩ اموع الفرعي للمنشآت املستحقة للتمويل
    االستهالك بواسطة الشركات املتعددة اجلنسيات

 ٥٩,٥ ٤٩,٥ ٥١,٢ **)(ثري إم 
 ١٨,٠ ٢١,٩ ٣٥,٩ (***)إيفاكس 

 ٧٧,٥ ٧١,٤ ٨٧,١ اموع الفرعي للشركات املتعددة اجلنسيات
أنشأت دنفر فارما خط إنتاجها اخلاص ألجهزة ". ثري إم"أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات عن طريق  متأل (*) 

 .٢٠٠٧دم املواد الكلوروفلوروكربونية يف عام االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخ
أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد  فيما عدا استهالك الكلوروفلوروكربون املستخدم ملأل (**)

 .الكلوروفلوروكربونية للمنشآت اململوكة حمليا
 .٢٠٠٧ليت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية خالل عام أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات ا توقف إنتاج (***)

، كانت أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد ٢٠٠٧واعتبارا من عام   -٣
: الكلوروفلوروكربونية احملتوية على العناصر الفعالة املختلفة السبعة التالية مسجلة وتباع يف األرجنتني

/ سامليتريول، وإيرباتروبيوم/يسونايد، وفينوتريول، وإيرباتروبيوم، وفلوتيكاسون، وفلوتيكاسونسالبوتامول، وبود
  .بيكلوميثاسون/سالبوتامول، وسامليتريول/فينوتريول، وإيرباتروبيوم

االستعاضة باإليسوبوتان عن استخدام املواد الكلوروفلوروكربونية يف : تتمثل أهداف املشروع فيما يلي  -٤
إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم سالبوتامول؛ " وريو بابلو كاساراالبورات"

البوراتوريو دنفر "واالستعاضة بتكنولوجيا اهليدروفلوروالكان عن استخدام املواد الكلوروفلوروكربونية يف 
بوتامول وبوديسونايد؛ وتقدمي الدعم إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم سال" فارما

التقين عن طريق أطراف ثالثة إلعداد تركيبات ألجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت يستخدم فيها 
اهليدروفلوروالكان ألربعة معامل مملوكة حمليا تقوم مبلء أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات لنفسها؛ 

نشر املعلومات، وبرامج التوعية، (ية حتويل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات وتقدمي الدعم الستراتيج
  ).والندوات وورش العمل اإلكلينيكية

 على اتفاقات البدء تنفيذ املشروع بني مصانع ٢٠٠٩نيسان /سيجري التوقيع حبلول منتصف أبريل  -٥
وسوف تتم إزالة استهالك املواد . دويلإنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات والبنك ال

، ويف مجيع املصانع املتبقية إلنتاج ٢٠١٤حبلول عام " البوراتوريوس بابلو كاسارا"الكلوروفلوروكربونية يف 
  .٢٠١٢أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات حبلول عام 
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  )٥(بنغالديش
جرعات يعتمد على املواد مت استحداث وصنع أول جهاز لالستنشاق مزود مبقياس لل  -٦

وتليب املنشآت اإلنتاجية .  وحدة٥٠٧ ٠٠٠، وبلغ إنتاجه ١٩٩٧الكلوروفلوروكربونية يف بنغالديش يف عام 
  :الثالث التالية اململوكة حمليا الطلب على أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف بنغالديش بصفة رئيسية

 تصنيع ١٩٩٧بدأت الشركة يف عام : Beximco Pharmaceutical" بكسيمكو فارماسوتيكل"  )أ(
 ٠٠٠أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية، وبلغ حجم إنتاجها 

 مليون جهاز ٢,٤ولدى الشركة حاليا القدرة على إنتاج .  جهاز يستخدم السالبوتامول والسامليتريول٢٧٠
، أنتجت ٢٠٠٢ومنذ عام . ياس للجرعات يف العام ا ما يزيد على عشرة عناصر فعالة خمتلفةاستنشاق مزود مبق

أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات اليت يستخدم فيها السالبوتامول " بكسيمكو"
؛ ومنذ )٢٠٠٦م  جهاز استنشاق يف عا٦٨٠ ٠٠٠أنتج  (GlaxoSmithKline" جالكسو مسيث كالين"لشركة 

يف استحداث " بكسيمكو"، استثمرت ٢٠٠٦ويف عام ). جهاز٣٠,٠٠٠" (إسكاييف" لشركة ٢٠٠٦عام 
أجهزة استنشاق مزودة مبقياس للجرعات تستخدم السالبوتامول والبيكلوميثاسون وتعمل باهليدروفلوروالكان، 

  يف اململكة املتحدة؛" بيسباك"وذلك بالتعاون مع شركة 
بدأت هذه الشركة تصنيع أجهزة : Square Pharmaceutical" ارماسوتيكلسكوير ف"  )ب(

جهاز يستخدم ٢٤٠,٠٠٠ بإنتاج ١٩٩٧االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات يف عام 
 فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون والسامليتريول، وهي تنتج حاليا أجهزة استنشاق مزودة مبقياس للجرعات ا

ويستند يف تكنولوجيا تركيبة هذه األجهزة إىل البحوث اليت جتري داخل . أكثر من تسعة عناصر فعالة خمتلفة
. يف إنتاج أجهزة استنشاق باملساحيق اجلافة قامت املنشأة بتطويرها" سكوير"، بدأت ٢٠٠٢ويف عام . الشركة

من السالبوتامول ومن ) كبسولة(حدة وتصنع الشركة حاليا أجهزة استنشاق باملساحيق اجلافة جلرعة وا
  السامليتريول مضافا إليه الفلوتيكاسون؛

بدأت هذه الشركة تصنيع أجهزة االستنشاق : Acme Pharmaceutical" أكمي فارماسوتيكل"  )ج(
جهاز يستخدم فيها  ١٠٠,٠٠٠ بإنتاج ٢٠٠٤الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات يف عام 

 جهاز ٢٥٠ ٠٠٠، أنتجـت ما جمموعــه ٢٠٠٦ويف عام . بيكلوميثاسون والسامليتيـرولالسالبوتامول وال
  " أكمي" أيضا، أنتجت ٢٠٠٦ويف عام . استنشاق مزود مبقياس للجرعات ا أربعة عناصر فعالة خمتلفة

السالبوتامول ( جهاز استنشاق باملساحيق اجلافة تستخدم فيها أربعة عناصر فعالة خمتلفة ٢١٠ ٠٠٠
  ).السامليتريول والسامليتريول مضافا إليه الفلوتيكاسون والبيكلوميثاسونو

                                                        
)٥(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/26.  
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٤ويبني اجلدول أدناه مستويات إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية يف بنغالديش خالل الفترة   -٧

 :حسب العناصر الفعالة املستخدمة
 أكمي سكوير فارماسوتيكل بكسيمكو  الفعالالعنصر

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 ١٨١ ١٨٨ ٩٢ ١٩٧ ٥٧ ٠٨٢ ٣٨٨ ٥٠٠ ٣٢٥ ٠٠٠ ٢٧٦ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ١٦٧ ٥١٧ ١ ٢٢٥ ٤٣٧ سالبوتامول
    ١٠٥ ٠٠٠ ٥٢ ٥٠٠  ٢٥ ٠٠٠ ٣٠ ٧٢٤  إيرباتروبيوم+سالبوتامول

    ١٥ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ليفوسالبوتامول
 ٢٠ ٨٤٢ ١٣ ٤١١ ٢٢ ٤٦٣ ١٩٩ ٥٠٠ ١٦٠ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ٩٥ ٠٠٠ ١٠٤ ٤٦٢ ١٠١ ١٢٨ بيكلوميثاسون

 ١٥ ٤١٧ ٧ ٨٦٤ ٢١ ٢٣٣ ٢١ ٠٠٠ ٥٢ ٥٠٠ ٣١ ٥٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٣٦ ٨٦٩ ٤٧ ٥٩٠ سامليتريول
 ٢٢ ٥٦٨ ١٥ ٥٧٥  ٣٢ ٠٠٠ ٣٢ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٤٧ ٩٣٠ ٤١ ٦٤١ فلوتيكاسون+سامليتريول

    ٣٣ ٠٠٠  ٢٤ ٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠   سونايدسيكلي
    ٣١ ٥٠٠ ٤٣ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠   ١٧ ٨٤٦ بوديسونايد
    ١٠ ٥٠٠ ٣٣ ٠٠٠   ٦ ١٤٥  إيرباتروبيوم
       ٣ ٠٠٠   ترايوتروبيوم

  جمموع أجهزة االستنشاق
 ٢٤٠ ٠١٥ ١٢٩ ٠٤٧ ١٠٠ ٧٧٨ ٨٣٦ ٠٠٠ ٦٩٨ ٠٠٠ ٥٠٨ ٥٠٠ ١ ٥٩٦ ٠٠٠ ١ ٣٩٣ ٦٤٧ ١ ٤٣٣ ٦٤٢ املزودة مبقياس للجرعات

  الكلوروفلوروكربون
 ٦,١ ٣,٣ ٢,٥ ١٧,٣ ١٤,٣ ١٠,٣ ٥٢,٩ ٤٤,٢ ٤٩,٥ *)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
على " إسكاييف"و" جالكسو مسيث كالين"رعات لشركيت  طنا من الكلوروفلوروكربون مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للج٠،٦ طنا و١٣،٦" بكسيمكو"، استخدمت ٢٠٠٦يف عام *

 .التوايل
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 ١٢٧ ٩٠٠ال يزيد عدد أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املستوردة إىل البلد عن حوايل   -٨
 جهاز استنشاق سرييتايد باملساحيق اجلافة متعدد ٢٦ ٤٢٧جهاز استنشاق سرييتايد يعمل باهليدروفلوروالكان و

  .اجلرعات
تتجاوز نسبة أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت حتتوي على السالبوتامول   -٩

 يف املائة من ٩٠والبيكلوميثاسون والسالبوتامول مضافا إليه اإليرباتروبيوم والسامليتريول مضافا إليه الفلوتيكاسون 
يت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية يف إمجايل اإلنتاج احلايل ألجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات ال

لذلك، قررت حكومة بنغالديش، باإلضافة إىل شركات التصنيع الثالث ووكالة التنظيم الدوائي . بنغالديش
وتعتزم حكومة . ومجعية أمراض الرئة والدوائر الطبية حتويل هذه األجهزة إىل تكنولوجيا اهليدروفلوروالكان

ية انتقالية تشتمل على أنشطة كافية للتوعية بغرض حتسني استخدام أجهزة االستنشاق بنغالديش تطبيق استراتيج
  .املزودة مبقياس للجرعات وأنظمتها مبا يتمشى مع توقيت اإلزالة من جانب الصناعة

يقترح املشروع أن تقدم شركة من طرف ثالث املساعدة التقنية إلعداد تركيبة جزيئات كل عقار معني   -١٠
قل التكنولوجيا إىل كل من املنشآت الثالث القائمة بتصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس وقوته، ون
مث تستعني هذه املنشآت مبوظفي كل منها للتكيف مع التكنولوجيا اجلديدة بإشراف من اخلبري التقين . للجرعات

ال يوجد حاليا أي جهاز مناسب ويف حالة السالبوتامول مضافا إليه اإليرباتروبيوم، . للشركة مقدمة اخلدمة
ومن املتوقع أن يستغرق إعداد . معتمد لالستنشاق مزود مبقياس للجرعات باستخدام اهليدروفلوروالكان

وخالل هذه الفترة سوف يلزم التشاور . التركيبات ألجهزة االستنشاق املذكورة عاما واحدا على وجه التقريب
مة إلسداء املشورة للموظفني التقنيني بالشركات فيما يتعلق باجلوانب مع اخلرباء الذين ميلكون التجربة املالئ

  .التقنية هلذا املشروع
نظرا لعدم توافر تركيبات غري حمتوية على الكلوروفلوروكربون ملزائج بروميد اإليرباتروبيوم   -١١

. زودة مبقياس للجرعاتوالترايوتروبيوم والسامليتريول، مل ينظر يف استخدامها لتطوير أجهزة االستنشاق امل
ونتيجة لذلك، تقرر . ونوقشت احلاجة إىل هذه املنتجات يف املستقبل مع حكومة بنغالديش ومجعية أمراض الرئة

 طنا من املواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون ملواصلة ٤٥,٤السماح بتخزين 
ومن املتوقع أن تضطلع الصناعة يف بنغالديش بعملية . ٢٠١٠ عام إنتاج هذه األجهزة ملدة ثالث سنوات تبدأ يف

  .التحويل مبجرد توافر خيارات حتويل صاحلة هلذه التركيبات
. ٢٠٠٩شباط /مت التوقيع على الوثيقة اخلاصة باملشروع بني املنشآت املستفيدة واليوئندييب يف فرباير  -١٢

  : فيما يليوتتمثل حالة تنفيذ املشروع على مستوى املنشأة
أكملت بكسيمكو فارماسوتيكل إىل حد كبري حتويل خطوط تصنيعها ألجهزة االستنشاق   )أ(

املزودة مبقياس للجرعات وتقوم حاليا بتصنيع أجهزة تستخدم السالبوتامول والبيكلوميثاسون وتعمل 
التزامن مع أجهزة االستنشاق وهذان املنتجان متوافران حاليا يف األسواق وجيري إنتاجهما ب. باهليدروفلوروالكان

أما بالنسبة لبقية املواد الفعالة، فمن املتوقع االنتهاء . املزودة مبقياس للجرعات املعتمدة على الكلوروفلوروكربون
وجيري يف الوقت احلايل إعداد تركيبات . ٢٠٠٩كانون األول /من تركيب وتشغيل خطوط امللء حبلول ديسمرب
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قياس للجرعات اليت تعمل باهليدروفلوروالكان ومن املتوقع أن تتاح يف السوق احمللية أجهزة االستنشاق املزودة مب
  . ٢٠١٠خالل عام 
حاليا بإعداد تركيبات اهليدروفلوروالكان ألجهزة االستنشاق " سكوير فارماسوتيكل"تقوم   )ب(

ملتوقع االنتهاء من اختبارات املزودة مبقياس للجرعات اليت يستخدم فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون؛ ومن ا
 وعرض املنتجات يف السوق احمللية يف النصف الثاين من عام ٢٠١٠متوز /الثبات وتسجيل املنتج حبلول يوليه

وجيري االنتهاء من حتديد املواصفات التقنية لتركيبات املواد الفعالة األربع . ٢٠١١ أو أوائل عام ٢٠١٠
ومن املتوقع أن يبدأ طرح . ٢٠٠٩لتنافسية خالل الربع الثاين من عام األخرى وسوف تطرح لتقدمي العروض ا

هذه األنواع األربعة من أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف السوق احمللية خالل النصف األول من 
  .وجيري حاليا شراء املعدات الالزمة خلطوط امللء اجلديدة. ٢٠١١عام 

اليا باالنتهاء من وضع مواصفات املعدات املطلوبة لتصنيع ح" أكمي فارماسوتيكل"تقوم   )ج(
أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعمل باهليدروفلوروالكان وتركيبات األجهزة اليت تعمل 

ومن املتوقع أن تطرح أجهزة االستنشاق اليت تعمل . باهليدروفلوروالكان وتستخدم فيها ثالث مواد فعالة خمتلفة
دروفلوروالكان املستخدم فيها السالبوتامول واملستخدم فيها البيكلوميثاسون يف السوق احمللية قبل اية عام باهلي

فلوتيكاسون حبلول / وأجهزة االستنشاق العاملة باهليدروفلوروالكان واليت يستخدم فيها سامليتريول٢٠١٠
  .٢٠١١منتصف عام 

  )٦(نالصيـ
 تراخيص ١٠٤ أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات، وهلا  مصنعا إلنتاج٣٨يوجد يف الصني   -١٣

، يف حني مل يبلغ )٧(٢٠٠٧ ترخيصا عن إنتاجها يف عام ٣٦وقد أبلغ ستة عشر مصنعا إنتاجيا متلك . باإلنتاج
توقفت إحداها (واملصانع اخلمسة الباقية مملوكة لشركات متعددة اجلنسيات .  مصنعا باإلنتاج يف ذلك العام١٨
  ).٢٠٠٥ن اإلنتاج يف عام ع

  :ميكن إجياز قطاع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف الصني على النحو التايل  -١٤
زاد استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات   )أ(

 طنا من قدرات استنفاد األوزون يف ٣٤٠,٥ إىل ٢٠٠٤ طنا من قدرات استنفاد األوزون يف عام ١٥٢,١من 
  ؛٢٠٠٧عام 

                                                        
)٦(   UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24.  
  .١٦لـ ترخيصا إضافيا بدون إنتاج لدى هذه املنشآت ا٢٢ يوجد  )٧(
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تقوم سبعة مصانع إلنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات أيضا بإنتاج   )ب(
  ؛)٨(إيروسوالت لألغراض الصيدلية يف الصني

 على مدى السنوات الثالث املاضية بإنتاج أجهزة )٩(تقوم ثالث شركات عرب وطنية  )ج(
  :دة مبقياس للجرعات، على النحو املبني يف اجلدول أدناهاالستنشاق املزو

الكلوروفلوروك العنصر الفعال اسم الشركة
 ٢٠٠٥ربون يف 

 )كجم(

الكلوروفلورو
كربون يف 

٢٠٠٦ 
 )كجم(

الكلوروفلورو
كربون يف 

٢٠٠٧ 
 )كجم(

  ٤ ٥٣٨,٠ ٣ ٤٩٤,٠ بوديسونايد أسترا زينيكا فارماسوتيكال
  ٨ ٦٦٥,٠ ٧ ٤٦٠,٠ تريبوتالني  أسترا زينيكا فارماسوتيكال

 ٧٣٠,٠  ٧٤٥,٩ سالبوتامول بيجني شينغدياليباو فارماسوتيكال
   ١٨٠,٣ بيكلوميتاسون بيجني شينغدياليباو فارماسوتيكال

 ٥٧,٠ - - بيكلوميتاسون   صيدلية وايفانغ جونغشي
 ٥٩٧,٠ ٩٠٠,٠ ١ ٣٥٠,٠ سالبوتامول صيدلية وايفانغ جونغشي

 ٧٠,٧ - - )معلق(سالبوتامول  جونغشيصيدلية وايفانغ 
 ١ ٤٥٤,٧ ١٤ ١٠٣,٠ ١٣ ٢٣٠,٢ اموع

 عنصرا فعاال خمتلفا يف أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املنتجة ١٣ال يوجد سوى   )د(
عات وجمموع إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجر. حاليا يف الصني، على النحو املبني يف اجلدول أدناه

) سواء يف شكل حملول أو معلق(احملتوية على بيكلوميثاسون وتريبوتالني وكروموجليكات وسالبوتامول 
  :٢٠٠٧ يف املائة من إمجايل اإلنتاج يف عام ٩٧وأيسوبرينالني ميثل نسبة 

                                                        
غوانغزو "؛ Beijing Haiderun Pharmaceutical"بيجني هايديرون فارماسوتيكل: "هذه املصانع السبعة هي )٨(

 Guiyang "غويانغ ديتشانغيانغ فارماسوتيكل"؛ Guangzhou Dongkang Pharmaceutical"دونغكانغ فارماسوتيكل
Dechangxiang Pharmaceutical سوتيكلهايلونغيانغ تانغلونغ فارما"؛" Heilongjiang Tanglong Pharmaceutical ؛

 Shanghai "شانغهاي فارماسوتيكل جروب" ؛ Penglai Nuokang Pharmaceutical "بينغالي نوكانغ فارماسوتيكل"
Pharmaceutical Group ي جروب"؛ووكسي شا" Wuxi Shanhe Group.  

 عن إنتاج أجهزة االستنشاق ٢٠٠٥منذ عام "  كالينجالكسو مسيث"توقفت شركة أخرى متعددة اجلنسيات، هي  )٩(
  .الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات احملتوية على بيكلوميثاسون
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 العنصر الفعال )كجم(استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية 
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

٪ 
 *الكلوروفلوروكربون

 ٪٠,٠٠ ١٠,٠ ١٠,٠  سامليتريول زينافوات
 ٪٠,٠٣ ١٠٠,٠ ٧٠,٠ ٢٢,٢ دامييثيكون
 ٪٠,٠٩ ٣٢٠,٠ ١٣٠,٨ ٣٠,٠ زيكوانلينج

 ٪٠,١٠ ٣٢٥,٠ ٢٧,٠  - بروميد إيرباتروبيوم 
 ٪٠,٣٧ ١ ٢٧١,٠ ١ ٢٧١,٠ - فيومارات كيتوتيفون

 ٪١,٠١ ٣ ٤٤٣,٠ ٧ ٣٩٥,٠ ١ ٨٥١,٠ ريبافريين
 ٪١,٢٠ ٤ ٠٦٩,٠ ٨ ٠٣٧,٠ ٦ ٢٧٣,٥ بوديسونايد

 ٪٣,٩٩ ١٣ ٥٩١,٠ ٧ ٥٤١,٥ ٦ ٩٠٢,٠ كروموجليكات الصوديوم
 ٪٤,٨٨ ١٦ ٦١٢,٧ ٨ ٦٦٥,٠ ٧ ٤٦٠,٠ كربيتات تريبوتالني

 ٪١٢,٧٦ ٤٣ ٤٥٢,٠ ٤٧ ٣٢٤،٠ ٤٠ ٦٤٧,٢ هيدروكلوريد أيسوبرينالني
 ٪١٧,٦١ ٥٩ ٩٥٤,٠ ٢٣ ٠٤٨,٠ ١٦ ٧٩٦,٦ دايربوبيونات بكلوميتاسون

 ٪٢٥,٠٧ ٨٥ ٣٧٨,٠ ٩١ ٦٥٠,٠ ٦٩ ٩٠٥,٣ )حملول(سالبوتامول 
 ٪٣٢,٨٨ ١١١ ٩٦٨،٧ ٨٥ ٣٩٦,٢ ٩٣ ٧٩٣,١ )معلق(سالبوتامول 

 ٪١٠٠,٠ ٣٤٠ ٤٩٤,٤ ٢٨٠ ٥٦٥,٥ ٢٤٣ ٦٨٠,٩ اموع
 .٢٠٠٧النسبة املئوية من جمموع استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية يف عام  (*) 

 
من املتوقع أن يزيد استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية سنويا من ولدى إعداد اقتراح املشروع، كان   -١٥
 طنا من قدرات ٧٤٨,٣ ليبلغ أقصى مستوى وهو ٢٠٠٧ طنا من أطنان قدرات استنفاد األوزون يف عام ٣٤١

وفيما بني . ٢٠١٤، مث يتناقص سنويا، حىت تتحقق اإلزالة الكاملة حبلول عام ٢٠١١استنفاد األوزون يف عام 
 طنا من قدرات ٣ ٣٣٢,٣ يبلغ جمموع االستهالك التراكمي للكلوروفلوروكربون ٢٠١٤ و٢٠٠٨مني العا

ووفقا التفاق وقف إنتاج الكلوروفلوروكربون بني حكومة الصني واللجنة التنفيذية، ميكن . )١٠(استنفاد األوزون
رات استنفاد األوزون يف العامني  طنا من املواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قد١ ١٠٠إنتاج ما جمموعه 

وبالنظر إىل أن إعادة تركيبة أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم . )١١(٢٠٠٩ و٢٠٠٨
البيكلوميثاسون والسالبوتامول وفقا لتكنولوجيا اهليدروفلوروالكان معروفة جيدا، ميكن أن يتوقع يف حتويل هذين 

 يف املائة من جمموع استهالك ٧٥ل يف مرحلة مبكرة، مبا ميثل أكثر من النوعني من األجهزة على األق
وإذا كان احلال كذلك، ميكن إجراء خفض كبري يف كمية املواد . الكلوروفلوروكربون يف الصني

غري أنه ال ميكن يف هذه املرحلة اقتراح مزيد من خفض . ٢٠١٠الكلوروفلوروكربونية اليت قد تلزم بدءا من عام 

                                                        
، بدال ٢٠٠٨استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية ألغراض تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف عام  )١٠(

  .وزون اليت كانت مقدرة لدى إعداد املشروع، وفقا للمعلومات اليت قدمتها اليونيدو طنا من قدرات استنفاد األ٤١٥من 
رابع / مبوجب االتفاق بني حكومة الصني واللجنة التنفيذية على خطة اإلزالة املعجلة للمواد الكلوروفلوروكربونية )١١(

 طن من قدرات استنفاد األوزون ١٠٠ية ما يعادل اهلالون، ميكن للصني أن تصدر من املواد الكلوروفلوروكربون/كلوريد الكربون
  .٢٠٠٩ طنا من قدرات استنفاد األوزون يف عام ٥٠ و٢٠٠٨يف عام 
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، بالرغم من أنه سيجري ٢٠١٠اجات إىل املواد الكلوروفلوروكربونية بعد اإلزالة اليت ستجري يف عام االحتي
  .السعي لذلك خالل عملية التنفيذ

ومنذ املوافقة على هذا املشروع، مت عقد اجتماعات بني وزارة احلماية البيئية واإلدارة احلكومية لألغذية   -١٦
وجيري إعداد شروط عقد تنفيذ املشروع ومن املتوقع التوقيع عليه . ائق تنفيذهوالعقاقري واليونيدو ملناقشة طر

ويوجد لدى الصني خط إنتاج واحد يعمل وخمصص حتديدا لتصنيع املواد . ٢٠٠٩متوز /حبلول يوليه
 ومن املتوقع أن يستمر تشغيل هذا اخلط حىت يكتمل املشروع النهائي. الكلوروفلوروكربونية لألغراض الصيدلية

  .ألجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات

  )١٢(كولومبيــا
 هي املنشأة الوحيدة اململوكة حمليا املنتجة ألجهزة االستنشاق Laboratorios Chalver" معامل شالفري"  -١٧

وقد أنشئ خط إنتاج هذه األجهزة يف عام . املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية
وطورت املنشأة أجهزة االستنشاق . ٢٠٠٢ ومت تصنيع أول جمموعة منها حبلول اية عام ٢٠٠١

الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات باستخدام سبعة عناصر فعالة خمتلفة، على النحو املبني يف اجلدول 
  :التايل

 أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات) وحدات(يف ) ألوزونأطنان قدرات استنفاد ا( استهالك الكلوروفلوروكربون

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 العنصر الفعال

كلوروفلورو األجهزة

 كربون

كلوروفلو األجهزة

 روكربون

كلوروفلو األجهزة

 روكربون

كلوروفل األجهزة

 وروكربون

كلوروفلو األجهزة

 روكربون

 ٠,٨ ٤٥ ٣٦٦ ٠,٢ ٩ ٠٠٠ ٠,١ ٣ ٠٠٠ ١,٢ ٦٩ ٠٠٠ ١,١ ٦٣ ٠٠٠ بيكلوميثاسون

 ٢,٠ ١١٨ ٨١٩ ٠,٢ ١٢ ٠٠٠ ١,٣ ٧٨ ٠٠٠ ٠,٧ ٤٢ ٠٠٠ - ٠ إيرباتروبيوم

 ٤,٠ ٢٣٩ ٥٠١ ١,٢ ٧٢ ٠٠٠ - ٠ ٥,٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ٢,٤ ١٤٤ ٠٠٠ سالبوتامول

 ٠,٥ ٣٢ ٧٥٠ ٠,٣ ١٥ ٠٠٠ ٠,٦ ٣٦ ٠٠٠ ٠,١ ٣ ٠٠٠ ٠,١ ٦ ٠٠٠ بيكلوميثاسون/سالبوتامول

 ٠,١ ٨ ٩١٣ ٠,١ ٥ ٠٠٠ ٠,٢ ١٠ ٠٠٠ - ٠ - ٠ إيرباتروبيوم/سالبوتامول

 - ٠ - ٠ - ٠ - ٠ - ٠ بوديسونايد

 - ٠ - ٠ - ٠ - ٠ - ٠ فلوتيكاسون

 ٧,٤ ٤٤٥ ٣٤٩ ١,٩ ١١٣ ٠٠٠ ٢,١ ١٢٧ ٠٠٠ ٦,٨ ٤١٤ ٠٠٠ ٣,٦ ٢١٣ ٠٠٠ اموع

، ٢٠٠٤أيار /ويف مايو. املعهد الوطين ملراقبة األغذية واألدوية مسؤول عن تسجيل العقاقري اجلديدة  -١٨
أجازت جلنة استعراض األدوية استعمال أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد 

، فرضت وزارة الصحة حظرا على تسجيل األجهزة ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠١٠الكلوروفلوروكربونية حىت سنة 
 موعدا لتحويل ٢٠٠٩ألول كانون ا/اجلديدة من هذا القبيل أو جتديد املسجل منها بالفعل، وحددت ديسمرب

أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية فيما عدا العناصر الفعالة 
  .اليت ال ميكن معها التحويل

                                                        
)١٢(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/25.  
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على حتويل خط تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس " معامل شالفري"يرمي املشروع إىل مساعدة   -١٩
، مبا يف ٢٠١٢يت تستخدم املواد الكلوروفلوروكربونية إىل تكنولوجيا اهليدروفلوروالكان حبلول عام للجرعات ال

ذلك تطوير أجهزة استنشاق مزودة مبقياس للجرعات يستخدم فيها اهليدروفلوروالكان لكل من البيكلوميثاسون 
  .بيكلوميثاسون/واإليرباتروبيوم والسالبوتامول والسالبوتامول

واليوئندييب للبدء يف " معامل شالفري" حاليا إعداد وثيقة املشروع الذي سيقام باالشتراك بني جيري  -٢٠
ومن املتوقع أن يكتمل تركيب املعدات لتصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعمل . تنفيذه

دة تركيبة أجهزة االستنشاق يف إعا" معامل شالفري"وقد بدأت . ٢٠٠٩باهليدروفلوروالكان قبل اية عام 
الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات لكي تعمل باهليدروفلوروالكان مستخدمة يف ذلك املعمل اخلاص 

وستقدم هلا املساعدة التقنية من خالل املشروع املوافق عليه لضمان إعادة تركيبة أجهزة االستنشاق على حنو (ا 
يتوقع االنتهاء من اختبارات الثبات وتسجيل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس و). سليم من الوجهة التقنية

  .٢٠١٠للجرعات اليت تعمل باهليدروفلوروالكان حبلول أوائل عام 

  )١٣(كوبـا
كال من Laboratorio Farmacéutico Julio Trigo López "معمل صيدلية خوليو تريغو لوبيث"يستهلك   -٢١

 يف تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات ١٢-لكلوروفلوروكربون وا١١-الكلوروفلوروكربون
وقررت الشركة . املستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية واحملتوية على السالبوتامول والبيكلوميثاسون

وفيما يتعلق .  استخدام أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات كنظام لتقدمي الدواءاالستمرار يف
أ وحده، وبالنسبة للبيكلوميثاسون، ١٣٤-بالسالبوتامول، تعتزم بناء التركيبة على أساس من اهليدروفلوروكربون
ويتطلب تنفيذ . أ كمادة دافعة١٣٤-تعتزم تذويبه يف كحول اإليثيل واستعمال اهليدروفلوروكربون

  .التكنولوجيات املختارة نقل التكنولوجيا من املنشآت الراسخة ذات اخلربة
تعتزم حكومة كوبا إزالة استخدام املواد الكلوروفلوروكربونية يف أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس   -٢٢

جهزة االستنشاق للجرعات من خالل تنفيذ االستراتيجية االنتقالية الوطنية وحتويل الشركة املصنعة أل
الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات إىل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم 

وعندما يكتمل املشروع، سوف حتظر حكومة كوبا استخدام املواد . أ١٣٤-اهليدروفلوروكربون
  .الستنشاق املزودة مبقياس للجرعاتالكلوروفلوروكربونية يف مجيع منتجات اإليروسول، مبا فيها أجهزة ا

وكان من الضروري إكمال األعمال . وقد مت حاليا بنجاح تركيب خط تصنيع اهليدروفلوروالكان  -٢٣
لكي يتم تعديل املصنع وفقا للشروط املطلوبة يف إنتاج أجهزة ) بتمويل من حكومة كوبا(اهلندسية الرئيسية 

ومت تصنيع أول جمموعة صناعية من أحد . تعمل باهليدروفلوروالكاناالستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت 
واملناقشات التقنية مستمرة مع موردي املعدات لصقل بعض عناصر خط . هذه األجهزة باملعدات اجلديدة

  .٢٠٠٩نيسان /ومن املتوقع إكمال العمل خالل شهر أبريل. التصنيع

                                                        
)١٣( UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33.  
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مبساعدة من  كاسون اللتني تعمالن باهليدروفلوروالكانوجيري إعداد تركيبيت السالبوتامول والفلوتي  -٢٤
وقد مت االنتهاء من إعداد كال التركيبتني ومن إجراء . شركة خارجية متخصصة يف إعداد املنتجات الصيدلية

 يف املائة من إنتاج ٨٠الذي ميثل نسبة (سالبوتامول -ومت اإلنتاج الصناعي للهيدروفلوروالكان. اختبارات الثبات
ويتوقع احلصول على : باستخدام املعدات اجلديدة)  االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف هذا البلدأجهزة

الفلوتيكاسون فمن املتوقع إكماله -أما اإلنتاج الصناعي للهيدروفلوروالكان. نتائج االختبارات التحليلية قريبا
زة االستنشاق غري الكلوروفلوروكربونية ، وعندئذ ميكن اعتبار أن التحويل إىل أجه٢٠٠٩أيار /حبلول مايو

  .املزودة مبقياس للجرعات قد اكتمل

  )١٤(مصـر
وهناك شركتان حمليتان . ١٩٨٤بدأ إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف مصر يف عام   -٢٥

) أدكو(ة لألدوية الشركة العربي: رئيسيتان لتصنيع هذه األجهزة اليت تعتمد على املواد الكلوروفلوروكربونية
وباإلضافة إىل ذلك، يقدم عدد من الشركات املتعددة ). أيبيكو(والشركة املصرية الدولية للصناعات الدوائية 

أدوية للربو وانسداد الرئة املزمن، مبا فيها أجهزة استنشاق السالبوتامول املعتمد على  اجلنسيات عدة
جهزة االستنشاق ذات مقياس اجلرعات وأجهزة استنشاق الكلوروفلوروكربون املزودة مبقياس للجرعات، وأ

أ، وأجهزة ١٣٤-املساحيق اجلافة لكل من السالبوتامول والفلوتيكاسون املعتمدين على اهليدروفلوروكربون
  .استنشاق املساحيق اجلافة اليت يستخدم فيها البوديسونايد

شاق املزودة مبقياس للجرعات ، بدأت أدكو يف تصنيع نوعني من أجهزة االستن١٩٩١ويف عام   -٢٦
وما زالت هذه األجهزة . Chiesi Farmaceuticiتستخدم فيهما املواد الكلوروفلوروكربونية بترخيص من شركة 

واستحدثت . تصنع حاليا حتت نفس االسم التجاري رغم أنه مل يعد ينطبق عليها أي ترخيص أو قيد جتاري
تجارية اخلاصة ا لكل من السالبوتامول؛ والسالبوتامول مع أدكو أيضا أجهزة االستنشاق ذات العالمة ال

وبني . ٢٠٠٢؛ والبيكلوميثاسون؛ والسامليتريول منذ عام )تنتج من عنصرين فعالني مستقلني(البيكلوميثاسون 
 جهاز ٢٩٤ ٠٠٠، ارتفع إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات من حوايل ١٩٩٩ و١٩٩١العامني 

حنو ( األخرى ٥، بدأت الشركة يف تصدير هذه األجهزة إىل بلدان املادة ١٩٩٩ويف عام . ليون جهاز م٢،١إىل 
ومنذ ذلك احلني وإنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يزيد باستمرار، حىت ).  جهاز٥٩٠ ٠٠٠
لوروفلوروكربونية املستخدمة ويبلغ جمموع االستهالك احلايل للمواد الك. ٢٠٠٥ ماليني جهاز يف عام ٦،٦بلغ 

  . طنا من قدرات استنفاد األوزون١٤٥،٩يف إنتاج هذه األجهزة ما يعادل 
بدأت أيبيكو يف إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد   -٢٧

صاحبة ترخيص اليت ما زالت  (3M Riker" ثري إم رايكر" بتصريح من ١٩٨٤الكلوروفلوروكربونية يف عام 
، زاد إنتاج أجهزة استنشاق السالبوتامول ٢٠٠٥ و١٩٩٥وبني عامي ). يف مصر" إيرولني"إنتاج سالبوتامول 

ويبلغ جمموع استهالك .  مليون وحدة١,٠٥ إىل ٦٠٠ ٠٠٠الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات من 
 طنا من ١٧,٢تنشاق املزودة مبقياس للجرعات حاليا املواد الكلوروفلوروكربونية املستخدمة إلنتاج أجهزة االس

  .قدرات استنفاد األوزون
                                                        

)١٤( UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/29.  
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ويبني اجلدول التايل مستويات استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية وإنتاج أجهزة االستنشاق املزودة   -٢٨
  . يف هذين املصنعني٢٠٠٥-٢٠٠٣مبقياس للجرعات خالل الفترة 

 وزونأطنان قدرات استنفاد األ
كلوروفلوروكربون السنــــة

-١١ 
كلوروفلوروكربون

-١٢ 
كلوروفلوروكربون

-١١٤ 
إمجايل 

 الكلوروفلوروكربون

وحدات أجهزة 
 االستنشاق

 أدكـــو
٤ ٨٣١ ٣٦٧ ١٣٨,٠  ١٠٠,٦ ٣٧,٤ ٢٠٠٣ 
٦ ٠٢٨ ٨٩٤ ١٥٠,٩  ١٠٧,٧ ٤٣,٢ ٢٠٠٤ 
٦ ٦٠٠ ٠٠٠ ١٤٨,٦  ١٠٦,١ ٤٢,٥ ٢٠٠٥ 
 أيبيـــكو
٨٠٠ ٠٠٠ ١٤,٧ ١,٩ ١٠,٨ ٢,٠ ٢٠٠٣ 
١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨,٤ ٢,٤ ١٣,٦ ٢,٥ ٢٠٠٤ 
١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨,٤ ٢,٤ ١٣,٦ ٢,٥ ٢٠٠٥ 
 امــوع
٥ ٦٣١ ٣٦٧,٠ ١٥٢,٧ ١,٩ ١١١,٤ ٣٩,٤ ٢٠٠٣ 
٧ ٠٢٨ ٨٩٤,٠ ١٦٩,٣ ٢,٤ ١٢١,٣ ٤٥,٧ ٢٠٠٤ 
٧ ٦٠٠ ٠٠٠,٠ ١٦٧,٠ ٢,٤ ١١٩,٧ ٤٥,٠ ٢٠٠٥ 

شاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تستخدم املواد قررت الشركتان حتويل إنتاجهما من أجهزة االستن  -٢٩
أ، األمر الذي سيتطلب نقل التكنولوجيا من ١٣٤-الكلوروفلوروكربونية إىل تكنولوجيا اهليدروفلوروكربون

وأعدت حكومة مصر استراتيجية وطنية إلزالة أجهزة االستنشاق . إحدى املؤسسات ذات اخلربة
س للجرعات، ترمي إىل الوفاء جبدول زمين ومعايري متفق عليها من مجيع الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقيا

وتقوم هذه االستراتيجية على إيالء األولوية الرئيسية لصحة املرضى، وعلى ضمان عدم توقف . األطراف املعنية
  .يةاحلصول على العالج املالئم، وعلى إعداد وتنفيذ برنامج تثقيفي مبشاركة من اجلهات الرئيسية املعن

وصودفت صعوبات كبرية يف حتديد مقدمي . مت التعاقد على توفري معدات التصنيع املطلوبة للمنشأتني  -٣٠
. التكنولوجيا لتركيبة أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعمل باهليدروفلوروأركان وصنعها

غري أنه نظرا لعدم تلقي أي عروض . ،٢٠٠٨تشرين الثاين /وأكملت عملية تقدمي العطاءات الدولية يف نوفمرب
بعد مضي عامني، وجهت الدعوة إىل مصنعي صمامات أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات للمشاركة 

وجيري حاليا . وبناء على ذلك وقع االختيار على إحدى الشركات. يف تقدمي العطاءات لتوريد التكنولوجيا
وسيبدأ صنع . ٢٠٠٩أيلول / املنشأتني ومن املتوقع تركيبها حبلول سبتمربإنتاج معدات التصنيع الالزمة لكلتا

إجراء اختبارات الثبات للمجموعة التجريبية (سالبوتامول -جهاز االستنشاق املعتمد على اهليدروفلورواركان
) ثالث جمموعات(وسيبدأ إنتاج اموعات التجارية . ٢٠٠٩خالل النصف األول من عام )  أشهر٦على مدى 

ومن املتوقع احلصول على اإلقرار . من أجهزة االستنشاق اليت تعمل باهليدروفلورواركان مبجرد تركيب املعدات
سالبوتامول وتسجيلها -النهائي ألجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املعتمدة على اهليدروفلورواركان

ة االستنشاق األخرى املعتمدة على  ألجهز٢٠١١، وخالل الربع األول من عام ٢٠١٠قبل اية عام 
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وسيستمر تشغيل املعدات وقدرات التصنيع اخلاصة بأجهزة االستنشاق . اهليدروفلورواركان
، عندما يتم تسجيل األنواع األربعة من ٢٠١١الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات حىت منتصف عام 

  .أجهزة االستنشاق املعتمدة على اهليدروفلورواركان

  )١٥(اهلنـد
 تنتج اثالثة منهو.  أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات إلنتاجنعامخسة مصحاليا يف اهلند يوجد   -٣١

 العاملة األجهزةكالً من أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات و
االستنشاق املزودة مبقياس الية ألجهزة  ويبني اجلدول التايل مستويات اإلنتاج اإلمج.باهليدروفلوروالكان

  :٢٠٠٧-٢٠٠٣ يف اهلند يف الفترة للجرعات
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اجلهة املصنعة )ماليني أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات(إمجايل اإلنتاج 

أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة 
 مبقياس للجرعات

     

 ٠,٧١ ٠,٦٩ ٠,٤٢ ٠,٣٠ ٠,١٥ ثكري احملدودةكاديال هيل
 ٢٧,٣٩ ٣٥,٤٤ ٢٨,١٨ ٣٣,٠٤ ٢٦,٢٧ سيبال احملدودة

 ٠,٩٤ ٠,٧٩ ١,٢١ ٠,٩٤ ١,١٥ جالكسو مسيث كالين فارماسوتيكلز احملدودة
 ١,٧٦ ١,٨٥ ١,٦٥ ١,٠٢ ٠,٩٧ كري فارماسوتيكلز احملدودة-ميداس

 ٠,٣٩ ٠,٣٩ ٠,٣١ ٠,٣٩ ٠,٢٩ صن فارماسوتيكل إندستريز احملدودة
اموع الفرعي ألجهزة االستنشاق 
الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات 

٣١,١٩ ٣٩,١٦ ٣١,٧٧ ٣٥,٦٩ ٢٨,٨٣ 

 العاملة باهليدروفلوروالكانأجهزة االستنشاق 
 املزودة مبقياس للجرعات

     

 ٢٤,٠٦ ١١,٠١ ٤,٠٣ ١,٢١ ٠,٤٧ سيبال احملدودة
 ٠,٢٦ ٠,١٥ ٠,٠٣٥ ٠,٠٢٤ ٠,٠٠ ز احملدودةكري فارماسوتيكل-ميداس

 ٠,٠٠ ٠,٠٢٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ صن فارماسوتيكال إندستريز احملدودة
العاملة اموع الفرعي ألجهزة االستنشاق 

  املزودة مبقياس للجرعاتباهليدروفلوروالكان
٢٤,٣٢ ١١,١٩ ٤,٠٦ ١,٢٣ ٠,٤٧ 

 ٥٥,٥١ ٥٠,٣٥ ٣٥,٨٤ ٣٦,٩٢ ٢٩,٣٠ اموع الكلي
  

                                                        
)١٥( UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34.  
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زاد مستوى استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية لتصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات   -٣٢
 طنا من قدرات استنفاد األوزون يف ٧٦٣,٦ إىل ٢٠٠٣ طنا من قدرات استنفاد األوزون يف عام ٥٧٨,٩من 
 أطنان من ٦٠٨,١عادل ، تقلص استهالك الكلوروفلوروكربون ليصل إىل ما ي٢٠٠٧ويف عام . ٢٠٠٦عام 

  :قدرات استنفاد األوزون، على النحو املبني يف اجلدول التايل
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اجلهة املصنعة )أطنان قدرات استنفاد األوزون(استهالك الكلوروفلوروكربون 

 ٨,٥ ١١,٦ ٧,٥ ٥,٩ ٢,٩ كاديال
 ٥٣٧,٧ ٦٩٨,٢ ٦٧٠,٩ ٦٨٧,٦ ٥٢٦,٦ سيبال

 ٢٠,١ ١٦,٩ ٢٥,٩ ٢٠,١ ٢٤,٦ جي إس كي
 ٣٤,٠ ٢٩,٠ ٢٩,٨ ٢١,٣ ١٨,٨ كري-ميداس

 ٧,٨ ٧,٩ ٦,٣ ٧,٩ ٦,٠ صن فارما
 ٦٠٨,١ ٧٦٣,٦ ٧٤٠,٤ ٧٤٢,٨ ٥٧٨,٩ اموع

ويرد يف اجلدول التايل توقعات الطلب على املواد الكلوروفلوروكربونية واهليدروفلوروالكان ألغراض   -٣٣
  :٢٠١٣-٢٠٠٨ للجرعات يف اهلند يف الفترة صنع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ املادة الدافعة )*أطنان مترية(استهالك املواد الكلوروفلوروكربونية واهليدروفلوروالكان 
 ٠ ٧١ ٢٠٣ ٣٣٨ ٤٨٤ ٦٠٤ الكلوروفلوروكربون
 ١ ٥٥٦ ١ ٤٠٥ ١ ٢٠٥ ٩٨٣ ٧٦٠ ٥٦٦ اهليدروفلوروالكان

 ١ ٥٥٦ ١ ٤٧٦ ١ ٤٠٨ ١،٣٢٢ ١ ٢٤٤ ١ ١٧٠ اموع
 استنادا إىل معدالت النمو خالل السنوات اخلمس املاضية، مع افتراض تقدمي املساعدة التقنية واملالية لالنتقال من تكنولوجيا (*) 

نتهاء من إزالة املواد الكلوروفلوروكربون إىل تكنولوجيا اهليدروفلوروالكان، اليت بدوا سوف يقتضي األمر ثالث سنوات إضافية لال
  .الكلوروفلوروكربونية

، كانت أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات يف اهلند ٢٠٠٣يف عام   -٣٤
ومت إعداد تركيبات متعددة . تصنع باستخدام ثالثة عشر عنصرا فعاال خمتلفا، على النحو املبني يف اجلدول أدناه

  . األجهزةالقوة للعديد من هذه
 أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات اليت تنتجها املنشأة

 العنصـــر
 جي إس كي سيبال كاديال

-ميداس
 كيــر

  األجهزة٪ جمموع األجهزة صن فارما

 ٪٦٤,٦ ١٨ ٦٤٧ ٩١٥ ٥٦ ٦٠٠ ٦١١ ٨٠٠ ١ ٠٤٤ ٥٠٥ ١٦ ٩٠٥ ٠٠٠ ٣٠ ٠١٠ سالبوتامول
 ٪١٦,٩ ٤ ٨٨٨ ٣٧٥  ١١٧ ٩٠٠ ١٠٧ ٤٧٥ ٤ ٦٦٣ ٠٠٠  بيكلوميثاسون
 ٪٦,٨ ١ ٩٥٢ ٤٠٠  ٢٧ ٤٠٠  ١ ٩٢٥ ٠٠٠  سالبوتامول/بيكلوميثاسون

 ٪٣,٣ ٩٥١ ٧٧١ ١٦٣ ٧٧١ ١٠ ٠٠٠  ٧٧٨ ٠٠٠  فلوتيكاسون/سامليتريول
 ٪٢,٩ ٨٤٩ ٠٧٠  ٤٣ ٠٠٠  ٧٨٦ ٠٠٠ ٢٠ ٠٧٠ إيرباتروبيوم
 ٪١,٣ ٣٧٦ ٩٤٨ ٥١ ٧٣٨ ١٥ ٢٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٠١٠ بوديسونايد
 ٪١,٣ ٣٧٤ ٢٧٠  ٦١ ٢٠٠  ٢٩٣ ٠٠٠ ٢٠ ٠٧٠ سالبوتامول/إيرباتروبيوم
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 أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات اليت تنتجها املنشأة
 العنصـــر

 جي إس كي سيبال كاديال
-ميداس

 كيــر
  األجهزة٪ جمموع األجهزة صن فارما

 ٪١,٣ ٣٦٣ ٥٧٢ ٢٧ ٣٧٩ ٧٥ ٩٠٠  ١٩١ ٠٠٠ ٦٩ ٢٩٣ فورموتريول/بوديسونايد
 ٪٠,٥ ١٥٤ ٠٠٠    ١٥٤ ٠٠٠  سامليتريول

 ٪٠,٥ ١٣٤ ٠٠٠    ١٣٤ ٠٠٠  فلوتيكاسون
 ٪٠,٢ ٦٦ ٠٠٠    ٦٦ ٠٠٠  كروموجليكيت

 ٪٠,٢ ٤٥ ٠٠٠    ٤٥ ٠٠٠  روبيومتيوت
 ٪٠,٢ ٤٤ ٦١٠  ١١ ٧٠٠  ٣١ ٠٠٠ ١ ٩١٠ فورموتريول

جمموع أجهزة االستنشاق املزودة 
 مبقياس للجرعات

١٥١ ٩٨٠ ٢٦ ٢٧١ ٠٠٠ ١٥١ ٣٦٣ 
١ 

١٠٠,٠ ٢٨ ٨٤٧ ٩٣١ ٢٩٩ ٤٨٨ ٩٧٤ ١٠٠٪ 

يف مشروع أجهزة االستنشاق وفيما يتعلق بالبيانات الواردة يف اجلدول السابق واملعلومات املقدمة   -٣٥
  :املزودة مبقياس للجرعات، يالحظ ما يلي

 أجهزة االستنشاق  يف املائة تقريبا من مجيع٨٢كانت نسبة ، ٢٠٠٣يف عام   )أ(
 تناكو).  يف املائة١٦,٩(ون سأو البيكلوميثا)  يف املائة٦٤,٦(على السالبوتامول حتتوي الكلوروفلوروكربونية 

  ؛ونسفلوتيكا/سالبوتامول أو سامليتريول/ونسعلى مزيج من البيكلوميثاحتتوي   باملائة أخرى١٠ نسبة
 يف املائة من جمموع أجهزة االستنشاق ٩١سيبال، أكثر من وهي وتصنع إحدى الشركات،   )ب(

 عة يف اهلند؛املصناملزودة مبقياس للجرعات الكلوروفلوروكربونية 

 أجهزة االستنشاق ة لتصنيعجهكرب أ ينثاوهي ، .كي. إس. أما شركة جي  )ج(
شركة ل جزئيا ة يف املائة من جمموع اإلنتاج، فمملوك٤ وتصنع،  املزودة مبقياس للجرعاتالكلوروفلوروكربونية

 .٥ املادة  يف بلد من غري بلدان) يف املائة٥٠,٦٧(أجنبية 

، ٢٠١٣ون الثاين كان/سوف يتم يف شهر ديسمربإىل تكنولوجيا اهليدروفلوروالكان يقدر أن التحول   -٣٦
فر خمزونات من ا تتووال .يةكلوروفلوروكربونمواد الأي بعد أربع سنوات من املوعد اإللزامي لإلزالة الكاملة لل

فترة الالكلوروفلوروكربون لدى مصنعي أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات لتغطية االحتياجات خالل 
وبناء عليه،  .ة الضروريات بشكل كامل على عملية حتديد االستخدامطلعت احلكومة املستفيدينأوقد  .االنتقالية

، من  املزودة مبقياس للجرعاتي أجهزة االستنشاقنتجستتمكن حكومة اهلند، مبساعدة من الوكاالت املنفذة وم
  .٢٠٠٩كانون الثاين / ينايرحبلولرية هو اجلاإلعفاء لالستعماالتطلب 
 على وثيقة املشروع املشترك بني مصانع إنتاج أجهزة ٢٠٠٩نيسان /أبريلمن املتوقع أن يتم التوقيع يف   -٣٧

  :وفيما يلي بيان حالة تنفيذ املشروع على مستوى املنشآت. االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات واليوئندييب
أن حتقق التحويل إىل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس " كاديال هيلثكري" تتوقع شركة   )أ(
وسيجري إعداد .  شهرا٢٦ و٢٤اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان يف غضون فترة تتراوح بني للجرعات 

كما ينتظر وضع مواصفات املعدات الالزمة خلط التصنيع يف صيغتها النهائية قبل منتصف . املنتج داخل الشركة
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وقع طرح أجهزة االستنشاق ويت. ٢٠١١، ويعتزم التركيب وتشغيل املعدات يف الربع األول من عام ٢٠٠٩عام 
  ؛٢٠١٢املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان يف السوق احمللية خالل عام 

أعدت سيبال بالفعل داخل منشآا أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد   )ب(
إىل أن هذه املنشأة تصدر جزءا من إنتاجها إىل ونظرا .  منتجا خمتلفا١٥على اهليدروفلورواركان ويستخدم فيها 

 وبلدان غري عاملة مبوجب هذه املادة، من الضروري إعداد مجيع األجهزة يف امتثال ٥بلدان عاملة مبوجب املادة 
ومن املتوقع أن يستغرق التحويل الكامل إىل أجهزة االستنشاق املزودة . ملتطلبات اهليئات التنظيمية العديدة

ويعتزم وضع مواصفات املعدات .  شهرا٢٧ و٢٥جرعات اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان ما بني مبقياس لل
؛ على أن جيري التركيب والتشغيل خالل الربع األول من عام ٢٠٠٩يف صورا النهائية حبلول منتصف عام 

د على اهليدروفلورواركان ؛ وأن تطرح مجيع أنواع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتم٢٠١١
  ؛٢٠١٢يف السوق احمللية خالل عام 

فقد استحدثت بالفعل من خالل شركتها األم أجهزة " .كي. إس. جي"شركة أما   )ج(
االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان واحملتوية على السالبوتامول واألجهزة 

ويلزم تركيب معدات امللء املناسبة للتركيبات املعتمدة على اهليدروفلورواركان . ناحملتوية على البيكلوميثاسو
واحلصول على املوافقة املؤسسية على أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على 

 ٢٠١١من عام  ومن املتوقع أن يتم تركيب املعدات اجلديدة قبل الربع األخري .اهليدروفلورواركان املصنعة حمليا
وطرح أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان املصنعة حمليا يف السوق 

  ؛٢٠١٢احمللية خالل عام 
بأنشطة حتضريية واسعة النطاق للتحويل إىل " كري فارماسوتيكلز-ميداس" قامت شركة   )د(

وتتوقع هذه املنشأة أن يستغرق التحويل الكامل إىل أجهزة . نالتكنولوجيا املعتمدة على اهليدروفلورواركا
وسيجري .  شهرا٢٥ و٢٢االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان ما بني 

ومن املتوقع وضع مواصفات املعدات يف صورا النهائية حبلول منتصف عام . إعداد املنتج داخل الشركة
وينتظر أن تطرح املنتجات اجلديدة اليت . ٢٠١١ جيري التركيب والتشغيل حبلول أوائل عام ، على أن٢٠٠٩

  ؛ ٢٠١٢تعتمد على اهليدروفلورواركان يف السوق احمللية خالل عام 
أن يستغرق التحول الكامل إىل التركيبات املعتمدة على " صن فارما"تتوقع   )ه(

ومن املتوقع . سيجري االضطالع بإعداد املنتج داخل الشركةو.  شهرا٢٦ و٢٤اهليدروفلورواركان ما بني 
، على أن جيري التركيب والتشغيل ٢٠٠٩وضع مواصفات املعدات يف صورا النهائية حبلول منتصف عام 

وينتظر أن تطرح أجهزة االستنشاق اجلديدة املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على . ٢٠١١حبلول أوائل عام 
  .٢٠١٢رواركان يف السوق احمللية خالل عام اهليدروفلو
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  )١٦(إندونيسيـا
استخدمت املواد الكلوروفلوروكربونية لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة ومنتجات   -٣٨

، "دايا فاريا"، و"أوتسوكا("األيروسوالت الصيدلية األخرى من جانب العديد من املؤسسات الوطنية 
ويف "). جالكسو مسيث كالين"، و"بورينغر إنغلهامي"، و"أسترا زينيكا("نسيات واملتعددة اجل") كونيميكس"و

عن إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات بسبب ندرة " كونيميكس"، توقفت شركة ٢٠٠٥سنة 
حول إىل مادة املواد الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدلية يف السوق احمللي، والرتفاع التكاليف املرتبطة بالت

  .دافعة ال حتتوي على الكلوروفلوروكربون
من بني املؤسسات املتعددة اجلنسيات األربع اليت تزود إندونيسيا حاليا بأجهزة االستنشاق املزودة   -٣٩

بتصنيع أجهزة ) بورينغر" (بييت بورينغر إنغلهامي إندونيسيا"مبقياس للجرعات تقوم شركة واحدة هي شركة 
وترد يف اجلدول أدناه مستويات إنتاج أجهزة . لوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات حمليااالستنشاق الك

 حبسب ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت حتتوي على الكلوروفلوروكربون للفترة 
لوروفلوروكربونية التوقف ائيا عن إنتاج أجهزة االستنشاق الك" بورينغر"وقررت شركة . العنصر الفعال

ويوجد خمزون كافٍ من املواد الكلوروفلوروكربونية الصاحلة . ٢٠٠٩املزودة مبقياس للجرعات حبلول اية 
. ٢٠١٠ و٢٠٠٩لالستخدامات الصيدلية لتصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف العامني 

اجلوهرية للمواد الكلوروفلوروكربونية ألغراض ولذلك، لن تطلب حكومة إندونيسيا أي إعفاء لالستعماالت 
  .تصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العنصر الفعال  )وحدات(أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت حتتوي على الكلوروفلوروكربون 
  ٩٤ ٥٠٠  ١٠٨ ٥٠٠  ١٧٠ ٧٠٩  ٨١ ٦٦١  ميتابروتريينول

  -  ٣٧ ٥٠٠  ٢١ ٦٨٧  ٢١ ٣٦٦  اتروبيومإيرب
  ١١ ٢٥٠  ٢٢ ٥٠٠  ١٠ ٧٣١  ١٠ ٧٥٨  فينوتريول/إيرباتروبيوم
  ١١٢ ٥٠٠  ٤٩١ ٢٥٠  ٢١٤ ٣٩١  ٢٠٨ ٠٤٤  )بقوتني خمتلفتني(فينوتريول 
  ٧٣ ٥٠٠  ٩١ ٠٠٠  ٤٧ ٣٧٧  ٤٩ ٥١١  ألبوتريول/إيرباتروبيوم

  ١٥٠ ٨٠٠  ١٩٨ ٠٠٠  ١٢٧ ٦٣٠  ٢٣ ٧١٦  )بأربع قوى خمتلفة(بوديسوداين 
  ٤٤٢ ٥٥٠  ٩٤٨ ٧٥٠  ٥٩٢ ٥٢٥  ٣٩٥ ٠٥٦  اموع

بأطنان (استهالك الكلوروفلوروكربون 
  )قدرات استنفاد األوزون

٩,٣  ١٤,٩  ١١,٥  ٨,٩  

  

                                                        
)١٦(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/35.  
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  )١٧(مجهورية إيران اإلسالمية
 جهاز الستنشاق ٨٥ ٠٠٠يستورد البلد حنو مليونني من أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات و  -٤٠

 يف املائة من أجهزة االستنشاق ١٠ويعتمد حنو . سنويا من خالل شركات متعددة اجلنسيات فةاملساحيق اجلا
هي الشركة الوحيدة " شركة خمتربات سينا دارو"و. املزودة مبقياس للجرعات املستوردة على اهليدروفلوروالكان

ويشمل . رية إيران اإلسالميةذات امللكية احمللية لتصنيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف مجهو
اإلنتاج احلايل أجهزة لالستنشاق مزودة مبقياس للجرعات تعمل بسالبوتامول، وبيكلوميثاسون، وسامليتريول، 

). أيرلندا" (واترفورد احملدودة–نورتون"وقدمت التكنولوجيا الالزمة إلنتاج سالبوتامول من شركة . وكرومولني
ة أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية الثالثة األخرى املزودة مبقياس وقامت الشركة بتطوير ووضع تركيب

  : وترد يف اجلدول أدناه مستويات إنتاج هذه األجهزة. للجرعات
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

  وحدات االستنشاق العنصر الفعال

  بالجرعات المقننة

  أطنان

 الكلوروفلوروكربون

  وحدات االستنشاق

  بالجرعات المقننة

  نانأط

 الكلوروفلوروكربون

  وحدات االستنشاق

  بالجرعات المقننة

  أطنان

 الكلوروفلوروكربون

  وحدات االستنشاق

  بالجرعات المقننة

  أطنان

الكلوروفلوروكربون

 ٨٩,٩١ ٤ ٢٩٩ ٣٠٤ ٥٥،٨٢ ٢ ٦٦٤ ٧٥٨ ٧٥،٤٠ ٣ ٦٠٠ ٧٦٢ ٦٦،٣٤ ٣ ١٧٥ ٦٦٠ سالبوتامول

   ٥،٥٩ ٢٦٧ ٠٣٣ ٠،٠٦ ٢ ٩٢٠ ٠،٠٦ ٢ ٨٤٤ بيكلوميثاسون

 ٢,٠٠ ٩٥ ٤٥٠ ٠،١١ ٥ ٣٥٣     كرومولين

 ٤,٥٠ ٢١٤ ٩٦٦ ٢،٠٨ ٩٩ ١٣١ ٠،٠٤ ١ ٧٠٦   سالميتيرول

 ٩٦,٤٠ ٤ ٦٠٩ ٧٢٠ ٦٣،٦٠ ٣ ٠٣٦ ٢٧٥ ٧٥،٥٠ ٣ ٦٠٥ ٣٨٨ ٦٦،٤٠ ٣ ١٧٨ ٥٠٤  المجموع

 للجرعات وقد قررت الشركة حتويل ثالثة من أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس  -٤١
. أ١٣٤-إىل تكنولوجيا تعتمد على اهليدروفلوروكربون) سالبوتامول، وبيكلوميثازون، وسامليتريول(اليت تنتجها 

ولن يتم حتويل أجهزة االستنشاق . وسوف حيتاج هذا إىل نقل تكنولوجيا من مؤسسة متلك اخلربة يف هذا الصدد
  . أجهزة تعمل باهليدروفلوروالكان يف إطار هذا املشروعالكلوروفلوروكربونية اليت تعمل بالكروموجليكيت إىل

منذ املوافقة على مشروع حتويل أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات، مت منح عقود إلعداد   -٤٢
ومن املتوقع تركيب املعدات قبل . التركيبات لألجهزة اليت تعمل باهليدروفلورواركان وملعدات التصنيع اجلديدة

، مع املوافقة على أجهزة االستنشاق احملتوية على السالبوتامول واهليدروفلورواركان ٢٠٠٩أيلول /رباية سبتم
. ٢٠١١، وبقية أجهزة االستنشاق اهزة مبقياس للجرعات خالل الربع األول من عام ٢٠١٠قبل اية عام 

حىت توافق " سينا دارو"ربونية يف وسيتم اإلبقاء على املعدات وقدرات التصنيع اخلاصة باملواد الكلوروفلوروك
  .السلطات املختصة على أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تعتمد على اهليدروفلورواركان

                                                        
)١٧(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/36.  
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  )١٨(املكسيـك
 بإنتاج أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية Laboratorios Salus" معامل سالوس"تقوم شركة   -٤٣

سالبوتامول، : ، وهي تشمل العناصر الفعالة الثالثة اآلتية١٩٩٩ كسيك منذاملزودة مبقياس للجرعات يف امل
وميثل إنتاج أجهزة استنشاق السالبوتامول والبيكلوميثاسون املزودة مبقياس . وبيكلوميثاسون، وكروموجليكيت

 يف املائة من ٧٠وخيصص حوايل .  يف املائة من االنتاج اإلمجايل هلذه األجهزة يف تلك املنشأة٩٩للجرعات نسبة 
أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اليت تنتجها تلك الشركة لنظام الصحة االجتماعية يف املكسيك 

 يف املائة من اإلنتاج املتبقية فهي ٣٠أما نسبة الـ. وغريه من اخلدمات الصحية الطبية اليت تقدمها احلكومة
  :نتاج ألجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املذكورةويبني اجلدول التايل مستويات اإل. للسوق احمللي

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
  وحدات االستنشاق العنصر الفعال

 باجلرعات املقننة
  أطنان

 الكلوروفلوروكربون
  وحدات االستنشاق
 باجلرعات املقننة

  أطنان
 الكلوروفلوروكربون

  وحدات االستنشاق
 باجلرعات املقننة

  أطنان
 نالكلوروفلوروكربو

 ٥٨,٦٠ ٢ ٩٠٢ ٧٠٤ ٣٧,٣٤ ٢ ١٣٦ ٧٥٠ ٤٠,٣٥ ١ ٧٤٦ ٣٤٧ سالبوتامول
 ١١,٦١ ٥٧٥ ٢٤٦ ٩,٤٨ ٥٤٢ ٥٢٧ ١٥,١٣ ٦٥٥ ٠٠٥ بيكلوميثاسون

 ٠,٧٠ ٣٤ ٦٦٤ ٠,٦٨ ٣٨ ٧٣٦ ١,٧١ ٧٣ ٩٠٩ كروموجليكيت
 ٧٠,٩١ ٣ ٥١٢ ٦١٤ ٤٧,٥٠ ٢ ٧١٨ ٠١٣ ٥٧,١٩ ٢ ٤٧٥ ٢٦١ اموع

فلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعات واحملتوية على إيباتروبيوم أيضا تنتج أجهزة االستنشاق الكلورو  -٤٤
 طنا من املواد ٢٦ استعملت تلك الشركة حوايل ٢٠٠٦ويف  .وطنية يف املكسيك، وتنتجها شركة عرب

، أدخلت تلك الشركة جهاز االستنشاق باملسحوق اجلاف ٢٠٠٤حزيران /ويف يونيه .الكلوروفلوروكربونية
إلحداث حتسينات كبرية ومستمرة يف وظائف الرئة للمرضى الذين يعانون من االنسداد الرئوي  تيوتروبيوم

وتستورد كذلك يف املكسيك أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اخلالية من . املزمن
 الكلوروفلوروكربون على يد ثالث شركات متعددة اجلنسيات، وحتتوي تلك األجهزة على العناصر الفعالة

كروموجليكيت، وبوديسونايد، وبيكلوميثاسون، وفلوتيكاسون، وسالبوتامول، ومزيج : اآلتية
 مليون جهاز ٢،٤، استوردت تلك الشركات أكثر من ٢٠٠٦ويف . بيكلوميثاسون، وسامليتريول/سالبوتامول

  .من أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اخلالية من الكلوروفلوروكربون
ملية تقدمي العطاءات الختيار مورد للتكنولوجيا الالزمة إلعداد أجهزة االستنشاق املزودة أكملت ع  -٤٥

تشرين الثاين /مبقياس للجرعات اليت تعمل باهليدروفلوروالكان وحتتوي ثالثة عناصر فعالة خمتلفة يف نوفمرب
 جهات تصنيع صمامات غري أنه نظرا لعدم تلقي أي عروض بعد انقضاء عام، فقد وجهت الدعوة إىل. ٢٠٠٨

وبناء عليه، وقع . أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات لكي تتقدم بعطاءات لتوفري التكنولوجيا الالزمة
وسيبدأ . ٢٠٠٩أيلول /ومن املتوقع تركيب آالت امللء اجلديدة حبلول سبتمرب. االختيار على إحدى الشركات

من أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات احملتوية على ) ثالث جمموعات(إنتاج اموعات التجارية 
ويف حالة جناح التحويل إىل أجهزة . السالبوتامول واهليدروفلورواركان بعد االنتهاء من تركيب املعدات اجلديدة

                                                        
)١٨(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/44.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4  

27 

مل االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات احملتوية على السالبوتامول واهليدروفلورواركان، ميكن إكمال إعداد وع
ومن املتوقع أن جيري تسجيل . ٢٠١٠التركيبة للجهازين اآلخرين املزودين مبقياس للجرعات حبلول اية 

وتعتزم حكومة املكسيك . ٢٠١١األجهزة الثالثة املعتمدة على اهليدروفلورواركان خالل النصف األول من عام 
فرة بالفعل لكي تستعملها املنشأة خالل عملية أن ختتزن املواد الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدلية املتوا

وستعمل معدات التصنيع املطلوبة إلنتاج أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس . التحول
، حني يتعني تسجيل األنواع األربعة من أجهزة االستنشاق املعتمدة على ٢٠١١للجرعات حىت منتصف عام 

  .اهليدروفلورواركان مجيعا

  )١٩(باكستـان
 املزودة مبقياس للجرعات يف باكستان يف عام يةصناعة أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونبدأت   -٤٦

ماليني  ٤، ويبلغ حجم اإلنتاج السنوي احلايل "ين باكستان احملدودةجالكسو مسيث كال" عن طريق ١٩٨١
ع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس يصنن لتان التاليتان اإلضافيتا الشركتأنشئتومنذ ذلك احلني،  .جهاز

  :للجرعات

، اليت مت تأسيس وتسجيل منتجاا Zafa Pharmaceutical Laboratories" معامل زافا الدوائية"  ) أ(
 ؛)السنة/استنشاق مزودة مبقياس للجرعات مليون جهاز ٠,٢اإلنتاج احلايل  (١٩٩٨يف عام 

 عملخط إنتاج مست ٢٠٠٤، اليت اشترت يف عام Macter International" ماكتر الدولية"  )ب(
 واختبار اثنني من منتجات فيها إعداد املزودة مبقياس للجرعات، وبدأ الكلوروفلوروكربونيةألجهزة االستنشاق 

 ٢٠٠٨ أول ثالثة منتجات يف عام شرِع يف إطالق و٢٠٠٧أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات يف عام 
 وبناء عليه، مل تكن .)السنة/استنشاق مزودة مبقياس للجرعات ماليني جهاز ١٠ احلايل ويبلغ حجم اإلنتاج(

  .هذه املنشأة مستحقة لتلقي املساعدة من الصندوق املتعدد األطراف
 على  املنتجة يف باكستانالوقت احلايل، تعتمد مجيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعاتيف   -٤٧

 توجد إمكانية أو قدرة حملية على إنتاج أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات غري الكلوروفلوروكربون وال
 يف ة، بلغ إمجايل مركبات الكلوروفلوروكربون املستخدم٢٠٠٧ويف عام  .املعتمدة على الكلوروفلوروكربون

 عناصروال .وزون من قدرات استنفاذ األطنا ٩٩,٦ جهاز استنشاق مزود مبقياس للجرعات يني مال٤,٢١تصنيع 
)  الثالثشركاتال وتقوم بتصنيعه(الفعالة يف أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات هي السالبوتامول 

 ،ونسفلوتيكا/ والسامليتريول،ونسوالبيكلوميثا) "زافا" و"ماكتر" وتقوم بتصنيعه(ون سالبيكلوميثا/والسالبوتامول
  ). فقط"ماكتر" وتصنعها(ولون أسيتونيت نسي والتريام، والسامليتريول،واإليرباتروبيوم

يقترح املشروع تقدمي املساعدة إىل الشركات املصنعة للتحويل إىل التكنولوجيات املعتمدة على   -٤٨
وال توجد يف البلد أي قدرات تسمح بتخزين املواد . اهليدروفلوروالكان، مع دعم أنشطة التثقيف العام والتوعية

عليه، سوف تستفيد احلكومة بإجراءات ترشيحات اإلعفاء لالستعماالت اجلوهرية و. الكلوروفلوروكربونية
  .٢٠٠٩لطلب املواد الكلوروفلوروكربونية بعد عام 

                                                        
)١٩(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/42.  
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 على وثيقة املشروع املشترك بني مصانع أجهزة ٢٠٠٩نيسان /من املتوقع أن يتم التوقيع يف أبريل  -٤٩
  :فيما يلي بيان حبالة تنفيذ املشروع على مستوى املنشأةو. االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات واليوئندييب

 من خالل استشاري خارجي، بوضع املواصفات لتركيبة جهاز ،."كي.إس.جي"تقوم شركة   )أ(
. االستنشاق املزود مبقياس للجرعات احملتوي على اهليدروفلورواركان والسالبوتامول ومعدات التصنيع املقترنة به

 وستطرح أجهزة االستنشاق املزودة ٢٠١٠كيب املعدات حبلول الربع األخري من عام ومن املتوقع أن يتم تر
مبقياس للجرعات احملتوية على اهليدروفلورواركان والسالبوتامول يف السوق احمللية خالل الربع األول من عام 

  ؛٢٠١١
تركيبة جهاز ، مبساعدة من اليوئندييب، بوضع املواصفات ل"زافا فارماسوتيكل"تقوم معامل   )ب(

االستنشاق املزود مبقياس للجرعات احملتوي على اهليدروفلورواركان والسالبوتامول ومعدات امللء الالزمة، 
ويعتزم املوافقة على تركيبة اهليدروفلورواركان . ٢٠٠٩وذلك لطلب تقدمي العطاءات خالل الربع الثاين من عام 

، على أن تطرح أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس ٢٠١٠ عام اجلديدة وتركيب وتشغيل معدات التصنيع يف اية
  ؛ ٢٠١١للجرعات احملتوية على اهليدروفلورواركان والسالبوتامول يف السوق احمللية قبل منتصف عام 

. خبدمات إحدى اجلامعات احمللية يف إعداد تركيبة اهليدروفلورواركان" ماكتر الدولية"تستعني   )ج(
وبالرغم من عدم وجود . ضا مفاوضات مع موردي املعدات لتوريد خطوط ملء جديدةوجتري هذه الشركة أي

موعد حمدد بعد لطرح أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات اجلديدة املعتمدة على اهليدروفلورواركان، 
  .٢٠١١من املتوقع توفريها يف السوق احمللية خالل عام 

  )٢٠(أوروغـواي
ملكية عامة (، Laboratorios Haymann S.A" معامل هاميان احملدودة"شركة ، تقوم ١٩٨٠منذ عام   -٥٠

 لكل من السوق املزودة مبقياس للجرعاتالكلوروفلوروكربونية أجهزة االستنشاق ، بإنتاج ) يف املائة١٠٠بنسبة 
تنشاق اس مليون جهاز ١,٥، كانت القدرة املركبة ١٩٩٤وحبلول عام . احمللية وكمية حمدودة من الصادرات

 أطنان من ١٠، وبلغ استهالك الكلوروفلوروكربون حوايل )مماثلة للقدرة احلالية(العام /مزود مبقياس للجرعات
  : املزودة مبقياس للجرعاتالتاليةأجهزة االستنشاق قدرات استنفاد األوزون ألغراض تصنيع 

 جمموع الوحدات الدواء
 ٢٠٩ ٣٠٠ سالبوتامول
 ٢ ٧٠٠ سامليتريول
 ٣ ٤٠٠ يكيتكروموجل

 ١ ٨٠٠ فلوتيكاسون
 ١٧ ٦٠٠ بيكلوميثاسون
 ١٧٧ ٣٠٠ بيكلوميثاسون/سالبوتامول
 ١٦ ٨٠٠ فينوتريول
 ٥ ٩٠٠ إيرباتروبيوم
 ١ ١٠٠ بوديسونايد
 ١٥٠ فلوتيكاسون+سامليتريول

 ٤٣٦ ٠٥٠ امــــوع

                                                        
)٢٠(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/44.  
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: خدام اهليدروفلوروالكان كمادة دافعةإعادة تركيب العقاقري التالية باست" معامل هاميان احملدودة"وتعتزم   -٥١
، وفينوتريول ) وحدة١٤٠ ٠٠٠(فلوتيكاسون /، وسامليتريول) وحدة١٧٠ ٠٠٠(سالبوتامول 

وال توجد يف الوقت ).  وحدة٥٠ ٠٠٠(، وفلوتيكاسون ) وحدة٤٠ ٠٠٠(، وإيرباتروبيوم )وحدة٢٠,٠٠٠(
ودة مبقياس للجرعات املعتمدة على احلايل براءات يف أوروغواي لتركيبات أجهزة االستنشاق املز

بإحالل تركيبات األجهزة املعتمدة على اهليدروفلوروالكان " معامل هاميان"وسيقوم موظفو . اهليدروفلوروالكان
  .ولذلك فلن يلزم إبرام اتفاق لنقل التكنولوجيا أو الترخيص ا لتنفيذ هذا املشروع االستثماري. حمليا
تركيبات أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املعتمدة على من املتوقع تسجيل مجيع   -٥٢

، ولذلك فقد ال يوجد طلب على االستخدامات الضرورية للمواد ٢٠٠٩اهليدروفلورواركان قبل اية عام 
غري أنه جيري رصد هذه احلالة عن كثب حتسبا ملا قد يقع من حوادث . ٢٠٠٩الكلوروفلوروكربونية بعد عام 

  .ة وضع تركيبة أجهزة االستنشاقخالل إعاد
، واستخدم يف إنتاج جمموعات ٢٠٠٧مت تركيب خط تصنيع اهليدروفلورواركان اجلديد بنجاح يف عام   -٥٣

وجيري حاليا إنتاج أجهزة االستنشاق . االستقرار للتركيبات األربع اجلديدة املعتمدة على اهليدروفلورواركان
ومن املتوقع أن . بعد طرح األجهزة املعتمدة على اهليدروفلورواركان يف السوقالكلوروفلوروكربونية ألنه مل يتم 

يتم تسجيل مجيع أجهزة االستنشاق املزودة مبقياس للجرعات املعتمدة على اهليدروفلورواركان حبلول اية عام 
ت، ويتم تدمري وعندئذ سيتوقف تصنيع أجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربونية املزودة مبقياس للجرعا. ٢٠٠٩

  .مجيع املعدات املطلوبة حصرا إلنتاج تلك األجهزة
___________  


