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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال ،من  27إلى  31مايو/أيّار 2019

تقرير االجتماع الثالث والثمانين للجنة التنفيذية
مقدمة
عقد االجتماع الثالث والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر
.1
ُ
منظمة الطيران المدني الدولي ،مونتريال ،كندا ،من  27إلى  31مايو/أيار .2019
وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  18/XXXلالجتماع
.2
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
(أ)

أطراف غير عاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :بلجيكا ،وكندا (الرئيس)،
وفرنسا ،وهنغاريا ،واليابان ،والنرويج ،والواليات المتحدة األمريكية؛

(ب)

أطراف عاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :األرجنتين ،وبنن ،والصين،
وغرينادا ،والكويت ،والنيجر ورواندا (نائب الرئيس).

وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين ممثلون
.3
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) باعتبار كل منهما وكالة منفذة
وأمين خزانة الصندوق ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.
وحضر أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون ،ورئيس مكتب االجتماع الثالثين
.4
لألطراف.
وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة ،ووكالة التحقيق البيئي ،ومعهد الحوكمة
.5
والتنمية المستدامة ،وبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد ،ورابطة منتجي غازات التبريد في الهند.
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البند  1من جدول األعمال :افتتاح االجتماع
افتتح االجتماع الرئيس ،السيد فيليب شيموني ،الذي رحب بالمشاركين في االجتماع األول لعام  .2019وقال
.6
إن اللجنة التنفيذية لديها عدد من قضايا السياسات للمناقشة فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي .وفي هذا الصدد ،شجع
األعضاء على تحقيق تقدم فيما يتعلق بوضع مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
حتى يمكن إدراج نتائج ملموسة في تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الحادي والثالثين لألطراف .كما أشار ،فيما
يتعلق بكفاءة الطاقة ،إلى أن األمانة أعدت وثائق لمساعدة األعضاء في مداوالتهم حول طرق تفعيل مقررات
األطراف بشأن هذه المسألة ،وبشأن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بتعبئة الموارد التي يمكن
استخدامها لتحسين كفاءة الطاقة عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،وبشأن المعلومات التقنية
المتعلقة بكفاءة الطاقة الواردة في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي .وفيما يتعلق بالهيدروفلوروكربون،23-
ستنظر اللجنة في خيارات مقترح المشروع لمساعدة بلد من بلدان المادة  5في تحقيق تدابير الرقابة على اإلنتاج
الثانوي من الهيدروفلوروكربون 23-بموجب تعديل كيغالي وستناقش ما إذا كانت ستوفر توجيهات بشأن السياسات
فيما يتعلق بمشروعات مماثلة في بلدان المادة  5األخرى.
وكانت هناك حاجة أيضا إلى توجيهات من اللجنة بشأن أعمال الرصد والتقييم ،بما في ذلك الدراسة المكتبية
.7
المنقحة لتقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،واختصاصات لتقييم استدامة
إنجازات بروتوكول مونتريال ،واختصاصات لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة.
وأعدت األمانة وثيقة تقدم نظرة عامة على النظم الحالية للرصد واإلبالغ والتحقق وإصدار التراخيص
.8
والحصص واجبة اإلنفاذ التي تم تطويرها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف لمساعدة األعضاء في متابعة القضايا
التي أثارتها األطراف فيما يتعلق باالنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوروكربون .11-وكان معروضا على اللجنة
أيضا تقرير شامل من حكومة الصين عن نظم البلد الحالية للرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ فيما يتعلق باتفاقاتها ذات
الصلة مع اللجنة التنفيذية الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،باإلضافة إلى تقرير بشأن النظام الحالي لرصد استهالك عوامل نفخ الرغاوى في
الشركات التي تتلقى مساعدة بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
البلد ،بما في ذلك منهجية للتحقق.
وباإلضافة إلى قضايا السياسات ،ستنظر اللجنة التنفيذية في  88مشروعا ونشاطا بقيمة إجمالية قدرها 68
.9
مليون دوالر أمريكي .وتضمنت هذه المشروعات واألنشطة العديد من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي ،وطلبات إعداد المشروع للمرحلتين الثانية
والثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وستناقش اللجنة التنفيذية بنود جدول األعمال
القياسية ،بما في ذلك المسائل المالية المتعلقة بالمساهمات وأرصدة المشروعات وتسوية الحسابات ،وتحديث عن حالة
تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  ،2021-2019وتقارير عن عدد كبير من المشروعات المحددة ،وتقارير إنجاز
المشروعات والتأخيرات في تقديم الشرائح.
ومن بين الوثائق األخرى التي يتعين النظر فيها :موجز لتحليل بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال
.10
ومشروع النموذج المنقح لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري إلدراج المواد الهيدروفلوروكربونية الخاضعة للرقابة
بموجب تعديل كيغالي؛ ووثيقة تحتوي على تحليل إضافي ،حسب البلد ،للقضايا المتعلقة بوحدات إدارة المشروعات
والتكاليف المؤسسية األخرى؛ وورقة تحدد العناصر الرئيسية لسياسة جنسانية محتملة للصندوق المتعدد األطراف.
وسيعاد إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في االجتماع الحالي لدراسة المبادئ التوجيهية لقطاع
.11
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والستعراض المبادئ التوجيهية وشكل اإلبالغ الموحد المستخدم أثناء
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التحقق من إزالة إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون ومعالجة المسائل المتعلقة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين .
وفي الختام ،ذ ّكر الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية بأن توجيهاتهم سيكون لها أثر على عمل الصندوق المتعدد
.12
األطراف ،وحثهم على إحراز تقدم كبير في جميع المسائل المعروضة عليهم ،وشكرهم على التزامهم المستمر.

البند  2من جدول األعمال :المسائل التنظيمية
(أ)

إقرار جدول األعمال

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.13
 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1بصيغته المعدلة شفهيا:
-1

افتتاح االجتماع.

-2

المسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم العمل.

-3

أنشطة األمانة.

-4

المسائل المالية:
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات؛

(ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

(ج)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر
(3/82ب))؛

(د)

تسوية حسابات عام ( 2017المقرر (5/82ز)).

-5

بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال.

-6

التقييم:
(أ)

الدراسة النظرية المنقحة عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي؛

(ب)

اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛

(ج)

اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.
3
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-7

-8

-9

تنفيذ البرنامج:
(أ)

تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛

(ب)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام .2019

تخطيط األعمال:
(أ)

تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة -2019
2021؛

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح.

مقترحات المشروعات:
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات؛

(ب)

التعاون الثنائي؛

(ج)

برامج العمل:

(د)

()1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2019؛

()2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2019؛

()3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2019؛

المشروعات االستثمارية؛

-10

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم
إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر (86/82ج)).

-11

استعراض نظم التكاليف اإلدارية :تحليل حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعات ،والتعزيز
المؤسسي ،والوكاالت المنفذة ،بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج المساعدة على
االمتثال ،والوحدات األساسية والعناصر األخرى من نظام التكاليف اإلدارية ،ومعلومات عن التحقق
المستقل على المستوى الوطني (المقرر (82/82ب)).

-12

المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال:
(أ)

كفاءة استخدام الطاقة:
()1

ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  2/XXVIIIوالفقرة  2من
المقرر  5/XXXلألطراف (المقرر (83/82ج))؛
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(ب)

()2

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر (83/82د))؛

()3

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة
استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر ( 3/82هـ) (المقرر
(83/82و))؛

(ب)

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر )84/82؛

(ج)

الثانوي

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات
الهيدروفلوروكربون( 23-المقرر .)85/82

الرقابة

على

المنتج

-13

سياسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد األطراف (المقرر ( 7/81هـ)).

-14

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال إلى االجتماع
الحادي والثالثين لألطراف.

-15

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.

-16

مسائل أخرى.

-17

اعتماد التقرير.

-18

اختتام االجتماع.

تنظيم العمل

 .14وافقت اللجنة التنفيذية على النظر ،في إطار البند  16من جدول األعمال ،مسائل أخرى ،في القضايا المتعلقة
بمواعيد وأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة التنفيذية.
ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على إعادة إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي:
.15
األرجنتين وكندا والصين وفرنسا وغرينادا والنيجر والنرويج والواليات المتحدة األمريكية.

البند :3

أنشطة األمانة

رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي .وأعرب عن حزن
.16
جميع الزمالء لوفاة السيد ماني سوبرامانيان ،الذي كان أول مسؤول إلدارة الصندوق وأول مسؤول إداري له والذي
قدم مساهمات فائقة إلنشاء البنية التحتية ونظم تشغيل األمانة.
وقدم بعد ذلك الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/2التي قدمت لمحة عامة عن العمل الذي أجرته
.17
األمانة منذ االجتماع الثاني والثمانين ،بما في ذلك ملخصات لالجتماعات التي حضرها موظفو األمانة والبعثات التي
5
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قاموا بها .وقال إن األمانة مع أمين الخزانة استمرا في تقديم معلومات عن الصندوق المتعدد األطراف التي طلبتها
بلدان مانحة عديدة كانت قد وافقت على النظر في سداد المساهمات المتأخرة للصندوق.
وأجرت األمانة مناقشات غير رسمية مع التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي بشأن بناء قيادة رفيعة
.18
المستوى وتيسير التعاون فيما بين أصحاب المصلحة بهدف دعم الكفاءة المعززة الستخدام الطاقة في قطاع التبريد
عندما تنفذ البلدان التخفيض التدريجي الستخدام غازات التبريد بالهيدروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال.
وكانت األمانة قد اقترحت دعما أكبر لتدابير السياسات والتدابير التنظيمية وغيرها من التدابير للنهوض باعتماد
المعدات ذات الكفاءة األعلى الستخدام الطاقة ،بما في ذلك في مجال تصميم المباني المحسن ،خارج نطاق المبادرات
التي تتعلق مباشرة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
وفيما يتعلق بمسألة تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف
.19
) ،(MOPANاستضافت الشبكة االجتماع األولي للتقييم في مقرها في باريس في فبراير/شباط  .2019وفي ذلك
االجتماع ،قدمت رئيسة الشبكة الفريق الذي سيتولى المسؤولية عن التقييم وأعطت وصفا موجزا لكيفية إجراء التقييم،
بما في ذلك أصحاب المصلحة المشاركين ،ودورة التقييم والمنهجية .وقدم كبير الموظفين عرضا عن الصندوق
المتعدد األطراف ،يغطي حوكمته ،ونموذج أعماله وإنجازاته .وستعقد اجتماعات بين األمانة والشركة االستشارية
المستقلة التي عينتها الشبكة لتنفيذ التقييم في يوليه/تموز  2019ويجري حاليا تنظيم اجتماعات ثنائية مع الوكاالت
المنفذة.
 .20وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالموظفين ،عينت األمانة السيد ساسا سفييتيتش لشغل الوظيفة الشاغرة
لمسؤول المعلومات ،على أساس مؤقت ،وللمساعدة في التحضيرات لالجتماعين الثالث والثمانين والرابع والثمانين.
كما شرح كبير الموظفين أن المسؤوليات وتعقد المهام المرتبطة بثالث وظائف قد زادت بدرجة عالية .ولذلك ،فهو
يلتمس المشورة من اللجنة عما إذا كان يمكنه تقديم طلبات إلى إدارة خدمات الموارد البشرية في نيروبي إلجراء إعادة
تصنيف رسمية للوظائف ،والنتائج التي يمكن أن تنعكس على ميزانيات أمانة الصندوق لتقديمه إلى االجتماع الرابع
والثمانين .وأبلغ كبير الموظفين أيضا اللجنة بأن نائب كبير الموظفين ،السيد مونيارادزي شينجي ،قد عين في وظيفة
أخرى في منظومة األمم المتحدة.
وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،أعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم للعمل الذي نفذته األمانة على مدى
.21
الفترة الفاصلة بين الدورات ،بما في ذلك تحضير الوثائق لالجتماع الحالي.
ورحب أحد األعضاء بحقيقة أن تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف سيتم تكييفه حسب هيكل
.22
الصندوق المتعدد األطراف لضمان اإلنصاف ومراعاة االختالفات بين الصندوق والمنظمات األخرى التي تخضع
للتقييم .وقال أيضا إن صفائح الوقائع بشأن المشروعات اإليضاحية المنشورة على الموقع الشبكي لألمانة كانت ذات
جودة عالية ،وإنه يرحب بمزيد من صفائح الوقائع مع معلومات عن المشروعات اإليضاحية التي تصل إلى اإلتمام.
وفيما يتعلق برفع درجات الموظفين ،طلب العديد من األعضاء معلومات إضافية عن المبرر المنطقي وراء
.23
التغييرات المقترحة .واقترح أحد األعضاء أن تقدم المعلومات في الوثيقة بشأن ميزانية األمانة األمانة في االجتماع
الرابع والثمانين .واقترح عضو آخر أن يحتوي التقرير عن أنشطة األمانة المقدم إلى نفس االجتماع على مخطط
تنظيمي لتكوين الموظفين في األمانة واألدوار والمسؤوليات المرتبطة بكل وظيفة .ومن شأن ذلك أن يساعد اللجنة في
الحصول على لمحة عامة أوضح للموارد المتاحة واالحتياجات المستقبلية لألمانة وتقييم التأثيرات المالية لمقترحات
الموظفين.
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.24

وقررت اللجنة التنفيذية:
بالتقرير

عن

أنشطة

األمانة

في

الوارد

الوثيقة

(أ)

أن تحاط علما ،مع التقدير،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/2؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن تدرج في تقريرها عن أنشطة األمانة المقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين،
مخططا تنظيميا يبين هيكل الموظفين في األمانة وأدوار ومسؤوليات كل منصب.
(المقرر )1/83

البند :4
(أ)

المسائل المالية

حالة المساهمات والمصروفات

قدم أمين الخزانة التقرير عن حالة المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة
.25
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/3وعرض معلومات محدثة عن مساهمات البلدان في الصندوق المتعدد
األطراف .ومنذ إصدار الوثيقة ،تلقى أمين الخزانة مساهمات إضافية يصل مجموعها إلى  9.622.172دوالر
أمريكي من حكومتي الواليات المتحدة األمريكية وأوزبكستان .والحظ أن أوزبكستان تسدد أول مساهمة لها للصندوق
مع دفع مساهمتها لعام  .2019وقال أيضا إن فواتير التذكير قد تم إرسالها ،في بداية فبراير/شباط  ،2019إلى
األطراف التي لديها مساهمات متأخرة.
ومنذ  27مايو/أيار  ،2019بلغ رصيد الصندوق  159.423.266دوالر أمريكي ،وجميعه نقديا .وبلغت نسبة
.26
المدفوعات مقابل إجمالي التعهدات لعام  2019ما نسبته  54في المائة وانخفضت الخسارة النابعة عن آلية سعر
الصرف الثابت بمقدار  900.000دوالرا ُ أمريكيا ُ منذ االجتماع الثاني والثمانين .وبلغت الخسارة التراكمية نتيجة آللية
سعر الصرف الثابت منذ إنشائها  32,8مليون دوالر أمريكي.
.27

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات ،الوارد في المرفق األول
بالتقرير الحالي؛

(ب)

اإلحاطة علما أيضا مع التقدير ،باستالم أول مساهمة لحكومة أوزبكستان لعام 2019؛

(ج)

دعوة حكومة أذربيجان إلى مواصلة مناقشاتها الداخلية بهدف بدء سداد المساهمات في الصندوق
المتعدد األطراف ،مع اإلحاطة علما ،مع التقدير ،بأن المناقشات قد دارت بالفعل بين ممثلي الحكومة
واألمانة؛

(د)

حث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت
ممكن؛

(ه)

أن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي عليها مساهمات
مستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر ،وتقديم تقرير عن ذلك في االجتماع الرابع والثمانين.
(المقرر )2/83
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)ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/4التي ورد فيها بطريق الخطأ أن
.28
مشروعين لليونيدو – هما خطتا إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية وقطر – لهما أرصدة
محتجزة ’’بقرار من اللجنة التنفيذية‘‘ .غير أنها أوضحت أن اليونيدو ال تحتفظ بأي أرصدة خاصة بمشروعات تم
إنجازها ’’بقرار من اللجنة التنفيذية‘‘.
وقالت أيضا ً إن اليونيب ،بعد إصدار الوثيقة ،قد أعاد مبلغ  113.658دوالرا ً أمريكياً ،بما في ذلك تكاليف
.29
دعم الوكالة ،الخاصة بعدد قدره  12من أصل  13دراسة استقصائية مستكملة لمشروعات لبدائل المواد المستنفدة
لألوزون لديها أرصدة .وبالتالي ،فإن الرصيد الوحيد الذي يحتفظ به اليونيب عن دراسة استقصائية واحدة لمشروع
بدائل المواد المستنفدة لألوزون هو مبلغ سبق تقديمه على سبيل السلفة لحكومة الجزائر
وأوصي بأن يُطلب إلى اليونيب إعادة ذلك الرصيد
( ،)ALG/SEV/74/TAS/82ويتولى اليونيب حاليا ً استعادته.
َ
إلى االجتماع الرابع والثمانين.
وأضافت أن مجموع التمويل المطلوب في هذا االجتماع يبلغ  68 069 436دوالرا ً أمريكيا ،بما يشمل
.30
ُ
تكاليف دعم الوكالة ،وأنه إذا أ ِخذت في االعتبار األرصدة والمعلومات المستكملة المقدمة من أمين الخزانة ،فإن
إجمالي التمويل المتاح لاللتزامات الجديدة يصل إلى  164.711.004دوالر أمريكي.
وردا ً على استفسار عن الكيفية التي تصدر بها قرارات استعادة األرصدة المتبقية ،أوضحت ممثلة األمانة أن
.31
األمانة تبلغ اللجنة التنفيذية بشأن األرصدة التي تظل في عهدة الوكاالت المنفذة لمدة أكثر من سنة واحدة بعد أن تعتبر
أنجزت ،واألمر يرجع إلى اللجنة التنفيذية في أن تقرر متى تطلب إعادة تلك األرصدة.
المشروعات قد ِ
وأعرب أحد األعضاء عن القلق إزاء ضخامة المبلغ الذي يعيده اليونيب ،مع اإلشارة إلى الحاجة إلى األموال
.32
في إطار برنامجه للمساعدة على االمتثال ،من أجل دعم البلدان العاملة بموجب المادة  ،5وال سيما البلدان القليلة
االستهالك للمواد المستنفدة لألوزون .وأوضح ممثل اليونيب أن معظم األموال الجاري إعادتها بموجب برنامج
المساعدة على االمتثال تتعلق بتمويل لوظائف لم يتم صرفه وليس بأنشطة برنامجية .وفيما يتعلق بإعادة أرصدة تمويل
الدراسة االستقصائية لمشروعات بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،قال إن المشكلة هي التأخير في تسجيل المبالغ
المنفقة الخاصة بالمشروعات التي تم إنجازها .وقال إن اليونيب سيحاول تقليل المبالغ المعادة إلى الصندوق في
المستقبل بموجب برنامج المساعدة على االمتثال.
.33

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بما يلي:
()1

باألرصدة
المتعلق
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/4؛

()2

أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الثالث والثمانين قدره
 5.278.006دوالر أمريكي ،ويتألف من  267.329دوالرا ً أمريكياً ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  19.219دوالرا ً أمريكيا ً من اليوئنديبي؛ و 2.927.147دوالر أمريكي،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  265.091دوالرا ً أمريكيا ً من اليونيب؛
و 345.199دوالرا ً أمريكياً ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  25.603دوالرا ُ
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أمريكيا ُ من اليونيدو؛ و 1.333.562دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  94.856دوالرا ً أمريكيا ً من البنك الدولي؛

(ب)

()3

أن صافي مستوى األموال التي ستعاد إلى المساهمات اإلضافية لدعم البدء السريع في تنفيذ
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية قدره  225.992دوالرا ً أمريكياً،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  15.819دوالرا ً أمريكيا ً من البنك الدولي؛

()4

أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قدرها  333.873دوالرا ً أمريكياً ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة ألحد عشر مشروعا منجزا منذ أكثر من سنتين ،بما في ذلك مشروع تعزيز
مؤسسي واحد أنجز في عام 2013؛

()5

أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قدرها  56.500دوالرا ً أمريكيا ً ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة للدراسة االستقصائية لمشروع بدائل المواد المستنفدة لألوزون
()ALG/SEV/74/TAS/82؛

()6

أن اليونيدو تحتفظ بأرصدة قدرها  154.257دوالرا ُ أمريكياُ ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة ،لمشروعين أنجزا منذ أكثر من سنتين؛

()7

أن صافي مستوى األموال وتكاليف دعم الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى
االجتماع الثالث والثمانين قدره  3.100دوالرا ً أمريكيا ً ،ويتألف من 53 :دوالرا ً أمريكياً،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  7دوالرات أمريكية من حكومة اليابان؛ وإعادة
مبلغ  2.736دوالرا ً أمريكياً ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  356دوالرا ً أمريكيا ً
من حكومة إسبانيا؛ ومبلغ ائتماني قدره  48دوالرا ً أمريكياً ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  4دوالرات أمريكية من حكومة فرنسا؛

()8

أن حكومة فرنسا ستعيد فائدة متحققة قدرها  6.632دوالرا ً أمريكياً ،وستعتبر دخالً إضافيا ً
للصندوق؛

أن تطلب:
()1

إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة صرف أو إلغاء االلتزامات غير الالزمة للمشروعات
المنجزة والمشروعات المنجزة ’’بقرار من اللجنة التنفيذية‘‘ وإعادة األرصدة إلى
االجتماع الرابع والثمانين؛

()2

إلى اليونيب واليونيدو صرف أو إلغاء االلتزامات المتعلقة بالمشروعات المنجزة منذ أكثر
من سنتين ،وإعادة األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانين؛

()3

إلى اليونيب إعادة الرصيد المستحق للدراسة االستقصائية لمشروع بدائل المواد المستنفدة
لألوزون للجزائر ( )ALG/SEV/74/TAS/82قبل االجتماع الرابع والثمانين ،تمشيا ً مع
المقرر (75/80ج)()1؛

()4

إلى أمين الخزانة أن يتابع مع حكومة فرنسا بشأن إعادة مبلغ قدره  6.632دوالرا ً أمريكياً،
المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)( )8أعاله ،نقداً.
(المقرر )3/83
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)ج)

حالة المساهمات اإلضافية في الصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر ( 3/82ب))

 .34عرض أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5وقال إن تم استالم مبلغ 25.764.209
دوالر أمريكي ،بما في ذلك  251.138دوالرا أمريكيا في صورة فوائد مكتسبة ،وتم صرف مبلغ 25.503.180
دوالر أمريكي .كما قال إنه كان هناك وفورات بمقدار  18.003دوالرا أمريكيا على مبلغ  100.000دوالرا أمريكيا
الموافق عليه في االجتماع التاسع والسبعين لتقييم خيارات لتدمير الهيدروفلوروكربون 23-من مرافق إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون .22-وفي  27مايو/أيار  ،2019بلغ الرصيد المتوافر للمساهمات اإلضافية للتخفيض
التدريجي للهيدروفلوروكربون  279.032دوالرا أمريكيا.
 .35واقترح أحد األعضاء ،أنه بعد الموافقة على أي مشروعات في االجتماع الحالي ،أن يدمج أمين الخزانة
األموال المتبقية من المساهمات اإلضافية مع المبالغ المحتجزة في الحسابات العادية للصندوق .وشرح أمين الخزانة
أن معظم االتفاقات مع البلدان المانحة تنص على أن أي فائدة مكتسبة من المساهمات اإلضافية ستعتبر جزءا من
اإليرادات العادية .وقال إن أي مبالغ متبقية بعد االجتماع الحالي من المرجح أن تكون مجرد مثل هذه الفائدة.
وقال كبير الموظفين إنه بعد االجتماع الحالي ،سيقدم تقريرا إلى البلدان المانحة المعنية عن كيفية استخدام
.36
المساهمات اإلضافية ويلتمس مشورتها حول كيفية استخدام أية أرصدة متبقية.
.37

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف
وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5؛

(ب)

أن تطلب من أمين الخزانة ،أن يقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين ،كجزء من حسابات عام 2018
للصندوق المتعدد األطراف ،بيانا مصدّقا إليرادات ومصروفات المساهمات اإلضافية لدعم البدء
السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بشكل منفصل عن المساهمات
العادية للصندوق المتعدد األطراف؛

(ج)

وأن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين في كيفية استخدام أية أرصدة متبقية ،مع مراعاة المشاورات
حول المسألة بين كبير الموظفين والبلدان المانحة الــ 17التي دفعت مساهمات إضافية للصندوق
المتعدد األطراف.
(المقرر )4/83

(د)

تسوية حسابات عام ( 2017المقرر ( 5/82ز))

.38

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/6

.39

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بما يلي:
()1

تسوية حسابات عام  2017الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/6؛
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()2
(ب)

تقديم اليونيب تنقيحا لتقريره المرحلى اعتبارا من  31ديسمبر/كانون األول 2017؛

أن تطلب إلى اليونيب أن يظهر في حساباته لعام :2018
()1

مبلغ  7.357دوالرا أمريكيا في اإليرادات يمثل المكاسب في سعر الصرف في السنوات
السابقة التي لم تسجل في حساباته الختامية لعام 2017؛

()2

مبلغ  317.438دوالرا أمريكيا في المصروفات يمثل الفرق بين تكاليف دعم الوكالة
المتوقعة والتكاليف الفعلية لدعم الوكالة غير المسجلة في الحسابات الختامية لعام .2017
(المقرر )5/83

البند  5من جدول األعمال :بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال
قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7وأوضحت أن األمانة لم تتمكن من إجراء
.40
تحليل شامل لحالة االمتثال لعام  ،2018حيث قدم  41بلدا فقط تقارير بيانات برامجها القطرية لعام  2018في الوقت
المحدد .ولكن بعد إصدار الوثيقة ،قدم  70بلدا آخر بياناتها لعام  ،2018وقدمت جمهورية أفريقيا الوسطى بياناتها لعام
 .2013ولفتت االنتباه أيضا إلى القسم جيم 2-من مشروع شكل اإلبالغ المنقح بشأن متوسط األسعار المقدرة لبدائل
المواد المستنفدة لألوزون ،والتي سيتم تعديلها في النسخة النهائية بإدراج الهيدروفلوروكربون،227ea-
والهيدروفلوروكربون ،236fa-والموارد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
وإزالة الصفين  11و.14
وفي وقت الحق ،وردا على استفسارات متعلقة بمواءمة اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية والمادة ،7
.41
أكدت ممثلة األمانة أن شكل اإلبالغ عن البيانات بموجب المادة  7قد أُخذت في االعتبار عند تصميم مشروع الشكل
المنقح لإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية .واستند هذا األخير إلى الشكل الحالي لإلبالغ ،مع إضافة المواد الواردة
في المرفق واو .وفيما يتعلق بتوقيت اإلبالغ ،كان يتعين على البلدان تقديم بيانات برامجها القطرية قبل ثمانية أسابيع
من االجتماع األول للجنة لهذا العام ،أو في موعد ال يتجاوز  1أيار/مايو ،لتيسير استعراض األمانة للمشروعات.
وفيما يتعلق باألسعار التي سيتم تقديمها في القسم جيم من شكل اإلبالغ المنقح عن البرامج القطرية ،أوضحت
.42
ممثلة األمانة أنه سيُطلب إلى البلدان من اآلن فصاعدا تحديد ما إذا كانت األسعار هي أسعار على ظهر السفينة أو
البيع بالتجزئة ،ولكن يمكن أن تختار اإلبالغ عن واحدة أو األخرى .كما أن الشكل المنقح لإلبالغ عن بيانات البرامج
القطرية يتطلب كذلك بيانات عن تكاليف الطاقة ،ألنه في االجتماع الرابع والسبعين ،أعرب العديد من أعضاء اللجنة
عن رغبتهم في االطالع على هذه المعلومات.
وأثناء المناقشة ،أكد العديد من األعضاء على أهمية اإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري في الوقت المناسب
.43
لتمكين األمانة من إجراء تحليالتها واللجنة من القيام بعملها .كما أثير عدد من الشواغل ،بما في ذلك ما يتعلق بزيادة
عبء اإلبالغ الناتج عن الشكل المنقح لإلبالغ ،وحقيقة أن بلدان المادة  5لم تتوافر لديها بعد البيانات المفصلة
المطلوبة عن المواد الهيدروفلوروكربونية ،وفي ضوء االنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوركربون ،11-إزالة
المواد من شكل اإلبالغ المنقح ،بمجرد الوصول إلى السنة األخيرة من اإلزالة ،بالنظر إلى أن اإلبالغ الجاري للمواد
المزالة يمكن أن يوفر شكال مفيدا لرصد الكشف المبكر عن المفارقات.
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والحظ العديد من األعضاء أن المناقشات التي تجري في إطار البند  10من جدول األعمال "نظرة عامة
.44
على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد
األطراف" ،يمكن أن يكون لها آثار على الشكل المنقح النهائي لإلبالغ عن البيانات القطرية .ولذلك وافقت اللجنة على
استئناف نظرها في المسألة بعد إجراء المناقشة.
وعقب المناقشة التي دارت في إطار البند  10من جدول األعمال ،وافقت اللجنة على إحالة المسألة إلى فريق
.45
اتصال أنشئ في إطار ذلك البند من جدول األعمال.
.46

وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحاط علما بالمعلومات عن بيانات البرنامج القطري وتوقعات االمتثال الواردة في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7بما في ذلك:
()1

أن  143بلدا قدمت بيانات البرنامج القطري لعام  ،2017وقدم  122بلدا منها باستخدام
النظام المعتمد على الويب؛

()2

أن اليمن لم تقدم حتى  9أبريل /نيسان  2019بيانات البرنامج القطري عن السنوات من
 2014الى 2017؛

(ب)

أن تحاط علما كذلك بأن جمهورية أفريقيا الوسطى قدمت تقرير بياناتها القطرية لعام  ،2013وأن
 70بلدا إضافيا قدم تقريره لعام  2018بعد إصدار الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7؛

(ج)

أن تطلب إلى األمانة أن تبعث برسالة الى حكومة اليمن بخصوص تقارير بيانات البرنامج القطري
المعلقة عن السنوات  2014و 2015و 2016و ،2017وحثها على تقديم تلك التقارير في أسرع
وقت ممكن؛

(د)

أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية إلى اإلدالء بتعليقات فيما يتعلق بمشروع الشكل المنقح لتقارير
بيانات البرنامج القطري لعام  2020وما بعده الوارد في المرفق الثالث بالوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7بحلول أول أغسطس/آب 1019؛

(هـ)

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ،لالجتماع الرابع والثمانين ،تحديثا لمشروع الشكل المنقح لتقارير
بيانات البرنامج القطري ومشروع الدليل العملي إلبالغ بيانات البرنامج القطري ،مع مراعاة
التعليقات التي قدمها أعضاء اللجنة التنفيذية تمشيا مع الفقرة الفرعية (د) أعاله ،والمناقشات التي
دارت في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )6/83

البند  6من جدول األعمال :التقييم
(أ)

دراسة نظرية منقحة لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل
المساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8التي تحتوي على نسخة
.47
منقحة للدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل المساعدة في
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تنفيذ تعديل كيغالي .وتم تنقيح الدراسة النظرية استجابة لوجهة النظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة التنفيذية في
االجتماع الثاني والثمانين بأن الدراسة النظرية لم ترد على بعض األسئلة المنصوص عليها في االختصاصات.
وشكر العديد من األعضاء كبيرة موظفي الرصد والتقييم على المعلومات اإلضافية الواردة في التقرير .غير
.48
أنه كان من رأي بعض األعضاء أن الدراسة ما زالت تفتقر إلى معلومات عن أوجه التآزر المحتملة بين األنشطة
القائمة والبنية التحتية التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف ،ورأي آخرون أنها تفتقر إلى معلومات عن إزالة المواد
كلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المحتملة إلعداد التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية .وذكر األعضاء أهمية تعظيم أوجه التآزر هذه .وتم التشديد على أن الدراسة النظرية لم تكن
المصدر الوحيد للمعلومات التي ينبغي االستناد إليها؛ وأن هناك وثائق أخرى وسياسات ذات الصلة من اللجنة
التنفيذية ،ومقترحات طرحها أعضاء اللجنة التنفيذية ،والعمل الذي تقوم به المؤسسات بخالف الصندوق المتعدد
األطراف ،وخبرة الناس العاملين في الميدان .وكذلك أشير إلى أن الغرض من الدراسة النظرية يتمثل في تقديم
معلومات ،وليس أن تكون األساس الوحيد لصياغة المبادئ التوجيهية.
وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة التنفيذية مستعدة للنظر في تمويل خطط التخفيض التدريجي للمواد
.49
الهيدروفلوروكربونية ،أشير إلى أن اللجنة التنفيذية ستقوم بمناقشة إعداد المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  ،5تحت البند (12ب) من جدول األعمال.
وأثار أحد األعضاء نقطة بأن الدروس المستفادة من الدراسة النظرية كانت ذات صلة بالمشروعات
.50
االستثمارية الرامية إلى التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية كما كانت ذات صلة بخطط التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية واقترح أن يتم تعديل توصية اللجنة التنفيذية بناء على ذلك.
وعقب المناقشة ،طلب الرئيس من األعضاء المهتمين باألمر أن يجتمعوا مع كبيرة موظفي الرصد والتقييم
.51
لمناقشة التوصية وإبالغ الجلسة العامة.
.52

(ب)

وعقب ذلك التقرير ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالى الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8؛

(ب)

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبق ،حسب االقتضاء ،نتائج وتوصيات التقييم المشار إليه
في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

(ج)

أن تطلب إلى األمانة ،عند إعداد مشروع المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد مشروعات التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،أن تأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من الدراسة
النظرية المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،فضال عن أية معلومات ومقررات أخرى للجنة
التنفيذية ذات الصلة.
(المقرر )7/83

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9وأثارت مسألة تعريف
.53
مفهوم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،قائلة إن اللجنة التنفيذية يمكن أن تختار بين تعريف أضيق نطاقا ُ
لإلستدامة ،يتعلق تحديدا بإزالة المواد الخاضعة للرقابة التي تتحقق من خالل بروتوكول مونتريال وتعريف أعرض
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نطاقا ُ يرتبط بأهداف التنمية المستدامة .وأضافت أنه في حالة اختيار التعريف األعرض نطاقا ُ ،يمكن تبادل المنهجية
لقياس االستدامة مع الوكاالت المنفذة ،الستخدامها بعد بعض التدريب.
والتمست توضيحات إضافية بخصوص معنى االستدامة .وأشير إلى أن هناك مسألتين تتعلق بالمسألة:
.54
استدامة االمتثال لبروتوكول مونتريال واستدامة أثر المساعدة المقدمة بموجب بروتوكول مونتريال .فاستدامة االمتثال
تسري على جميع األطراف ،بينما تسري استدامة المساعدة على أطراف المادة  5وتعتمد على الهيئات والسياسات
والتشريعات والبنية التحتية في البلد الذي يتلقى المساعدة .وأي منهجية لقياس االستدامة في هذا الصدد ينبغي أن تأخذ
ذلك في االعتبار.
وردا على سؤال عن اختيار المنهجية لقياس االستدامة في المعني العريض النطاق ،بالعالقة إلى أهداف
.55
التنمية المستدامة ،شرحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أنها أصبحت على دراية بالمنهجية المقترحة ،مع قراءة
األدبيات المتخصصة وأنه يبدو أنها تواءم أهداف بروتوكول مونتريال .وأعرب أحد األعضاء عن رأي مفاده أن تلك
المنهجية كانت معقدة وذاتية وتتطلب في الغالب فريقا متعدد التخصصات للحصول على نتائج ملموسة .وإذا كان
القرار قد اتخذ لمطالبة الوكاالت المنفذة باستخدام المنهجية قيد البحث ،سيكون على أعضاء اللجنة التنفيذية أن يوافقوا
على التعاريف األساسية ،واألهداف ،والترجيح وتحديد األولويات .وفيما يتعلق بالتدريب المطلوب من جانب هؤالء
الذين يطلب منهم استخدام المنهجية ،أشير إلى أنه ينبغي توسيعه خارج نطاق الوكاالت المنفذة ليشمل الفنيين ،وضباط
الجمارك وموظفي اإلنفاذ.
وأعرب عدد من األعضاء عن األفضلية لتعريف ضيق النطاق الستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال،
.56
الذي يركز على استحالة عودة اإلجراءات المتخذة إلى الوراء ،وعلى األثر الدائم للمشروعات واألنشطة التي يمولها
الصندوق المتعدد األطراف وعلى السياسات طويلة األجل للحكومة المعنية .وقد ركزت االختصاصات كما هي اآلن
على كيفية تنفيذ األنشطة التي يمولها الصندوق في البلد .وأعرب عن رأي مفاده أن الدراسة النظرية ينبغي أن تبحث
أيضا مسائل أخرى ،مثال ما الذي حدث بعد أن تركت الوكاالت المنفذة البلد وما إذا كان لدى المؤسسات قدرات كافية،
وكيف عملت تلك المؤسسات وما إذا كان البلد لديه أموال كافية لإلبقاء على تشغيل المؤسسات .واقترح أن الجوانب
التقنية الستخدام البدائل ينبغي أيضا أخذها في االعتبار .وكان هناك طلب أيضا أن تبحث الدراسة النظرية قدرة بلدان
المادة  5على إقامة أوجه التآزر التي يمكن أن تسمح بتدمير المواد المستنفدة لألوزون بعد إزالة االستهالك .وأشير
كذلك إلى أن بعض المجاالت للدراسة الي تم تعريفها في االختصاصات تتعلق ببيانات كان من الصعب الحصول
عليها .وتم التشديد أيضا على أن بعض األسئلة لم توضح االستدامة ،مثال تلك األسئلة الخاصة بوحدات األوزون
الوطنية ،وتشريعات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة ،وجمع البيانات المصنّفة حسب الجنس.
وقال أحد األعضاء إن برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2019الوارد في الوثيقة
.57
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1قد أوضح أن االستدامة إلنجازات بروتوكول مونتريال ينبغي
تعريفها في صورة األنشطة التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف.
وعقب المناقشة ،طلب من فريق غير رسمي يتكون من األعضاء المهتمة باألمر أن يعدل بدقة االختصاصات
.58
للدراسة النظرية إلستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال .وذكر أحد األعضاء أن المناقشات التي جرت في إطار البند
 10من جدول األعمال" ،لمحة عامة من نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والترخيص والحصص المعمول بها حاليا ً
المنشأة بدعم من الصندوق المتعدد األطراف" ،يمكن أن تكون ذات صلة بإعداد االختصاصات واقترح عدم االنتهاء
من جدول األعمال إلى حين إتمام المداوالت بشأن البند  10من جدول األعمال.
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ونتج عن المداوالت التي دارت في الفريق غير الرسمي والمناقشات في إطار البند  10من جدول األعمال
.59
اختصاصات منقحة للدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،التي صدرت بوصفها الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9/Rev.1
 .60وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول
مونتريال الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9/Rev.1
(المقرر )8/83
(ج)

اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة

 .61قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10التي تتضمن
اختصاصات للدراسة النظرية المقترحة عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة ،والتي أعدت وفقا لبرنامج
عمل الرصد والتقييم لعام  ،2019ووفق عليها بموجب المقرر  .10/82وسيكون الهدف من الدراسة النظرية هو
تحديد القضايا المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وتطبيقاتها في السياسات واللوائح على المستوى القطري.
وفي المناقشة التي تلت ذلك ،كان هناك بعض االعتراف بالقيمة المحتملة للدراسة النظرية المقترحة ،ولكن
.62
أثيرت عدة تساؤالت فيما يتعلق بنطاقها ،وتوقيتها ،وتوافر المعلومات.
وقال أحد األعضاء إن االختصاصات ينبغي أن تراعي بدرجة أكبر المقرر  5/XXXلألطراف ،الذي طلب
.63
إلى اللجنة التنفيذية أن تستند إلى عملها المستمر الستعراض مشروعات قطاع الخدمة لتحديد أفضل الممارسات
والدروس المستفادة والفرص اإلضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة ،والتكاليف ذات الصلة.
وعندئذ ستكون األولوية األولى هي الحصول على فهم أوضح لكيفية معالجة كفاءة استخدام الطاقة في إطار
المشروعات الموافق عليها في قطاع الخدمة قبل االنتقال إلى التقييم األكثر عمومية المحدد في االختصاصات.
 .64وتساءل بعض األعضاء عما إذا كانت قد توافرت معلومات كافية تتيح إجراء الدراسة النظرية المقترحة ،مع
مراعاة التحديات المشار إليها في الوثيقة .وشملت تلك التحديات أنه لم يتم تخصيص أي أموال للنظر في كفاءة
استخدام الطاقة في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،وأن تعزيز كفاءة استخدام
الطاقة لم يصبح سوى محور اهتمام األطراف في سياق تعديل كيغالي إال في الفترة األخيرة .وبالتالي ،فإن العديد من
األنشطة المقترحة إلدراجها في الدراسة النظرية يمكن أن تكون سابقة ألوانها أو تتجاوز األولويات المباشرة للجنة
التنفيذية ،مثل تصميم القواعد والمعايير لتكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف
الهواء ،أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في بلدان المادة  .5وقال أحد األعضاء إنه من الضروري أوال حل مسألة ما إذا
كانت األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة تعتبر تكلفة إضافية مؤهلة للتمويل بموجب بروتوكول مونتريال.
واقترح عضو آخر تضييق نطاق الدراسة المقترحة ليقتصر على تقييم الجهود المحلية ،خاصة فيما يتعلق باألنشطة
التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف ،واإلجراءات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المتخذة في إطار األنشطة
التمكينية الموافق عليها للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
وردا على بعض االستفسارات التي أثيرت ،أوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن الدراسة ستقتصر
.65
على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض ،ولن تشمل قطاع الصناعات
التحويلية ،وأنه يمكن تعزيز التحليل من خالل استعراض الجهود المحلية المبذولة لقياس كفاءة استخدام الطاقة خارج
نطاق المشروعات اإليضاحية.

15

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

 .66ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تجري مشاورات غير رسمية حول هذه المسألة بهدف التوصل إلى اتفاق
بشأن االختصاصات.
وبعد ذلك ،أبلغت كبيرة موظفي الرصد والتقييم اللجنة التنفيذية بالتوصل إلى توافق عام في اآلراء بشأن
.67
االختصاصات المنقحة للدراسة النظرية المقترحة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة ،التي صدرت بوصفها
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1
 .68وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على االختصاصات لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة ،الواردة
في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1
(المقرر )9/83

البند  7من جدول األعمال :تنفيذ البرامج
(أ)

تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة

كان معروضا أمام اللجنة التنفيذية الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11وإضافتيها .ونظرت اللجنة
.69
أوال في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11التي تتألف من سبعة أجزاء.
الجزء األول :المشروعات المتأخرة في التنفيذ وطلبت تقارير خاصة عن حالتها
.70

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  4إلى  6من الوثيقة.

.71

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

اإلحاطة علما ً بما يلي:
()1

التقارير عن الحالة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الثالث والثمانين
والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

()2

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدّم إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والثمانين تقريراً
عن  51مشروعا ُ موصى لهم بتقديم تقارير إضافية عن الحالة ،على النحو المبين في
المرفق الثاني بالتقرير الحالي؛

الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل معينة مدرجة في العمود
األخير من الجدول في المرفق الثاني بالتقرير الحالي.
(المقرر )10/83

الجزء الثاني :مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

كوبا مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها  -التقرير النهائي
(اليوئنديبي)
.72

استرعى الرئيس االنتباه الى الفقرات  8الى  22من الوثيقة.
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 .73وقدمت ممثلة األمانة التقرير النهائي بشأن المشروع اإليضاحي وقالت إنه لم يتم تدمير سوى  1,75طن
متري من المجموع المستهدف البالغ  45,3طن متري من نفايات المواد المستنفدة لألوزون .ونوهت إلى أن التقرير
أشار الى أن النفايات المتبقية من المواد المستنفدة لألوزون يجرى تخزينها حاليا في مستودع ويتوقع تدميرها في
المستقبل .وفيما يتعلق باستدامة المشروع ،أشير الى أنه زود البلد بخيار سليم من الوجهة البيئية إلدارة نفايات المواد
المستنفدة لألوزون والتخلص منها.
والحظ األعضاء بقلق االختالفات بين الكميات المقترح تدميرها وتلك التي تم تدميرها بالفعل ،وهو األمر
.74
الذي كان شائعا في المشروعات اإليضاحية األخرى على النحو الذي أبلغ عنه خالل االجتماع الثاني والثمانين.
وينبغي معالجة هذه المسألة خالل عملية التقييم الميداني للمشروعات اإليضاحية إلدارة نفايات المواد المستنفدة
لألوزون والتخلص منها التي يجري االضطالع بها في الوقت الحاضر والتي أجرت تقييم لها كبيرة موظفي الرصد
والتقييم .وأشير كذلك الى أنه ال تتوافر اآلن معلومات عن الحالة الحالية عن رصد واختبار االنبعاثات من قمائم
األسمنت .ونظرا ألن كميات صغيرة من نفايات المواد المستنفدة لألوزون يجري تدميرها في الوقت الحاضر ،طلب
من اليوئنديبي أن يقدم تقريرا موجزا عن أي عمليات تدمير إضافية تمت لنفايات المواد المستنفدة لألوزون لالجتماع
السادس والثمانين أو السابع والثمانين.
وقال ممثل اليوئنديبي إن عمليات رصد االنبعاثات من القمائم لم تتم في هذا المشروع وأنه ال توجد خطة
.75
لعمل ذلك في المستقبل .ووافق أن يقدم التحديث المطلوب عن أي تدمير إضافي يتم لنفايات المواد المستنفدة لألوزون
المخزونة.
.76

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي التجريبي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة
لألوزون والتخلص منها في كوبا ،المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق نتائج وتوصيات المشروع اإليضاحي حسب مقتضى
الحال المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

(ج)

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم ،في االجتماع السادس والثمانين ،تحديثا بخصوص تدمير أي كميات
إضافية من نفايات المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة للمشروع اإليضاحي المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله.
(المقرر )11/83

الجزء الثالث :االستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في
المشروعات المعتمدة
استرعى الرئيس االنتباه إلى أربعة تقارير عن االستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث
.77
االحترار العالمي في المشروعات المعتمدة.
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البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -االستخدام المؤقت ألنظمة
بوليوالت الهيدروفلوروكربون ذات القدرة المرتفعة على إحداث االحترار العالمي) (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي (اليوئنديبي) وحكومة ألمانيا)
.78

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات  24إلى  33من الوثيقة.

وأشار أحد األعضاء إلى االستخدام المستمر للمواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث
.79
االحترار العالمي بواسطة المؤسسات المعنية وقال إن الكميات المستخدمة ينبغي أال تُدرج في الحساب لتحديد نقطة
بداية التخفيضات المجمعة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد بموجب تعديل كيغالي؛ وأن المؤسسات
المعنية تختار استخدام هذه المواد وهناك بدائل متاحة وينبغي عدم مكافأتها على ذلك .ومع ذلك ،قال عضو آخر إنه
يتعين على بلدان المادة  5استخدام هذه المواد ،نظرا ألن معظمها لم تستطع الحصول على البدائل ذات القدرة
المنخفضة على إحداث االحترار العالمي .وقد أشير إلى هذه النقطة مرارا وتكرارا في الماضي .وأ ُعرب عن تعاطف
مع الصعوبات التي تواجهها بلدان المادة  5في توريد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي ،وكان
من المأمول أن تتاح قريبا بشكل عام .وبناء عليه ،فيما يتعلق بوضع خطوط أساس بموجب تعديل كيغالي لبلدان
المجموعة  1من المادة  ،5يلزم توخي الحذر لضمان أال يدفع الصندوق المتعدد األطراف مرتين لتحويل المؤسسات.
.80

وقررت اللجنة التنفيذية أن:
(أ)

تُحاط علما ،مع التقدير ،بالتقرير المقدم من اليوئنديبي ،والجهود المبذولةة لتيسةير توريةد التكنولوجيةا
المنخفضةةة القةةدرة علةةى االحتةةرار العةةالمي لبيتةةي الةةنظم  Shimtekو  ،U-Techالممول ةة فةةي إطةةار
المرحلةةة األولةةى مةةن خطةةة إدارة إزالةةة المةةواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةةة للبرازيةةل ،الةةواردة فةةي
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

تُحاط علما بإدخال بيت النظم  Shimtekللتكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي؛

(ج)

تطلةةب مةةن اليوئنةةديبي أن يواصةةل مساعدة حكومة البرازيل في ضمان توريةةد التكنولوجيةةات البديلة
المنخفضة القدرة على إحةةةةةةةداث االحترار العالمي لبيةةةةةةةت الةةةةةةةنظم  ،U-Tehعلى أساس الفهم أن أي
تكاليف تشغيل إضافية لن تسدد الى أن يتم إدخال التكنولوجيا البديلةةةةةةةة المختارة في األصةةةةةةةل أو أي
تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بصورة كاملة ،وأن يقدم تقريرا عن
حالة تحويل بيتي النظم لكل اجتماع للجنةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةة الى أن يتم إدخال التكنولوجيا المختارة فةةةةةةةي
األصةةةل ،أو أي تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي بصةةةورة كاملةةةة ،باإلضةةةافة
إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيات المختارة ،بمةا فةي ذلةك
المكونات المتصلة بها ،تجاريا في البالد.
(المقرر )12/83

كوبا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -االستخدام المؤقت لتكنولوجيا
ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحترار العالمي من جانب المؤسسات التي تحولت إلى التكنولوجيا ذات
القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))
.81

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات  34إلى  38من الوثيقة.
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.82

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تُحةةةةةةةةةاط علمةةةةةةةةةا مع التقدير بالتقرير المقدم من اليوئنديبي ،والجهود التي يبذلها لتيسير توريةةةةةةةةةد
التكنولوجيا المنخفضة القدرة علةى االحتةرار العةالمي للشةركتين  Friarcو  ،IDAالممولةة فةي إطةار
المرحلة األولى من خطةة إدارة إزالةة المةواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة لكوبةا ،الةوارد فةي الوثيقةة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تطلةةب مةةن اليوئنةةديبي أن يواصةةل مساعدة حكومة كوبةةا في ضمان توريةةد التكنولوجيةةات البديلة
المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ،وأن يقدّم إلى االجتماع الرابع والثمةانين ،تقريةرا عةن حالةة
تحويل الشركتين المذكورتين في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،بما في ذلك ،في حالة استخدام تكنولوجيةا
صال لتكاليف رأس المةال والتشةغيل
غير تلك المختارة عندما تمت الموافقة على المشروع ،تحليال مف ّ
اإلضافية ،باإلضافة إلى تحديث من الموردين عةن التقةدم المحةرز نحةو ضةمان تةوافر التكنولوجيةات
المختارة ،بما في ذلك المكونات المتصلة بها ،تجاريا في البالد.
(المقرر )13/83

لبنان :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -استخدام التكنولوجيا المؤقتة)
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))
.83

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  39إلى  47من الوثيقة.

.84

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحةةةةةةةةيط علمةةةةةةةةا ً بالتقرير المقدم من اليوئنديبي وحكومةةةةةةةةة لبنةةةةةةةةان ،الةةةةةةةةوارد فةةةةةةةةي الوثيقةةةةةةةةة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الةةذي يصةةف التحةةديات المسةةتمرة التةةي تواجههةةا الحكومةةة فةةي
تةةأمين بةةدائل منخفضةةة القةةدرة علةةى االحتةةرار العةةالمي متةةوافرة تجاريةةاً ،كالهيةةدروفلوروأولفينات،
والجهود التي تبذلها الحكومة واليوئنديبي لتيسير توريد التكنولوجيا المنخفضة القدرة علةى االحتةرار
العةةةةةالمي للشةةةةةركات ،الممولةةةةةة فةةةةةي إطةةةةةار المرحلةةةةةة الثانيةةةةةة مةةةةةن خطةةةةةة إدارة إزالةةةةةة المةةةةةواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان؛

(ب)

أن تطلةةةب إلةةةى اليوئنةةةديبي أن يواصةةةل مساعدة حكومة لبنةةةان في ضمان توريةةةد التكنولوجيةةةا البديلة
المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وأن يقدم تقريراً إلةةةى االجتمةةةاع الرابةةةع والثمةةةانين عن حالة
تحويل الشركات المستفيدة المتبقية في كل من قطاعي الرغاوي وتصنيع أجهةزة تكييةف الهةواء ،بمةا
فةةةي ذلةةةك شةةةركات الرغةةةاوي الصةةةغيرة ،وفةةةي كل اجتماع بعةةةد ذلةةةك الى أن يتم إدخال التكنولوجيا
المختارة في األصةل أو أي تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي بصةورة كاملةة،
باإلضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيةات المختةارة ،بمةا فةي
ذلك المكونات المتصلة بها ،تجاريا ً في البالد.
(المقرر )14/83
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ترينيداد وتوباغو :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الرابعة)
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))
.85

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  48إلى  52من الوثيقة.

والحظ أحد األعضاء أنه على الرغم من أن شركة  Seal Sprayed Solutionsقد تحولت بالفعل إلى
.86
تكنولوجيا بديلة ،استمرت في استخدام عوامل اإلرغاء بالهيدروفلوروكربون لكي تلبي متطلبات بعض عمالئها.
وطلبت اللجنة التنفيذية معلومات عن النسبة المئوية للعمالء الذين كانوا يطلبون عوامل اإلرغاء القائمة على
الهيدروفلوروكربون ومتى ستتوقف هذه الممارسة .وأوضح ممثل يوئنديبي أن الطلب جاء من عمالء من بلدان غير
بلدان المادة .5
وأشار أحد األعضاء إلى أن الحالة الحالية تختلف عن الحاالت التي نظر فيها سابقا الالتي لم تكن البدائل ذات
.87
القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي متاحة لها .أما في حالة شركة  ،Seal Sprayed Solutionsلم توجد
أي إشارة إلى موعد انتهاء هذه الممارسة أو ما هو تأثيرها على تحديد خط األساس للتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية .ويجب تذكير الحكومة والشركات بالتزاماتها نحو التحويل إلى فورمات الميثيل كعامل إرغاء
والتوقف عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب وعوامل اإلرغاء القائمة على الهيدروفلوروكربون.
.88

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تُحةةاط علمةا ً بالتقرير المقدم من اليوئنديبي عةةن حالةةة اسةةتخدام التكنولوجيةةات المختلفةة والتحةةديات
التي تتم مواجهتها أثناء اعتماد عوامل إرغاء الرغاوى ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحتةرار
العالمي من قبل الشركات التي حصلت على المساعدة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المةةةةةةةةواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي ترينيةةةةةةةةداد وتوبةةةةةةةةاغو ،الةةةةةةةةواردة فةةةةةةةةي الوثيقةةةةةةةةة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

وأن تُحاط علما ً أيضا ً بأن اليوئنديبي سيرجع األرصدة غير المصروفة من مشروع شركة Ice Con

بعد إكمال اإلجراءت اإلدارية والمالية الالزمة إللغاء المشروع عند تقديم الشريحة التالية من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ج)

وأن تطلب إلى حكومة ترينيداد وتوباغو ،من خالل اليوئنديبي ،إبالغ شركة Seal Sprayed
 Solutionsالتي تلقت دعما ً ماليا ً للتحول من استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى

فورمات الميثيل كعامل إرغاء ،بأنه يتعين عليها توفير نظم قائمة على التكنولوجيا المختارة فقط أو
التكنولوجيات األخرى القائمة على عامل إرغاء ذو قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي؛
(د)

وأن تطلب إلى اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة ترينيداد وتوباغو وأن يقدم ،في االجتماع
الرابع والثمانين ،تقريرا عن حالة إدخال التكنولوجيا المقترحة في التطبيقات المشمولة في إطار
قطاع الرغاوي.
(المقرر )15/83
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الجزء الرابع :التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

جزر البهاما :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الثالثة)
(برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب))
.89

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  54إلى  57من الوثيقة.

وقررت اللجنة التنفيذية أن تحث يونيب على أن يقدم ،في االجتماع الرابع والثمانين ،تقريرا نهائيا محدثا عن
.90
نتائج الدراسة الكتشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييمها ،ورصد وإجراء تعديل تحديثي لنظامي
تكييف الهواء في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما.
(المقرر )16/83

بنغالديش :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يوئنديبي ويونيب)
.91

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  58إلى  66من الوثيقة.

.92

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما ً بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش ،المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

وأن تطلب إلى حكومة بنغالديش واليوئنديبي إعادة الرصيد البالغ  11.856دوالرا ُ أمريكيا ُ (يتألف
من  3.628دوالرا ُ أمريكيا ُ ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  272دوالرا ُ أمريكيا ُ ليوئنديبي،
و  7.041دوالرا ُ أمريكيا ُ ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  915دوالرا ُ أمريكيا ُ ليونيب) من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،في موعد ال يتجاوز
االجتماع الرابع والثمانين ،وفقا للمقرر (28/82ب).
(المقرر )17/83

مصر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الثالثة) (يوئنديبي)
.93

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  67إلى  81من الوثيقة.

.94

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المقدم من اليوئنديبي ،عن حالة تحول شركات النظم ،و 81شركة صغيرة
ومتوسطة ،و 350من صغار المستخدمين في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر ،وتقريرعن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة في مصر،
الواردين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
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(ب)

أن تطلب إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة مصر في ضمان توفير تكنولوجيات بديلة
منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي ،على أساس الفهم أنه لن يتم دفع تكاليف تشغيل
إضافية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث
االحترار العالمي بشكل كامل ،وتقديم تقرير عن حالة تحولها في كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى يتم
إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار
العالمي بشكل كامل ،إلى جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن
التكنولوجيات المختارة ،بما في ذلك المكونات المرتبطة بها ،متاحة في البلد على أساس تجاري.
(المقرر )18/83

غينيا االستوائية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحتان الثالثة
والرابعة  -تقرير عن حالة توقيع االتفاق (اليونيب)
.95

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات  82إلى  86من الوثيقة.

وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن حكومة غينيا االستوائية واليونيب قد وقعا على اتفاق لتنفيذ الشريحتين
.96
الثالثة والرابعة الموحدتين للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد.

هندوراس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقرير المرحلي)
(اليونيب)
.97

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  87إلى  96من الوثيقة.

.98

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة في إطار مكونات اليونيب المرتبطة بالمرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس ،المقدم من اليونيب
والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تطلب إلى اليونيب أن يواصل في كل اجتماع للجنة التنفيذية ،إلى حين تقديم الشريحة الخامسة
واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تقديم تقرير
مرحلي عن تنفيذ جميع األنشطة بموجب مكونات اليونيب المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك المبالغ المنصرفة.
(المقرر )19/83

الهند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( المرحلة األولى – التقرير المالي النهائي)
(اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)
.99

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  97إلى  101من الوثيقة.

.100

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المالي النهائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند ،المقدم من اليوئنديبي ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تحيط علما ً كذلك بأن اليوئنديبي أعاد بالفعل في االجتماع الثالث والثمانين مبلغ  3.556دوالرا ً
أمريكياً ،زائدا ً تكاليف دعم الوكالة البالغة  249دوالرا ً أمريكياً ،ومبلغ  79.849دوالرا ً أمريكياً،
زائدا ً تكاليف دعم الوكالة البالغة  5.589دوالرا ً أمريكياً ،المرتبطة باألرصدة غير المنفقة من
الشريحتين الثانية والثالثة ،على التوالي ،من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند.
(المقرر )20/83

الهند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) (اليوئنديبي،
واليونيب وحكومة ألمانيا)
 .101استرعى الرئيس االنتباه الى الفقرات  102الى  106من الوثيقة.
 .102وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى حكومة الهند ،من خالل اليوئنديبي ،أن تقدم في االجتماع الرابع
والثمانين التقييم الذي أجرته الحكومة عن االنضمام إلى الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الجاري منذ  1يناير /كانون الثاني  2015بواسطة منشئات تصنيع ألواح الرغاوي الممتدة ،إعماال للمقرر (74/82ب)
و(ج).
(المقرر )21/83

إندونيسيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -حالة تحول مؤسسات
تصنيع التبريد وتكييف الهواء وشركة  PT. TSGالكيميائية (يوئنديبي والبنك الدولي)
 .103استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  107إلى  115من الوثيقة .وأبلغ األعضاء أن األمانة اقترحت
إضافة فقرة اضافية إلى التوصية التى طلبت من اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة إندونيسيا في ضمان توفير بدائل
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي ،تمشيا مع مقررات مماثلة لمشروعات أخرى تتعلق بنفس المسألة.
.104

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والبنك الدولي ،عن حالة التحول في شركات تصنيع
أجهزة التبريد وتكييف الهواء وفي شركة  PT. TSG Chemicalفي إلطار المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تحاط علما أيضا بأن شركة  PT. TSG Chemicalقررت االنسحاب من المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنه قد تمت بالفعل إعادة  301.539دوالرا ُ
أمريكيا ُ ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  22.615دوالرا ُ أمريكيا ُ للبنك الدولي ،المرتبطة بالشركة
في االجتماع الثالث والثمانين؛
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(ج)

أن تطلب إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة إندونيسيا في ضمان توفير تكنولوجيات بديلة
منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي ،على أساس الفهم أنه لن يتم دفع تكاليف تشغيل
إضافية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث
االحترار العالمي بشكل كامل ،وتقديم تقرير عن حالة تحولها في كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى يتم
إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار
العالمي بشكل كامل ،إلى جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن
التكنولوجيات المختارة ،بما في ذلك المكونات المرتبطة بها ،متاحة في البلد على أساس تجاري.
(المقرر )22/83

جمهورية إيران اإلسالمية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير
المرحلي النهائي) (اليوئنديبي ،واليونيب ،واليونيدو وحكومة ألمانيا)
.105

استرعى الرئيس االنتباه الى الفقرات  116الى  125من الوثيقة.

.106

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الرابعة من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران
اإلسالمية ،الذي قدمه اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة جمهورية إيران اإلسالمية واليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيا
تقديم التقرير المعدل الستكمال المشروع بما في ذلك:
)(1

الصرف النهائي من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة أي رصيد متبقي الى الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

معلومات مفصلة عن اإلجراءات التي اتخذت لضمان تدمير المعدات النوعية أو مكوناتها
التي استكملت أو تحويلها الى عدم إمكانية استعمالها ،إعماال للمقرر (38/22ج).
(المقرر )23/83

األردن :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -تغيير التكنولوجيا في خمس
منشئات من الهيدروفلوروأوليفين 1233zd(E)-الى عامل نفخ الرغاوي المعتمد على السيكلوبنتين (البنك
الدولي واليونيدو)
 .107استرعى ممثل األمانة االنتباه الى الفقرات  126الى  136من الوثيقة .وأبلغ اللجنة أنه بعد النظر بصورة
تناسبية في االستهالك المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المؤهل للتمويل ،حسبت األمانة التكاليف النهائية
الموافق عليها بمقدار  1,28مليون دوالر أمريكي لقطاع رغاوي البوليوريثان ،باستثناء رغاوي الرش .وتبين
التكاليف المبينة في الجدول  8والتي تبين تقديرات األمانة ،أن المنشئات الخمس سوف تتكبد تكاليف أعلى في عملية
التحويل إلى السيكلوبنتين من التحويل الى عامل نفخ الرغاوي المعتمد على الهيدروفلوروأوليفين.
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.108

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابة عن حكومة األردن لتغيير التكنولوجيا في تحويل
المنشئات الخمس من الهيدروفلوروأوليفين 1233zd(E)-الى عامل نفخ الرغاوي المعتمد على
السيكلوبنتين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد،
والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب) أن توافق على تغيير التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،مع اإلشارة الى أن المنشئات
سوف تتحمل أي تكاليف إضافية تتكبدها للتحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الى
السيكلوبنتين.
(المقرر )24/83

ملديف :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مشروع إيضاحي للبدائل الخالية من
الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في التبريد في قطاع مصايد
األسماك (اليوئنديبي)
 .109استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  137إلى  149من الوثيقة.
.110

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً مع التقدير بالتقرير المرحلي المقدم من اليوئنديبي عن المشروع اإليضاحي للبدائل
منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
التبريد في قطاع مصايد األسماك ،المنفَّذ في ملديف ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يدرج تقريرا ً عن حالة المشروع اإليضاحي المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله ،في كل تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملديف.
(المقرر )25/83

مقدونيا الشمالية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -تحديث بشأن تحويل
منشأة الرغاوي سيليك) (اليونيدو)
.111

استرعى الرئيس االنتباه الى الفقرات  150الى  153من الوثيقة.

.112

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتحديث المقدم من اليونيدو بشأن تحويل منشأة الرغاوي سيليك الممول في إطار
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية ،الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
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(ب)

أن تحاط علما بأن منشأة الرغاوي سيليك قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأعيد بالفعل مبلغ  30.000دوالرا ُ أمريكياُ ،زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  2.250دوالرا ُ أمريكيا ُ لليونيدو ،المرتبط بالمنشأة في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )26/83

سورينام :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة) (يونيب)
 .113استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  154إلى  162من الوثيقة.
.114

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير عن الجهود التي بذلتها حكومة سورينام لتعزيز نظام إصدار تراخيص
ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد ،المقدم من اليونيب ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تعيد تأكيد المقرر (51/81ج)( )1الذي يفيد بأن اللجنة التنفيذية لن تنظر في طلبات التمويل في
إطار الشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لسورينام إال بعد أن تعالج حكومة سورينام جميع القضايا المحددة في تقرير التحقق وأن تنفذ
اإلجراءات ذات الصلة لتعزيز نظم إصدار تراخيص وحصص االستيراد والتصدير.
(المقرر )27/83

تونس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -طلب إلغاء الخطة القطاعية
لصناعة أجهزة تكييف الهواء المنزلية وتحديث االتفاق (اليونيدو واليونيب وحكومة فرنسا)
 .115استرعت ممثلة األمانة االنتباه الى الفقرات  163الى  172من الوثيقة .وردا على استفسار ،حددت الممثلة أن
األموال التي صرفتها اليونيدو كانت قليلة ومحدودة للمساعدة التقنية وتكاليف وحدة إدارة المشروعات ،ولم يصرف
أي مبلغ للمنشئات.
.116

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالطلب المقدم من حكومة تونس لحذف الخطة القطاعية لصناعة أجهزة تكييف الهواء
المنزلية الذي تنفذ بواسطة اليونيدو وحكومة فرنسا من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس ،مع اإلشارة الى أن جميع المنشئات المدرجة في الخطة
القطاعية قد أزالت استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون 4,36( 22-طن من قدرات استنفاد
األوزون)؛

(ب)

وأن تحاط علما كذلك:
()1

بأن مبلغ  1.206.919دوالر أمريكي الذي يتألف من  513.275دوالرا ُ أمريكيا ُ وتكاليف
وحدة إدارة المشروع البالغة  81.462دوالرا ُ أمريكياُ ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
 41.632دوالرا ُ أمريكيا ُ لليونيدو ،ومبلغ  505.000دوالرا ُ أمريكياُ ،زائدا تكاليف دعم
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الوكالة البالغة  65.550دوالرا ُ أمريكيا ُ لحكومة فرنسا ،التي تم االتفاق عليها من حيث
المبدأ للخطة القطاعية لصناعة أجهزة تكييف الهواء المنزلية سوف تزال من االتفاق المبرم
بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية؛
()2

الخطة المعدلة لقطاع خدمة التبريد المتضمنة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية ،الوارد في
المرفق الثالث بالتقرير الحالي ،وتحديدا التغييرات في التذييل  -2ألف لبيان إزالة الخطة
القطاعية لصناعة أجهزة تكييف الهواء المنزلية التي تنفذ بواسطة اليونيدو وحكومة فرنسا،
والتعديالت على الجدول الزمني للتمويل ،وتمديد فترة المرحلة األولى؛ وإزالة التذييل -8
ألف واإلشارة إليه في الفقرة 12؛ وإضافة فقرة جديدة هي الفقرة  16لإلشارة إلى أن
االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثاني والسبعين؛

(ج)

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من عام  2018إلى عام 2020؛

(د)

أن تطلب إلى اليونيدو وحكومة فرنسا إعادة مبلغ  898.976دوالرا أمريكيا الى الصندوق المتعدد
األطراف في االجتماع الرابع والثمانين ،وهو المبلغ الذي يتألف من  340.237دوالرا ُ أمريكيا ُ،
وتكاليف وحدة إدارة المشروع البالغة  21.792دوالرا ُ أمريكيا ُ ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
 25.342دوالرا ُ أمريكيا ُ لليونيدو ،و 454.087دوالرا ُ أمريكيا ُ ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
 57.518دوالرا ُ أمريكيا ُ لحكومة فرنسا ،والمتعلقة بخطة قطاع تكييف الهواء المنزلي التي ووفق
عليها كجزء من الشريحتين األولى والثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )28/83

الجزء الخامس :مشروعات إيضاحية لبدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر )40/72
 .117باالنتقال إلى القسم من الوثيقة المتعلق بمشروعات إيضاحية لبدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار
العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق ،أبلغ الرئيس األعضاء بأن الوكاالت
المنفذة قدمت تقارير نهائية لمشروعين ودراسة جدوى واحدة وتقارير مرحلية عن تنفيذ سبعة مشروعات ايضاحية.
وأوصت األمانة بإلغاء مشروع واحد من السبعة مشروعات هذه وتمديد تاريخ االنتهاء لمدة ستة أشهر أخرى ،حيث
وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ .وأعرب أحد األعضاء عن شكره لجميع الذين اشتركوا في تنفيذ مشروعات
الفئة أعاله وأعدوا الصيغة النهائية لها .وأوصى بأن التقارير النهائية للمشروعات اإليضاحية المعنية والمشروعات
اإلحدى عشر المنجزة سابقا ،والتي تم نشرها على الموقع الشبكي لألمانة ،ينبغي أن تعمل كمراجع قيّمة لالنتقال إلى
البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي.

مصر :توضيح خيارات منخفضة التكلفة للتحول إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في ق طاع
رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين (يوئنديبي)
.118

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  178إلى  190من الوثيقة.
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.119

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير النهائي األولى عن توضيح الخيارات المنخفضة التكلفة للتحول إلى
التكنولوجيات غير العاملة بالمواد المستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار
الوثيقة
في
والوارد
اليوئنديبي
من
المقدم
مصر،
في
المستخدمين
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تمدد ،على أساس استثنائي ،وبعد أن الحظت التقدم الكبير المتحقق حتى اآلن ،موعد االنتهاء من
المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله حتى  31يوليه /تموز  2019على أساس الفهم
بأال يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع؛

(ج)

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله،
لالجتماع الرابع والثمانين ،مع مالحظة أن يتضمن تفاصيل عن المقارنة بين مواصفات األجهزة
األصلية مقابل الوحدات المنخفضة التكلفة الرشيدة ،وأداء األجهزة خالل االختبار بما في ذلك نظم
الرغاوي المستخدمة خالل االختبار ،ونتائج استخدام األجهزة الجديدة والتوصيات بشأن فائدتها
لصغار المستخدمين.
(المقرر )29/83

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى :تطوير مركز إقليمي للتميز في مجال التدريب واالعتماد وإيضاح مواد التبريد
البديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي  -تقرير مرحلي (االتحاد الروسي)
.120

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  191إلى  200من الوثيقة.

.121

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المركز اإلقليمي للتميز في مجال التدريب واالعتماد
واإليضاحات بشأن غازات التبريد البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في منطقة أوروبا
وآسيا الوسطى ،المقدم من حكومة االتحاد الروسي والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تمدد ،على أساس استثنائي ،تاريخ انتهاء المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،الى
 31ديسمبر /كانون األول  ،2019مشيرة الى التقدم الكبير المحرز حتى اآلن ،على أساس الفهم بأال
يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع؛

(ج)

أن تطلب إلى حكومة االتحاد الروسي تقديم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله في موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )30/83

الكويت :المشروع اإليضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون وذات القدرة
المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في تطبيقات تكييف الهواء (يوئنديبي)
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 .122استرعت ممثلة األمانة االنتباه إلى الفقرات من  201إلى  206من الوثيقة .وأجابت أيضا على سؤال يتعلق
بالصعوبات التقنية التى واجهها المشروع ،موضحة أن معايير استخدام األجهزة ذات العالقة ال توجد اآلن في
الكويت.
.123

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

إلغاء المشروع اإليضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الخالية
من الهيدروكلوروفلوروكربون في تطبيقات تكييف الهواء في الكويت؛

(ب)

وأن تطلب من اليوئنديبي إعادة األموال في االجتماع الرابع والثمانين وهو مبلغ  000.293دوالرا ُ
أمريكياُ ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  20.510دوالرات أمريكية المتعلق بإلغاء المشروع
المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله.
(المقرر )31/83

المغرب :مشروع إيضاحي بشأن استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات
غير مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
(اليونيدو)
.124

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  207إلى  212من الوثيقة.

.125

وقررت اللجنة التنفيذية أن:
(أ)

تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي بشأن استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان
منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي
البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب ،المقدم من اليونيدو والوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تمدد ،على أساس استثنائي ،موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) الى 30
سبتمبر /أيلول  2019مع مالحظة التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار النتائج في العديد
من بلدان المادة  ،5على أساس الفهم بأال يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع؛

(ج)

أن تطلب إلى اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله في
االجتماع الرابع والثمانين ،وإعادة جميع األرصدة المتبقية بحلول االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )32/83

المملكة العربية السعودية :مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات التبريد القائمة على الهيدروفلوروأوليفين
ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة المرتفعة في
البيئة المحيطة (اليونيدو)
.126

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  213إلى  218من الوثيقة.

.127

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي بشأن الترويج لغازات التبريد القائمة على
الهيدروفلوروأوليفين ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في
درجات الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة المنفذ في المملكة العربية السعودية ،المقدم من اليونيدو
والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

تمدد ،على أساس استثنائي ،موعد االنتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله
حتى  31ديسمبر /كانون أول  ،2019مع مالحظة التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار
النتائج في العديد من بلدان المادة  ،5على أساس الفهم بأال يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع؛

(ج)

تطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله في
موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين وأن تعيد األرصدة المتبقية بحلول االجتماع السادس
والثمانين.
(المقرر )33/83

المملكة العربية السعودية :مشروع إيضاحي لمصنعي أجهزة التكييف لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ
والمجمعة باستخدام غازات تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي (البنك الدولي)
 .128استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  219إلى  235من الوثيقة .وكتوضيح إضافي ،أشار إلى أن نماذج
أجهزة تكييف الهواء ذات القدرة  100-70كيلو واط استخدمت دائرتين لغازات التبريد ونظرا لقابلية غاز التبريد
 R-290العالية لالشتعال ،ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل لخفض الشحنة في النماذج األكبر حجما ضمن
الحدود البالغة  5كم للدائرة على النحو الوارد وصفه في معايير السالمة.
.129

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما ،مع التقدير بالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي لمصنعي أجهزة التكييف
لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ والمجمعة باستخدام غازات تبريد ذات قدرة منخفضة على
إحداث االحترار العالمي المنفذ في المملكة العربية السعودية ،المقدم من البنك الدولي والوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في االعتبار التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية
(أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة  5في إعداد المشروعات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المجمعة
باستخدام غازات التبريد منخفضة القدرة على االحترار العالمي.
(المقرر )34/83

المملكة العربية السعودية :مشروع إيضاحي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام كعامل
إرغاء الهيدروفلوروأوليفين في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة (يونيدو)
 .130استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  236إلى  246من الوثيقة.
.131

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(ا)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المشروع اإليضاحي إلزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام كعامل إرغاء الهيدروفلوروأوليفين في تطبيقات رغوة الرش
في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة المنفذ في المملكة العربية السعودية ،المقدم من
اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تمدد ،على أساس استثنائي ،وبعد اإلحاطة بالتقدم المحرز حتى اآلن ،موعد االنتهاء من
المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،حتى  31أكتوبر /تشرين أول  ،2019على
أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع؛

(ج)

أن تطلب من اليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،في
موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.
(المقرر )35/83

تايلند :مشروع إيضاحي في شركات النظم للرغوة من أجل صياغة البوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات
رغاوي البولي يوريثان بالرش باستخدام عامل إرغاء ذي قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي
(البنك الدولي)
.132

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  247إلى  259من الوثيقة.

.133

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما ،مع التقدير ،بالتقرير النهائي المقدم من البنك الدولي عن المشروع اإليضاحي في
دورين من دور النظم في تايلند لتشكيل بوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي البوليوريثان بالرش
باستخدام عامل إرغاء ذي قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي ،الوارد في الوثيقة
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تأخذ في االعتبار التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة  5في إعداد مشروعات رغاوي الرش بعامل إرغاء
يعتمد على الهيدروفلوروأوليفين.
(المقرر )36/83

منطقة غرب آسيا :مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي
ترتفع فيها درجة حرارة البيئة )( (PRAHA IIاليونيب واليونيدو)
.134

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  260إلى  267من الوثيقة.

.135

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع
تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا ( ،)PRAHA-IIالمقدم
من اليونيب واليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
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(ب)

أن تمدد ،على أساس استثنائي ،موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله
حتى  15نوفمبر/تشرين الثاني  2019من أجل استكمال اختبار نماذج أجهزة تكييف الهواء،
والتحقق من نتائج اختبارات تحقيق أمثل استخدام ونموذج تقييم المخاطر ونشر نتائج المشروع،
على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع؛

(ج)

أن تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)
أعاله في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين وإعادة جميع األرصدة المتبقية بحلول
االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )37/83

الكويت :دراسة جدوى تقارن ثالث تكنولوجيات من نوع آخر الستخدامها في تكييف الهواء المركزي
(اليونيب واليونيدو)
.136

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  268إلى  274من الوثيقة.

.137

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير النهائي لدراسة الجدوى التي تقارن بين ثالث تكنولوجيات من نوع آخر
الستخدامها في تكييف الهواء المركزي في الكويت ،المقدم من اليونيب واليونيدو والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(ب)

أن تؤكد مرة أخرى أن اليونيب واليونيدو سوف يقدمان تقرير استكمال المشروع لدراسة الجدوى
المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،وإعادة أي أرصدة في االجتماع الرابع والثمانين؛

(ج)

أن تشجع حكومة الكويت ،من خالل اليونيب واليونيدو ،على تقديم معلومات محدثة عن اإلجراءات
التي اتخذتها نتيجة لدراسة الجدوى الجتماع قادم للجنة التنفيذية.
(المقرر )38/83

الجزء السادس :تغيير الوكالة المنفذة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
واألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للفلبين

الفلبين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) واألنشطة التمكينية  -طلب
لتغيير الوكالة المنفذة (البنك الدولي)
.138

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  275إلى  280من الوثيقة.

.139

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بطلب حكومة الفلبين نقل جميع أنشطة اإلزالة المدرجة في المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد ،واألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية التي خططت مبدئيا لكي ينفذها البنك الدولي إلى اليونيدو؛
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(ب)

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين:
()1

أن تحاط علما أن البنك الدولي قد أعاد بالفعل إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع
الثالث والثمانين ،المبلغ  1.010.023دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  70.701دوالرا ُ أمريكيا ُ ،المرتبط بالشريحة األولى (PHI/PHA/80/INV/103
))and PHI/PHA/80/TAS/102؛

()2

أن توافق على:

()3

(ج)

أ-

تحويل إلى اليونيدو المبلغ  1.010.023دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة بقيمة  70.701دوالرا ُ أمريكيا ُ المعتمد للبنك الدولي ،المرتبط
بالشريحة األولى )(PHI/PHA/80/INV/103 and PHI/PHA/80/TAS/102؛

ب-

تحويل من البنك الدولي إلى اليونيدو التمويل بقيمة  1.740.034دوالر أمريكي،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  121.802دوالرا ُ أمريكيا ُ ،المعتمد من
حيث المبدأ ،المرتبط بشريحتي التمويل الثانية والثالثة؛

أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قد حدثت االتفاق المبرم بين حكومة الفلبين واللجنة
التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،على
النحو الوارد في المرفق الرابع بالتقرير الحالي ،وخاصة الفقرة  9والتذييل  -2ألف لكي
تبين نقل العناصر المخططة أصال للبنك الدولي إلى اليونيدو ،والفقرة  17التي أضيفت لكي
تشير إلى أن البنك الدولي توقف عن كونه الوكالة المنفذة الرئيسة اعتبارا من االجتماع
الثالث والثمانين ،وأن االتفاق المحدث حل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع
الثمانين؛

فيما يتعلق باألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة بموجب
المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف ):(PHI/SEV/80/TAS/01+
()1

أن تالحظ أن البنك الدولي أعاد بالفعل  225.992دوالرا ُ أمريكيا ُ ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة بقيمة  15.819دوالرا ُ أمريكيا ُ ،في االجتماع الثالث والثمانين؛

()2

أن توافق على تحويل إلى اليونيدو الرصيد المتبقي البالغ  225.992دوالرا ُ أمريكيا ُ،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  15.819دوالرا ُ أمريكياُ ،المعتمد أصالً للبنك
الدولي بموجب المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف.
(المقرر )39/83

الجزء السابع :طلبات تمديد األنشطة التمكينية
.140

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  281إلى  284من الوثيقة.

.141

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)
(ب)

أن تحاط علما بطلبات تمديد األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
المقدمة من الوكاالت المنفذة المعنية لعدد  51بلدا من بلدان المادة  5المدرجين في الجدول  15من
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
وتمديد تاريخ اإلنجاز لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية حتى 31
ديسمبر /كانون األول  2019لغانا وليسوتو وزمبابوي ،وحتى  30يونيه /حزيران  2020ألنغوال
وأرمينيا وبوتان والبوسنة والهرسك وبوركينا فاسو والكاميرون وشيلي والصين وكولومبيا
والكونغو وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور وإريتريا وفيجي وغابون وغامبيا
وغواتيماال وجامايكا وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا وملديف والمكسيك ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا
ومقدونيا الشمالية وباالو وبيرو والفلبين ورواندا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين
والسنغال وصربيا والصومال والسودان وسورينام وتايلند وتوغو وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا
وتركمانستان وأوروغواي وزامبيا ،على أساس أنه لن يتم طلب أي تمديد آخر وأن تقدم الوكاالت
المنفذة والثنائية ،في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع ،تقريرا نهائيا ،وفقا للمقرر
( 32/81ب).
(المقرر )40/83

 .142لقد التفتت اللجنة التنفيذية إلى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1التي تتألف من خمسة
أجزاء وإلى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.2الّتان تضمنتا تقارير عن المشروعات التي لديها
متطلبات إبالغ معينة تتعلق بالصين.

الجزء األول :استعراض نظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالية وفقا التفاقات خطة إدارة إزالة
استهالك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرران  65/82و ( 71/82أ)) (اليوئنديبي واليونيب
واليونيدو والبنك الدولي)
الجزء الثاني :دراسة نظرية عن النظام الحالي لرصد استهالك عوامل اإلرغاء في الشركات التي تتم
مساعدتها في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنهجية التحقق
(المقرر ( 67/82ج)) (البنك الدولي)
 .143استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  19إلى  94من الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1وقال إنه بينما جميع الخطوات المتخذة لتعزيز نظم الرصد واإلبالغ
والتحقق واإلنفاذ في الصين ستكون مهمة ،فقد برز ثالث منها على أنها مجدية على وجه الخصوص :الشبكة المزمعة
لرصد المواد المستنفد لألوزون في الجو ،وإنشاء ست مختبرات اختبار بحلول نهاية عام  2019وقرار حكومة الصين
بتخصيص موارد ضخمة لتحسين رصد رباعي كلوريد الكربون في مؤسسات إنتاج كلوريد الميثيل.
 .144وقال ممثل األمانة إن وزارة اإليكولوجيا والبيئة في الصين ربما ترغب في النظر فيما يلي :إجراء عمليات
تفتيش دورية مستقلة لعدد صغير من المؤسسات وأخذ عينات االختبار من عدد صغير من المنتجات لتكميل عمليات
التفتيش بواسطة مكاتب اإليكولوجيا والبيئة المحلية؛ ورصد مصانع رباعي الكلورو إيثيلين؛ والتحقق المحتمل للمرافق
األكبر والمتكاملة من أجل الحصول على فهم أفضل لكيفية رصد استخدامات المواد األولية للمواد المستنفدة لألوزون.
 .145وبعد إصدار الوثيقة ،قدمت حكومة الصين معلومات إضافية عن نظامها لرصد وإدارة المواد المستنفدة
لألوزون ،الوارد في الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.2وسلط الضوء على التزام حكومة الصين
باتخاذ تدابير شاملة للرصد واإلدارة وإلنفاذ صارم من أجل مكافحة اإلنتاج غير المشروع للمواد المستنفدة لألوزون.
وقد شددت حكومة الصين على أن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمر بلحظة حرجة وأعادت التأكيد على
استعدادها للعمل مع الصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ العمل المخطط.
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 .146وقال ممثل األمانة أيضا أنه عمال للمقرر (67/82ج) ،قدمت حكومة الصين دراسة نظرية ،الواردة في
الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1التي وصفت القدرة على الرصد والتحقق من إزالة المواد
المستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان .وحدد التقرير ما يلي :الفجوات في ذلك النظام ،مع اقتراح منهجية
للتحقق من استخدام المواد المزالة مع معالجة تلك الفجوات؛ وتكثيف العقوبات على السلوك غير المشروع المتعلق
بالمواد المستنفدة لألوزون؛ وعمليات تفتيش عبر إقليمية والتعاون فيما بين مكاتب اإليكولوجيا والبيئة؛ واستخدام
تحليل سنوي لرصيد الكتلة في مراجعة مبيعات اإليسوسيانات مع اإلنتاج الوطني للهيدروكلوروفلوروكربون141-ب.
 .147وقال إن األمانة تدعم المنهجية للتحقق من استخدام المواد الخاضعة للرقابة التي تم إزالتها في قطاع رغاوي
البوليوريثان المقترحة في الدراسة النظرية وتدعم الجهود لتحسين التسجيل في عمليات التفتيش واالختبار في الموقع.
واقترح ممثل األمانة أن تواصل حكومة الصين اإلبالغ عن نتائج جهود الرصد التي تبذلها مكاتب اإليكولوجيا والبيئة
المحلية ،بما في ذلك الحاالت التي تم اكتشاف الكلوروفلوروكربون 11-فيها ،وذلك في تقارير المراجعة المالية في
المستقبل أو في إطار التقارير المرحلية السنوية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان في خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
 .148ومع الترحيب بالتدابير الجديدة فيما يتعلق برصد المواد المستنفدة لألوزون في الجو وإنشاء ست مختبرات
لالختبار ،تساءل أحد األعضاء عما إذا كان يمكن تنفيذ تلك التدابير في أقرب وقت وما إذا كان أخذ العينات قد تم
بالفعل .والتمس المزيد من المعلومات بالعالقة إلى مكاتب اإليكولوجيا والبيئة ،بما في ذلك حوافزها ،وسلطاتها،
وتواتر عمليات التفتيش ،وكيف سيتم تمويل عمليات التفتيش هذه وكيف سيتم نشر نتائج التفتيش .وطلبت أيضا
معلومات إضافية تتعلق بالعقوبات .وتساءل العضو عن الرصد اآلني لرباعي كلوريد الكربون ودور مكاتب
اإليكولوجيا والبيئة ووزارة اإليكولوجيا والبيئة في نظام الحصص .وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة كيف ستستمر
الصين في رصد إنتاج واستخدام المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في البوليوالت سابقة الخلط ،وما هي وتيرة إنفاذ
العقوبات القائمة.

 .149وأيد أعضاء آخرون النقاط التي تم إثارتها .وكان تقريرا عامي  2018و 2019المنشوران في مجلة الطبيعة
بشأن الزيادة غير المتوقعة والثابتة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون ،11-بما في ذلك االنبعاثات من شرقي
الصين استنادا إلى رصد الجو يدعو إلى قلق كبير .وبينما تم تقدير اإلجراءات التي اتخذتها حكومة الصين فيما يتعلق
بتعزيز التشريعات بشأن المواد المستنفدة لألوزون ،وأن التقارير المقدمة قد استوفت المتطلبات في المقررين 65/82
و(71/82أ) ،ما زال هناك حاجة إلى القيام بمزيد من العمل .وبصفة خاصة ،وبينما كانت آليات اإلنفاذ في قطاع
رغاوي البوليوريثان واضحة ،سيكون من المفيد توفير وضوح إضافي بخصوص القطاعات األخرى ،بما في ذلك
بشأن :عدد عمليات التفتيش التي سيتم إجراؤها ،ومن سيجريها وكيف يمكن تمويل عمليات التفتيش بعد إتمام
المشروعات .ولوحظ أن التقارير المقدمة كانت تشكل أساسا طيبا للمناقشة واقترح أنه سيكون من المفيد إعداد خطة
رصد شاملة من شأنها أن تساعد مع اإلبالغ في االجتماعات في المستقبل.
 .150ولوحظ أن حلقة العمل األخيرة بشأن بناء القدرات ،المنعقدة في بيجين في مارس/آذار  ،2019كانت مفيدة
لتأكيد االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الخاضعة للرقابة ،وأن التقارير التي يتم النظر فيها في االجتماع الحالي قد
أظهرت كيفية اقتراح حكومة الصين لمعالجة المسألة .ومع ذلك ،مازالت هناك بعض األسئلة ،بالعالقة مثال بعدد
محطات رصد نوعية الهواء البالغ عددها حوالي  1.000محطة في الصين التي يمكن أن ترصد أيضا المواد المستنفدة
لألوزون وما هي قدرة مكاتب اإليكولوجيا والبيئة على التحقق من االنبعاثات الممكنة .وفي ضوء التقارير األخيرة
عن الكلوروفلوروكربون ،11-ينبغي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان مصداقية بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد
األطراف .ولم يكن من الواضح ما إذا كانت جميع المؤسسات التي تنتج المواد الخاضعة للرقابة مسجلة ،وأثيرت
مسألة تتعلق بكيفية إجراء عمليات التفتيش على مرافق اإلنتاج .وكان هناك تساؤل أيضا عما إذا كان اإلبالغ بواسطة
الكيانات الخاصة سيساعد في إنفاذ القواعد.
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 .151وقالت ممثلة حكومة الصين إنه خالل السنوات الثالثين الماضية ،بذلت الصين جهودا كبيرة لالمتثال
اللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال .وقد عملت الصين مع أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل تحقيق ذلك الهدف.
وقالت إنها تستمع بعناية للمقترحات المطروحة ،ولكنها ترغب في التشديد على أن الصين كانت تمتثل بالكامل
اللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال .والصين ال تتسامح إطالقا مع اإلنتاج غير المشروع للكلوروفلوروكربون-
 11وهؤالء الذين ينتجون الكلوروفلوروكربون 11-غير المشروع ينتهكون قوانين الصين .وأجرت مقارنة للحالة مع
اإلنتاج واالستخدام والتجارة في المخدرات غير المشروعة .ولم يكن أعضاء اللجنة التنفيذية على دراية بأن اإلنفاذ
الصارم للقوانين المتعلقة بالمخدرات لم تكن كافية للقضاء على اإلنتاج غير المشروع واالستخدام والتجارة .وأضافت
أن المناقشة ينبغي أن تركز على كيفية إعداد أكثر التدابير فعالية لمنع تلك األنشطة ،ووصفت التدابير التي تقترح
الصين القيام بذلك .وشرحت أن الميزانية قد تم تخصيصها إلنشاء شبكة رصد الجو ،وأن ست مختبرات جديدة سيتم
توافرها لمكاتب اإليكولوجيا والبيئة من شأنها أن تجري عمليات التفتيش المحلية .وسيتم دعم مكاتب اإليكولوجيا
والبيئة بواسطة وزارة اإليكولوجيا والبيئة ،التي ستستمر أيضا في إجراء عمليات تفتيش متخصصة .وقالت إنه عند
اكتشاف أي من االنتهاكات ،سيتم اإلعالن عنها علنا لتكون بمثابة رادع لآلخرين .وفي الختام ،شكرت العلماء على
عملهم قائلة إنه بالرغم من أن الصين كانت تتخذ إجراءات ،فهذه ليست مشكلة البلد وحدها .وأضافت أنه من المهم
لجميع األعضاء في أسرة األوزون أن يعملوا معا لحل المشكلة المتمثلة في االنبعاثات غير المتوقعة
للكلوروفلوروكربون.11-
 .152وأشاد العديد من األعضاء بحكومة الصين على اإلجراءات التي اتخذتها ،ولكنهم حثوا على أن المزيد من
العمل ينبغي القيام به لضمان عدم اضمحالل إنجازات الصندوق المتعدد األطراف ،بما في ذلك تتبع المستخدمين
خارج الصين للمواد المنتجة غير المشروعة الخاضعة للرقابة .وإذا لم يكن هناك طلب على تلك المواد ،فلن يتم
إنتاجها .غير أن أحد األعضاء أشار إلى التحدي الذي يواجه بلدان أخرى ،والذي ينبغي أن تتمكن من االعتماد على
نوعية االختبار والترخيص للمنتجات التي تقوم بإستيرادها.
.153

ووافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية لمزيد من النظر في المسائل.

.154
التنفيذية:

وبعد ذلك ،قدم منسق فريق االتصال تقريرا عن المسائل التي تمت مناقشتها ،وبناء عليه ،قررت اللجنة
(أ)

أن ترحب باإلجراءات التنظيمية وإجراءت اإلنفاذ التالية التي ستنفذها حكومة الصين:
()1

زيادة وتوسيع العقوبات بالنسبة لعدم امتثال المؤسسات لقواعد المواد الخاضعة للرقابة؛

()2

تكثيف عمليات التفتيش على المؤسسات التي تستخدم حاليا المواد الخاضعة للرقابة أو التي
استخدمت هذه المواد في السابق؛

()3

تنفيذ خطط تفتيش على المواد الخاضعة للرقابة لمكاتب اإليكولوجيا والبيئة؛

()4

زيادة تزويد مكاتب اإليكولوجيا والبيئة بأدوات الدعم واإلنفاذ؛

()5

تطوير نظام إلكتروني لتسجيل وتتبع مستخدمي المواد الخاضعة للرقابة؛

()6

زيادة تدريب ضباط الجمارك؛

()7

إجراء تحليل سنوي لرصيد الكتلة لمكونات اإلرغاء من أجل تحديد حجم السوق بالنسبة
لقطاع الرغاوي؛
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()8
(ب)

(ج)

نشر نتائج عمليات التفتيش وزيادة التواصل مع الصناعة؛

أن تحيط علما مع التقدير بأن حكومة الصين ستنفذ اإلجراءات اإلضافية التالية لدعم إجراءاتها
لإلنفاذ:
()1

إنشاء شبكة رصد وطنية للجو للمواد الخاضعة للرقابة؛

()2

إنشاء ستة مختبرات إضافية الختبار المواد الخاضعة للرقابة في المنتجات؛

()3

رصد آني لتدفقات رباعي كلوريد الكربون في مؤسسات إنتاج كلوريد الميثيل؛

أن تحيط علما أيضا مع التقدير بأن حكومة الصين ستنظر في المقترحات التالية لتكميل وتعزيز
إجراءاتها التنظيمية وإجراءات اإلنفاذ:
()1

رصد سريع للجو من خالل نقل أو تعديل المعدات القائمة و/أو أخذ عينات من القوارير؛

()2

االتجاه المتزايد نحو اإلنفاذ على مستوى المقاطعات من جانب الحكومة الوطنية؛

()3

إعداد مؤشرات لألداء ألنشطة اإلنفاذ ،مثال عدد ضباط الجمارك الذين تم تدريبهم أو
عمليات التفتيش المنفذة؛

()4

توسيع العقوبات وفرض حظر على مستهلكي المواد الخاضعة للرقابة أو المنتجات التي
تحتوي على مواد خاضعة للرقابة ،حسب االقتضاء؛

()5

المشاورات المنتظمة والمتكررة مع الصناعة والمؤسسات من أجل التأكد من ظروف
السوق؛

()6

اختبار عشوائي للمنتجات التي قد تحتوي على مواد خاضعة للرقابة؛

()7

إجراء تحليل سنوي لرصيد الكتلة لسوق التبريد وتكييف الهواء لتحديد حجم السوق
والتحقق من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المبلغ عنه؛

()8

اإلبالغ عن تفاصيل أنشطة اإلنفاذ ،بما في ذلك قدرة المفاعل ،وكمية المواد الخاضعة
للرقابة الموجودة في الموقع ،والسجالت ذات الصلة بشأن مشتريات المواد األولية
ومبيعاتها ،وأي عقوبات ناتجة عن إجراءات اإلنفاذ؛

(د)

أن تحيط علما كذلك بأن حكومة الصين ستنظر في تعيين خبير استشاري من خارج الحكومة
إلجراء دراسة (بما في ذلك بيانات كمية ،عند توافرها ،ومعلومات نوعية عن السوق) لتحديد
الظروف التنظيمية واإلنفاذ والسياسات أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى إنتاج واستخدام غير
مشروعين للكلوروفلوروكربون 11-والكلوروفلوروكربون12-؛

(هـ)

أن تحيط علما أيضا بأن حكومة الصين ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والثمانين
ومرة أخرى في االجتماع السادس والثمانين ،تقريرا عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ األنشطة
الوارد وصفها أعاله؛
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(و)

أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين في األشكال الممكنة للعالج بالعالقة إلى اإلنتاج و/أو
االستهالك غير المشروع للكلوروفلوروكربون 11-في الصين بعد عام 2018؛

(ز)

أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين في التمويل المستمر للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون.
(المقرر )41/83

.155

وعقب اعتماد المقرر ،أدلى ببيانات ممثال اليابان والواليات المتحدة األمريكية وبعد ذلك ممثل الصين.

 .156وأعاد ممثل اليابان التأكيد على أن مسألة االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون 11-كانت اآلن
معروفة جيدا في اليابان .وقد أدلى وزير البيئة في اليابان ببيان بالعالقة إلى المسألة في مؤتمر صحفي في وقت سابق
من األسبوع .وأضاف أن الثقة المتبادلة بين األطراف تشكل عنصرا أساسيا لنجاح بروتوكول مونتريال .وفي هذا
الصدد ،وحقيقة أن الكلوروفلوروكربون ،11-وهو مادة قد أزيلت من قبل ،كان اآلن يتزايد مرة أخرى ،وهو أمر
يدعو لألسف ،وخاصة بالنسبة لحكومة اليابان إذ أنها ثاني أكبر الجهات المانحة للصندوق المتعدد األطراف.
 .157وقال إن المسألة خطيرة للغاية حتى أن حكومته قد تحتاج إلى إعادة النظر في مساهمتها في الصندوق المتعدد
األطراف .وقد تجد حكومة اليابان أنه من الصعب االستمرار في التمويل على نطاق كامل للصندوق المتعدد األطراف
إذا كان لم يتم معالجة سبب هذه المسالة .ومن أجل عدم حدوث ذلك ،تحتاج حكومة اليابان إلى معلومات أكثر وأن
ترى المزيد من اإلجراءات إلزالة شواغلها واالستمرار في مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف على النحو السابق.
وفي هذا الصدد ،يرى وفده أن القرار يعتبر خطوة مهمة.
 .158وقالت ممثلة الواليات المتحدة األمريكية إن وفدها يشعر بالتقدير على العمل الشاق الذي قامت به منسقة
فريق االتصال للمساعدة في التوصل إلى اتفاق ،والجهود الخالصة لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية .وأشارت إلى أن
وفدها لديه قلق بالغ إزاء األحجام العالية من االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون 11-التي قد تحدث نتيجة
لإلنتاج غير المشروع في الصين ،وشرحت أن وفدها يفهم مصطلح "عالج" في المقرر على أنه ينطوي ليس فحسب
على األنشطة التي قد تسهم في منع حدوث هذه الحالة في المستقبل ،بل أيضا العقوبات المالية والعواقب التي قد تنشأ
مع حجم الضرر التي تسببه االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون .11-وتمثل االنبعاثات غير المتوقعة
للكلوروفلوروكربون 11-حالة لم تصادفنا من قبل في مؤسسات بروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية .ومن
الضروري إيجاد مسار يوافق خطورة الحالة ،ويعتقد وفدها أن العقوبات بما في ذلك العقوبات المالية ،يمكن أن تساعد
اللجنة التنفيذية على القيام بذلك.
 .159وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها حكومة الصين وهي تتطلع إلى العمل مع وفد الصين واألعضاء
اآلخرين في اللجنة التنفيذية لتحديد األنشطة األخرى التي ربما يحتاج األمر إلى تنفيذها في المستقبل من أجل بناء الثقة
في وفدها .وقالت إن وفدها يرى أن هذه هي الخطوة األولى في عملية طويلة وشجعت الصين على التحقق عما قد
حدث ،وكيفية حدوثه ولماذا حدث ،من أجل ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
 .160وأعربت ممثلة الصين عن شكرها الخالص لمنسقة فريق االتصال على العمل الشاق الذي قامت بها مع
نظرائها من الواليات المتحدة األمريكية والوفود األخرى على عملها الشاق المتواصل على مدى اليومين السابقين من
أجل التوصل إلى قرار .وشرحت أن وفدها يفهم مصطلح العالج على أنه يعني اإلجراءات المستقبلية التي يمكن
اتخاذها لحل المشكلة المتمثلة في االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون ،11-وليست اإلجراءات للرجوع إلى
تأثيرات اإلجراءات السابقة للتعويضات ،إذ أن ذلك يقع خارج نطاق البروتوكول واالتفاقية.
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الجزء الثالث :تقارير مراجعة الحسابات عن قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي
البوليوريثان وعوامل العملية الثانية وخدمة التبريد والمذيبات (المقرر ( )17/82اليوئنديبي واليونيب،
واليونيدو ،والبنك الدولي)
االنتباه
األمانة
ممثلة
 .161استرعت
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1

الى

الفقرات

95

إلى

من

186

الوثيقة

 .162وعقب هذا التقديم من ممثلة األمانة ،أعرب أحد األعضاء عن وجهة نظر مفادها أن اللجنة التنفيذية ظلت
لمدة عشر سنوات ،متساهلة بشدة في السماح لحكومة الصين باالحتفاظ باألرصدة غير المنفقة المتصلة بالمشروعات
الموافق عليها وأن تقدم عدة مواعيد وخطط إلنفاق هذه األموال .وأشار الى أنه لو كانت األموال غير المنفقة البالغة
 59مليون دوالر أمريكي قد أعيدت على الفور ،لكانت قد ساعدت الكثير من بلدان المادة  5على تحقيق التزامات
االمتثال الخاصة بها بموجب بروتوكول مونتريال .وأشار الى أنه ال يحبذ تمديد الموعد النهائي الستكمال الصرف
مشيرا الى أن البلد لم تستطع تحقيق الموعد النهائي الذي حددته اللجنة التنفيذية بنهاية عام  .2018ومن وجهة نظر
العضو فإن األرصدة غير المنفقة كانت تتصل بصورة مباشرة بمسألة الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ .واقترح
الرئيس أن تناقش المسألة في فريق االتصال المنشئ للنظر في المسائل في إطار الجزءين األول والثاني أعاله.
 .163وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في تقارير مراجعة الحسابات عن قطاعات إنتاج
الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان وعوامل العملية الثانية وخدمة التبريد والمذيبات في الصين
إلى االجتماع الرابع والثمانين.
(المقرر )42/83

الجزء الرابع :خطة القطاع إلزالة استهالك بروميد الميثيل (المقرر ( 18/82ج)) (اليونيدو)
.164

الرئيس

استرعى

االنتباه

إلى

الفقرات

من

187

إلى

201

من

الوثيقة

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1
.165

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما ً بما يلي:
()1

التقرير الختامي عن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في
الوثيقة
في
والوارد
اليونيدو،
من
المقدم
الصين،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1؛

()2

عدم اإلبالغ عن أي استهالك لبروميد الميثيل في الصين لعام  2018باستثناء أي إعفاءات
لالستخدامات الحرجة التي وافقت عليها األطراف في بروتوكول مونتريال؛

أن تطلب إلى حكومة الصين واليونيدو:
()1

أن يدرجا في التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لعام  2018المطلوب بموجب المقرر
(19/82هـ) الكميات المستخدمة الستهالك بروميد الميثيل؛
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()2

أن يقدما تقرير إتمام المشروع ،في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين بما يتماشي
والمقرر (18/82ج).
(المقرر )43/83

الجزء الخامس :خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل (المقرر ( 19/82ج) و (د)) (اليونيدو)
 .166استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  202إلى  213من الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1وأشار إلى أن حكومة الصين قد أوضحت ،بعد إصدار الوثيقة ،أن
سلطة الجمارك لديها بالفعل نظام للمعلومات اإلدارية وأن المبالغ المرتبطة بذلك قد أعيد تخصيصها حسبما هو مبين
في الجدول  3من الوثيقة .وبعد هذا التقديم ،أعرب أحد األعضاء عن االستياء إزاء تمديد خطة القطاع والتأخير في
تنفيذ اآلليات الالزمة لضمان عدم تحويل إنتاج بروميد الميثيل المخصص ألغراض التغذية والحجر الصحي
واالستخدامات السابقة على الشحن إلى استخدامات أخرى خاضعة للرقابة.
.167

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن عقد إعداد نظام المعلومات اإلدارية وإدماجه في برنامج
الرصد واإلشراف الذي ستنفذه سلطة الجمارك ،وبتحديث خطة العمل من أجل ضمان الرصد
المستدام طويل األجل لبروميد الميثيل بعد إتمام خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل ،المقدمان من
اليونيدو والواردان في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل اليونيدو ،أن تقدم في االجتماع الرابع والثمانين ،تحديثا
للعقد الخاص ببرنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه سلطة الجمارك ،المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله؛

(ج)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل اليونيدو ،أن تدرج تحديثا فيما يتعلق بنظام وسم وتتبع
بروميد الميثيل في التقرير السنوى عن حالة تنفيذ خطة قطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل الذي سيقدم
إلى االجتماع الرابع والثمانين تماشيا ً مع المقرر .19/82
(المقرر )44/83

(ب) التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام 2019
 .168قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12
.169

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما ً بالتقرير المجمع عن إنجاز المشروعات لعام  2019الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12؛
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(ب)

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم ،في االجتماع الرابع والثمانين ،تقارير إنجاز
المشروعات لالتفاقات متعددة السنوات والمشروعات الفردية المستحق تقديمها ،وتقديم األسباب في
حالة عدم تقديمها؛

(ج)

أن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق أعمالها عن قرب في االنتهاء من حصتها من
تقارير إنجاز المشروعات لكي تسمح للوكالة المنفذة الرئيسية بتقديم تقارير إنجاز المشروعات
المكتملة وفقا للجدول الزمني،

(د)

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروسا شاملة وواضحة ومكتوبة بصيغة جيدة عند
تقديم تقاريرها عن إنجاز المشروعات؛

(هـ)

وأن تدعو جميع المشتركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات متعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى
مراعاة الدروس ذات الصلة المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ المشروعات
المستقبلية.
(المقرر )45/83

البند  8من جدول األعمال :تخطيط األعمال
(أ)

تحديث لحالة تنفيذ خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2021-2019

 .170قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13
.171

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما ً بما يلي:
()1

تحديث لحالة خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  2021-2019الواردة
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13؛

()2

أن أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثالث
والثمانين بلغت قيمتها  1.849.684دوالر أمريكي ،شاملة  64.200دوالرا ُ أمريكيا ُ
لألنشطة غير المدرجة في خطط أعمال الفترة 2021-2019؛

()3

ومع التقدير ،التقارير المقدمة من اليونيدو عن المناقشات التي أجريت مع وحدات األوزون
الوطنية فيما يتعلق بنتائج تقييمات األداء النوعي ،على النحو المطلوب في المقرر
(8/82ب).
(المقرر )46/83

(ب)

تأخيرات تقديم طلبات الشرائح

 .172قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14
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 .173وأيد بعض األعضاء ،بمالحظة الجهود المتكررة التي بذلتها اليونيدو للتوصل إلى ترتيبات مع حكومة
الجزائر على مدار عدة سنوات ،أيدوا إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لهذا البلد .ومع ذلك ،رأى آخرون أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود للحصول على رد من السلطات الجزائرية ،حيث
كان من المهم التغلب على أي صعوبات تواجهها في وقت مبكر .وعرض العديد من األعضاء التواصل مع حكومة
الجزائر بخصوص هذا المسألة في سياق االجتماعات اإلقليمية ،وطلب أحدهم أن تجري اليونيدو زيارة في الموقع
لتحديد سبب عدم التواصل.
 .174واسترعى أحد األعضاء االنتباه إلى المقرر  ،2/26الذي ينص على إجراء تدريجي إللغاء المشروعات،
واقترح أن تنظر اللجنة في اعتماد إجراء صارم مماثل إللغاء االتفاقات متعددة السنوات.
.175

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

(ج)

اإلحاطة علما بما يلي:
طلبات

الشرائح

الوارد

في

الوثيقة

()1

التقرير عن تأخيرات تقديم
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14؛

()2

معلومات عن تأخيرات تقديم طلبات الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا واليابان وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واليونيدو والبنك الدولي؛

()3

تم تقديم  34من أصل  70نشاطا ً (لعدد  19من أصل  39بلداً) تتعلق بشرائح خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها إلى االجتماع الثالث والثمانين في
مواعيدها؛

()4

أشارت الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخر تقديم طلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها إلى أول اجتماع في عام  2019لن يكون له
تأثير ،أو ال يحتمل أن يكون له تأثير ،على االمتثال لبروتوكول مونتريال ،وال يوجد ما
يشير إلى عدم امتثال أي من البلدان المعنيين لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال؛

مطالبة األمانة بما يلي:
()1

إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتخذة بخصوص تأخيرات تقديم
طلبات الشرائح الواردة في المرفق الخامس بالتقرير الحالي؛

()2

واستعراض اإلجراء الحالي إللغاء المشروع على النحو الوارد في المقرر  2/26وتقديم
تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين عن كيفية تطبيق هذا اإلجراء على
االتفاقات متعددة السنوات،

وفي حال عدم استالم األمانة ردا من حكومة الجزائر على الخطاب المؤرخ  21ديسمبر /كانون
األول  2018الذي أرسله كبير الموظفين ،بحلول  30أغسطس /آب  ،2019إلغاء المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر ،تجدر اإلشارة إلى أنه تستطيع
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الحكومة تقديم طلب تمويل إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماع مقبل للجنة التنفيذية ،وأن تطالب اليونيدو بإعادة أي
أرصدة من المرحلة األولى في االجتماع الرابع والثمانين.
(المقرر )47/83

البند  9من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات

 .176أثناء عرض البند الفرعي ،أوضح الرئيس أن الوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي تم تبينها خالل
استعراض المشروعات تألفت من أربعة أقسام .ثم لخص ممثل األمانة ،مع العلم بأنه لم يتم تحديد أي مشاكل أثناء
استعراض المقترحات المقدمة إلى االجتماع ،المعلومات عن طلبات التمويل الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/15
تقارير التحقق من امتثال البلدان ذوي حجم االستهالك المنخفض التفاقات خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .177فيما يتعلق بالتوصية بإدراج طلبات التمويل إلعداد تقارير التحقق في تعديالت برامج العمل في االجتماع
الرابع والثمانين ،أعرب عن شواغل إزاء قصر الوقت المحتمل المتاح للبلدان والوكاالت المنفذة الستكمال عمليات
التحقق ،وخاصة في حالة بلدان جزر المحيط الهادئ .وإذا كان سيتم النظر في تمويل التحقق في االجتماع الالحق ،في
ديسمبر /كانون األول  ،2019مع تقديم تقارير التحقق التي ستكتمل قبل تقديم طلبات الشرائح المستحق تقديمها إلى
أول اجتماع في عام  ،2020فلن يتاح لهؤالء البلدان سوى بضعة أشهر إلجراء عمليات التحقق.
 .178وبعد التشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،أكد ممثل األمانة أن الوكاالت ستتمكن من إدراج طلبات
التمويل لجميع تقارير التحقق في تعديالت برامج عمل كل منها المقدمة إلى االجتماع الرابع والثمانين .وعند الموافقة
على تعديالت برنامج العمل ،يمكن أن تحدد اللجنة أنه يستحق تقديم تقارير التحقق لبلدان جزر المحيط الهادئ في
نفس الوقت الذي تقدم فيه المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،المستحقة التقديم
في ثاني اجتماع للجنة التنفيذية في عام .2020
 .179وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في تعديالت برامج عمل كل
منها ،المستحق تقديمها في االجتماع الرابع والثمانين ،تمويال قدره  30.000دوالرا ُ أمريكيا ُ ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة ،لتقارير التحقق للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوركينا فاسو
وكمبوديا وجزر كوك وغواتيماال وهندوراس وكيريباتي وليسوتو وجزر مارشال وميكرونيزيا (واليات – الموحدة)
والجبل األسود وناورو ونيوي وجنوب السودان وتوفالو وفانواتو ،ولتقارير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنغوال وأرمينيا.
(المقرر )48/83
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مشروعات وأنشطة مقدمة للموافقة الشمولية
 .180وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية ما يلي :الطلبات المتعلقة
بالشريحة الرابعة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا ،والشريحة
الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان ،والشريحة الرابعة من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جنوب أفريقيا ،وأن تنظر في تلك الطلبات
في إطار البند (9د) من جدول األعمال ،المشروعات االستثمارية؛ وطلب المساعدة التقنية لتمكين أنشطة التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الجمهورية العربية السورية ،وعلى النظر فيه في إطار البند (9ج)( )2من
جدول األعمال ،برنامج عمل اليونيب لعام 2019؛ وطلب إعداد المشاريع لمراقبة انبعاثات المنت َج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-في قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك ،وعلى النظر فيه في إطار
البند (12ج) ،الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
(المقرر .)85/82
.181

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية بمستويات التمويل
المبينة في المرفق السادس بالتقرير الحالي ،مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم
المشروعات المقابلة ،والشروط التي أرفقتها بها اللجنة التنفيذية؛

(ب)

أن تحيط علما ً بأن األمانة قد قامت بتحديث االتفاق بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية ،الوارد
في المرفق السابع بالتقرير الحالي ،وتحديدا ً الفقرة  1والتذييلين -1ألف و -2ألف لإلشارة إلى خط
أساس االمتثال المنقح للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية للتخفيضات المجمعة
المستدامة في استهالك هذه المواد والتغيير المقابل في تمويل المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والفقرة  16التي أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق المحدَّث يحل
محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والستين؛

(ج)

أن تتضمن الموافقة الشمولية ،بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،موافقة على
المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق الثامن بالتقرير الحالي.
(المقرر )49/83

(ب)

التعاون الثنائي

 .182قدم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/16التي تتألف من طلبين من حكومتي ألمانيا واليابان
يتعلقان بخطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والعنصر التمكيني للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
 .183ونظرا للمقرر  55/83أدناه ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بعدم تعويض تكاليف المشروعات الثنائية في
االجتماع الثالث والثمانين.
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(ج)

برامج العمل
)(1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) لعام 2019

 .184قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/17التي تضمنت  14نشاطا مقدمة من اليوئنديبي
تتألف من خمسة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي ،وطلبين إلعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأربعة طلبات إلعداد المشروعات للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليها جميعا كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية في
إطار البند (9أ) ،نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات ،أعاله ،وثالثة طلبات إلعداد
المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون إعماال للمقرر (3/78ز) في أندونيسيا ولبنان وباكستان التي سيجري
النظر فيها بصورة إفرادية.
 .185وفيما يتعلق بالطلبات إلعداد المشروعات ،قال بعض األعضاء إنه بينما يستحق النظر فيها ،لم تكن التقديمات
وفقا للمقررات السابقة للجنة التنفيذية .وأعرب عن قلق إزاء قطاع المبردات المنزلية الذي لم يتم تغطيته على نحو
كاف في المشروعات التي وافقت عليها بالفعل اللجنة التنفيذية ،وكان هناك اهتمام باستالم مقترحات المشروعات
بالنسبة لقطاعات أخرى .ولدى تقديم توضيح بشأن الطلب إلندونيسيا ،قال ممثل اليوئنديبي إن المشروع عند اإلتمام،
سييسر تنفيذ تعديل كيغالي في قطاع المبردات المنزلية سريع النمو في إندونيسيا.
 .186وفيما يتعلق بالطلب لتحويل  R-404Aفي وحدات المبردات التجارية للسوبرماركت في لبنان ،قال بعض
األعضاء إن المشروع يستحق النظر فيه وينبغي تطبيق بعض المرونة في الموافقة على المشروع شريطة استالم
صك تصديق البلد على تعديل كيغالي بواسطة جهة اإليداع في مقر األمم المتحدة في نيويورك .وقال عضو آخر إنه
وفقا للمقررات السابقة للجنة التنفيذية ،ينبغي عدم صرف أي تمويل إضافي للمشروعات المتعلقة
بالهيدروفلوروكربون في لبنان إلى أن تتسلم جهة اإليداع صك التصديق على تعديل كيغالي.
 .187وبعد المناقشات غير الرسمية ،قررت اللجنة لتنفيذية عدم الموافقة على طلبات إعداد المشروعات
للمشروعات التالية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية:
(أ)

تحويل الهيدروفلوروكربون134-أ في تصنيع المبردات المنزلية في إندونيسيا؛

(ب)

تحويل  R-404Aفي وحدات المبردات التجارية للسوبرماركت في ،Leon Industries S.A.R.L
في لبنان؛

(ج)

التحول من الهيدروفلوروكربون134-أ إلى  R-600a/R-290كسائل تبريد في تصنيع المجمدات
سريعة التبريد ،والمبردات المنزلية ،ومبردات المياه في  ،PAK Elektron Limitedالهور في
باكستان.
(المقرر )50/83

()2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) لعام 2019

 .188قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/18التي تضمنت  33نشاطا قدمها اليونيب،
وتتألف من  23طلبا لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وثمانية طلبات إلعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة عليها كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة
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الشمولية في إطار البند (9أ) من جدول األعمال أعاله ،نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض
المشروعات ،وطلبا للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية في
الجمهورية العربية السورية كان قد أزيل من قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة شمولية عليها وطلبا
إلعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية،
التي سيتم النظر فيها على نحو إفرادي.
 .189وطلب أحد الممثلين تحديثا عن الوضع األمني في الجمهورية العربية السورية .وأوضح ممثل اليونيب أن
عددا من وكاالت األمم المتحدة تعمل اآلن في البلد ،وأن اليونيب سيعمل عن كثب مع المكتب القطري لليوئنديبي
لضمان تنفيذ األنشطة بكفاءة.
.190

وبعد هذا التوضيح ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

الموافقة على طلب إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية بقيمة  30.000دوالرا ُ أمريكيا ُ زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  3.900دوالرا ُ أمريكيا ُ ،مع مالحظة أن اليونيدو ستُعد ،بوصفها الوكالة
المتعاونة ،المكون االستثماري من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام
التمويل الموافق عليه من قبل؛

(ب)

الموافقة على طلب المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من المواد
الهيدروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية بقيمة  250.000دوالرا ُ أمريكياُ ،زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  17.500دوالرا ُ أمريكيا ُ ،من المساهمات الطوعية اإلضافية ،بما يتماشى مع
المقرر (31/81أ)(.)2
(المقرر )51/83

()3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2019

 .191عرض الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/19التي تتضمن ثمانية أنشطة مقدمة من اليونيدو،
تتألف من ستة طلبات إلعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
وطلبا ً واحدا ً إلعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تمت الموافقة
عليها جميعا ً في إطار قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية في إطار البند (9أ) من جدول
األعمال أعاله ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات ،وطلبا ً واحدا ً إلعداد المشروع
للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
المكسيك ،الذي تقرر النظر فيه في إطار البند (12ج) من جدول األعمال ،الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات
الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون( 23-المقرر .)85/82

(د) المشروعات االستثمارية
طلبات الشريحة للمرحلة األولى/المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
كمبوديا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الرابعة) (يونيب
ويونديبي)
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 .192طلب أحد األعضاء توضيحا يتعلق بطابع وأثر برنامج الحوافز للمستعملين النهائيين .وأوضح ممثل األمانة
أن برنامج الحوافز قد صمم الستبدال أجهزة تكييف الهواء المنزلية الصغيرة ،وذلك لتشجيع استخدام المستعملين
النهائيين لوحدات نوافذ قائمة على الهيدروفلوروكربون .32-وتتألف الحوافز من تخفيضات للمشترين للمعدات.
وصاحب البرنامج حملة لزيادة الوعى ركزت على حماية األوزون والفوائد الناجمة عن خفض تكاليف الطاقة
باستخدام معدات غير قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون .22-وتم تدريب الفنيين على العمل بالمعدات الجديدة
القائمة على الهيدروفلوروكربون 32-وقامت الوحدة الوطنية لألوزون برصد متلقي معدات الهيدروفلوروكربون32-
لتوثيق أثر برنامج الحوافز.
.193

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا؛

(ب)

أن توافق على الشريحة الرابعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  2022-2019عند مبلغ  274.250دوالرا ُ
أمريكياُ ،يتألف من  100.000دوالرا ُ أمريكياُ ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13.000دوالرا ُ
أمريكيا ُ لليونيب ،ومبلغ  150.000دوالرا ُ أمريكياُ ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 11.250
دوالرا ُ أمريكيا ُ لليوئنديبي على أن يكون من المفهوم:
()1

أن كمبوديا لديها استهالك في قطاع الخدمة فقط؛

()2

أن يعزز برنامج الحوافز للمستعملين النهائيين استدامة تدريب فنيي الخدمة وأن يوفر
المستعملون النهائيون تمويال للمشاركة في البرنامج؛

()3

أن تدرج المعلومات عن تنفيذ برنامج الحوافز للمستعملين النهائيين في التقارير المرحلية
المقدمة عند طلب شرائح للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.
(المقرر )52/83

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – خطة قطاع تكييف هواء الغرف (المرحلة
األولى – التقرير المرحلي المنقح) (اليونيدو)
 .194عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22التي تحتوي على التقرير المرحلي المنقح
عن خطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للصين.
 .195وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،أعرب أحد الممثلين عن قلق إزاء انخفاض مستوى التصنيع باستخدام
المحولة لتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف .ورغم أن نظام الحوافز المقترح
تكنولوجيات جديدة بشأن خطوط اإلنتاج
ّ
لتكاليف التشغيل اإلضافية قد يوفر التشجيع على المدى القصير ،مازالت المسائل الهيكلية طويلة المدى تحتاج إلى
معالجة .وقال بعض الممثلين إن نظام الحوافز الذي اقترحته األمانة كان منطقيا وجديرا بالدعم ،نظرا للوقت الالزم
للسوق من أجل وصول التكنولوجيات الجديدة إلى حشد عظيم .وقال ممثل آخر إنه ال ينبغي صرف تكاليف التشغيل
اإلضافية عندما يظل تصنيع وحدات تكييف الهواء أقل كثيرا من الهدف المقدر  7ماليين وحدة سنويًا واستفسر عما إذا
كان أولي اعتبار لمعايير تركيب تكنولوجيات مختلفة من أجل ضمان خضوع الجميع لمعايير متساوية.
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 .196وقررت اللجنة التنفيذية أن ترجئ ،إلى االجتماع الرابع والثمانين ،مواصلة النظر في نظام حوافز تكاليف
التشغيل اإلضافية لخطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
(المقرر )53/83
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – خطة قطاع خدمة التبريد (المرحلة األولى –
التقرير المرحلي عن إتمام المشروع) (اليونيب وحكومة اليابان)
.197

استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرة  27من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22

 .198وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى حكومة الصين واليونيب أن يقدما ،إلى االجتماع الرابع والثمانين،
معلومات محدثة عن مستوى األموال المصروفة بموجب خطة قطاع خدمة التبريد للمرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد ،وأن يعيدا أي أرصدة محتملة إلى الصندوق المتعدد األطراف في
االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )54/83
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – االستراتيجية الجامعة (المرحلة الثانية)
(اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليونيدو وحكومة ألمانيا)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي
والتجاري (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين
(المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليونيب وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – خطة قطاع المذيبات (المرحلة الثانية –
الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
 .199عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22التي تعرض الطلبات التي أعيد تقديمها
للشرائح الثالثة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للقطاعات
التالية :رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ،وخدمة التبريد،
والمذيبات .وتضمن كل طلب تقريرا مرحليا محدثا مع األنشطة اإلضافية والمصروفات المنجزة منذ االجتماع الثاني
والثمانين ،وخطة تنفيذ سنوية للشريحة التالية.
 .200وعقب العرض ،قالت إحدى الممثالت إنه في ضوء مسألة الزيادة الكبيـرة في انبعاثـات
الكلوروفلوروكربون 11-من الصين ،فإن لدى وفدها شواغل إزاء استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة لألوزون
التي تحققت باستخدام تمويل من الصندوق المتعدد األطراف .واقتُرحت إجراء مراجعة مستقلة ،بتمويل من الصين،
للتأكد من كيفية حدوث هذا الموقف وسببه ،وكيفية منع حدوثه مرة أخرى في المستقبل .ويمكن وضع خطة عمل
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مفصلة لإلشارة إلى الطريقة التي سيقوم بها الطرف بحل القضايا المحددة ورصد تخفيضات المواد المستنفدة لألوزون
في المستقبل .وفي حين أن رغبة حكومة الصين في الدخول في مناقشات مفتوحة واتخاذ إجراءات أولية استجابة لهذه
المسألة أمر مشجع ،فإن بلدها ال يستطيع ،في الوقت الحاضر ،دعم تقديم التمويل للمشاريع في الصين .وباإلضافة إلى
ذلك ،الحظت أن ربما كانت هناك حاجة إلى تعويض عن الضرر الملحق في البيئة بسبب االنبعاثات غير المتوقعة.
وأيد ممثل آخر هذا الموقف ،قائال إن بلده ال يستطيع الموافقة على شرائح جديدة لخطة إدارة إزالة المواد
سيقوض مصداقية بروتوكول مونتريال.
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن يتم توضيح األمر ،ألن ذلك
ّ
 .201وقررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين النظر في مراجعة االتفاق للمرحلة الثانية من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وطلبات الشرائح الثالثة من خطة قطاع رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط ،وخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ،وخطة قطاع خدمة التبريد
وبرنامج التمكين ،وخطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )55/83
الكويت :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الثالثة) (يونيب
ويونيدو)
 .202عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29
 .203وطلب توضيحا بشأن تمديد تاريخ اإلنتهاء من المشروعات في القطاعين الفرعيين لرغاوى البوليوريثان
وقطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط ،واالستهالك المزال المرتبط بهذين المشروعين ،وما إذا كان
االستهالك األقصي المسموح به لعام  2020سيجرى تعديله .وقدم ممثل األمانة شرحا بأن أهداف عام  2018ستنطبق
على عام  ،2020بالرغم من أن المشروعات المرتبطة باالزالة مجدولة لالنتهاء منها في عام  ،2019بسبب وجود
عدم تيقن متعلق بتأخيرات ممكنة.
 .204وتم طرح سؤال حول معدل الصرف ،الذي يقل عن نسبة  25في المائة من مجموع المبلغ الموافق عليه ألول
شريحتين ،في ما يتعلق بالعمل الذي يتعين تنفيذه في الفترة المؤدية إلى طلبات شرائح مجدولة لعام  .2020وأجاب
ممثل اليونيب بأن جميع األموال الموافق عليها قد تم االلتزام بها وأن الوكالة المنفذة على ثقة بأن جميع األنشطة
بموجب أول شريحتين سيجرى االنتهاء منها قبل طلب الشريحتين الثالثة والرابعة في عام .2020
.205

وعقب مناقشات غير رسمية في ما بين األعضاء ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من عام  2018إلى عام  ،2020مع هدف استهالك يبلغ  254,51طن من قدرات استنفاد األوزون
لعامى  2019و2020؛

(ج)

أن تحاط علما بأن األمانة قد قامت بتعديل االتفاق المحدّث بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية،
الوارد في المرفق التاسع بالتقرير الحالي ،خاصة التذييل -2ألف ،ليعكس الهدف الجديد وجدول
التمويل المعدل وتمديد فترة المرحلة األولى ،والفقرة  ،16ليشير إلى أن االتفاق المعدل المحدث يحل
محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع الرابع والسبعين؛
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(د)

أن تحاط علما بالتزام حكومة الكويت بحظر استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون22-
والهيدروكلوروفلوروكربون142-ب في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط إبتداء من
 31ديسمبر/كانون األول  ،2020الذي يتصادف مع االنتهاء من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
من تطبيقات رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط؛

(ه)

أن توافق على الشريحة الثالثة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  2020-2019عند مبلغ
 1.054.845دوالر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  73.839دوالرا ُ أمريكيا ُ لليونيدو؛

(و)

أن تطلب من حكومة الكويت ،من خالل اليونيب ،عند طلبها الشريحة الرابعة للمرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أن تدرج خطة عمل تتناول جميع األنشطة
المتبقية في قطاع خدمة التبريد ،مع ميزانيات األنشطة في خطة العمل هذه ،على أساس الفهم أن
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستتحقق عند المستوى المحدد في التذييل -2ألف من
االتفاق المحدّث المعدّل بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية.
(المقرر )56/83

المغرب :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة والنهائية)
(اليونيدو)
.206

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32

.207

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من عام  2017الى عام 2020؛

(ج)

أن تحاط علما بأن األمانة قد أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية الوارد في
المرفق العاشر بالتقرير الحالي ،وخاصة الفقرتان  1و ،2والتذييالن -1ألف و-2ألف لبيان خط
األساس المعدل للهيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق االمتثال بمقدار  51,35طن بقدرات استنفاد
األوزون وتمديد فترة المرحلة األولى ،والفقرة  16التي أضيفت لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان
االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس والستين؛

(د)

أن تطلب من حكومة المغرب واليونيدو تقديم التقارير المرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المتصل
بالشريحة الثالثة والنهائية على أساس سنوي إلى أن يتم اتمام المشروع ،وتقارير التحقق الى أن تتم
الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير إتمام
المشروع لالجتماع األول من اللجنة التنفيذية في عام 2022؛
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(ه)

أن توافق على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  2020-2019بقيمة 35.000
دوالرا ُ أمريكياُ ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2.625دوالرا ُ أمريكيا ُ لليونيدو.
(المقرر )57/83

باكستان :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة الثانية) (يونيدو
ويونيب)
 .208طلب أحد األعضاء معلومات عن التغييرات المقترحة في خط األساس لباكستان والتمس توضيحا عن حالة
األنشطة في القطاعين الفرعيين لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليوريثان بالعالقة إلى معدل
الصرف ،فضال عن الطريقة التي استخدمها اليونيدو في صرف األموال إلى المؤسسات في البلد .وطرح سؤال أيضا
عن التمويل لمعيار األداء األدني لكفاءة استخدام الطاقة المذكور في التقرير المرحلي.
 .209وشرح ممثل األمانة أن حكومة باكستان قد استعرضت خط أساس البلد إلدراج استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب .ونظرا ألن الحكومة قد اختارت خط أساس االمتثال كنقطة بداية للتخفيضات
المجمعة المستدامة ،فقد أدى التغير في خط األساس الموافق عليه بواسطة اجتماع األطراف إلى تغيير في االتفاق بين
الحكومة واللجنة التنفيذية .وقد جعل إدراج الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب في خط األساس من الممكن للوكالة
المنفذة أن تقدم إلى االجتماع الثالث والثمانين مقترح مشروع للرغاوي المسحوبة بالضغط ،والذي تأجل إلى االجتماع
الرابع والثمانين بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بعد بين الوكالة المنفذة واألمانة بشأن خصوصيات المشروع.
 .210وفيما يتعلق بصرف األموال ،قال ممثل األمانة أن اليونيدو لم تصرف أموال بتخصيصها إلى المؤسسات
الفردية .وبدال من ذلك ،أجرت اليونيدو مشتريات سائبة للمعدات ،وأعطتها بعد ذلك للمؤسسات ،وأبلغت عن أرقام
بشأن األموال التجميعية .وفيما يتعلق بمسألة المعيار األدنى لكفاءة استخدام الطاقة ،أوضح ممثل األمانة أن التقرير
المرحلي تضمن معلومات عن جميع األنشطة المنفذة بالعالقة إلى خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وليس فقط تلك األنشطة الممولة بواسطة الصندوق المتعدد األطراف .ولم تستخدم أية
أموال من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلعداد المعيار األدنى لكفاءة استخدام الطاقة بالنسبة
لباكستان.
 .211وشرح ممثل اليونيدو أن مستوى الصرف بلغ  25في المائة ألن حكومة باكستان طلبت أن المشتريات
المتعلقة بتحويل مؤسسات المعدات الحرارية ومؤسسات رغاوي البوليوريثان تؤجل إلى نهاية مايو/أيار .2019
.212

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان؛

()2

أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية ،على
النحو الوارد في المرفق الحادي عشر بالتقرير الحالي ،وتحديدا :الفقرتين  1و 2والتذييلين
-1ألف و-2ألف لبيان خط أساس البلد وقدره  248,11طن من قدرات استنفاد األوزون
على النحو المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال؛ وأن الفقرة  16قد
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أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق المبرم في االجتماع السادس
والسبعين؛
(ب)

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة للفترة  ،2020-2019بقيمة
 2.344.418دوالر أمريكي ،تتألف من  1.979.852دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  138.590دوالرا ُ أمريكيا ُ ليونيدو ،و 200.000دوالرا ُ أمريكيا ُ ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  25.976دوالرا ُ أمريكيا ُ ليونيب.
(المقرر )58/83

جنوب أفريقيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الرابعة)
(يونيدو)
 .213طلبت معلومات بشأن المشروع لبيان وفورات الطاقة والتكاليف خالل تشغيل نظم تبريد قائمة على أساس
مواد خالية من المواد المستنفدة لألوزون وذات احتمالية احترار عالمى منخفضة مقابل نظم قائمة على أساس
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-أو الهيدروفلوروكربون .وتمت االشارة إلى أن ،بينما كان هناك اهتمام ببعض
التكنولوجيات البديلة الممكنة لبيانها من خالل المشروع ،لم تكن وفورات الطاقة ذات عالقة وثيقة باالمتثال إلزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون .وقدم ممثل اليونيدو تفسيرا بأن المشروع اإليضاحي سيركز على قطاع السوبرماركت
وسينفذ بموجب الشريحة الرابعة من المرحلة األولى .ولم يتم بعد اختيار التكنولوجيا البديلة ،ولكن الغرض من
المشروع هو إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 22-واالستخدام التدريجى للتكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى
منخفضة ومواصلة تحقيق كفاءة الطاقة باالضافة إلى ذلك.
.214

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب أفريقيا؛

(ب)

أن توافق على الشريحة الرابعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة في الفترة  2020-2019بقيمة  499.612دوالرا ُ
أمريكيا ُ ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  34.973دوالرا ُ أمريكيا ُ لليونيدو ،على أن يكون من
المفهوم أن المعلومات عن تنفيذ البرنامج اإليضاحي للمستعمل النهائى سيجرى تضمينه في التقارير
المرحلية المقدمة عند طلب شرائح للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.
(المقرر )59/83

البند  10من جدول األعمال :نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ
الترخيص والحصص التى تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر
( 86/82ج))
 .215عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38وأكد على موجز المالحظات التى قدمتها
األمانة في الفقرة  67واآلليات االضافية والجديدة لضمان االمتثال المستدام في الفقرات من  68إلى .75
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 .216وخالل المناقشة التالية ،تم مالحظة أن ،بينما األمانة اقترحت عددا من األفكار لتحسين النظام الراهن ،فإن
بعض المقترحات ،مثل المتعلقة باالتجار غير المشروع ومناطق التجارة الحرة ،من األفضل أن يتناولها اجتماع
األطراف أو ،في حالة الرصد الجوى ،من قبل مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا .وتم التأكيد على وجوب احترام أدوار
المؤسسات المختلفة.
 .217وأعرب بعض األعضاء عن دعم ضمان استمرار وحدات إدارة المشروعات عبر االتفاقات متعددة السنوات،
بينما تساءل آخرون عن كيفية تمويل ذلك وما إذا كان الرصد مسؤولية الوحدات الوطنية لألوزون .وكان رصد
المصانع التى إنتهت من التحول مكلفا ُ وال يمكن أن يشمل تمويل الدعم المؤسسي الذي قد تم توفيره للوحدات الوطنية
لألوزون ،والذى لم يزداد مؤخرا .وفضال عن ذلك ،لم تكن المسألة مجرد تمويل ،حيث كانت هناك حاجة إلى ضمان
أن الوحدات الوطنية لألوزون قادرة أيضا على االضطالع بالعمل الذي قامت به وحدات إدارة المشروعات ،الذي
يعتبر جوهريا ،خاصة في البلدان ذات حجم استهالك منخفض .أما بالنسبة لبلدان المادة  ،5يعنى مزيدا من الجهود
مزيدا من التكاليف.
 .218وأثير سؤال حول جدوى جعل الوكاالت المنفذة مسؤولة عن مساعدة البلدان بعد إنتهاء المشروعات ،عندما
يطلب منها ذلك .وبالنسبة للتوسع في عمليات التحقق لتشمل المواد الخاضعة للرقابة المزالة في السابق ،ينبغى أال
يطلب من البلدان رصد المشروعات باستمرار بعد إنتهائها .ومع ذلك ،يمكن لألمانة االضطالع بتحليل للجدوى
والتكاليف االضافية للقيام بذلك وتقديم التحليل إلى اللجنة .وستصبح مشكلة أن يطلب من البلدان دفع غرامة ألى
انحراف عن االتفاق بمجرد االنتهاء من المشروع ،وفي هذا الوقت ،لن يتبقى تمويل للمشروع.
 .219وبالنسبة لالبالغ عن تصدير المواد المستنفدة لألوزون الموجودة في البوليوالت سابقة الخلط ،لوحظ أن ذلك
يحدث من خالل تقارير تنفيذ البرنامج القطرى.
 .220وقال ممثل الكويت إن الفقرة  6من الوثيقة أوضحت أن مهمة األمانة كانت تتمثل في وضع وثيقة تتضمن
عرضا عاما النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ التراخيص .وتساءل عن السبب في أن اآلليات الجديدة
والمبتكرة التي لم تستخدم بعد في إطار الصندوق المتعدد األطراف قد أدرجت في الوثيقة .وقال إن كل شخص كان
يدرك مسألة اإلطالق غير المتوقع للكلوروفلوروكربون 11-إالّ أنه لم تتوافر أدلة على أن هذه االنبعاثات لم تأت إالّ
من بلدان المادة  5فقط .فقد ظل نصف االنبعاثات دون تفسير وأراد إيضاحا عن المكان الذي انطلقت منه االنبعاثات
األخرى قبل أن تتخذ اللجنة التنفيذية إجراءا ال يؤثر أو يضر إالّ ببلدان المادة  .5وأراد دليال على أن بلدان بخالف
بلدان المادة  5كانت مسؤولة عن أي جزء من هذه االنبعاثات ،وأشار إلى إنعدام الثقة التي يبدو أنها األساس لإلشارة
إلى أن بلدان المادة  5فقط هي المسؤولة عن هذه االنبعاثات .ويتعين أن ال يطلب من بلدان المادة  5دعم هذه األعباء
بذاتهم وإذا كانت قد دعيت إلى معالجة المشكلة ،فينبغي أن تدعي البلدان غير العاملة بالمادة  5إلى أن تفعل ذلك أيضا.
فإذا توافرت آلية لمعالجة االتجار غير المشروع ،فينبغي أن يشارك الجميع ومن ثم ينبغي معالجة المسألة بواسطة
اجتماع األطراف وليس اللجنة التنفيذية.
 .221وأيد العديد من األعضاء وجهات النظر التي أعرب عنها ممثل الكويت ،وأشاروا إلى أن من المهم اتخاذ
إجراء تشاركيا .وفيما يتعلق بالمشروعات المستكملة ،أشير إلى أنه بمجرد أن ينتهي المشروع ،يصبح الرصد مسألة
تتعلق بالسيادة الوطنية .وكان من رأي أعضاء آخرين أن المسألة تقع ضمن والية األمانة لتساعد بلدان المادة  5على
االمتثال لبروتوكول مونتريال الذي يتضمن ،ضمن جملة أمور ،مساعدتها على معالجة االنتاج غير الشرعي .ويعتبر
رصد الغالف الجوي وسيلة فعالة لرصد المواد غير الشرعية إالّ أن المسألة في حاجة إلى وسائل لمساعدة توزيع
التكاليف ذات الصلة .وبغية معالجة تحدى االطالق غير المتوقع للمواد المستنفدة لألوزون ،يتعين فهم أسباب هذا
اإلطالق بصورة أفضل .وفي حين أن المسائل التي أثيرت تؤثر في كل من بلدان المادة  5والبلدان التي ال تعمل
بالمادة  ،5من األفضل التركيز على تلك األنشطة التي كانت من مسؤوليات اللجنة التنفيذية.
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 .222وأشار أحد األعضاء إلى أن تقترن طلبات تجديد التعزيز المؤسسي برسالة يعرب فيها عن التزام البلد بتحقيق
التخفيضات المستدامة إالّ أن عضوا آخر قال إن الرسائل قد أرسلت بالفعل.
 .223وقال كبير الموظفين إن الوثيقة كانت نتاج استعراض وموجز لعدة آالف من الوثائق خالل الدورة التي أثير
خاللها عدد من المسائل التي استرعى فيها اهتمام اللجنة التنفيذية .ولم تصدر أي توصيات عن هذه المسائل إالّ أنه كان
من رأي األمانة أن جميع المسائل التي أثيرت تقع ضمن والية اللجنة التنفيذية .وسلط كبير الموظفين الضوء على أن
بلدان المادة  5كانت تبذل أقصى جهودها لتحقيق االمتثال للشروط في اتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية ،وأن النظم
الموجودة لتمكينها على القيام بذلك كانت متينة.
 .224واقترح أن يبلغ الرئيس عن المناقشات الحالية إما لالجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح
العضوية أو لالجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال.
.225

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة الى فريق اتصال لمواصلة نظرها.

 .226وبعد ذلك ،أفاد ميّسر فريق االتصال عن مداوالت الفريق بشأن المسائل المشار إليها في البند الحالي من
جدول األعمال والبند  5من جدول األعمال ،بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال.
.227

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالنظرة العامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص
والحصص (المقرر (86/82ج)) ،الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن ترسل الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله إلى أمانة األوزون
حتى يمكنها إرفاقها بالوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على اإلجراءات بموجب الصندوق المتعدد
األطراف التي بموجبها ستستعرض األطراف وتكفل االمتثال المستمر لشروط االتفاقات بموجب
الصندوق (مذكرة من أمانة الصندوق المتعدد األطراف) ،وإتاحتها لألطراف في االجتماع الحادي
واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية بما يتماشى والمقرر (86/82ب)؛

(ج)

أن تؤجل مواصلة النظر في الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله إلى االجتماع الرابع
والثمانين ،مع األخذ في الحسبان أية مقررات قد تتخذها األطراف في اجتماعها الحادي والثالثين
بشأن المسائل المثارة فيها.
(المقرر )60/83

البند  11من جدول األعمال :استعراض نظام التكاليف اإلدارية :تحليل حسب البلد بشأن
وحدات إدارة المشروعات ،والتعزيز المؤسسي ،والوكاالت المنفذة ،بما في ذلك األنشطة
والتمويل في إطار برنامج المساعدة على االمتثال ،والوحدات األساسية والعناصر األخرى من
نظام التكاليف اإلدارية ،ومعلومات عن التحقق المستقل على المستوى الوطني (المقرر
(82/82ب)).
.228

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39
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 .229وخالل المناقشة ،أعرب األعضاء عن ارتياحهم لإلطار الذي أنشأه الصندوق لدعم بلدان المادة  5في الوفاء
بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال ،مؤكدين أهمية عمل وحدات إدارة المشروعات ووحدات األوزون الوطنية،
والتعزيز المؤسسي وبرنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة .وقال اثنان من األعضاء إن أنشطة
التعزيز المؤسسي وبرنامج المساعدة على االمتثال يتطلبان على وجه االستعجال زيادة الدعم ،سواء من حيث التمويل
أو تعزيز القدرات ،بالنظر إلى التوسع المستمر في نطاق العمل بموجب البروتوكول ،مع بدء نفاذ تعديل كيغالي في
الفترة األخيرة.
 .230وأشار أحد األعضاء إلى االفتقار النسبي للهيكل فيما يتعلق بوحدات إدارة المشروعات مقارنة بالجوانب
األخرى لدعم الصندوق ،مثل التعزيز المؤسسي .وقدم اقتراحات إلضافة هيكل ،بما في ذلك جعل وحدات إدارة
المشروعات خاضعة لإلشراف عليها أو دمجها في وحدات األوزون الوطنية ،والتعبير بوضوح عن أدوار
ومسؤوليات وحدات إدارة المشروعات التي تختلف عن أدوار وحدات األوزون الوطنية في التذييالت ذات الصلة
باالتفاقات المتعددة السنوات المبرمة بين الحكومات واللجنة التنفيذية .وأشار هو وعضو آخر إلى إن تمويل وحدة
إدارة المشروعات يمكن أن يمثل  20في المائة أو أكثر من تمويل خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبا مستوى أكبر من التفصيل في اإلبالغ عن عمل وحدات إدارة المشروعات
وتكاليفها واتساق أكبر في مستوى األموال المخصصة لوحدات إدارة المشروعات.
 .231وقال عضو آخر إن موارد وحدات إدارة المشروعات مخصصة لالستخدام المباشر في تنفيذ المشروعات في
البلد وطلب توضيحا بشأن التكاليف اإلدارية .وأكدت األمانة هذا الفهم ،وأشارت إلى إن موارد وحدة إدارة
المشروعات ال تراعى في تكاليف إدارية.
.232

وبعد مشاورات استشارية غير رسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما باستعراض نظام التكاليف اإلدارية :حسب البلد ،لوحدات إدارة المشروعات والتعزيز
المؤسسي والوكاالت المنفذة ،بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج المساعدة على
االمتثال ،والوحدات األساسية والعناصر األخرى لنظام التكاليف اإلدارية ،ومعلومات عن التحقق
المستقل على الصعيد الوطني (المقرر ( 82/82ب)) ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39؛

(ب)

ومطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة  -عند تقديم طلبات تمويل شرائح خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية  -بأن تدرج :في خطة تنفيذ الشريحة ،األنشطة المحددة التي ستنفذها
وحدة إدارة المشروع والتمويل المرتبط بها ،وفي تقرير تنفيذ الشريحة السابقة ،األنشطة التي نفذتها
وحدة إدارة المشروع والتمويل المرتبط بها المصروف.
(المقرر )61/83

البند  12من جدول األعمال :المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال
(أ)

كفاءة استخدام الطاقة

 .233بغية التعجيل بإحراز تقدم بشأن هذا البند من جدول األعمال ،وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال
معني بكفاءة استخدام الطاقة يمكنه أن يدرس المسائل المتعلقة بالبنود الفرعية الثالثة جميعاً.
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()1

ورقة عن طرق تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/XXVIIIوالفقرة  2من المقرر 5/XXX
لألطراف (المقرر ( 83/82ج))

 .234عرض ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40وفي أثناء ذلك ،أدخل تصويبا ً على
الجدول  ،3وذكر أنه ال يشمل األنشطة التمكينية في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض.
 .235وأعرب األعضاء عن ترحيبهم بالوثيقة ،وقالوا إنها تشكل أساسا ً مفيدا ً إلجراء مزيد من المناقشات ،سواء عن
العملية التي تستخدمها البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض للحصول على تمويل إضافي ألنشطة قطاع الخدمة
المرتبطة بإدخال بدائل للمواد الهيدروفلوروكربونية تكون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي ،في سياق
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعن نوع النشاط الذي يتعين النظر فيه ألغراض هذا التمويل .وأبدى
الجميع استعدادهم لمناقشة المسألة ،بما في ذلك مستوى التمويل الذي يتاح لألنشطة المؤهلة .وأعرب بعض األعضاء
عن األمل في أن يتم التوصل في االجتماع الحالي إلى قرار نهائي بشأن تفعيل المقررات ذات الصلة .غير أن آخرين
قالوا إنهم يؤثرون االنتظار إلى حين يمكن لألمانة توفير معلومات أكثر تفصيالً عن األنشطة ذات الصلة الجاري
تنفيذها بالفعل من جانب البلدان .وفي هذا الصدد ،أشير إلى أن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في
قطاع الخدمة الذي تنظر فيها اللجنة في إطار البند (6ج) من جدول األعمال كانت مرتبطة ببعض المسائل.
 .236وفيما يتعلق بمجال تركيز األنشطة المؤهلة ،شدد أحد األعضاء على ضرورة توضيح ما إذا كان التمويل
اإلضافي للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض هو للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أم إلدخال بدائل ذات قدرة
منخفضة على إحداث االحترار العالمي .والحظ آخرون أن مؤسسات أخرى مسؤولة عن كفاءة استخدام الطاقة والحد
األدنى لمعايير األداء المتعلق بالطاقة ،لم تكن جزءا من المؤسسات التي ترصد االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال،
وأن األنشطة ينبغي أن تركز على ما هو مطلوب لالنتقال إلى البدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي
مع الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في الوقت ذاته.
 .237وسلطت بعض النقاط األخرى التي أثيرت الضوء على ضرورة األمور التالية :الفعالية من حيث التكلفة ،وال
سيما بالنظر إلى التكاليف المرتفعة التي كثيرا ً ما ترتبط بهذه األنشطة التي بدأتها بالفعل البلدان ذات حجم االستهالك
المنخفض؛ ووضوح القيمة المضافة ،ألنه يجري بالفعل تنفيذ أنشطة لتيسير اعتماد تكنولوجيات منخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومؤشرات اآلداء؛ واإليالغ
مقابل مؤشرات األداء.
.238

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال المعني بكفاءة استخدام الطاقة.

سر فريق االتصال بأن الفريق طلب إلى األمانة أن تعد نصا أوليا يستند إليه في مناقشاته.
 .239وبعد ذلك ،أبلغ مي ّ
وبينما أحرز الفريق تقدما كبيرا ،لم يتمكن من حل جميع المشاكل خالل الوقت المحدد ،وما زالت وثيقة العمل تحتوي
على نصوص لم تناقش بالكامل أو يتفق عليها .واقترح الفريق أن وثيقة العمل هذه بشكلها الحالي تستخدم كأساس
لمزيد من المناقشة حول المسألة في االجتماع الرابع والثمانين للجنة التنفيذية.
 .240وقررت اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة طرق تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/XXVIIIوالفقرة  2من
المقرر  5/XXXلألطراف (المقرر (83/82ج)) في اجتماعها الرابع والثمانين وأن تستعمل النص الوارد في المرفق
الثاني عشر بالتقرير الحالي كأساس لتلك المناقشة.
(المقرر )62/83
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()2

ورقة عن المعلومات المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية التي تحشد الموارد من أجل كفاءة
استخدام الطاقة التي قد يستفاد منها في وقت التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
(المقرر ( 83/82د))

 .241عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41
 .242وأثناء المناقشة التي جرت ،قال العديد من األعضاء إن الوثيقة كانت أساسا جيدا لمزيد من استكشاف
المصادر المحتملة للموارد الخارجية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي يمكن جمعها لتعزيز العمل المستقبلي
للصندوق المتعدد األطراف عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي .غير أنه كان
هناك عدد من المسائل التي ينبغي النظر فيها عند تقديم اإلرشادات إلى األمانة بشأن االتصال بآليات التمويل
والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تحشد الموارد لتحسين كفاءة الطاقة.
عرفوا أنفسهم كمؤيدين منذ زمن طويل للحصول على موارد خارج
 .243وقال العديد من األعضاء الذين ّ
المكونات غير المؤهلة للمشروعات الممولة من الصندوق إن أول شيء ينبغي عمله هو حل مسألة ما إذا كان
الصندوق المتعدد األطراف يمكنه قبول التمويل الخارجي .وأشار بعض األعضاء إلى العرض لألموال اإلضافية التي
ستستخدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة ،والذي قدمته حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في
االجتماع الثاني والثمانين ،والذي تم رفضه .وسيكون مضيعا للوقت الطلب من األمانة الحصول على مزيد من
المعلومات من آليات التمويل والمؤسسات المالية إذا قررت اللجنة التنفيذية في النهاية عدم قبول األموال الخارجية.
واعتبر أيضا مهما أن توافق اللجنة على أنواع المشروعات واألنشطة التي يمكن حشد األموال لها من المؤسسات
األخرى .واقترح أن مثل هذه األموال يمكن استخدامها لتكميل التمويل المقدم من الصندوق المتعدد األطراف
للمشروعات في قطاع التصنيع لدعم تحديث التكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة للمعدات ولدعم
األنشطة التمكينية من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
 .244وهناك مصادر كثيرة متوافرة للتمويل من أجل كفاءة استخدام الطاقة يمكن جمعها لدعم عمل الصندوق
المتعدد األطراف .ويعني تكليف وخصائص الصندوق المتعدد األطراف أنه سيقوم بتمويل التكاليف اإلضافية المتعلقة
باالنتقال بعيدا عن المواد الهيدروفلوروكربونية ،مع آليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى التي تساعد في تغطية
التكاليف األخرى المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة على نحو أمثل .ويتعلق ذلك أيضا بأخذ في االعتبار الروابط بين
اتفاق باريس وتعديل كيغالي ،مع جهود التكيف لتغير المناخ والتخفيف من حدته التي تأتي في مقدمة السياسات في
بعض بلدان المادة .5
 .245وأعرب بعض األعضاء عن رأي مفاده أنه من السابق آلوانه ذكر أن الصندوق المتعدد األطراف سيشترك
مع جميع أنواع آليات التمويل والمؤسسات المالية .وربما تمثلت فكرة جيدة في البدء باالتصال بالوكاالت المنفذة
للصندوق المتعدد األطراف التي لديها أموال متوافرة لكفاءة استخدام الطاقة في مؤسساتها .كما ينبغي إدراج الوكاالت
الثنائية ضمن المصادر المحتملة للتمويل الخارجي .وأعربت إحدى األعضاء عن استعداد حكومتها تقديم التمويل في
هذا الخصوص.
 .246وكما أشير في الوثيقة ،كان آلليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى طرائق مختلفة كثيرا وأطر زمنية
للتمويل .ولذلك ،فمن المهم أن أي تعاون ينبغي أن يالئم الطرائق واإلجراءات القائمة للصندوق المتعدد األطراف،
بدون أن تكون إلزامية .ويمكن أن تتخذ الترتيبات للتعاون مع آليات التمويل األخرى شكل مذكرات التفاهم ،أو طرائق
التمويل المشترك مع الوكاالت المنفذة .وأشير إلى أن االنتهاء من إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية سيكون ضروريا في تحديد التكاليف المؤهلة والتكاليف غير المؤهلة.
 .247وتم اإلعراب عن أن معيار الحصول على األموال ينبغي أن يسري على جميع بلدان المادة  5بدون استثناء.
وقال بعض األعضاء إن البلدان ربما يمكنها الحصول على األموال من آليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى من
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خالل إجراء محدد ينطوي على نماذج يصممها الصندوق المتعدد األطراف .وتحدث أعضاء آخرون يؤيدون توجيه
جميع األموال الخارجية من خالل الصندوق المتعدد األطراف ،الذي سيقوم بعد ذلك بتوزيع هذه األموال من خالل
إجراءاته المألوفة .وكانت أسباب هذا النهج متمثلة في أن الصندوق كان معروفا بإدارته الفعالة للمشروعات والتمويل،
وأن بلدان المادة  5كانت على دراية بطرائق الصندوق المتعدد األطراف ،وأن البلدان تثق في الصندوق المتعدد
األطراف في تلبية التزاماته بدون تردد.
 .248وكانت هناك مناقشة مثال حول فائدة الحصول على معلومات أكثر تفصيال عن :استراتيجيات آليات التمويل
والمؤسسات المالية؛ والطريقة التي تتعامل بها مع طلبات التمويل من البلدان؛ وهيكلها التشغيلي (مثال الوكاالت
المعتمدة ونقاط االتصال الوطنية في حالة مرفق البيئة العالمية)؛ والطريقة التي قد تساعد بها الوكاالت المنفذة
للصندوق في تيسير طلبات البلدان للتمويل المشترك من آليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى .وأعرب أيضا عن
التأييد لتقديم األمانة لوثيقة "مشاورة" موجزة لضمان االتصال الفعال بين أمانة الصندوق وأمانات الهيئات األخرى
في هذا السياق .واقترح أن الوثيقة ،التي ينبغي الموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يمكن أن :تقدم
معلومات أساسية عن الصندوق المتعدد األطراف وعن التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة 5؛ وتسلط الضوء على فرصة تحقيق منافع المناخ اإلضافية بشكل كبير؛ وتعرض اهتمام الصندوق المتعدد
األطراف في التعاون مع آليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى؛ وتعرض المشروعات واألنشطة التي يمكن
إجراؤها بشكل تعاوني؛ وتصف إجراءات وطرائق التمويل؛ وتقدم أمثلة عن المبادرات التعاونية.
 .249ووافقت اللجنة التنفيذية على تكليف فريق االتصال المعني بكفاءة استخدام الطاقة بالنظر في المسائل التي
أثيرت ،في محاولة لتقديم إرشادات إلى األمانة بشأن الخطوات القادمة في التعاون مع آليات التمويل والمؤسسات
المالية األخرى من أجل حشد التمويل الخارجي.
.250

سر الفريق بأنه نظرا لضيق الوقت ،لم يتمكن فريق االتصال من مناقشة المسألة الحالية.
وبعد ذلك ،أفاد مي ّ

 .251وقررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين النظر في المسائل التي أثيرت بواسطة
الورقة المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية التي تحشد الموارد من أجل كفاءة استخدام الطاقة التي قد يستفاد منها
في وقت التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر ( 83/82د)) ،الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41
(المقرر )63/83
()3

ملخص تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة الطاقة فيما
يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر ( 83/82هـ) (المقرر ( 83/82و))

 .252قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42التي تعرض ملخصا لتقرير فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ،والذي تم إعداده عمال بالمقرر (83/82ه) و(و).
.253

سر الفريق بأنه نظرا لضيق الوقت ،لم يتمكن فريق االتصال من مناقشة المسألة الحالية.
وبعد ذلك ،أفاد مي ّ

 .254وقررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين النظر في ملخص تقرير فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر (83/82هـ) (المقرر
( 83/82و)) ،الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42
(المقرر )64/83
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(ب)

وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة :5
مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر )84/82

 .255قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43
 .256وباتباع النهج المختار في االجتماع الثاني والثمانين ،وافقت اللجنة التنفيذية على إعادة تشكيل فريق االتصال
المعني بوضع المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  5الذي تم
سِر (بلجيكا) ،لمناقشة المسألة باستفاضة.
تشكيله ألول مرة في االجتماع الحادي والثمانين ،بنفس ال ُميَ ّ
.257

سر فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية:
وعقب تقرير مي ّ
(أ)

اإلحاطة علما بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43بشأن وضع المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة  :5مشروع المعايير
الخاصة بالتمويل؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ،لالجتماع الخامس والثمانين ،وثيقة تقدم تحليال لمستوى وطرائق
تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد ،في ضوء
المعلومات الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64واإلرشادات التي قدمتها
اللجنة التنفيذية ،بما في ذلك المرونة التي تتمتع بها بلدان المادة  5في تنفيذ أنشطتها في قطاع خدمة
التبريد بما يتماشى مع ظروفها الوطنية واألنشطة المزمعة والجارية في خططها إلدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج)

أن تنظر ،في االجتماع الرابع والثمانين ،في مسألة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة ،في ضوء
التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرها الذي ستقدمه كبيرة موظفي الرصد والتقييم؛

(د)

أن تواصل استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة لمزيد من المناقشة ،الواردين في المرفق الثالث
عشر والمرفق الرابع عشر ،على التوالي ،بالتقرير الحالي ،كوثائق عمل للمناقشات ،في االجتماع
الرابع والثمانين واالجتماعات المقبلة ،المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  ،5مع مالحظة أن العناصر اإلضافية يمكن إضافتها
حسب الضرورة.
(المقرر )65/83

(ج)

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
(المقرر )85/82

 .258قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44التي تتألف من جزأين :الجزء األول
يوفر تفاصيل اقتراح الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين ،إلى جانب موجز
للمراجعة التقنية المستقلة التي أجراها خبير استشاري ،وتعليقات األمانة ذات الصلة؛ والجزء الثاني يحدد قضايا
السياسات المتعلقة بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في األطراف العاملة بموجب
المادة  ، 5التي تلتمس األمانة توجيه اللجنة التنفيذية من أجلها.
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 .259وأضافت أنه فيما يتعلق بخيارات الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-وإزالته ف ي شركة فريو
إندوسترياس أرجنتيناس (فياسا) ،كان ثمة اتفاق عام على أن التقييم التفصيلي للمشروع له قيمة كبيرة لتقييم
المشروعات المماثلة في المستقبل وأنه يسهم في النقاش المتعلق بقضايا السياسات التي تم تبي نها في الجزء الثاني
من الوثيقة.
 .260وأوضحت أن المسائل التي تم تحديدها لمواصلة النقاش بشأنها تشمل تأثير السياسات الحكومية واللوائح على
توافر خيارات فعالة من حيث التكلفة وتأثير تاريخ المصنع المزدوج االستخدام ،بما في ذلك مشروع آلية التنمية النظيفة
للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-الذي نُفذ في المنشأة خالل الفترة  .2013-2007وقال أحد
األعضاء إنه ينبغي منح األولوية لمبدأ الفعالية من حيث التكلفة ،رغم استعداد وفده للنظر في مختلف الخيارات
المتاحة لحكومة األرجنتين من أجل التخفيف من انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون .23-وأثيرت أيضا ً
بعض استفسارات بشأن األمور التالية :تقدير سعر السوق للهيدروكلوروفلوروكربون 22-وتكلفة المواد الخام؛
والطرق المستخدمة لتقدير العمر المتبقي للمنشأة والتاريخ الذي لن تكون بعده ذات جدوى من الوجهة المالية؛
وتحديد تكاليف التشغيل اإلضافية المقبولة للمشروع.
 .261ورد َّت ممثلة األمانة على األسئلة التي وجهت .فقالت إن الهيدروكلوروفلوروكربون 22-سلعة كيميائية
يمكن شراؤها في السوق الدولية ،رغم أن مختلف البلدان قد تكون فيها أسعار تجزئة مختلفة لهذه المادة
الكيميائية .وفيما يتعلق بتكلفة المواد الخام ،قالت إن األمانة قد استخدمت البيانات السابقة الواردة في تقارير آلية
التنمية النظيفة التي تمت مراجعتها لتقدير سعر ل لمواد الخام المستخدمة لكل كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون-
 23يتم تدميره ،باإل ضافة إلى األسعار الراهنة التي قدمت ها فياسا .وفيما يتعلق بمسألة تقدير تكاليف اإلغالق،
قالت إن الخبير االستشاري المستقل الذي أجرى المراجعة التقنية قال إنه استخدم فيها نفس المنهجية المستخدمة
في المراجعات التقنية السابقة لقطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مع
استخدام البيانات المحد َّثة.
 .262ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تنشئ فريق اتصال للنظر في خيارات مقترح المشروع للرقابة على
انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في األرجن تين ،والمسائل السياساتية ذات الصلة التي حددتها
األمانة ،والطلب إلعداد مشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في قطاع إنتاج
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك المقدم كجزء من برنامج عمل اليونيدو لعام  2019في إطار البند
(9ج)( )3من جدول األعمال.
س ر فريق االتصال بأن الفريق توصل إلى اتفاق حول طلب إعداد المشروع للمكسيك،
 .263وبعد ذلك ،أفاد مي ّ
ولكنه لم يتمك ن من االنتهاء من مداوالته حول مقترح المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين ب ما يتماشى والمقرر (85/82هـ).
 .264وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44المتعلقة بالجوانب الرئيسية
لتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون( 23-المقرر )85/82؛

(ب)

أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين ،مواصلة النظر في مقترح المشروع للرقابة على
انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين والمسائل السياساتية المرتبطة به
والتي أثارتها األمانة ،المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله).
(المقرر )66/83
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 .265وفيما يتعلق بطلب إعداد مشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في
قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن توافق على مبلغ  55.000دوالرا ُ أمريكياُ ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  3.850دوالرا ُ
أمريكيا ُ لليونيدو لتمكين الوكالة من تقديم ،نيابة عن حكومة المكسيك ،إلى االجتماع الرابع
والثمانين  ،خيارات لمقترح مشروع من شأنها أن ت مكن حكومة المكسيك من االمتثال اللتزاماتها
للرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-بموجب تعد يل كيغالي ،بما في ذلك ما
يتعلق بالتكاليف والمنافع وتغطي الجدوى التقنية ،واالستمرار االقتصادي ،واالئتمانات ذات
الصلة التي قد تكون منطقبة في البلد في المستقبل ،والمسائل اللوجستية والقانونية ومسائل
التعامالت بالعالقة إلى ما يلي:
()1

إعادة تشغيل موقد الحرق المتكامل في الموقع وغير المتكامل في الموقع في مصنع
اإلنتاج المزدوج االستخدام للهيدروكلوروفلوروكربون 22-كيموباسيك وز ،على أساس
التقديرات المستقلة الثالثة للتكاليف/المنافع للقيام بذلك حتى الوقت الحاضر ،بما في
ذلك بالع القة إلى تشغيل موقد الحرق ،واالمتثال لمعايير إدارة النفايات الخطرة،
وال رصد والتحقق من تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-؛

()2

استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لتلبية الطلب في السوق المحلي ،بما في ذلك
مقارنة أسعار التوريد المحلية والدولية؛

()3

تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-من خالل التحويل الدائم وتكنولوجيات
التحويل الجديدة األخ رى وخيارات التخزين إلدارة الهيدروفلوروكربون23-؛

()4

شحن الهيدروفلوروكربون 23-للتدمير خارج الموقع بواسطة تكنولوجيا موافق عليها
من اجتماع األطراف؛

()5

تحقيق اإلنتاج األمثل للهيدروكلوروفلوروكربون 22-لخفض توليد المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون23-؛

()6

بيع الهيدروفلوروكربون 23-لالستخدام كمواد أولية أو مواءمة المصنع حتى يمكنه
استخدام الهيدروفلوروكربون 23-من أجل إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون22-؛

(ب)

أن تطلب إلى اليونيدو أن تدرج ،في تقديمها إلى االجتماع الرابع والثمانين ،معلومات
بخصوص العال قة بين رقابة البلد على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
والمساهمات المحددة على الصعيد الوطني لحكومة المكسيك بموجب اتفاق باريس؛

(ج)

أن تطلب إلى األمانة أن تقدم وثيقة إلى االجتماع الرابع والثمانين تستعرض كل من خيارات
مقترح المشروع المقدمة ،بما في ذلك البيانات المقدمة عمال بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعاله؛

(د)

أن تناقش في االجتماع الرابع والثمانين المع ايير لتمويل األنشطة المتعلقة ب التزامات االمتثال
لبلدان المادة  5فيما يتعلق بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-؛

(هـ)

أن تطلب إلى اليونيدو إعادة أية أرصدة متبقية من التمويل الموافق عليه في الفقرة الفرعية (أ)
أعاله إلى الصندوق المتعدد األطراف بحلول االجتماع السادس والثمانين.
(المقرر )67/83
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البند  13من جدول األعمال :سياسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد األطراف
(المقرر  7/81هـ)
 .266عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/45التي أعدت عمال بالمقرر (7/81هـ).
وتضمنت الوثيقة النظر في سياسات المنظور الجنساني الحالية للوكاالت المنفذة والتحديات التي تواجه معالجة
القضايا الجنسانية في المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف والغايات واألهداف المحتملة لسياسة
المنظور الجنساني والعناصر المحتملة لمثل هذه السياسة.
 .267وأشار األعضاء إلى أن الوثيقة توفر إطارا جيدا لوضع سياسة المنظور الجنساني .وأشار العديد من
األعضاء إلى أن الوكاالت المنفذة لديها بالفعل سياسات للمنظور الجنساني ،وبالتالي فإن القضية الرئيسية هي
التأكد من أن أي سياسة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد األطراف تتواءم مع تلك السياسات وتستكملها
بطريقة متسقة ومتناسقة ،مع تجنب االزدواجية .وكانت هناك مناقشة حول أفضل السبل إلدماج المنظور
الجنساني في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف وضمان مراعاة سياسات الوكاالت الثنائية والمنفذة في
أنشطة الصندوق.
 .268وعند الطلب من األمانة أن تعد سياسة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد األطراف ،شدد األعضاء
على أن األهداف والغايات والنطاق ينبغي أن يكونوا واضحين ،ومتسقين مع العناصر الرئيسية المعروضة في
الوثيقة .وهن اك حاجة أيضا إلى إيالء االعتبار للموارد الالزمة لتنفيذ سياسة المنظور الجنساني ،والتعديالت في
الموارد البشرية المحتملة التي تنطوي عليها .وستتطلب سياسة المنظور الجنساني هذه اإلبالغ بشكل منتظم ،في
شكل إرشادي وسردي ،باستخدام مؤشرات متفق عليها .وينبغي توخي الحذ ر لضمان وفاء سياسة المنظور
الجنساني بواليتها دون سحب الموارد من األهداف الرئيسية للصندوق المتعدد األطراف أو زيادة كبيرة في
مسؤوليات اإلبالغ للوكاالت الثنائية والمنفذة.
 .269وقررت اللجنة التنفيذية:
( أ)

أن تحاط علما ً بعناصر سياسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد األطراف
(المقرر (7/81هـ))  ،الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom /83/45؛

( ب)

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق سياساتها للمنظور الجنساني المؤسسية في
إعداد وتنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف؛

(ج)

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ،بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،وثيقة للنظر فيها في
االجتماع الرابع والثمانين ،تعرض مشروعً سياسة بشأن تعميم المنظور الجنساني
للمشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف والكيفية التي يمكن بها تفعيل هذه
السياسة ،مع مراعاة المناقشة التي دارت بشأن هذه المسألة في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )68/83
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البند  14من جدول األعمال :مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونتريال المقدم إلى االجتماع الحادي والثالثين لألطراف
 .270قدم كبير الموظفين الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/46وشمل التقرير وصفا لجميع مسائل
السياسات التي نوقشت والمقررات المتخذة فيما يتعلق بتعديل كيغالي ،وفقا للفقرة  11من المقرر 2/XXVIII
الصادر عن اجتماع األطراف.
 .271واقترح أحد الممثلين إعادة تنظيم التقرير إلى ح ٍد ما لكي يبين األولويات الحالية للصندوق المتعدد
األطراف.
تفو ض األمانة بإنجاز تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع الحادي
 .272وقررت اللجنة التنفيذية أن ّ
والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي أجريت والمقررات المتخذة في االجتماع
الثالث والثمانين ،وتقديمه إلى أمانة األوزون بعد تصريح رئيس اللجنة التنفيذية.
(المقرر )69/83

البند  15من جدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
س ر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/47التي
 .273عرض مي ّ
تضمنت توصيات لنظر اللجنة التنفيذية .وقال إن الفريق الفرعي اجتمع ثالث مرات على هامش االجتماع الحالي.
وأضاف أن الفريق الفرعي استغرق معظم وقته في النظر في اقتراحات األمانة لتحديث المبادئ التوجيهية
والشكل العام المستخدم للتحقق من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون التي أعدت عمال للمقرر (87/82د) ،وأنه
أوصى بأن يطلب إلى األمانة االضطالع ب هذا العمل.
 .274ونظر الفريق الفرعي أيضا في التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين واقترح أن تعتمد اللجنة التنفيذية التوصيات التي قدمتها األمانة.
ونظرا لض يق الوقت ،لم يناقش المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للصين أو المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأوصى الفريق الفرعي بإرجاء
النظر في كال المسأ لتين إلى اجتماع مقبل.
استعراض وتحليل جوانب المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم للتحقق من إنتاج المواد المستنفدة
لألوزون (المقرر (87/82د))
 .275وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما باستعراض وتحليل جوانب المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم للتحقق من
إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/SGP/2؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة تحديث مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من
إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون الممولة من الصندوق المتعدد األطراف ،الوارد في الوثيقة
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،UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33وتقديمه لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين،
مع مراعاة الممارسات الحالية وإدراج التغييرات التالية:

(ج)

()1

أن تتضمن إجراء يبين الممارسات الحالية للتحقق من المواد الخاضعة للرقابة الستخدامات
المواد األولية واالستخدامات المعفاة األخرى؛

()2

أن تتضمن في تقرير التحقق :وصفا لآللية التي أنشأتها وتنفذها الحكومة المعنية لضمان
عدم قيام المصانع التي تلقت تعويضات إلزالة قدرة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ال تعيد
توجيه أي قدرة إلنتاج المواد األولية ،أن وجدت ،إلى االستخدامات الخاضعة للرقابة.
وينبغي أن يشمل ذلك جملة أمور من بينها إجراءات الرصد واإلنفاذ ،تغطي جميع القواعد
الوطنية ذات الصلة بمعالجة الحاالت التي ال تلتزم المؤسسة فيها بأحكام االتفاق وفرض
العقوبات ،حسب االقتضاء؛

()3

توضيح أن كل قدرة إنتاج المواد الخاضعة للرقابة ينبغي أن تدرج في التحقق من اإلنتاج،
بغض النظر عن وقت إنشاء قدرة اإلنتاج؛

()4

توضيح أنه بمجرد التحقق من أن خط اإلنتاج قد تم إدراجه في مصب اإلنتاج الذي
استخدمت فيه المادة الخاضعة للرقابة كمادة أولية فقط ،قد يتطلب األمر إجراء عمليات
تحقق سنوية إضافية لخط اإلنتاج هذا؛

()5

أن تتضمن تأكيدا بأنه بمجرد تحديد خط اإلنتاج المتكامل رأسيا ،على المالك أن يحتفظ
بسجالت ذلك الخط ،بما في ذلك مدخالت ومخرجات العمليات وبيانات المشتريات
والمبيعات ،لمدة ثالث سنوات على األقل؛

تحديد ،على أساس كل حالة على حدة ،التكاليف اإلضافية للتحقق من خطوط اإلنتاج اإلضافية التي
لم تنشأ عند وقت الموافقة على خطة إزالة اإلنتاج.
(المقرر )70/83

الصين :خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) :التقرير المرحلي
النهائي
 .276قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي النهائي لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الذي نظر فيه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي:
()1

أن تقدم موجزا تنفيذيا للتقرير النهائي عن التحقق من تطبيقات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين في عامي  2014و 2015باللغة
اإلنكليزية بحلول  1يوليه/تموز 2019؛
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()2

(ج)

أن تجري تحقيقا لتطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين
للفترة  2016إلى  2018وتقدم التقرير النهائي باللغة األصلية وموجزا تنفيذيا باللغة
اإلنكليزية بحلول  15يناير/كانون الثاني 2020؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية عن تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد
األولية في الصين لنظر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في االجتماع الرابع والثمانين ،استنادا
إلى التقرير والموجز التنفيذي المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب)( )1أعاله ،ووثيقة نهائية
لالجتماع الخامس والثمانين استنادا إلى الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله.
(المقرر )71/83

الصين :خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (المقرران 71/81
و)89/82
 .277قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )72/83
المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .278قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل النظر
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.

في

المبادئ

التوجيهية

لقطاع إنتاج المواد
(المقرر )73/83

البند  16من جدول األعمال :مسائل أخرى
مواعيد وأماكن االجتماعات الرابع والثمانون والخامس والثمانون والسادس والثمانون للجنة التنفيذية
 .279قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/Inf.2وذ ّكرت بالمقرر  90/82المتعلق
بمختلف الخيارات الخاصة بمواعيد وأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة
التنفيذية .وقد تبين أن خيار عقد االجتماع الرابع والثمانين باالقتران مع االجتماع الحادي والثالثين الجتماع األطراف
في بروتوكول مونتريال غير ممكن ،ومن ثم تم تأكيد االجتماع الرابع والثمانين من  16الى  20ديسمبر /كانون األول
 2019في مونتريال .وسوف يعقد االجتماع الخامس والثمانون من  25إلى  29مايو /أيار  2020في مونتريال.
وتضع األمانة حاليا الصيغة النهائية لعملية اختيار مكان هذين االجتماعين .وفيما يتعلق باالجتماع السادس والثمانين،
فإن مواعيد هذا االجتماع تأخذ في االعتبار المواعيد المؤقتة من  23الى  27نوفمبر /تشرين الثاني  2020لالجتماع
الثاني والثالثين لألطراف في مكان يحدد فيما بعد.
 .280ومع تأكيد المعلومات عن االجتماع الرابع والثمانين ،أعرب ممثل إيطاليا الذي يحضر االجتماع كعضو
مشارك في وفد فرنسا عن شكره لألمانة لدعمها الفائق لحكومة إيطاليا في توفير جميع المعلومات الالزمة لمداوالتها
الداخلية.
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 .281وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك ،قال أحد األعضاء إن المواعيد المقترحة لالجتماع الخامس والثمانين
تأتي عقب عيد الفطر مباشرة مما يؤدي الى صعوبة السفريات بالنسبة لبعض األعضاء في اللجنة التنفيذية .وقال
ممثل األمانة إنه قد تم فحص جميع الخيارات وأن من غير الممكن إجراء أي تغيير في هذه المواعيد.
 .282وفيما يتعلق بمواعيد وأماكن االجتماع السادس والثمانين ،قال أحد األعضاء إن عام  2020يتزامن مع عام
تجديد موارد الصندوق ،وأنه يمكن النظر في عقد االجتماع مباشرة قبل االجتماع الثاني والثالثين لألطراف في نفس
المكان ،وفقا للممارسات السابقة .ولذا قالت ممثلة األمانة إنها سوف تتشاور مع أمانة األوزون حول هذه المسألة.
.283

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تعقد اجتماعها الرابع والثمانين في الفترة من  16الى  20ديسمبر /كانون األول  2019في
مونتريال ،إعماال للمقرر 90/82؛

(ب)

أن تعقد اجتماعها الخامس والثمانين في الفترة من  25الى  29مايو /أيار  2020في مونتريال في
مكان لم يتحدد بعد؛

(ج)

أن تعقد اجتماعها السادس والثمانين خالل األسبوع السابق على االجتماع الثاني والثالثين لألطراف
في بروتوكول مونتريال والذي تحدد له بصورة مؤقتة الفترة من  23الى  27نوفمبر /تشرين الثاني
 2020في مكان لم يتحدد بعد.
(المقرر )74/83

البند  17من جدول األعمال :اعتماد التقرير
 .284اعتمدت اللجنة التنفيذية
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/L.1

تقريرها

على

أساس

مشروع

التقرير

الوارد

في

الوثيقة

البند  18من جدول األعمال :اختتام اإلجتماع
 .285عقب التبادل المعتاد للمجامالت ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  4:30مساء الجمعة31 ،
مايو /أيار .2019
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول األول :حالة الصندوق من  1991إلى ( 2019بالدوالرااألمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الدخل
اإلسهامات التي وصلت :
دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة

3.582.917.828
0
173.207.269
223.712.913
0
21.841.581

أذونات الصرف الموجودة
التعاون الثنائي
الفوائد المكتسبة*
دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى
دخول متنوعة
مجموع الدخل

4.001.679.590

تخصيصات **واحتياطيات
برنامج األمم المتحدة االنمائي .
برنامج األمم المتحدة للبيئة.
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .
البنك الدولي .
مشروعات غير محددة
ناقص التصحيحات

932.697.114
341.652.164
928.837.241
1.279.657.911
-

مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة

3.482.844.430

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية ((2021 -1991
تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2021

138.303.006
9.556.982
3.762.848
1.699.806

أجر أمانة الخزانة ()2021-2003
تكاليف الرصد و التقييم ()2019-1999
تكاليف المراجعة التقنية ()2010-1998
تكاليف استراتيجية االعالم ()2004-2003
بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004

104.750
173.207.269

التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت
خسائر /مكاسب في القيمة

32.777.234

مجموع التخصيصات واالحتياطات

3.842.256.325

أموال نقدية
أذونات صرف:

2018
غير مجدولة

159.423.266

0
0
-

الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

159.423.266

* بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة (الصين) ذات قيمة  1.182.233دوالر أمريكي (*).
**تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد)**(
وتعكس أرقام األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام  2017و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2018إلى .2021
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :2موجز حالة اإلسهامات و اإليرادات األخرى في الفترة 2019-1991
الرصيد المتاح لتخصصات جديدة
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الوصف

1991-1993
235.029.241

1994-1996
424.841.347

1997-1999
472.567.009

2000-2002
440.000.001

2003-2005
474.000.001

2006-2008
368.028.480

2009-2011
399.640.706

2012-2014
396.815.725

2015-2017
436.198.530

2018-2019
332.002.639

1991-2020
3.979.123.680

دفعات نقدية  /وصلت

206.611.034
4.366.255
0

381.555.255
11.909.814
-

418.444.981
21.358.066
-

407.980.375
21.302.696
-

418.221.079
47.349.203
0

340.072.964
18.824.358
)(0

377.140.516
13.689.195
0

375.910.017
12.479.347
)(0

414.756.434
14.075.680
0

242.225.172
7.852.655
0

3.582.917.828
173.207.269
0

مجموع الدفعات

نسبة المدفوعات إلى التعهدات

210.977.289
0
24.051.952
89,77%

393.465.069
8.098.267
31.376.278
92,61%

439.803.048
0
32.763.961
93,07%

429.283.071
0
10.716.930
97,56%

465.570.282
0
8.429.719
98,22%

358.897.322
32.471.642
9.131.159
97,52%

390.829.712
405.792
8.810.995
97,80%

388.389.364
3.477.910
8.426.361
97,88%

428.832.114
1.301.470
7.366.416
98,31%

250.077.827
1.486.792
81.924.812
75,32%

3.756.125.097
47.241.873
222.998.583
94,40%

الفوائد المكتسبة

5.323.644

28.525.733

44.685.516

53.946.601

19.374.449

43.537.814

10.544.631

6.615.053

8.836.637

2.322.835

223.712.913

إيرادات متنوعة

1.442.103

1.297.366

1.223.598

1.125.282

1.386.177

3.377.184

3.547.653

5.804.410

1.782.834

854.973

21.841.581

إسهامات متعهد بها
مساعدة ثنائية
إذونات صرف

إسهامات متنازع فيها
تعهدات غير مسددة

مجموع الدخل
أرقام متراكمة
مجموع التعهدات
مجموع الدفعات
نسبة المدفوعات إلى التعهدات
مجموع الدخل
مجموع اإلسهامات غير المسددة
كنسبة مئوية من مجموع التعهدات

217.743.036

423.288.168

485.712.161

484.354.955

486.330.908

405.812.320

404.921.996

400.808.827

439.451.585

253.255.635

4.001.679.590

1991-1993
235.029.241
210.977.289
89,77%
217.743.036
24.051.952
10,23%

1994-1996
424.841.347
393.465.069
92,61%
423.288.168
31.376.278
7,39%

1997-1999
472.567.009
439.803.048
93,07%
485.712.161
32.763.961
6,93%

2000-2002
440.000.001
429.283.071
97,56%
484.354.955
10.716.930
2,44%

2003-2005
474.000.001
465.570.282
98,22%
486.330.908
8.429.719
1,78%

2006-2008
368.028.480
358.897.322
97,52%
405.812.320
9.131.159
2,48%

2009-2011
399.640.706
390.829.712
97,80%
404.921.996
8.810.995
2,20%

2012-2014
396.815.725
388.389.364
97,88%
400.808.827
8.426.361
2,12%

2015-2017
436.198.530
428.832.114
98,31%
439.451.585
7.366.416
1,69%

2018-2019
332.002.639
250.077.827
75,32%
253.255.635
81.924.812
24,68%

1991-2020
3.979.123.680
3.756.125.097
94,40%
4.001.679.590
222.998.583
5,60%

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة من البلدان ذات االقتصاد
االنتقالي بالقياس إلى التعهدات

24.051.952

31.376.278

32.763.961

9.811.798

7.511.984

5.940.206

6.211.155

5.000.737

1.115.572

10.636.479

134.420.122

10,23%

7,39%

6,93%

2,23%

1,58%

1,61%

1,55%

1,26%

0,26%

3,20%

3,38%

مالحظة :البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي:أذربيجان  ،بيالروس ،بلغاريا  ،الجمهورية التشيكية  ،استوانيا  ،هنغاريا  ،التفيا  ،ليتوانيا  ،بولندا ،

التحاد الروسي  ،سلوفاكيا  ،سلوفينيا  ،طاجكستان  ،أوكرانيا  ،أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد  2004طبقــــا للمقـــــــرر XIV/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex I
Page 3
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الجدول  : 3موجز حالة االسهامات لفترة ( 2019-1991دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

أندورا
أستراليا*
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا*
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
الكرسي الرسولي
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
كازاخستان
الكويت
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بنما
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سان مارينو
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب أفريقيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
تركمانستان**
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان
المجموع الفرعي
إسهامات متنازع فيها***
المجموع

اسهامات متفق عليها

دفعات نقدية

149.321
88.103.431
42.630.551
1.515.228
3.693.821
52.950.715
1.955.477
148.490.371
1.427.655
1.294.195
13.918.475
35.158.228
909.157
27.477.609
304.809.014
429.773.358
25.245.727
16.166
9.218.564
1.601.567
16.173.297
18.095.554
239.926.026
734.211.641
1.825.183
286.549
1.210.831
409.666
1.875.963
3.759.984
445.206
326.072
83.996.119
12.391.248
35.431.675
16.915
24.006.045
20.377.691
3.640.803
143.594.402
60.231
531.221
4.984.236
2.960.610
3.793.691
130.794.616
53.722.464
58.999.733
154.899
293.245
10.780.859
559.639
277.689.381
900.510.779
948.574
3.979.123.680
47.241.873
4.026.365.553

تعاون ثنائي
118.987

86.492.523
42.498.761
311.683
403.348
52.950.716
1.842.144
131.076.467
1.427.655
1.294.195
13.630.905
33.525.342
909.157
25.929.284
275.400.207
350.810.898
16.057.570
13.666
8.766.403
1.543.567
16.173.297
3.824.671
219.771.716
697.574.995
1.825.183
286.549
1.210.830
409.666
1.266.350
3.598.651
332.205
326.072
83.996.118
11.715.914
35.431.674
16.915
23.893.045
19.182.597
3.177.136
27.346.775
52.731
459.245
4.967.714
2.960.610
3.763.691
118.194.995
52.148.111
54.213.502
49.086
5.764
1.303.750
559.639
268.076.881
879.551.665
246.606
3.582.917.828
0
3.582.917.828

أذونات الصرف
0

1.610.907
131.790
0
0
0
0
10.764.533
0
0
287.570
161.053
0
399.158
17.276.307
71.518.266
0
0
46.494
0
0
70.453
18.239.731
19.692.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.000
47.935
0
666.676
0
71.976
16.523
0
30.000
6.442.788
1.574.353
1.913.230
0
0
0
0
565.000
21.567.191
0
173.207.269
0
173.207.269

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0

اسهامات غير مسددة
30.334 0
0
0
1.203.545
3.290.473
-0
113.333
6.649.371
-0
0
0
1.471.833
0
1.149.167
12.132.500
7.444.194
9.188.157
2.500
405.667
58.000
0
14.200.430
1.914.579
16.944.311
-0
0
0
0
609.613
161.333
113.001
0
0
675.333
0
0
0
1.147.160
463.667
115.580.951
7.500
0
-0
0
0
6.156.833
-0
2.873.001
105.813
287.481
9.477.109
0
9.047.500
-608.077
701.968
222.998.583
47.241.873
270.240.456

خسائر/مكاسب الصرف
المبلغ السلبي=مكسب
0
3.263.700
292.517
0
0
2.307.848
0
-430.222
158.056
55.419
726.085
106.152
53.180
-19.347
-4.662.536
8.516.141
-1.340.447
0
-76.259
51.218
956.817
0
8.206.467
0
0
0
-2.483
0
0
15.647
15.485
-572
-0
376.317
1.700.590
0
1.129.253
158.060
0
6.576.265
3.429
0
207.776
0
0
3.683.036
920.904
-1.748.431
0
0
0
0
1.577.170
0
0
32.777.234

*

ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع  39باألخذ باالعتبار تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع  40و هي تشير الى
 1.208.219و  6.449.438دوالر أمريكي عوض  1.300.088و  6.414.880على التوالي.

**

بموجب المقررين 5و  39التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي ،لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة الخامسة في سنة 2004
و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار مساهمته لسنة  2005البالغة قيمتها  5.764دوالر أمريكي .

***

مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط.
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :4حالة االسهامات لفترة ( 2019-2018دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
اسهامات متفق عليها

الطرف

30.334
أندورا
11.779.334
أستراليا
3.629.000
النمسا
302.334
أذربيجان
282.334
بيالروس
4.460.666
بلجيكا
226.666
بلغاريا
14.722.666
كندا
499.000
كرواتيا
216.666
قبرص
1.734.000
الجمهورية التشيكية
2.943.666
الدانمرك
191.666
استونيا
2.298.334
فنلندا
24.491.000
فرنسا
32.202.666
ألمانيا
2.374.000
اليونان
5.000
الكرسي الرسولي
811.334
هنغاريا
116.000
آيسلندا
1.688.666
آيرلندا
2.167.334
اسرائيل
18.891.000
ايطاليا
47.494.951
اليابان
962.666
كازاخستان
252.000
التفيا
35.334
ليختنشتاين
363.000
ليتوانيا
322.666
لكسمبرغ
80.666
مالطة
50.334
موناكو
7.469.666
هولندا
1.350.666
نيوزيلندا
4.279.334
النرويج
4.239.000
بولندا
1.975.666
البرتغال
927.334
رومــانيا
15.564.666
االتحاد الروسي
15.000
سان مارينو
806.334
سلوفاكيا
423.334
سلوفينيا
12.313.666
اسبانيا
4.818.666
السويد
5.746.000
سويسرا
20.000
طاجيكستان
519.000
أوكرانيا
22.495.000
المملكة المتحدة
73.298.024
الواليات المتحدة األمريكية
116.000
أوزبكستان
332.002.639
المجموع الفرعي
1.486.792
إسهامات متنازع فيها*
333.489.431
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

CEITs

26.562.334

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

0
11.779.334
3.629.000
0
77.000
4.460.666
113.333
7.061.333
499.000
216.666
1.734.000
1.471.833
191.666
1.149.167
12.245.500
19.626.549
0
2.500
405.667
58.000
1.688.666
0
16.604.659
30.460.237
962.666
252.000
35.334
246.355
161.333
0
50.334
7.469.666
675.333
4.279.334
4.239.000
828.505
463.667
7.782.333
7.500
806.334
423.334
4.964.102
4.818.666
2.873.000
0
0
13.447.500
73.906.100
58.000
242.225.172
0
242.225.172

0
0
0
0
0
0
0
1.011.962
0
0
0
0
0
0
113.000
5.072.800
0
0
0
0
0
0
371.762
90.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.192.731
0
0
0
0
0
0
0
7.852.655
0
7.852.655

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.334
0
0
302.334
205.334
0
113.333
6.649.371
0
0
0
1.471.833
0
1.149.167
12.132.500
7.503.317
2.374.000
2.500
405.667
58.000
0
2.167.334
1.914.579
16.944.314
0
0
0
116.645
161.333
80.666
0
0
675.333
0
0
1.147.161
463.667
7.782.333
7.500
0
0
6.156.833
0
2.873.000
20.000
519.000
9.047.500
-608.076
58.000
81.924.812
1.486.792
83.411.604

15.925.855

0

0

10.636.479
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :5حالة االسهامات لعام ( 2019دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

اسهامات متفق عليها

أندورا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
الكرسي الرسولي
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
كازاخستان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان
TOTAL

CEITs

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

15.167
5.889.667
1.814.500
151.167
141.167
2.230.333
113.333
7.361.333
249.500
108.333
867.000
1.471.833
95.833
1.149.167
12.245.500
16.101.333
1.187.000
2.500
405.667
58.000
844.333
1.083.667
9.445.500
24.395.167
481.333
126.000
17.667
181.500
161.333
40.333
25.167
3.734.833
675.333
2.139.667
2.119.500
987.833
463.667
7.782.333
7.500
403.167
211.667
6.156.833
2.409.333
2.873.000
10.000
259.500
11.247.500
36.666.667
58.000
166.666.666

2.200.000
37.274.743
58.000
87.120.267

2.152.533

13.281.167

3.946.022

0

أذونات الصرف

0

15.167
0
0
151.167
141.167
0
113.333
7.061.333
0
0
0
1.471.833
0
1.149.167
12.132.500
7.503.317
1.187.000
2.500
405.667
58.000
0
1.083.667
0
16.944.314
0
0
0
116.645
161.333
40.333
0
0
675.333
0
0
987.833
463.667
7.782.333
7.500
0
0
6.156.833
0
2.873.000
10.000
259.500
9.047.500
-608.076
0
77.393.865

0

9.335.145

5.889.667
1.814.500

2.230.333
300.000
249.500
108.333
867.000
95.833
113.000
6.745.483

اسهامات غير مسددة

1.852.533

844.333
9.445.500
7.450.853
481.333
126.000
17.667
64.855

25.167
3.734.833
2.139.667
2.119.500

403.167
211.667
2.409.333

U

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/48
Annex I
Page 6
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :6حالة االسهامات لعام ( 2018دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

أندورا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
الكرسي الرسولي
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
كازاخستان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

المجموع الفرعي
إسهامات متنازع فيها*
المجموع

اسهامات متفق عليها
15.167
5.889.667
1.814.500
151.167
141.167
2.230.333
113.333
7.361.333
249.500
108.333
867.000
1.471.833
95.833
1.149.167
12.245.500
16.101.333
1.187.000
2.500
405.667
58.000
844.333
1.083.667
9.445.500
23.099.784
481.333
126.000
17.667
181.500
161.333
40.333
25.167
3.734.833
675.333
2.139.667
2.119.500
987.833
463.667
7.782.333
7.500
403.167
211.667
6.156.833
2.409.333
2.873.000
10.000
259.500
11.247.500
36.631.357
58.000
165.335.973
1.486.792
166.822.765

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

5.889.667,00
1.814.500
77.000
2.230.333,00
113.333,00
7.061.333,41
249.500,00
108.333,00
867.000
1.471.833
95.833
1.149.167
12.132.500
12.881.066

300.000

113.000
3.220.267

2.500
405.667,00
58.000,00
844.333
7.159.158,61
23.009.384
481.333
126.000
17.667
181.500
161.333
25.167
3.734.833
675.333
2.139.667
2.119.500
828.505
463.667
7.782.333
7.500
403.167
211.667
4.964.102
2.409.333
2.873.000

371.762
90.400

1.192.731

11.247.500
36.631.357
155.104.905

5.288.160

0

155.104.905

5.288.160

0

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق باليابان ( 1.295.383دوالر أمريكي) و بالواليات المتحدة األمريكية ( 35.310دوالر أمريكي) (*)

اسهامات غير مسددة
15.167
0
0
151.167
64.167
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.187.000
0
0
0
0
1.083.667
1.914.579
0
0
0
0
0
0
40.333
0
0
0
0
0
159.328
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
259.500
0
0
58.000
4.942.909
1.486.792
6.429.701
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :7حالة االسهامات لفترة ( 2017-2015دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

اسهامات متفق عليها

48.504
أندورا
12.574.443
أستراليا
4.838.190
النمسا
242.517
أذربيجان
339.522
بيالروس
6.050.769
بلجيكا
284.955
بلغاريا
18.091.677
كندا
763.926
كرواتيا
284.955
قبرص
2.340.276
الجمهورية التشيكية
4.092.453
الدانمرك
242.517
استونيا
3.146.643
فنلندا
33.909.768
فرنسا
43.295.127
ألمانيا
3.868.128
اليونان
6.063
الكرسي الرسولي
1.612.731
هنغاريا
163.698
آيسلندا
2.534.289
آيرلندا
2.400.906
اسرائيل
26.967.753
ايطاليا
65.679.333
اليابان
733.611
كازاخستان
284.955
التفيا
54.567
ليختنشتاين
442.590
ليتوانيا
491.094
لكسمبرغ
97.005
مالطة
72.756
موناكو
10.028.028
هولندا
1.533.912
نيوزيلندا
5.159.523
النرويج
5.583.927
بولندا
2.873.811
البرتغال
1.370.214
رومــانيا
14.781.336
االتحاد الروسي
18.189
سان مارينو
1.036.755
سلوفاكيا
606.288
سلوفينيا
18.024.984
اسبانيا
5.820.378
السويد
6.347.850
سويسرا
18.189
طاجيكستان
600.227
أوكرانيا
31.399.728
المملكة المتحدة
94.948.529
الواليات المتحدة األمريكية
90.942
أوزبكستان
436.198.530
المجموع الفرعي
1.301.470
إسهامات متنازع فيها*
437.500.000
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

دفعات نقدية
48.504
12.574.443
4.838.190
0
226.348
6.050.769
284.955
18.091.677
763.926
284.955
2.340.276
4.092.453
242.517
3.146.643
32.748.542
34.636.101
0
6.063
1.612.731
163.698
2.534.289
0
24.877.303
65.359.260
733.611
284.955
54.567
442.590
491.094
64.670
72.756
10.028.028
1.533.912
5.159.523
5.583.927
2.873.811
1.370.214
14.114.660
18.189
1.036.755
606.288
16.846.755
5.820.378
6.347.850
0
0
31.399.728
94.948.529
0
414.756.434
0
414.756.434

تعاون ثنائي
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.161.226
8.659.026
0
0
0
0
0
0
2.090.450
320.073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666.676
0
0
0
1.178.229
0
0
0
0
0
0
0
14.075.680
0
14.075.680

أذونات الصرف
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
-0

اسهامات غير مسددة
0
0
0
242.517
113.174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
-0
-0
3.868.128
0
0
0
0
2.400.906
0
0
0
0
0
0
0
32.335
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
18.189
600.227
0
-0
90.942
7.366.416
1.301.470
8.667.886
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 8حالة االسهامات لعام ( 2017دوالر أمريكي))
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

أندورا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
الكرسي الرسولي
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
كازاخستان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

المجموع

اسهامات متفق عليها
16.168
4.191.481
1.612.730
80.839
113.174
2.016.923
94.985
6.030.559
254.642
94.985
780.092
1.364.151
80.839
1.048.881
11.303.256
14.431.709
1.289.376
2.021
537.577
54.566
844.763
800.302
8.989.251
21.893.111
244.537
94.985
18.189
147.530
163.698
32.335
24.252
3.342.676
511.304
1.719.841
1.861.309
957.937
456.738
4.927.112
6.063
345.585
202.096
6.008.328
1.940.126
2.115.950
6.063
200.076
10.466.576
32.083.333
30.314
145.833.333

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

16.168
4.191.481
1.612.730
113.174
2.016.923
94.985
6.030.559
254.642
94.985
780.092
1.364.151
80.839
1.048.881
10.472.252
11.545.367

831.004
2.886.342

-0

2.021
537.577
54.566
844.763
8.706.751
21.893.111
244.537
94.985
18.189
147.530
163.698

282.500

24.252
3.342.676
511.304
1.719.841
1.861.309
957.937
456.738
4.927.112
6.063
345.585
202.096
6.008.328
1.940.126
2.115.950

10.466.576
32.083.333
139.394.183

3.999.846

-0

اسهامات غير مسددة
0
0
0
80.839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
1.289.376
0
0
0
0
800.302
0
0
0
0
0
0
0
32.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.063
200.076
0
0
30.314
2.439.305
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 9حالة االسهامات لعام ( 2016دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

أندورا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
الكرسي الرسولي
هنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
كازاخستان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

المجموع الفرعي
إسهامات متنازع فيها*

اسهامات متفق عليها
16.168
4.191.481
1.612.730
80.839
113.174
2.016.923
94.985
6.030.559
254.642
94.985
780.092
1.364.151
80.839
1.048.881
11.303.256
14.431.709
1.289.376
2.021
537.577
54.566
844.763
800.302
8.989.251
21.893.111
244.537
94.985
18.189
147.530
163.698
32.335
24.252
3.342.676
511.304
1.719.841
1.861.309
957.937
456.738
4.927.112
6.063
345.585
202.096
6.008.328
1.940.126
2.115.950
6.063
200.076
10.466.576
31.233.927
30.314
144.983.927
849.406

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

16.168
4.191.481
1.612.730
113.174
2.016.923
94.985
6.030.559
254.642
94.985
780.092
1.364.151
80.839
1.048.881
11.018.799
11.545.367

284.457
2.886.342

-0

2.021
537.577
54.566
844.763
7.463.801
21.753.838
244.537
94.985
18.189
147.530
163.698
32.335
24.252
3.342.676
511.304
1.719.841
1.861.309
957.937
456.738
4.260.436
6.063
345.585
202.096
4.830.099
1.940.126
2.115.950

1.525.450
139.273

666.676

1.178.229

10.466.576
31.233.927
135.896.531

6.680.427

-0

اسهامات غير مسددة
0
0
0
80.839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
-0
1.289.376
0
0
0
0
800.302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.063
200.076
0
0
30.314
2.406.970
849.406
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 10حالة االسهامات لعام ( 2015دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

اسهامات متفق عليها

16.168
أندورا
4.191.481
أستراليا
1.612.730
النمسا
80.839
أذربيجان
113.174
بيالروس
2.016.923
بلجيكا
94.985
بلغاريا
6.030.559
كندا
254.642
كرواتيا
94.985
قبرص
780.092
الجمهورية التشيكية
1.364.151
الدانمرك
80.839
استونيا
1.048.881
فنلندا
11.303.256
فرنسا
14.431.709
ألمانيا
1.289.376
اليونان
2.021
الكرسي الرسولي
537.577
هنغاريا
54.566
آيسلندا
844.763
آيرلندا
800.302
اسرائيل
8.989.251
ايطاليا
21.893.111
اليابان
244.537
كازاخستان
94.985
التفيا
18.189
ليختنشتاين
147.530
ليتوانيا
163.698
لكسمبرغ
32.335
مالطة
24.252
موناكو
3.342.676
هولندا
511.304
نيوزيلندا
1.719.841
النرويج
1.861.309
بولندا
957.937
البرتغال
456.738
رومــانيا
4.927.112
االتحاد الروسي
6.063
سان مارينو
345.585
سلوفاكيا
202.096
سلوفينيا
6.008.328
اسبانيا
1.940.126
السويد
2.115.950
سويسرا
6.063
طاجيكستان
200.076
أوكرانيا
10.466.576
المملكة المتحدة
31.631.269
الواليات المتحدة األمريكية*
30.314
أوزبكستان
145.381.269
المجموع الفرعي
452.064
إسهامات متنازع فيها*
145.833.333
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

16.168
4.191.481
1.612.730

2.016.923
94.985
6.030.559
254.642
94.985
780.092
1.364.151
80.839
1.048.881
11.257.491
11.545.367

45.765
2.886.342

2.021
537.577
54.566
844.763
8.706.751
21.712.311
244.537
94.985
18.189
147.530
163.698
32.335
24.252
3.342.676
511.304
1.719.841
1.861.309
957.937
456.738
4.927.112
6.063
345.585
202.096
6.008.328
1.940.126
2.115.950

282.500
180.800

10.466.576
31.631.269
139.465.721

3.395.407

139.465.721

3.395.407

أذونات الصرف

اسهامات غير مسددة
0
0
0
80.839
113.174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
-0
1.289.376
0
0
0
0
800.302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
6.063
200.076
0
-0
30.314
2.520.142
452.064
2.972.206
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 11حالة االسهامات لفترة ( 2014-2012دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

اسهامات متفق عليها

35.720
أندورا
9.863.697
أستراليا
4.342.476
النمسا
76.542
أذربيجان
214.317
بيالروس
5.485.501
بلجيكا
193.906
بلغاريا
16.364.653
كندا
164.729
كرواتيا
234.728
قبرص
1.780.874
الجمهورية التشيكية
3.755.655
الدانمرك
204.112
استونيا
2.888.180
فنلندا
31.244.394
فرنسا
40.914.185
ألمانيا
3.526.029
اليونان
5.103
الكرسي الرسولي
1.484.912
هنغاريا
214.317
آيسلندا
2.541.190
آيرلندا
1.959.472
اسرائيل
25.508.856
ايطاليا
63.937.981
اليابان
128.906
كازاخستان
193.906
التفيا
45.925
ليختنشتاين
331.681
ليتوانيا
459.251
لكسمبرغ
86.747
مالطة
15.308
موناكو
9.465.679
هولندا
1.393.062
نيوزيلندا
4.444.532
النرويج
4.225.112
بولندا
2.607.527
البرتغال
903.194
رومــانيا
8.174.672
االتحاد الروسي
15.308
سان مارينو
724.596
سلوفاكيا
525.588
سلوفينيا
16.211.570
اسبانيا
5.429.370
السويد
5.766.155
سويسرا
10.206
طاجيكستان
443.943
أوكرانيا
33.698.837
المملكة المتحدة
84.522.090
الواليات المتحدة األمريكية
51.028
أوزبكستان
396.815.725
المجموع الفرعي
3.477.910
إسهامات متنازع فيها*
400.293.635
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

35.787
9.863.697
4.342.476
0
0
5.485.501
193.906
16.364.653
164.729
234.728
1.780.874
3.755.655
204.112
2.888.180
30.205.709
32.731.348
580.000
5.103
1.484.912
214.317
2.541.190
0
24.700.925
62.379.038
128.906
193.906
45.925
331.680
459.251
86.747
15.308
9.465.679
1.393.062
4.444.532
4.225.112
2.607.528
903.194
5.449.782
15.308
724.596
525.588
15.320.620
5.429.370
5.766.155
0
0
33.698.837
84.522.090
0
375.910.017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.038.685
8.182.837
0
0
0
0
0
0
807.931
1.558.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890.950
0
0
0
0
0
0
0
12.479.347

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

375.910.017

12.479.347

0

اسهامات غير مسددة
-67
0
0
76.542
214.317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.946.029
0
0
0
0
1.959.472
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
2.724.891
0
0
0
0
0
0
10.206
443.943
0
0
51.028
8.426.361
3.477.910
11.904.271
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 12حالة االسهامات لعام ( 2014دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

اسهامات متفق عليها

11.907
أندورا
3.287.899
أستراليا
1.447.492
النمسا
25.514
أذربيجان
71.439
بيالروس
1.828.500
بلجيكا
64.635
بلغاريا
5.454.884
كندا
164.729
كرواتيا
78.243
قبرص
593.625
الجمهورية التشيكية
1.251.885
الدانمرك
68.037
استونيا
962.727
فنلندا
10.414.798
فرنسا
13.638.062
ألمانيا
1.175.343
اليونان
1.701
الكرسي الرسولي
494.971
هنغاريا
71.439
آيسلندا
847.063
آيرلندا
653.157
اسرائيل
8.502.952
ايطاليا
21.312.660
اليابان
128.906
كازاخستان
64.635
التفيا
15.308
ليختنشتاين
110.560
ليتوانيا
153.084
لكسمبرغ
28.916
مالطة
5.103
موناكو
3.155.226
هولندا
464.354
نيوزيلندا
1.481.511
النرويج
1.408.371
بولندا
869.176
البرتغال
301.065
رومــانيا
2.724.891
االتحاد الروسي
5.103
سان مارينو
241.532
سلوفاكيا
175.196
سلوفينيا
5.403.857
اسبانيا
1.809.790
السويد
1.922.052
سويسرا
3.402
طاجيكستان
147.981
أوكرانيا
11.232.946
المملكة المتحدة
28.619.010
الواليات المتحدة األمريكية
17.009
أوزبكستان
132.912.645
المجموع الفرعي
714.323
إسهامات متنازع فيها*
133.626.968
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

11.907
3.287.899
1.447.492

1.828.500
64.635
5.454.884
164.729
78.243
593.625
1.251.885
68.037
962.727
9.755.199
5.455.225

659.599
2.688.494

-0

1.701
494.971
71.439
847.063
7.762.821
21.193.682
128.906
64.635
15.308
110.560
153.084
28.916
5.103
3.155.226
464.354
1.481.511
1.408.371
869.176
301.065
2.724.891
5.103
241.532
175.196
5.403.857
1.809.790
1.922.052

740.131
118.979

11.232.946
28.619.010
121.117.254

4.207.203

)(0

121.117.254

4.207.203

0

اسهامات غير مسددة
0
0
0
25.514
71.439
0
0
)(0
0
0
0
0
0
0
)(0
5.494.343
1.175.343
0
0
0
0
653.157
)(0
0
)(0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
)(0
)(0
0
0
0
0
0
0
0
3.402
147.981
0
0
17.009
7.588.188
714.323
8.302.512
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 13حالة االسهامات لعام ( 2013دوالر أمريكي)
إلى غاية  27مايو/أيار 2019
الطرف

اسهامات متفق عليها

11.907
أندورا
3.287.899
أستراليا
1.447.492
النمسا
25.514
أذربيجان
71.439
بيالروس
1.828.500
بلجيكا
64.635
بلغاريا
5.454.884
كندا
0
كرواتيا
78.243
قبرص
593.625
الجمهورية التشيكية
1.251.885
الدانمرك
68.037
استونيا
962.727
فنلندا
10.414.798
فرنسا
13.638.062
ألمانيا
1.175.343
اليونان
1.701
الكرسي الرسولي
494.971
هنغاريا
71.439
آيسلندا
847.063
آيرلندا
653.157
اسرائيل
8.502.952
ايطاليا
21.312.660
اليابان
0
كازاخستان
64.635
التفيا
15.308
ليختنشتاين
110.560
ليتوانيا
153.084
لكسمبرغ
28.916
مالطة
5.103
موناكو
3.155.226
هولندا
464.354
نيوزيلندا
1.481.511
النرويج
1.408.371
بولندا
869.176
البرتغال
301.065
رومــانيا
2.724.891
االتحاد الروسي
5.103
سان مارينو
241.532
سلوفاكيا
175.196
سلوفينيا
5.403.857
اسبانيا
1.809.790
السويد
1.922.052
سويسرا
3.402
طاجيكستان
147.981
أوكرانيا
11.232.946
المملكة المتحدة
28.364.323
الواليات المتحدة األمريكية
17.009
أوزبكستان
132.364.323
المجموع الفرعي
969.010
إسهامات متنازع فيها*
133.333.333
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

11.907
3.287.899
1.447.492

0
0
0
25.514
71.439
0
0
0

1.828.500
64.635
5.454.884
78.243
593.625
1.251.885
68.037
962.727
10.324.398
13.638.062

أذونات الصرف

اسهامات غير مسددة

90.400
2.766.731

1.701
494.971
71.439
847.063
8.502.952
21.312.660
0
64.635
15.308
110.560
153.084
28.916
5.103
3.155.226
464.354
1.481.511
1.408.371
869.176
301.065
2.724.891
5.103
241.532
175.196
5.403.857
1.809.790
1.922.052

11.232.946
28.364.323
130.180.077

2.857.131

130.180.077

2.857.131

0
0
0
0
0
0
)(2.766.731
1.175.343
0
0
0
0
653.157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
)(0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.402
147.981
0
0
17.009
)(672.885
969.010
296.125
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2019الجدول :14سجل أذونات الصرف للفترة  2019-2004الى غاية  27مايو  /أيار2019
االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

2004 - 2012
2004 - 2012

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

كندا
فرنسا
فرنسا
فرنسا

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ ( بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

تاريخ التحويل

الوكالة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

دوالر كندي

37.801.368,39

31.377.892,52

37.822.572,11

يورو

70.874.367,37

87.584.779,29

70.874.367,37

تاريخ القبض

2005 - 2012

قيمة القبض الفعلي( دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
( دوالر أمريكي)

34.479.816,33

3.101.923,81

93.273.116,31 2006 - 2013

5.688.337,02

يورو

7.436.663,95

10.324.398,10

أمين الخزانة

7.436.663,95

17/09/2015

8.384.678,22

1.939.719,88

يورو

7.026.669,91

9.755.199,00

أمين الخزانة

7.026.669,91

17/09/2015

7.922.730,75

1.832.468,25

09/08/2004

2004

ألمانيا

BU 104 1006 01

دوالر أمريكي

18.914.439,57

18.914.439,57

08/07/2005

2005

ألمانيا

BU 105 1003 01

دوالر أمريكي

7.565.775,83

7.565.775,83

10/05/2006

2006

ألمانيا

BU 106 1004 01

يورو

11.662.922,38

14.473.718,52

23/07/2007

2007

ألمانيا

BU 107 1006 01

يورو

11.662.922,38

15/08/2008

2008

ألمانيا

BU 108 1004 01

يورو

4.665.168,96

18/12/2009

2009

ألمانيا

BU 109 1007 01

يورو

9.121.815,12

ديسمبر 2013

2013
2014

20.079.597,10
-

03/08/2005

أمين الخزانة

6.304.813,19

03/08/2005

6.304.813,19

-

11/08/2006

أمين الخزانة

6.304.813,19

11/08/2006

6.304.813,19

-

16/02/2007

أمين الخزانة

3.152.406,60

16/02/2007

3.152.406,60

-

10/08/2007

أمين الخزانة

3.152.406,60

10/08/2007

3.152.406,60

-

18.914.439,58

18.914.439,57

18/04/2006

أمين الخزانة

1.260.962,64

18/04/2006

1.260.962,64

-

11/08/2006

أمين الخزانة

1.260.962,64

11/08/2006

1.260.962,64

-

16/02/2007

أمين الخزانة

1.260.962,64

16/02/2007

1.260.962,64

-

10/08/2007

أمين الخزانة

1.260.962,64

10/08/2007

1.260.962,64

-

12/02/2008

أمين الخزانة

1.260.962,64

12/02/2008

1.260.962,64

-

12/08/2008

أمين الخزانة

1.260.962,63

12/08/2008

1.260.962,64

-

7.565.775,83

7.565.775,83

2.412.286,41

28/02/2007

TREASURER

1.943.820,40

28/02/2007

2.558.067,65

145.781,24

2.412.286,41

10/08/2007

TREASURER

1.943.820,40

10/08/2007

2.681.305,85

269.019,44

2.412.286,42

12/02/2008

TREASURER

1.943.820,40

12/02/2008

2.821.066,54

408.780,12

2.412.286,42

12/08/2008

TREASURER

1.943.820,40

12/08/2008

2.930.114,87

517.828,45

2.412.286,42

17/02/2009

TREASURER

1.943.820,40

17/02/2009

2.492.560,89

80.274,47

2.412.286,44

12/08/2009

TREASURER

1.943.820,38

12/08/2009

2.760.613,72

348.327,28

11.662.922,38

11.662.922,38
14.473.718,52
2.412.286,42

12/02/2008

أمين الخزانة

1.943.820,40

12/02/2008

2.821.066,54

408.780,12

2.412.286,41

12/08/2008

أمين الخزانة

1.943.820,39

12/08/2008

2.930.114,87

517.828,46

2.412.286,42

17/02/2009

أمين الخزانة

1.943.820,40

17/02/2009

2.492.560,89

80.274,47

2.412.286,42

12/08/2009

أمين الخزانة

1.943.820,38

12/08/2009

2.760.613,72

348.327,30

2.412.286,42

11/02/2010

أمين الخزانة

1.943.820,40

11/02/2010

3.179.312,65

767.026,23

2.412.286,43

10/08/2010

أمين الخزانة

1.943.820,41

10/08/2010

2.561.178,36

148.891,93

11.662.922,38

11.662.922,38
5.789.487,42
964.914,57

17/02/2009

أمين الخزانة

777.528,16

17/02/2009

997.024,36

32.109,79

964.914,57

12/08/2009

أمين الخزانة

777.528,16

12/08/2009

1.104.245,49

139.330,92

964.914,57

11/02/2010

أمين الخزانة

777.528,16

11/02/2010

529.107,91

964.914,57

10/08/2010

أمين الخزانة

777.528,16

10/08/2010

1.024.470,50

59.555,93

964.914,60

10/02/2011

أمين الخزانة

777.528,16

10/02/2011

1.060.159,65

95.245,05

964.914,54

20/06/2011

أمين الخزانة

777.528,16

20/06/2011

1.095.381,67

130.467,13

4.665.168,96

)(435.806,66

4.665.168,96

13.884.041,00
2.314.006,88

11/02/2010

أمين الخزانة

1.520.302,52

11/02/2010

2.314.006,88

10/08/2010

أمين الخزانة

1.520.302,52

10/08/2010

2.003.150,60

)(310.856,28

2.314.006,88

10/02/2011

أمين الخزانة

1.520.302,52

10/02/2011

2.072.932,49

)(241.074,39

2.314.006,88

20/06/2011

أمين الخزانة

1.520.302,52

20/06/2011

2.141.802,19

)(172.204,69
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االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ ( بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

الوكالة

تاريخ التحويل

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

2.314.006,88

03/02/2012

أمين الخزانة

1.520.302,52

03/02/2012

2.002.998,57

)(311.008,31

2.314.006,60

08/08/2012

أمين الخزانة

1.520.302,52

08/08/2012

1.881.982,56

)(432.024,04

9.121.815,12
14/04/2010

2010

ألمانيا

BU 110 1002 01

يورو

9.121.815,12

27/04/2011

2011

ألمانيا

BU 111 1001 01

يورو

3.648.726,05

24/01/2013

2012

ألمانيا

BU 113 1001 01

Euro

9.823.495,77

25/03/2013

2013

ألمانيا

BU 113 1004 01

يورو

9.823.495,77

02/10/2014

2014

ألمانيا

BU 114 1003 01

يورو

3.929.398,32

19/01/2015

2015

ألمانيا

BU 115 1001 01

يورو

8.424.308,00

12/01/2016

2016

ألمانيا

BU 116 1000 01

يورو

8.424.308,00

قيمة القبض الفعلي( دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
( دوالر أمريكي)

9.121.815,12

13.884.041,00
2.314.006,88

10/02/2011

أمين الخزانة

1.520.302,52

10/02/2011

2.072.932,48

)(241.074,40

2.314.006,88

20/06/2011

أمين الخزانة

1.520.302,52

20/06/2011

2.141.802,19

)(172.204,69

2.314.006,88

03/02/2012

أمين الخزانة

1.520.302,52

03/02/2012

2.002.998,57

)(311.008,31

2.314.006,88

08/08/2012

أمين الخزانة

1.520.302,52

08/08/2012

1.881.982,56

)(432.024,32

2.314.006,88

12/02/2013

أمين الخزانة

1.520.302,52

12/02/2013

2.037.357,39

)(276.649,49

2.314.006,60

12/08/2013

أمين الخزانة

1.520.302,52

12/08/2013

2.028.843,72

)(285.162,88

9.121.815,12

9.121.815,12
5.553.616,51
925.602,75

03/02/2012

أمين الخزانة

608.121,01

03/02/2012

801.199,43

)(124.403,32

925.602,75

08/08/2012

أمين الخزانة

608.121,00

08/08/2012

752.792,86

)(172.809,89

925.602,75

12/02/2013

أمين الخزانة

608.121,01

12/02/2013

814.942,98

)(110.659,77

925.602,75

12/08/2013

أمين الخزانة

608.121,01

12/08/2013

811.537,48

)(114.065,27

925.602,75

11/02/2014

أمين الخزانة

608.121,01

11/02/2014

824.186,40

)(101.416,35

925.602,76

12/08/2014

أمين الخزانة

608.121,00

12/08/2014

814.152,39

)(111.450,37

4.818.811,54

3.648.726,04
13.638.061,59
2.273.010,27

12/02/2013

أمين الخزانة

1.637.249,30

12/02/2013

2.194.077,79

)(78.932,48

2.273.010,26

12/08/2013

أمين الخزانة

1.637.249,30

12/08/2013

2.184.909,18

)(88.101,08

2.273.010,27

11/02/2014

أمين الخزانة

1.637.249,30

11/02/2014

2.220.601,22

)(52.409,05

2.273.010,27

12/08/2014

أمين الخزانة

1.637.249,30

12/08/2014

2.191.949,36

)(81.060,92

909.204,10

10/02/2015

أمين الخزانة

654.899,72

10/02/2015

749.663,71

)(159.540,39

3.636.816,42

05/08/2015

أمين الخزانة

2.619.598,87

05/08/2015

2.868.722,72

)(768.093,70

الرصيد

أمين الخزانة

-

0,7203

13.638.061,59
2.273.010,27

11/02/2014

أمين الخزانة

1.637.249,30

11/02/2014

2.220.601,22

)(52.409,05

2.273.010,27

12/08/2014

أمين الخزانة

1.637.249,30

12/08/2014

2.191.949,36

)(81.060,92

2.273.010,27

12/08/2014

أمين الخزانة

1.637.249,30

12/08/2014

2.191.949,36

)(81.060,92

2.273.010,27

10/02/2015

أمين الخزانة

1.637.249,30

10/02/2015

1.874.159,27

)(398.851,00

2.273.010,24

12/08/2015

أمين الخزانة

1.637.249,30

12/08/2015

1.874.159,27

)(398.850,97

2.273.010,27

10/02/2016

أمين الخزانة

1.637.249,30

10/02/2016

1.874.159,27

)(398.851,00

الرصيد

أمين الخزانة

5.455.224,66
1.818.408,22

05/08/2015

أمين الخزانة

1.309.799,44

05/08/2015

1.434.361,37

)(384.046,85

909.204,11

10/02/2016

أمين الخزانة

654.899,72

10/02/2016

727.004,18

)(182.199,93

909.204,11

10/08/2016

أمين الخزانة

654.899,73

10/08/2016

726.087,33

)(183.116,78

909.204,11

10/02/2017

أمين الخزانة

654.893,73

10/02/2017

698.450,55

)(210.753,56

909.204,11

10/11/2017

أمين الخزانة

654.893,73

10/11/2017

759.028,76

)(150.175,35

)(0,00

الرصيد

أمين الخزانة

11.545.367,08
4.329.512,66

10/02/2015

أمين الخزانة

3.159.115,50

10/02/2015

3.616.239,51

)(713.273,15

4.329.512,66

05/08/2015

أمين الخزانة

3.159.115,50

05/08/2015

3.459.547,38

)(869.965,28

2.886.341,77

10/02/2016

أمين الخزانة

2.106.077,00

10/02/2016

2.337.956,08

)(548.385,69

0,00

الرصيد

أمين الخزانة

11.545.367,08
1.443.170,89

10/02/2016

أمين الخزانة
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االستالمــات
سنة المشاركة

البلد األصلي

تاريخ التسليم

13/01/2017

2017

ألمانيا

رمز أذن الصرف

BU 117 1000 01

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

يورو

المبلغ ( بالفئة األصلية)

8.424.308,00

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

تاريخ التحويل

الوكالة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

قيمة القبض الفعلي( دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
( دوالر أمريكي)

4.329.512,66

10/08/2016

أمين الخزانة

3.159.115,50

10/08/2016

3.502.511,35

)(827.001,31

1.443.170,89

10/02/2017

أمين الخزانة

1.053.038,50

10/02/2017

1.123.065,56

)(320.105,33

1.443.170,89

14/11/2017

أمين الخزانة

1.053.038,50

14/11/2017

1.227.211,07

)(215.959,82

1.443.170,89

15/02/2018

أمين الخزانة

1.053.038,50

15/02/2018

1.298.712,38

)(144.458,51

1.443.170,86

10/08/2018

أمين الخزانة

1.053.038,50

10/08/2018

1.220.366,32

)(222.804,54

0,00

الرصيد

أمين الخزانة

11.545.367,08
2.886.341,77

10/02/2017

أمين الخزانة

2.106.077,00

10/02/2017

2.246.131,12

)(640.210,65

2.886.341,77

14/11/2017

أمين الخزانة

2.106.077,00

14/11/2017

2.454.422,14

)(431.919,63

2.886.341,77

15/02/2018

أمين الخزانة

2.106.077,00

15/02/2018

2.597.424,77

)(288.917,00

2.886.341,77

10/08/2018

أمين الخزانة

2.106.077,00

10/08/2018

2.440.732,63

)(445.609,14

الرصيد

0,00

08/12/2003

2004

هواندا

D 11

دوالر أمريكي

3.364.061,32

3.364.061,32

17/11/2004

أمين الخزانة

3.364.061,32

17/11/2004

3.364.061,32

-

08/12/2003

2005

هواندا

D 11

دوالر أمريكي

3.364.061,32

3.364.061,32

05/12/2005

أمين الخزانة

3.364.061,32

05/12/2005

3.364.061,32

-

18/05/2004

2004

المملكة المتحدة

ليرة استرلينية

7.243.564,08

10.718.502,63

01/06/2005

2005

المملكة المتحدة

ليرة استرلينية

7.243.564,08

13/05/2005

2004

الواليات المتحدة

01/03/2006

2005

1.786.417,11

23/08/2005

أمين الخزانة

1.207.260,68

23/08/2005

2.166.550,02

380.132,91

5.359.251,32

فبراير 2006

أمين الخزانة

3.621.782,04

فبراير 2006

6.303.711,64

944.460,32

3.572.834,20

24/07/2006

أمين الخزانة

3.621.782,04

24/07/2006

4.473.383,73

900.549,53

12.943.645,39

2.225.142,76

7.243.564,08
10.718.502,63
1.786.417,11

24/07/2006

أمين الخزانة

1.207.260,68

24/07/2006

2.236.691,86

450.274,75

4.681.386,55

09/08/2006

أمين الخزانة

3.163.681,03

09/08/2006

6.036.303,40

1.354.916,85

4.250.698,97

16/08/2006

أمين الخزانة

2.872.622,37

16/08/2006

5.429.236,28

1.178.537,31

13.702.231,54

2.983.728,91

دوالر أمريكي

4.920.000,00

4.920.000,00

دوالر أمريكي

3.159.700,00

3.159.700,00

25/04/2007

2006

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

7.315.000,00

7.315.000,00

21/02/2008

2008

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

4.683.000,00

4.683.000,00

21/04/2009

2009

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

5.697.000,00

5.697.000,00

12/05/2010

2010

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

5.840.000,00

5.840.000,00

7.243.564,08

27/10/2005

أمين الخزانة

2.000.000,00

27/10/2005

2.000.000,00

-

02/11/2006

أمين الخزانة

2.000.000,00

02/11/2006

2.000.000,00

-

25/10/2007

أمين الخزانة

920.000,00

25/10/2007

920.000,00

-

4.920.000,00

USA

4.920.000,00

02/11/2006

أمين الخزانة

2.000.000,00

02/11/2006

2.000.000,00

-

25/10/2007

أمين الخزانة

1.159.700,00

25/10/2007

1.159.700,00

-

3.159.700,00

3.159.700,00

25/10/2007

أمين الخزانة

2.500.000,00

25/10/2007

2.500.000,00

-

19/11/2008

أمين الخزانة

2.500.000,00

19/11/2008

2.500.000,00

-

11/05/2009

أمين الخزانة

2.315.000,00

11/05/2009

2.315.000,00

-

7.315.000,00

7.315.000,00

19/11/2008

أمين الخزانة

2.341.500,00

19/11/2008

2.341.500,00

-

11/05/2009

أمين الخزانة

2.341.500,00

11/05/2009

2.341.500,00

-

4.683.000,00

4.683.000,00

11/05/2009

أمين الخزانة

1.900.000,00

11/05/2009

1.900.000,00

-

04/11/2010

أمين الخزانة

1.900.000,00

04/11/2010

1.900.000,00

-

03/11/2011

أمين الخزانة

1.897.000,00

03/11/2011

1.897.000,00

-

5.697.000,00

5.697.000,00
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االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ ( بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

الوكالة

تاريخ التحويل

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

1.946.666,00

04/11/2010

أمين الخزانة

1.946.666,00

04/11/2010

1.946.666,00

-

1.946.667,00

03/11/2011

أمين الخزانة

1.946.667,00

03/11/2011

1.946.667,00

-

1.946.667,00

06/02/2012

أمين الخزانة

1.946.667,00

06/02/2012

1.946.667,00

-

5.840.000,00
14/06/2011

2011

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

5.190.000,00

09/05/2012

2012

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

5.000.000,00

17/04/2014

2014

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

4.401.000,00

قيمة القبض الفعلي( دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
( دوالر أمريكي)

5.840.000,00

5.190.000,00
1.730.000,00

03/11/2011

أمين الخزانة

1.730.000,00

03/11/2011

1.730.000,00

3.460.000,00

06/02/2012

أمين الخزانة

3.460.000,00

06/02/2012

3.460.000,00

5.190.000,00

-

5.190.000,00

5.000.000,00
1.666.667,00

14/12/2012

أمين الخزانة

1.666.667,00

14/12/2012

1.666.667,00

-

1.666.667,00

14/11/2013

أمين الخزانة

1.666.667,00

14/11/2013

1.666.667,00

-

1.666.666,00

14/12/2012

أمين الخزانة

1.666.666,00

31/10/2014

1.666.666,00

-

5.000.000,00
4.401.000,00

17/4/2014

أمين الخزانة

1.467.000,00

17/4/2014

أمين الخزانة

1.467.000,00

31/10/2014

1.467.000,00

-

1.467.000,00

17/11/2015

أمين الخزانة

1.467.000,00

17/11/2015

1.467.000,00

-

1.467.000,00

23/05/2016

أمين الخزانة

1.467.000,00

23/05/2016

1.467.000,00

-

-

الرصيد

أمين الخزانة
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
ANT/PHA/73/PRP/17

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ

ANT/SEV/73/INS/16

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
2016/12 -2015/1

BAH/PHA/68/INV/27

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻓﻲ Awal
(Gulf manufacturing enterprise

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

CAF/SEV/68/INS/23

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
2014/12 – 2013/1

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺷﻴﻠﻰ

CHI/PHA/76/TAS/191

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

DRK/PHA/73/INV/59

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

DRK/PHA/73/TAS/60

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ﻓﻲ Pyongyang
Sonbong and Puhung Building
(Materials
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

DRK/PHA/75/INV/62

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

DRK/PHA/75/TAS/63

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

DRK/PHA/77/INV/64

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

DRK/SEV/68/INS/57

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ﻓﻲ Pyongyang
Sonbong and Puhung Building
(Materials
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( 2013/12 – 2010/1 :

1

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex II
ﺍﻟﺮﻣﺰ
DRC/PHA/79/PRP/42

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

DRC/PHA/79/PRP/43

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ

DMI/SEV/80/INS/23

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻗﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ 36/81

ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ETH/PHA/77/INV/28

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ETH/PHA/77/TAS/27

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ETH/SEV/77/INS/26

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
(2018/12 – 2017/1

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

GUA/PHA/75/TAS/50

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
ﻫﺎﻳﺘﻰ

HAI/PHA/76/INV/22

ﻳﻮﻧﺪﻳﺒﻲ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺪﻳﺒﻲ؛ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻼﺳﺮﺍﻉ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻫﺎﻳﺘﻰ

HAI/SEV/75/INS/20

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
(2017/10 – 2015/11

ﺍﻟﻬﻨﺪ

IND/SEV/76/INS/467

ﻳﻮﻧﺪﻳﺒﻲ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ:
(2018/3 – 2016/4

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺇﻳﺮﺍﻥ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ -
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

IRA/PHA/77/INV/226

ﻳﻮﻧﺪﻳﺒﻲ

IRQ/PHA/74/INV/23

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻗﻄﺮ

QAT/PHA/65/INV/18

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻗﻄﺮ

QAT/PHA/65/TAS/17

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻗﻄﺮ

QAT/PHA/73/PRP/20

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻗﻄﺮ

QAT/PHA/73/PRP/21

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

2

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻫﻮ ﻓﻲ  2019/7/1ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻓﻲ 2019/12/31
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻫﻮ ﻓﻲ  2019/7/1ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻓﻲ 2019/12/31
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex II
ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
QAT/SEV/79/INS/22

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
2019/7 – 2017/8

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

SAU/FOA/62/INV/13

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺳﺘﻴﻚ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

SAU/PHA/68/INV/17

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SAU/PHA/72/INV/20

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SAU/PHA/75/INV/24

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SAU/PHA/75/INV/25

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SAU/PHA/77/INV/31

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SAU/PHA/77/TAS/32

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SAU/SEV/67/INS/15

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻯ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻰ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
2014/6 – 2012/7

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ

SOM/PHA/77/INV/12

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ

SOM/PHA/77/TAS/13

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

SSD/PHA/77/TAS/04

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

SSD/SEV/76/INS/03

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺃﻣﻦ ﺍﺿﺎﻓﻰ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
2018/4 – 2016/5

ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ

SUR/PHA/74/TAS/22

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﯨﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ

SUR/SEV/77/INS/25

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
2018/11 – 2016/12

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﯨﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

SYR/FOA/61/PRP/102

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻗﻄﺮ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

3

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﯨﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﯨﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﯨﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﯨﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex II
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
SYR/PHA/55/PRP/97

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SYR/REF/62/INV/103

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

SYR/SEV/73/INS/104

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
2016/12 – 2015/1

ﺗﻮﻧﺲ

TUN/FOA/77/PRP/72

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
)ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

TUN/PHA/77/PRP/71

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

TUR/PHA/74/PRP/105

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻴﻤﻦ

YEM/SEV/73/INS/43

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
2016/12 – 2015/1

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ

ZAM/PHA/77/INV/33

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  84ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  34.6ﻁﻦ
ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2018ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2
.2
ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  3-2-4 ،3-1-4ﻭ 3-3-4ﻭ) 3-4-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ،
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ
.4
ّ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
.5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
1
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)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.6
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆ ّ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
 -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆ ّ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ
.7
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)(2

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻱ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)ﺩ(

ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ  (2007ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛
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)ﻩ(
.8

ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
.9
ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺘﻴﻦ
)"ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
.10
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺗﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺘﺎﻥ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻠﻴﻦ
-6ﺑﺎء ﻭ -6ﺟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺨﻄﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ]ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺘﻴﻦ[ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  2-2ﻭ 4-2ﻭ 6-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.11
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،
ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
.12
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
.13
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
.14
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ(
ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
.15
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﺇﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
.16
ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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Annex III
ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
39.01
1.61
0.04
40.70
5.02
45.67

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

2017

2018
36.63

2019
36.63

2020
36.63

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ

34.60

34.60

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ

0

505,458
35,382

2014
40.70

2015
36.63

2016
36.63

36.63

40.70

36.63

36.63

36.63

34.60

376,920

0

71,038

0

0

57,500

26,384

0

4,973

0

0

4,025

0

30,000

0

55,000

0

0

15,000

0

100,000

3,900

0

7,150

0

0

1,950

0

13,000

38,000

0

38,000

0

0

19,000

0

95,000

4,940

0

4,940

0

0

2,470

0

12,350

444,920

0

164,038

0

0

91,500

0

700,458

35,224
480,144

0
0

17,063
181,101

0
0

0
0

8,445
99,945

0
0

60,732
761,190

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.1

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﻳﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﻓﺮﻧﺴﺎ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

2.3
3.3

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻰ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻰ(*
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

9.26
0

3.1.4
1.2.4
2.2.4

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
]ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

29.75
1.34
0

3.2.4

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.27

1.3.4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0

2.3.4

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0

3.3.4

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.04

1.4.4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0

3.4.4

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2.1
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
1.3

1.1.4
2.1.4

2.4.4

0
5.02

* ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺇﻟﻐﺎء ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ
) 1.206.919ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ(
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.1
ﺃﻟﻒ.

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.1

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮﺩﻱ ،ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ،
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﺳﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ؛ ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ،ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
6
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺭﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺻﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﺃﺛﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
.2
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺑﺸﺄﻥ:
)ﺃ(

ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ؛

)ﺏ(

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ
ﻭﺇﺟﺮﺍء ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ؛

)ﺝ(

ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛

)ﻫ(

ﺧﻄﻂ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ؛

)ﻭ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﻋﺪﻫﺎ.

ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
.3
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺳﺘﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺳﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
.4
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺻﺔ
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳــﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻗﺪ ﺃُﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ
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ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛
)ﻩ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ
.2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ(
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.1
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.

ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
.2
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ::
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻳﻨﻌﻜﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛
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)ﺝ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ؛

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6ﺟﻴﻢ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ(
ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.1
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.

ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ
.2
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ:
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻳﻨﻌﻜﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﻫ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻭ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ؛

)ﺯ(

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  339ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
-2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺽ

ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 82.56
ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2021ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.2
-2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ،3
ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  3-2-4 ،3-1-4ﻭ) 3-3-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.4
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺷﺮﻭﻁ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء
.5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
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)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

ﺍﻟﺮﺻﺪ

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.6
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆ ّ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
 -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆ ّ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ.
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰءﺍ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
.7
ً
ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬـﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)(2

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ
ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)(5

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻭﻳﺆﺩﻱ
ﺃﻱ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)ﺏ(

ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.

)ﺝ(

ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
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ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ  21ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ  (2007ﻻ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

.8

)ﺩ(

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺫﺍﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻭﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﻩ(

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ،ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ،ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﺼﻮﺹ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺪﻯ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ،ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)ﻭ(

ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
.9
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ"( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

 .10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ  2.2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ

 .11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﻟﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،
ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 .12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 .13ﺳﻮﻑ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء

 .14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

 .15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 .16ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
 .17ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ،ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻓﻘﻂ .ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
109.32
1.70
51.85
162.87

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ
1.1
2.1
1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4

ﺍﻟﻮﺻﻒ

2017
187.56

2018
187.56

2019
187.56

2020
135.46

2021
135.46

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
82.56
105.87
129.52
129.52
129.52
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
290,005
0 1,450,029
0 1,010,023
)ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
20,300
0
101,502
0
70,702
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
290,005
0 1,450,029
0 1,010,023
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ
20,300
0
101,502
0
70,702
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
310,305
0 1,551,531
0 1,080,725
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
]ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ
2,750,057
192,504
2,750,057
192,504
2,942,561
23.44
2.00
83.88
0.00
0.00
1.70
1.15
43.00
7.70

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.1

ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.1

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮﺩﻱ ،ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ
5
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ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻯ؛
)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ؛ ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ(
ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
.2
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
.1
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻤﺎﻳﻠﻲ:
) ﺃ(

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ؛

) ﺏ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
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)ﺝ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺻﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  2ﺃﻟﻒ؛

) ﺩ(

ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛

) ﻩ(

ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ؛

)ﻭ(

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)ﺯ(

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ؛

)ﺡ(

ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ؛

)ﻁ(

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ؛

) ﻱ(

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)ﻙ (

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ؛

) ﻝ(

ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛

) ﻡ(

ﺭﺻﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺻﺔ
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

) ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳـﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻗﺪ ﺃُﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛
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)ﻭ(

ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻫﺪﻑ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺣﻴﺚ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ؛

)ﺯ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺡ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﻁ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ
ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳُﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﻡ(

ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﻠﺪ /ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ
.2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
-4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  220ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺘﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻦ ﺳﺎﺭﻳﺎﻥ )ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ( ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺰﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺳﻴﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
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ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ

ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺳﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺁﺭﺍء ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗ ّﻢ ﺣ ّﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2017ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺛﻢ ﺳﺤﺒﺖ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺍﻟﺼﻴﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻗﻄﺎﻉ
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ(

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻣﺼﺮ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2017ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛
ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ
 2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
) (2019ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ 2016
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ
ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ
 2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  19/29ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺰﺭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ
ﺑﺎﻷﻋﺎﺻﻴﺮ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) (2017ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2019ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺁﺭﺍء ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻏﺎﻧﺎ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻏﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ) (2019ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻏﻴﻨﻴﺎ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺑﺄﻥ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2014ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻫﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ
ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ) :ﺃ( ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ) 44/77ﺩﺍﻝ(
ﺍﻟﺬﻱ ﻁﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻮﻝ ﺃﻭﻝ  15ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺗﻬﺎ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ(؛ ﻭ)ﺏ( ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ
ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2017ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2019ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ
2019؛ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2015ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﻉ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2017ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻘﺢ ﻳﺒﻴّﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2019ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺳﺘﻘﺪّﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) (2016ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2018
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻫﺎﻳﺘﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺍﻷﺭﺩﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺑﻴﺮﻭ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ
 2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ
 20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺑﻴﺮﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2019ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 20
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺁﺭﺍء ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ
 2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺳﺎﻧﺖ
ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ
 2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2017ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ .2017

ﺗﺮﻛﻴﺎ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 86,4
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (2017ﻭﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻛ ّﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﻮﺻﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﻁﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺣﻴﺚ
ﻁﻠﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2021ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻲ
 2019ﻭ 2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2017ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺒﻴّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺗﻮﻧﺲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2020-12/2021)

UNEP

$192,000

Total for Afghanistan

$0

$192,000

$192,000

$192,000

ARMENIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP

Total for Armenia

1.3

$51,400

$6,682

$58,082

1.3

$51,400

$6,682

$58,082

$166,400

$11,648

$178,048

$166,400

$11,648

$178,048

$85,000

$0

$85,000

BANGLADESH
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase IX: UNDP
7/2019-6/2021)

Total for Bangladesh

BHUTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
12/2019-11/2021)

Total for Bhutan

$85,000

$85,000

BOTSWANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$25,000

$3,250

$28,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO

$15,000

$1,050

$16,050

$40,000

$4,300

$44,300

Total for Botswana

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

1

C.E.
(US$/kg)
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

BURKINA FASO
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 7/2019-6/2021)

UNEP

$92,685

Total for Burkina Faso

$0

$92,685

$92,685

$92,685

CAMBODIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (fourth tranche)

UNDP

$150,000

$11,250

$161,250

UNEP

$100,000

$13,000

$113,000

UNEP

$144,214

$0

$144,214

$394,214

$24,250

$418,464

$238,784

$16,715

$255,499

$238,784

$16,715

$255,499

Approved on the understanding that Cambodia had consumption
in the servicing sector only; and that the end-user incentive
programme would enhance the sustainability of the training of
servicing technicians and that end users would provide cofinancing to participate in the programme; and that information on
the implementation of the end-user incentive programme would be
included in the progress reports submitted when requesting future
tranches of stage I of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (fourth tranche)
Approved on the understanding that Cambodia had consumption
in the servicing sector only; and that the end-user incentive
programme would enhance the sustainability of the training of
servicing technicians and that end users would provide cofinancing to participate in the programme; and that information on
the implementation of the end-user incentive programme would be
included in the progress reports submitted when requesting future
tranches of stage I of the HPMP.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase
X:1/2020-12/2021)

Total for Cambodia

CHILE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 7/2019-6/2021)

UNDP

Total for Chile

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

2

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

COLOMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XII:
11/2019-10/2021)

UNDP

Total for Colombia

$352,768

$24,694

$377,462

$352,768

$24,694

$377,462

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$85,000

$0

$85,000

COMOROS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNEP

Total for Comoros

CONGO, DR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 6/2019-5/2021)

UNEP

Total for Congo, DR

$85,000

$85,000

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNDP

3.5

$56,000

$4,200

$60,200

3.5

$56,000

$4,200

$60,200

$136,115

$0

$136,115

The Government and UNDP were requested to submit a progress
report at the 85th meeting on the implementation of the work
programme associated with the final tranche and the project
completion report to the first meeting of the Executive Committee
in 2022.

Total for Costa Rica

COTE D'IVOIRE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 6/2019-5/2021)

UNEP

Total for Cote D'Ivoire

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$136,115

$136,115

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

CUBA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
7/2019-6/2021)

$190,804

$13,356

$204,160

$190,804

$13,356

$204,160

0.2

$44,000

$5,720

$49,720

0.2

$44,000

$5,720

$49,720

$60,000

$4,200

$64,200

$60,000

$4,200

$64,200

$226,305

$0

$226,305

UNDP

Total for Cuba

DJIBOUTI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNEP

Approved on the understanding that UNEP would include as part
of the progress report on the implementation of the third tranche of
the HPMP, an update on progress toward implementing the
recommendations in the verification report submitted to the 83rd
meeting, which included: training of Customs officers on the
implementation of national and sub regional regulations on ODS
imports and distribution; making available training modules on the
use of HCFC alternatives to vocational schools; and additional
refrigerant identifiers would be requested under stage II of the
HPMP.

Total for Djibouti

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNDP

Total for Dominican Republic

ECUADOR
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII:
7/2019-6/2021)

UNEP

Total for Ecuador

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$226,305

$226,305

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

ESWATINI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$30,000

$3,900

$33,900

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNDP

$10,000

$700

$10,700

$85,000

$0

$85,000

0.4

$145,000

$7,200

$152,200

5.7

$50,000

$6,500

$56,500

5.7

$50,000

$6,500

$56,500

$85,000

$0

$85,000

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNEP

0.4

The Government, UNEP and UNDP were requested to submit a
progress report on the implementation of the work programme
associated with the final tranche to the first meeting in 2021 and
the project completion report to the second meeting of the
Executive Committee in 2022.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI:
7/2019-6/2021)

UNEP

Total for Eswatini

GABON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNEP

Total for Gabon

GAMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase X: UNEP
7/2019-6/2021)

Total for Gambia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$85,000

$85,000

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

GUINEA-BISSAU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 6/2019-5/2021)

UNEP

$85,000

Total for Guinea-Bissau

$0

$85,000

$85,000

$85,000

GUYANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP

0.2

$65,500

$8,515

$74,015

0.2

$66,750

$4,673

$71,423

0.4

$132,250

$13,188

$145,438

$85,000

$0

$85,000

Approved on the understanding that UNEP will include an update
on progress towards implementing the recommendations in the
verification report submitted to the 83rd meeting, including the
process of calculating and allocating annual import quotas; and
addressing the shortcomings of the TRIPS statistical software in
providing detailed ODS consumption data when submitting the
request for the third tranche of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
Approved on the understanding that UNEP will include an update
on progress towards implementing the recommendations in the
verification report submitted to the 83rd meeting, including the
process of calculating and allocating annual import quotas; and
addressing the shortcomings of the TRIPS statistical software in
providing detailed ODS consumption data when submitting the
request for the third tranche of the HPMP.

Total for Guyana

HONDURAS
SEVERAL

Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 7/2019-6/2021)

UNEP

Total for Honduras

$85,000

$85,000

KIRIBATI
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VII:
10/2019-9/2021)

UNEP

$85,000

Total for Kiribati

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

6

$85,000

$0

$85,000

$85,000

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

KUWAIT
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(extruded polystyrene foam sector phase-out)

UNIDO

$756,845

$52,979

$809,824

UNIDO

$80,000

$5,600

$85,600

UNIDO

$218,000

$15,260

$233,260

$1,054,845

$73,839

$1,128,684

Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised based on the new target
of 254.51 ODP tonnes for 2019 and 2020, the revised funding
schedule and the extension of the duration of stage I from 2018 to
2020; and the commitment of the Government to ban the import
and use of HCFC-22 and HCFC 142b in the XPS foam sector by
31 December 2020. The Government was requested, through
UNEP, when submitting the request for the fourth tranche, to
include a plan of action to address all remaining activities in the
refrigeration servicing sector, along with the budgets for the
activities in that plan of action, on the understanding that it would
have achieved phase-out of HCFCs at the level specified in
Appendix 2-A of the revised updated Agreement.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(polyurethane foam sector phase-out)
Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised based on the new target
of 254.51 ODP tonnes for 2019 and 2020, the revised funding
schedule and the extension of the duration of stage I from 2018 to
2020; and the commitment of the Government to ban the import
and use of HCFC-22 and HCFC 142b in the XPS foam sector by
31 December 2020. The Government was requested, through
UNEP, when submitting the request for the fourth tranche, to
include a plan of action to address all remaining activities in the
refrigeration servicing sector, along with the budgets for the
activities in that plan of action, on the understanding that it would
have achieved phase-out of HCFCs at the level specified in
Appendix 2-A of the revised updated Agreement.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector)
Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised based on the new target
of 254.51 ODP tonnes for 2019 and 2020, the revised funding
schedule and the extension of the duration of stage I from 2018 to
2020; and the commitment of the Government to ban the import
and use of HCFC-22 and HCFC 142b in the XPS foam sector by
31 December 2020. The Government was requested, through
UNEP, when submitting the request for the fourth tranche, to
include a plan of action to address all remaining activities in the
refrigeration servicing sector, along with the budgets for the
activities in that plan of action, on the understanding that it would
have achieved phase-out of HCFCs at the level specified in
Appendix 2-A of the revised updated Agreement.

Total for Kuwait

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

LIBERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 11/2019-10/2021)

UNEP

$109,073

Total for Liberia

$0

$109,073

$109,073

$109,073

MALI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNEP

1.8

$52,000

$6,760

$58,760

1.8

$52,000

$6,760

$58,760

Approved on the understanding that if Mali were to decide to
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment
originally designed for non-flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols.

Total for Mali

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

8

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

MEXICO
PRODUCTION
Preparation of project proposal
Project preparation for the control of HFC-23 by-product
emissions in the HCFC production sector

UNIDO

$55,000

$3,850

$58,850

$55,000

$3,850

$58,850

$85,000

$0

$85,000

The project to be developed would enable the Government to
comply with the HFC-23 by-product control obligations, including
data regarding, costs and benefits and covering technical
feasibility, economic viability, relevant credits that might be
applicable in the future, and logistical, legal and transactional
issues in relation to the following: (i) resuming operation of both
the integrated on-site incinerator and the non-integrated on-site
incinerator at the HCFC-22 production swing plant Quimobasicos,
on the basis of three independent estimates of the costs/savings of
doing so for each, including in relation to operation of the
incinerator, compliance with standards for the management of
hazardous waste, and monitoring and verifying the destruction of
the HFC-23 by-product; (ii) importing HCFC-22 to meet demand
in the domestic market, including a comparison of the price of
sourcing it locally and internationally; (iii) destroying HFC-23 byproduct through irreversible transformation and other new
conversion technologies, and storage options for HFC-23
management; (iv) shipping HFC-23 for off-site destruction by
means of a technology approved by the Meeting of the Parties; (v)
optimizing the HCFC-22 production to reduce the generation of
the HFC-23 by product; and (vi) selling the HFC-23 for feedstock
use or adapting the plant so that it could use HFC-23 for the
production of HCFC-22. UNIDO was requested to include
information regarding the relationship between the country’s
control of HFC-23 by-product emissions and the nationally
determined contributions of the Government under the Paris
Agreement.

Total for Mexico

MONGOLIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase XI: UNEP
1/2020-12/2021)

Total for Mongolia

$85,000

$85,000

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNIDO

Total for Montenegro

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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0.2

$30,000

$2,250

$32,250

0.2

$30,000

$2,250

$32,250
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

MOROCCO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector)

$35,000

$2,625

$37,625

$35,000

$2,625

$37,625

1.6

$67,500

$8,775

$76,275

1.2

$85,000

$7,650

$92,650

2.7

$152,500

$16,425

$168,925

UNIDO

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the revised
HCFC baseline for compliance of 51.35 ODP tonnes and the
extension of the duration of stage I from 2017 to 2020. The
Government and UNIDO were requested to submit progress
reports on implementation of the work programme associated with
the third and final tranche, on a yearly basis until the completion of
the project, verification reports until approval of stage II of the
HPMP and the project completion report to the first meeting of the
Executive Committee in 2022.

Total for Morocco

MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth UNEP
tranches)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on decisions
XXVI/14 and decision 73/61 that revised the HCFC baseline for
compliance and the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption to 8.69 ODP tonnes and the level of
funding for stage I of the HPMP for Mozambique to US$332,500,
plus agency support costs of US $36,825, in accordance with
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that
Mozambique had consumption in the servicing sector only; and
that the end-user incentive programme would enhance the
sustainability of the training of servicing technicians and that endusers would provide co-financing to participate in the programme.

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth UNIDO
tranches)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on decisions
XXVI/14 and decision 73/61 that revised the HCFC baseline for
compliance and the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption to 8.69 ODP tonnes and the level of
funding for stage I of the HPMP for Mozambique to US$332,500,
plus agency support costs of US $36,825, in accordance with
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that
Mozambique had consumption in the servicing sector only; and
that the end-user incentive programme would enhance the
sustainability of the training of servicing technicians and that endusers would provide co-financing to participate in the programme.

Total for Mozambique

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

MYANMAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO

$10,000

$700

$10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

$30,000

$3,300

$33,300

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO

$10,000

$700

$10,700

$30,000

$3,300

$33,300

Total for Myanmar

NICARAGUA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Nicaragua

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNIDO

$72,500

$5,075

$77,575

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNDP

$22,500

$1,575

$24,075

$95,000

$6,650

$101,650

6.9 $1,115,000

$78,050

$1,193,050

Total for Nigeria

PAKISTAN
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(domestic air-conditioning sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the country’s
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the
Montreal Protocol.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(project management unit)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$294,500

$20,615

$315,115

$200,000

$25,976

$225,976

$570,352

$39,925

$610,277

$2,179,852

$164,566

$2,344,418

$85,000

$0

$85,000

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the country’s
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the
Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector)

2.4

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the country’s
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the
Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(polyurethane foam sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the country’s
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the
Montreal Protocol.

Total for Pakistan

9.4

PALAU
SEVERAL

Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
12/2019-11/2021)

UNEP

Total for Palau

$85,000

$85,000

PANAMA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNDP

Total for Panama

$60,000

$4,200

$64,200

$60,000

$4,200

$64,200

$231,850

$0

$231,850

PHILIPPINES
SEVERAL

Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XII:
1/2020-12/2021)

UNEP

Total for Philippines

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$231,850

$231,850

C.E.
(US$/kg)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex VI

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

SAMOA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
11/2019-10/2021)

UNEP

$85,000

Total for Samoa

$0

$85,000

$85,000

$85,000

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNEP

$21,000

$2,730

$23,730

$21,000

$2,730

$23,730

$85,000

$0

$85,000

Approved on the understanding that UNEP would include, as part
of the progress report on the implementation of the fourth tranche
of the HPMP, an update on progress towards development of an
electronic system to enhance efficiency of monitoring the licensing
system and an online system for importer registration and
application of import allocation and licenses; and that additional
refrigerant identifiers would be requested under stage II of the
HPMP.

Total for Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
12/2019-11/2021)

UNEP

Total for Solomon Islands

$85,000

$85,000

SOMALIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 7/2019-6/2021)

UNEP

$85,000

Total for Somalia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$85,000

$0

$85,000

$85,000

C.E.
(US$/kg)
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Annex VI

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

SOUTH AFRICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
6.1

$499,612

$34,973

$534,585

6.1

$499,612

$34,973

$534,585

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO

$10,000

$700

$10,700

$30,000

$3,300

$33,300

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$85,000

$0

$85,000

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNIDO

Approved on the understanding that information on
implementation of the end-user demonstration programme would
be included in the progress reports submitted when requesting
future tranches of stage I of the HPMP.

Total for South Africa

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Suriname

SYRIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP
Noted that UNIDO, as cooperating agency, would prepare the
investment component of the HPMP using funding previously
approved.

Total for Syria

TANZANIA
SEVERAL

Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2019-6/2021)

UNEP

Total for Tanzania

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$85,000

$85,000

C.E.
(US$/kg)
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

TOGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

2.2

$40,000

$5,200

$45,200

2.2

$100,000

$11,800

$111,800

$85,000

$0

$85,000

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

UNEP

Approved on the understanding that Togo had consumption in
the servicing sector only; that the incentive programme to promote
conversion of air-conditioning equipment to low-GWP alternatives
include associated training and capacity building to ensure
sustainable implementation; and that the three participating
beneficiaries would provide co-financing to participate in the
scheme.

Total for Togo

TONGA
SEVERAL
Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
12/2019-11/2021)

UNEP

Total for Tonga

$85,000

$85,000

TRINIDAD AND TOBAGO
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: UNDP
1/2020-12/2021)

Total for Trinidad and Tobago

$85,000

$5,950

$90,950

$85,000

$5,950

$90,950

$60,000

$4,200

$64,200

$60,000

$4,200

$64,200

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNDP

Total for Uruguay

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
(US$/kg)
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

ZAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO

$10,000

$700

$10,700

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,300

$118,300

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNDP

$20,000

$1,400

$21,400

$189,750

$0

$189,750

$249,750

$6,600

$256,350

$9,009,207

$511,071

$9,520,278

SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2019-6/2021)

UNEP

Total for Zambia

ZIMBABWE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

SEVERAL

Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase X: UNEP
7/2019-6/2021)

Total for Zimbabwe
GRAND TOTAL

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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34.0

C.E.
(US$/kg)
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Summary
Sector

HCFC

Funds approved (US$)
Project
Support

HFC

(ODP tonne) (Metric tonne)

Total

INVESTMENT PROJECT

Phase-out plan
TOTAL:

34.0

$4,708,459
$4,708,459

$377,708
$377,708

$5,086,167
$5,086,167

$55,000
$615,000
$3,630,748
$4,300,748

$3,850
$57,150
$72,363
$133,363

$58,850
$672,150
$3,703,111
$4,434,111

$1,539,006
$3,583,392
$3,886,809

$108,761
$128,208
$274,102

$1,647,767
$3,711,600
$4,160,911

$9,009,207

$511,071

$9,520,278

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Production
Phase-out plan
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO
GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs)

3.7
15.9
14.4
34.0
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Balances on projects returned at the 83rd meeting
Agency
Japan (per decision 83/3(a)(vii))*
France (per decision 83/3(a)(vii))
Spain (per decision 83/3(a)(vii))*
UNDP (per decision 83/3(a)(ii))
UNEP (per decision 83/3(a)(ii))
UNIDO (per decision 83/3(a)(ii))
World Bank (per decision 83/3(a)(ii))**
Total

Project costs (US$)

Support costs (US$)

53
-48
2,736
267,329
2,927,147
345,199
1,333,562
4,875,978

Total (US$)

7
-4
356
19,219
265,091
25,603
94,856
405,128

60
-52
3,092
286,548
3,192,238
370,802
1,428,418
5,281,106

*Cash transfer.
** Of this amount, US $1,010,023 plus US $70,701 of support costs should be transferred from the World Bank to UNIDO (per decision 83/39(b)(ii)a.).

Adjustment arising from the 83rd meeting for transferred projects
Agency
UNIDO (per decision 83/39(b)(ii)a.)

Project Costs (US$)
1,010,023

Support Costs (US$)
70,701

Total (US$)
1,080,724

Interest accrued
Agency
France (per decision 83/3(a)(viii))*
*Cash transfer.

Interest accrued (US$)
6,632 AFR/REF/48/DEM/36

Remarks

Net allocations based on decisions of the 83rd meeting
Agency

Project costs (US$)
48
1,271,677
656,245
4,551,633
0
6,479,603

France
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank*
Total

* US $323,539 plus US $24,155 of support costs will be offsetted against the approvals at the 84th Meeting.
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Support costs (US$)
4
89,542
-136,883
319,200
0
271,863

Total (US$)
52
1,361,219
519,362
4,870,833
0
6,751,466

List of projects and activities approved for funding (additional contributions)

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex VI

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SYRIA
SEVERAL
Technical assistance/support

$250,000

$17,500

$267,500

Total for Syria

$250,000

$17,500

$267,500

GRAND TOTAL

$250,000

$17,500

$267,500

Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article
5 countries.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Balances on projects returned at the 83rd meeting (additional contributions)
Agency
World Bank (per decision 83/3(a)(iii))
Total

Project costs (US$)
225,992
225,992

Support costs (US$)
15,819
15,819

Total (US$)
241,811
241,811

Adjustment arising from the 83rd meeting for transferred projects
Agency
UNIDO (per decision 83/39(c)(ii))

Project Costs (US$)
225,992

Support Costs (US$)
15,819

Total (US$)
241,811

Net allocations based on decisions of the 83rd meeting
Agency
UNEP
UNIDO
World Bank*
Total

Project costs (US$)
250,000
225,992
-225,992
250,000

*Amount returned by the World Bank and to be transferred to UNIDO.
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Support costs (US$)
17,500
15,819
-15,819
17,500

Total (US$)
267,500
241,811
-241,811
267,500

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex VII

ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻭﺯﺍﻣﺑﻳﻖ )"ﺍﻟﺑﻠﺩ"( ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ
-1
ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ )"ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺳﺗﺩﺍﻡ ﻳﺑﻠﻎ  5.65ﻁﻥ
ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺃﻭﻝ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻳﻧﺎﻳﺭ  2020ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼.
ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ
-2
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ )"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﻌ ّﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ ) 3-1-4ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ( ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ.
ﺭﻫﻧﺎ ً ﺑﺎﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ
-3
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ ﻟﻠﺑﻠﺩ .ﻭﺳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ )"ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"(.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﺳﺗﻘ ّﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻳﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ
ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔّﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺳﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺑﻠﺩ
-5
ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ  60ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ:
)ﺃ(

)ﺏ(
)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ .ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
1
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ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
)ﻫ(
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗـﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ  -5ﺃﻟﻑ )"ﻣﺅ ّ
ّ
ّ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -5ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺃﻳﺿﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺯء
-7
ً
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻐﻳّﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻠﺱ ﺧﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ
-1ﺃﻟﻑ:
)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)(2

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺳﻭﻑ ﻳُﻭﻟﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻟﺧﺩﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳـﺩ ،ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

)ﺃ(

ﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
-9
ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )"ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ( ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗُﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻬﺎ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺷﻣﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﻭﺍﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﻳﻥ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ.
ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ –6ﺑﺎء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻳﺳﻳﺭﺍ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺳﻖ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ
ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻖ .ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻧـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻳﻥ ﺍﻷﻓﻘﻳﻳﻥ  2-2ﻭ  4-2ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ -2ﺃﻟﻑ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻣ ّﻛﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ،ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ،ﺃﻭ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻧﺩﺋﺫ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ
ّ
ﻳﺣﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﺣﻖ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺩ
ﻟﻥ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﺣﺩّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﻫﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ
ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻡ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ
)"ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ"( ،ﻋﻥ ّﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟ ُﻣﻧﺟﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ،ﻭﺗﺗﺧﺫ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
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 -13ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ]ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ[ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ]ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ[
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻵﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺭﻯ
ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،7ﻓﺳﻳﺭﺟﺄ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ(
ﻭ)1ﻫ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
 -15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ً ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
16
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

8.69

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

2012
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2013

2015

2014

2016

2017

2018

 1.1ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
7.82
7.82
7.82
7.82
8.69
8.69
 2.1ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
30,000
0 37,500
0
35,000
0
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 40,000
1.2
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,900
0
0
4,550
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 5,200
4,875
2.2
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 85,000
0
0
0
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 75,000
3.2
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 6,750
7,650
4.2
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
30,000
0 122,500
0
35,000
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 115,000
1.3
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,900
0 12,525
0
4,550
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ 11,950
2.3
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
33,900
0 135,025
0
39,550
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 126,950
3.3
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
 1.1.4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 2.1.4ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 3.1.4ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
8.69

8.69

7.82

7.82

7.82

7.82

2020

2019

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

7.82

5.65

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

7.82

5.65

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

0

30,000

172,500

0

3,900

22,425

0

0

160,000

0

0

14,400

0

30,000

332,500

0

3,900

36,825

0

33,900

369,325
3.04
0
5.65

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﻳﺱ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
.1
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻁﻠﺏ ﻛﻝ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺟﺯﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮء ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺯﻣﻌﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ،
ﻣ ﻊ ﺇﺑ ﺭﺍﺯ ﺍﻟﺗ ﺭﺍﺑﻁ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻭﻣ ﻊ ﺃﺧ ﺫ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳ ﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻣﻛﻧ ﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻁ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺭﺩﻱ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﺗﻌﺩﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳ ﺔ ،ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳ ﺏ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺷ ﺭﻳﺣﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺗﻐﻁﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ
1
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺅﺩﻱ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﻻﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
2
ﺑﺭﺻﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺳﺟﻼﺗﻬﺎ ﻛﻣﺭﺟﻊ ﻟﻠﻣﺿﺎﻫﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺭﺻﺩ
6
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ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ .ﻭﺳﺗﺿﻁﻠﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺇﺳﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﻠﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺗﻛـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳـﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻭﺛﻳﻘـﺔ
1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳــﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻘّﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ
ﺃُﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﻬﺪﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﻳﻌﺭﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ
2
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺃﺧﺫ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺗﻛﻠﻳﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
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ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺏ( ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
1
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺻﺹ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ ﻋﻥ ﻛ ّﻝ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧ ّ
ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ
ﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻣﺷﺎﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻥ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.1
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺃﻧﻪ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .ﻧﻈﻤﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻭﺗ ّﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﻨﻐﻼﺩﻳﺶ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.2
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2016
ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ  24ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  .2019ﻭﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻣﻁﻟﻭﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ ﺑﺣﻟﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺑﻮﺗﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﺎﻥ
.3
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ؛ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﺒﻮﺗﺎﻥ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﺇﺫ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﺑﺄﻥ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.4
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ
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ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.5
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 7ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ّ
ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘ ّﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﻭﺳﺎﻕ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺷﻴﻠﻲ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺸﻴﻠﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.6
ﻋﺸﺮﺓ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻠﻲ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻠﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻠﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻧﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺣﻟﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.7
ﻋﺸﺮﺓ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ 2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﻭﻣﻨﺴﻘﺔ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻞ
ﺃﻧﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻣﻁﻟﻭﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ ﺑﺣﻟﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
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ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.8
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
.9
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻛﻮﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻜﻮﺑﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
.10
ﻋﺸﺮﺓ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ 2015
ﻭ 2016ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ؛ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ؛ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻧﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻣﻁﻟﻭﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ ﺑﺣﻟﻭﻝ 1
ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.11
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ
 2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ
ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺻﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  22ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2018ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ
ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
3
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ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺇﺳﻮﺍﺗﻴﻨﻲ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﻮﺍﺗﻴﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.12
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺇﺳﻮﺍﺗﻴﻨﻲ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﺳﻮﺍﺗﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.13
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻐﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻏﻴﻨﻴﺎ-ﺑﻴﺴﺎﻭ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ-ﺑﻴﺴﺎﻭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.14
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻏﻴﻨﻴﺎ-ﺑﻴﺴﺎﻭ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻏﻴﻨﻴﺎ-ﺑﻴﺴﺎﻭ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺗﺜﻤﻦ
ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻏﻴﻨﻴﺎ-ﺑﻴﺴﺎﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.15
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ 2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺻﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  28ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  .2019ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 35
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex VIII

ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺱ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.16
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻣﻲ
 2016ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺱ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  28ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ  .2018ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺇﺫ ﺗﺜﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺱ ،ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(
.17
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺇﺫ
ﺗﺤﻴﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ،ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.18
ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺑﺎﻻﻭ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻻﻭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(
.19
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﺎﻻﻭ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﺎﻻﻭ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺸﻴﻂ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻘﺪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex VIII

ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.20
ﻋﺸﺮ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻓﻌﻠﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﻧﻈﻤﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺳﺎﻣﻮﺍ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻣﻮﺍ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.21
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2018ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺼﺺ
ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ  23ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  2018ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ .ﻭﺗﺜﻤﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.22
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺰﺯﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺿﻤﻨﺖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.23
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﺟﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ.
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ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﻐﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(
.24
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻧﻐﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ
 2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻧﻐﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ 17
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ  2018ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺇﺫ ﺗﺜﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻮﻧﻐﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
.25
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ 2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻼﺋﻂ،
ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﺃﻋﺪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻧﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻣﻁﻟﻭﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ ﺑﺣﻟﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2020
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
.26
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
.27
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
Annex VIII

ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ
.28
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ ﺑﻠّﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺴﺔ ﻭﻣﻨﺴﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻈﻪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺣﺩّﺙ ﻣﻌﺩّﻝ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ
-1
ﻳﻣﺛّﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ )"ﺍﻟﻣﻭﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻣﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  254,51ﻁﻥ
ﺑﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺣﻠﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ  /ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  2018ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
ﻣﻭﻧﺗ﷼.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ
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ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ )"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﻌ ّﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻭﻑ  3-4-4 ،3-3-4 ،3-2-4 ،3-1-4ﻭ) 3-5-4ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ( ﻣﻥ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ.
ﺭﻫﻧﺎ ً ﺑﺎﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ
-3
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ ﻟﻠﺑﻠﺩ .ﻭﺳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ )"ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"(.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﻁﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
-4
ّ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺳﺗﻘ ّﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻳﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ
ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔّﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺳﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺑﻠﺩ
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ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ:
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳّﺔ.
)ﺃ(
ﻭﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺳﺗﺛﻧﻰ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ؛
)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ
ﻏﻳﺭ ﻣﻁﻠﻭﺏ؛

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
1
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ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﻗﺩّﻡ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -4ﺃﻟﻑ ﺗﻐﻁﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﻁﻠﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻣﻭﻋﺩ
ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ؛

)ﻫ(

ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻗﺩﻣﺕ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻭﺍﻟﺳﺗﻳﻥ
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻩ ،ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﻭﻁﻧﻲ ﻣﻧﻔﺫ ﻟﻠﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺣﺻﺹ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻳﺿﻣﻥ
ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ
ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻟﻣﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﺳﺎﺕ
-6
ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗـﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺧﻁﻁ
ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ  -5ﺃﻟﻑ )"ﻣﺅ ّ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -5ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً
ﻟﻠﺗﺣﻘّﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ
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ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻐﻳّﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻠﺱ ﺧﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ:
)ﺃ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﺻ ﻳﺹ ﺍﻟﻣﺻ ﻧّﻔﺔ ﻛﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳ ﻳّﺔ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻭﺛ ﱠ ﻖ ﻣﺳ ﺑﻘﺎ ً ﺇﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫ ﻭ ﻣﺗﻭﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ ﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺗﻧﻘ ﻳﺢ ﻟﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻡ
ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﺗﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ؛

)(2

ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻱ ﺷﺭﻁ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)(3

ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﺹ ﻟﻔ ﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻭﻛ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ
ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻣﻥ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ،ﺗﺯﻳ ﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔ ﻪ ﻋ ﻥ  30ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺁﺧﺭ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﺻ ﻳﺹ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺻ ﻧّﻔﺔ ﻛﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ،ﻓ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻗﻳ ﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ،ﻭﻳ ﺗ ّﻡ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺑﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ،ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺍﻟﺣﺻ ﻭﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻧﻘ ﻳﺢ ﻟﻠﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ .ﻭﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳُﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﺍﺧ ﺗﻼﻑ
ﻓﻲ ﺃﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻳﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬ ﺎ ،ﺣﺳ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﻁﺑ ﻖ ﺍﻷﻣ ﺭ .ﻭﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ
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ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳ ﺎ ﺳ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺽ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ؛
)ﺩ(

ﻟ ﻥ ﺗﺣﺻ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺃﻱ ﺷ ﺭﻛﺔ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳ ﺎ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻳﺗﺑﻳﻥ
ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ )ﺃﻱ ﺑﺳ ﺑﺏ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳ ﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳ ﺔ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋ ﺩ ﺍﻟﻧﻬ ﺎﺋﻲ ﻭﻫ ﻭ  21ﺳ ﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ  .(2007ﻭﺳ ﻳﺗﻡ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ؛

)ﻫ(

ﺳ ﻭﻑ ﺗﻌ ﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺗﺑﻘﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌ ﺩﺩ ﺍﻷﻁ ﺭﺍﻑ ﻟ ﺩﻯ ﺍﻻﻧﺗﻬ ﺎء ﻣ ﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﺧﻳ ﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻭﻑ ﻳُﻭﻟﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻟﺧﺩﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳـﺩ ،ﻭﺑﺻﻔﺔ
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ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺻ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻗ ﺩ ﺗﻁ ﺭﺃ
ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻭﺟ ﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣ ﻝ ﺍﻟﺷ ﺭﻭﻁ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑ ﺎﻟﻣﻘﺭﺭﻳﻥ
 100/41ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﻁﺔ.

ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳـﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ
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ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﻳﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ )ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ(ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )"ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺗﺣﺕ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﻳُﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗُﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺏ( ﻭﺗﺷﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻭﺗﺗﺎﺑﻊ
ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ .ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -6ﺑﺎء ﺑﺗﻧﺳﻳﻖ ﻋﺎﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ .ﻭﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ .ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺯﻭﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻳﻥ  2-2ﻭ 4-2ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻣ ّﻛﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ،ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ،ﺃﻭ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻧﺩﺋﺫ
ّ
ﻳﺣﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﺣﻖ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ،
ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻥ
ﺣﺳﺏ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﺣﺩّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
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ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﻫﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻡ ﺷﺭﻳﺣﺔ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ )"ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ"( ،ﻋﻥ ّﻛﻝ
ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟ ُﻣﻧﺟﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ،ﻭﺗﺗﺧﺫ
ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺩ
ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
 -13ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻥ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻵﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ
-2ﺃﻟﻑ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ
)5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،7ﻓﺳﻳﺭﺟﺄ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﺳﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
 -15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ً ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
 - 16ﻳﺠﺐّ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺫﻳﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ22-
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ123-
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ142-ﺏ

C
C
C
C

I
I
I
I

ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺑﺩء ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﺑﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
260,5
0,3
75,2
82,7
418,6
10,64

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ

ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺧﻠﻁ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩ

C

I

429,24

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﺼﻒ
1.1

2.1

1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4

ﺍﻟﻮﺻﻒ

2012
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2014
2013
418.60 418.60

2019
2018 2017 2016 2015
376.74 376.74 376.74 376.74 376.74

2020
272.09

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
254.51 254.51 254.51 296.17 297.87 338.98
336.81 415.60
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
1,043,000 429,000
0
0
0
0
0
337,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 0 277,000
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
124,730
51,303
0
0
0
0
0
40,301
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 0 33,126
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
8,861,677 920,000 1,054,845
0
0
0
0 3,349,382
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 0 3,537,450
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
638,005
64,400 73,839
0
0
0
0
234,457
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 0 265,309
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
9,904,677 1,349,000 1,054,845
0
0
0
0 3,686,382
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 0 3,814,450
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
762,735 115,703 73,839
0
0
0
0
274,758
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ 0 298,435
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
10,667,412 1,464,703 1,128,684
0
0
0
0 3,961,140
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 0 4,112,885
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
81.25
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.00
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
179.25
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
0.30
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ
75.20
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺎﺩ
ﺍﺳﺘﻨﻔ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻫﺬﺍ
ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ
82.70
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻫﺬﺍ
ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﺍﻟﺨﻠﻂ
ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ
0.00
ﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻦ
)ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ
ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ
ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻂ
ﺍﻟﺨﻠ
ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ
0.00
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
10.64
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ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
.1
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -4ﺃﻟﻑ  :ﺷﻛﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
1

ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻁﻠﺏ ﻛﻝ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺟﺯﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻣﺳ ﺭﻭﺩ ،ﺗ ﺭﺩ ﻓﻳ ﻪ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ ،ﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻣﻧ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻌﻠﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ،ﻭﻛﻳﻔﻳ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ
ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌﺽ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟ ﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﺃﺯﻳﻠﺕ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳ ﺎ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑ ﺩﺍﺋﻝ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﺩﺧﻠ ﺕ ،ﻟﻠﻣﺳ ﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧ ﺔ ﺑﺗ ﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻋﻣ ﺎ ﻳﻧ ﺗﺞ ﻣ ﻥ ﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﻓ ﻲ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﻠﻁ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﺿ ﻭء ﻛ ﺫﻟﻙ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺑ ﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺣ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﺗﻁ ﺭﺃ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺷ ﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ
ﺃﻳﺿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﺧﻁ ﺔ )ﺧﻁ ﻁ( ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ،
ﻛﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ،ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  7ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ
ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺭﻭﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺃ( ﻣﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺧﻁ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻡ ﺗﻘ ﺭﺭ
ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻑ ﺫﻟ ﻙ ،ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺧ ﺎﺹ ﺑﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺃ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺷﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻠﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺣﻘﻖ ﻋﻧﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺯﻣﻌﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ،
ﻣ ﻊ ﺇﺑ ﺭﺍﺯ ﺍﻟﺗ ﺭﺍﺑﻁ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻭﻣ ﻊ ﺃﺧ ﺫ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳ ﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻣﻛﻧ ﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻁ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺭﺩﻱ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﺗﻌﺩﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳ ﺔ ،ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳ ﺏ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺷ ﺭﻳﺣﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺗﻐﻁﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ؛
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)ﻫ(

ﻣﻭﺟﺯ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺧﻣﺱ ﻓﻘﺭﺍﺕ ،ﻳﻠﺧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻣﻥ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﻫ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -5ﺃﻟﻑ :ﻣﺅ ّ
ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭﺯﻭﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
-1
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  .TPMPﻭﺗﻘﻮﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
-2

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ:
)ﺃ(

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ )ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ(
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ؛

)ﺝ(

ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﻓﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﺩ(

ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﻋﻼﻥ ﻓﻲ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻙ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛

)ﻩ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ؛

)ﻭ(

ﺇﺑﻼﻍ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ؛

ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ
-3
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ .ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻠﺘﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ،ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ،ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:
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)ﺃ(

ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)ﺩ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﻩ(

ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ؛

)ﻭ(

ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟﻔﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ؛

)ﺯ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ:
)(1

ﻧﺠﺎﺡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ
ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ؛

)(2

ﻧﺠﺎﺡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)(3

ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺮﺵ ﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ؛

)(4

ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺮﺍء ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛

)(5

ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؛

)(6

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﻧﻔﺬﺕ؛

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

)(7

ﺃﻥ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ
ﻭﻧﻔﺬﺕ؛

)(8

ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ؛

)(9

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯء ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻭﺿﻌﻬﺎ؛

)(10

ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻭﻁﻨﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺼﻼﺡ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻓﻲ

ﺧﻄﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺇﺯﺍﻟﺔ

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ
-4
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻼﺳﺘﺼﻼﺡ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
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ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -6ﺃﻟﻑ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
1
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺳﺗﻛـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳـﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻳﻘـﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
)ﺃ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘّﻖ ﻣ ﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺗﺣﻘّ ﻖ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠّﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ
ﺻﺔ
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺑ ﻳّﻥ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺑﻠﺩ؛

)ﺏ(

ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳــﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳـﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﻗ ﺩ ﺗﺣﻘﻘ ﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺔ
ﺑﻬﺎ ﻗﺩ ﺃُﻛﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺗﺄ ّﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺗﻳﻥ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﻩ(

ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺧﻁ ﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ .ﻭﺗﺷ ﺗﻣﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋﻠ ﻰ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ.

)ﻭ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅ ّﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﱠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌ ّﻬﺩﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻟﻳّ ﺔ ﺗﺷ ﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﻣ ّﻛ ﻥ ﻣ ﻥ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺑﻁﺭﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻭﻣﺗﺳ ﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑ ﻼﻍ
ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

ﺗﻧﺳﻳﻖ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ؛

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺣﺩﻳﺩ ،ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻠﺩ،
ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻛﻝ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻧﻔﺫﺓ ﺃﻭ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻣﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﻳﻌﺭﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
2
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺃﺧﺫ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻛﻳﺎﻥ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﺗﻛﻠﻳﻔﻪ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ
ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺏ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ

ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ .ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ
-1
ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ؛

)ﺏ(

ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻣﻭﻟ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧ ﺔ ﻭﺍﻟﺭﺟ ﻭﻉ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻟ ﻺﺩﺭﺍﺝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻌﻳ ﺔ ﺣﺳ ﺏ
ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ-4ﺃﻟﻑ؛

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ :ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ

ﺻﺹ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  111ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧ ّ
ﻋﻥ ﻛ ّﻝ ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ 2-1
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻣﺛّﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ )"ﺍﻟﺑﻠﺩ"( ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺧﻔﻳﺽ
-1
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ )"ﺍﻟﻣﻭﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻣﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ
 41.08ﻣﻥ ﺃﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺣﻠﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ  /ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  2020ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﺍﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  3-1-4ﻭ 3-2-4ﻭ  3-3-4ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ )ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ(.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ،
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
-4
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

)ﺏ(
)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
1
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ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
)ﻫ(
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆ ّ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
)"ﻣﺆ
ﺃﻟﻒ
5
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
ّ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ
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ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ
ﺣﺴ ﺒﻤﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺘﻮﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ ﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘ ﻴﺢ ﻟﺨﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)(2

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟﻔ ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ ﺎﻁ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳ ﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ ﻋ ﻦ  30ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺼ ﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌ ﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴ ﻴﺔ ،ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻗﻴ ﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،ﻭﻳ ﺘ ّﻢ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠ ﺐ ﺍﻟﻤﻘ ﺪﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻭﺍﻷﺛ ﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻨ ﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﺍﺧ ﺘﻼﻑ ﻓ ﻲ ﺃﻁﻨ ﺎﻥ
ﻗ ﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳ ﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬ ﺎ ،ﺣﺴ ﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﺍﻷﻣ ﺮ .ﻭﻳﻮﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓ ﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺳ ﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺾ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛
2
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺳ ﻮﻑ ﺗﻌ ﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺪﺩ ﺍﻷﻁ ﺮﺍﻑ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ ﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
)ﺃ(

ﺻ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻄ ﺮﺃ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ 100/41
ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ 2-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
-2ﺃﻟﻒ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،
ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ
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ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
.16
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀ ﻤﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ

ﺝ
ﺝ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
45.88
14.01
59.89

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
I
I

8.10

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1.1

2.1

1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4

2010
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

2013
2012
2011
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 51.35

2014
51.35

2015
46.22

2017
46.22

2018
46.22

2019
43.33

2020
43.33

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
41.09
41.08
41.08
41.08
46.22
49.35
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 51.35
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
35,000
0
0
0
0
0 220,000 80,000 951,740
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2,625
0
0
0
0
0 16,500
6,000
71,381
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
35,000
0
0
0
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 220,000 80,000 951,740
2,625
0
0
0
0
0 16,500
6,000
71,381
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
37,625
0
0
0
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( *0 236,500 86,000 1,023,121
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ  22 -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 22 -ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
* ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺭ ﻭﻣﺮﻓﻖ ﻁﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻮﻑ ﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.1
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
5

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

1,286,740
96,506
1,286,740
96,506
1,383,246
2.57
0.00
43.31
3.01
*11.00
0.00
0.00
0.00
8.10
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ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺍﻟﻨﺸ ﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬ ﺎ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﺯﻳﻠ ﺖ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ،ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ،ﻟﻠﻤﺴﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺴ ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﻀ ﻮء ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺠ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ،
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺣ ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻴﻐﻄﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜ ﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤ ﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ،ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ .ﻭﺳ ﺘﻌﺪﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ،ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴ ﺐ
ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ ﻁﻠ ﺐ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄ ﺔ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺮﺻﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
1
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺳﻴﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
ﻭﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ
2
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻘﻲ ﻁﻠﺐ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
6
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺿ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ ﻖ ﻣ ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ ﻖ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ ﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ
ﺻ ﺔ ﺑ ﻪ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﺒ ﻴّﻦ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳــﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ
ﻗﺪ ﺃُﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ّﻬ ﺪﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿ ﻤﺎﻥ ﻭﺟ ﻮﺩ ﺁﻟﻴّ ﺔ ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻭﻣﺘﺴ ﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑ ﻼﻍ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮﺓ  11ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺎﻭﺭ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻱ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛

)ﻙ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻴﺎﻥ
2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  200ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 124.06
ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2
.2
ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  ،3-1-4ﻭ 3-2-4ﻭ ) 3-3-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ(.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.4
ّ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
.5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛
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)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.6
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆ ّ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
 -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆ ّ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
.7
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬـﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛

)(2

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ،
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻱ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)ﺩ(

ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ  (2007ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛

)ﻫـ(

ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  41/72ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
.9
ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ،ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6ﺑﺎء
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ،
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺨﻄﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  2-2ﻭ 4-2ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ.
 .11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﻟﻦ
ً
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ
ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
 .12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 .13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 .15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 .16ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 142ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺝ
ﺝ
ﺝ
ﺝ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
104.96
138.50
4.65
248.11

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
I
I
I
I

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1.1
2.1
1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4

2016
223.30

2017
223.30

2018
223.30

2019
223.30

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
223.30
223.30
223.30
223.30
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
1,979,852
0
2,350,200
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
138,590
0
164,514
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
200,000
0
200,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
25,976
0
25,976
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
2,179,852
0
2,550,200
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
164,566
0
190,490
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
2,344,418
0
2,740,690
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ  22 -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 22 -ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 142ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 142ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2020
161.27

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

124.06

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

446,720

4,776,772

31,270
103,000

334,374
503,000

13,378
549,720
44,648
594,368

65,330
5,279,772
399,704
5,679,476
14.29
7.40
83.27
58.69
71.70
8.11
0.00
0.00
4.65

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.1
-2ﺃﻟﻒ.

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.1

ﺳﻴﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮﺩﻱ ،ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
5
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ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ،
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﺳﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ؛ ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ،ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
.2
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ
.1
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
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ﺳﻴﻨﺴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
.2
ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ .ﻭﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻭﺣﺪﺓ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺳﻮﻑ ﻳﺪﻗﻖ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
.3
ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺻﺔ
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

) ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳـﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻗﺪ ﺃُﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳُﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
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ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ
.2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
 -4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ
.1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  144ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
-2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻦ ﺳﺎﺭﻳﺎﻥ )ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ(
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺰﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺳﻴﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ 2/XXVIII
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  5/XXXﻟﻸﻁﺮﺍﻑ
)ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )83/82ﺝ((

.1

]ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  2/XXVIIIﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
)83/82ﺝ((،
)ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ
5/XXX
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ:
)(1

]ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ]ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ[ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ]ﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ[ ]ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ[ ]ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﺃﺧﺮﻯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ[ ﻭ]ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ[
]ﺗﺼﺪﺕ[ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ]ﺗﺘﻌﻠﻖ[ ]ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛[ ﻭ]ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ[؛

)(2

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﺛﻨﺎء ] ﻟﺪﻋﻢ [
ﺇﻋﺪﺍﺩ ]ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺧﻄﻂ ﺧﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ[
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ،ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ؛

)(4

ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺧﻄﻂ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ]ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ[ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ]ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ[
]ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ[ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ]ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ[؛

)(5

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ؛
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ؛ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
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ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛
)ﺝ(

ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ،ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ،
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ:
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(**

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(*
15-0
40-15
80-40
120-80
160-120
200-160
320-200
360-320
* ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
** ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

)ﺩ(

ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ[.
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المرفق الثالث عشر
مشروع نموذج المبادئ التوجيهية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
)على النحو الموافق عليه في الجتماع الثالث والثمانين(
معلومات أساسية
يحتوي هذا المرفق على نموذج لمشروع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد
.1
الهيدروفلوروكربونية استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر  XXVIII/2التي وافقت عليها الطأراف في اجتماعها
الثامن والعشرين .ويحتوي مشروع المبادئ التوجيهية هذه على العناصر الموافق عليها في الجتماعين الثامن
والسبعين والثمانين للجنة التنفيذية وسيتم تحديثها وفقا لمزيد من المناقشات في الجتماعات القادمة للجنة التنفيذية.
مشروع المبادئ التوجيهية
المرونة في التنفيذ التي تم ككن الطأراف من اختيار استراتيجياتها وأولوياتها فيما يتعلق بالقطاعات والتكنولوجيات
تتمتع بلدان المادة  5بالمرونة من أجل تحديد أولويات المواد الهيدروفلوروكربونية ،وتحديد القطاعات،
.2
واختيار التكنولوجيات والبدائل ،ووضع وتنفيذ استراتيجياتها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواد
الهيدروفلوروكربونية المتفق عليها ،على أساس احتياجاتها الخاصة والظروف الوطأنية ،باتباع نهج قطري.
التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة
التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة هو  1يناير/كانون الثاني  2020لتلك الطأراف التي لديها خط الساس
.3
للستهلكا للسنوات من  2020إلى  ،2022و  1يناير/كانون الثاني  2024لتلك الطأراف التي لديها خط الساس
للستهلكا للسنوات من  2024إلى .2026
التحويلنا الثاني والثالث
.4

تطبيق المبادئ التالية لمشروعات التحويلين الثاني والثالث:
)أ(

تتع ررف عمليات التحويل الولى ،في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بأنها
عمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر ،جزئيا أو كلياا،
من الصندوق المتعدد الطأراف ،إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث
الحترار العالمي ،بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية
بالعتماد على مواردها الخاصة؛

)ب(

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في سياق التخلص
التدريجي من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكون
مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الطأراف لتغطية التكاليف الضافية المتفق
عليها ،بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الولى؛
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)ج(

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد
الهيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الحترار العالمي ،بعد تاريخ اعتماد التعديل ،في
إطأار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن وافقت
عليها اللجنة التنفيذية ،ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الطأراف فيما
يخص عمليات التحويل اللحقة إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث
الحترار العالمي لتغطية التكاليف الضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص
المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الولى؛

)د(

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد
الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الحترار العالمي بالعتماد على مواردها
الخاصة قبل عام  2025بموجب التعديل ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد
الطأراف لتغطية التكاليف الضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات
المؤهلة لعمليات التحويل الولى؛

)ه(

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية إلى المواد الهيدروفلوروكربونية
ذات قدرة أقل على إحداث الحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد الطأراف عند عدم توفر
بدائل أخرى ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الطأراف فيما يخص
عمليات التحويل اللحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الحترار العالمي،
إذا كان ذلك ضروريا لنجاز الخطوة النهائية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

التخفيضات الجمالية المستدامة
سيتم تحديد الستهلكا المتبقي المؤهل للتمويل بالطأنان على أساس نقطة البداية للتخفيضات الجمالية
.5
المستدامة للستهلكا ناقصا الكميات الممولة بموجب مشروعات موافق عليها في السابق في نماذج التفاقات المتعددة
السنوات لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المستقبل.
التكاليف الضإافية المؤهلة
قطاع التصنيع الستهلكي
جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة ،وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد
.6
الهيدروفلوروكربونية في قطاع الستهلكا التصنيعي:
)أ(

التكاليف الرأسمالية الضافية؛

)ب(

تكاليف التشغيل الضافية خلل فترة تحددها اللجنة التنفيذية؛

)ج(

أنشطة المساعدة التقنية؛

)د(

البحث والتطوير ،عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية ذات
القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الحترار العالمي؛

)ه(

تكاليف براءات الختراع والتصاميم ،والتكاليف الضافية لعائدات حقوق الملكية ،متى كان ذلك
ضروريا وفعاال من حيث التكلفة؛

)و(

تكاليف الخذ المأمون بالبدائل القابلة للشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية.
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قطاع النتاج
جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة ،وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد
.7
الهيدروفلوروكربونية في قطاع النتاج:
)أ(

الرباح الضائعة نتيجة ليقاف تشغيل/إغلق مرافق النتاج ،فض ا
ل عن تخفيض النتاج؛

)ب(

التعويضات المقدمة للعاملين المسررحين؛

)ج(

تفكيك مرافق النتاج؛

)د(

أنشطة المساعدة التقنية؛

)ه(

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الحترار
العالمي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،وذلك بهدف تخفيض تكاليف البدائل؛

)و(

تكاليف براءات الختراع والتصاميم أو التكلفة الضافية لعائدات حقوق الملكية؛

)ز(

تكاليف تحويل المرافق لنتاج بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة
على إحداث الحترار العالمي عندما يكون ذلك مجديا من الناحية التقنية وفعاال من حيث التكلفة؛

)ح(

تكاليف التقليل من انبعاثات الهيدروفلوروكربون ،23-وهو منتج ثانوي لعملية إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-عن طأريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية ،أو تدميره من
البقايا الغازية المطلقة ،أو عن طأريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمونة بيئياا .وينبغي
تمويل هذه التكاليف من الصندوق المتعدد الطأراف ،من أجل الوفاء بالتزامات البلدان العاملة
بموجب المادة  5المحددة في التعديل.

قطاع خدمات التبريد
جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة ،وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد
.8
الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد:

)أ(

أنشطة توعية الجمهور؛

)ب(

وضع السياسات وتنفيذها؛

)ج(

برامج إصدار الشهادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسلمة
فيما يتعلق بالبدائل ،بما في ذلك معدات التدريب؛

)د(

تدريب موظفي الجماركا؛

)ه(

منع التجارة غير المشروعة في المواد الهيدروفلوروكربونية؛

)و(

أدوات الصيانة؛

)ز(

معدات اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛
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)ح(

إعادة تدوير المواد الهيدروفلوروكربونية واستعادتها.

كفاءة استخدام الطاقة
بناء القدرات اللزامة لمعالجة مسألة السلمة
التخلص
أهلية المواد المدرجة في المرفق "واو" التي تخضع لستثناء ارتفاع درجة الحرارة في البيئة المحيطة
إن كمية المواد المدرجة في المرفق "واو" التي تخضع لستثناءات ارتفاع درجة الحرارة في البيئة المحيطة،
.9
ل تخضع للتمويل بموجب الصندوق المتعدد الطأراف عندما تكون معفية بالنسبة لذلك الطرف.
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المرفق الرابع عشر
المسائل المعلقة بشأن المناقشة الضإافية من جانب اللجنة التنفيذية المتعلقة بالمبادئ التوجيهية
لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
)اعتبارا من الجتماع الثالث والثمانين(

أول -

فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل

التخفيضات الجمالية المستدامة
)أ(

استخدام المنهجية التالية ]التي ستقترحها اللجنة التنفيذيممة[ لتحديممد نقطممة البدايممة للتخفيممض الجإمممالي
المستدام في استهلكا وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية ،مع العلممم بممأنه ينبغممي التعممبير عممن نقطممة
البداية ]]بمكافئ ثاني أكسيد الكربون[ و/أو ]الطن المتري[[؛

)ب(

]إضافة نص بالنسبة لقطاع النتاج[؛

)ج(

]عند تحديد نقطة البداية للتخفيممض الجإممالي المسممتدام فمي اسمتهلكا الممواد الهيدروفلوروكربونيمة،
ينبغي اتباع النهج التالي فيما يتعلق بواردات وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجإممودة فممي
البوليولت سابقة الخلط ،التي لم يتم حسابها كاستهلكا بموجإب المادة  7من بروتوكول مونتريال:
)(1

]فقرة عن النتاج الداخلي للبوليولت سابقة الخلط[؛

)(2

أن تطلب إلى بلدان المادة  5البلغا في إطار تقريممر تنفيممذ البرنامممج القطممري عممن واردات
وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجإودة في البوليولت سابقة الخلط؛

)(3

أن تطلب إلى بلدان المادة  5التي ترغب في الحصول على مساعدة لزإالممة واردات المممواد
الهيدروفلوروكربونية الموجإودة فممي البوليممولت سممابقة الخلممط أن تممدرج فممي نقطممة البدايممة
للتخفيمممض الجإممممالي المسمممتدام فمممي اسمممتهلكا الممممواد الهيدروفلوروكربونيمممة كميمممة
الهيدروفلوروكربون المستوردة الموجإودة في نظممم البوليممولت خلل السممنوات المسممتخدمة
كمرجإع لتحديد نقطة البداية؛

)(4

أن تطلب إلى بلدان المادة  5التي تقوم بتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية الموجإممودة فممي
البوليممولت سممابقة الخلممط أن تخصممم مممن نقطممة البدايممة للتخفيممض الجإمممالي المسممتدام فممي
استهلكا المواد الهيدروفلوروكربونية كمية الهيممدروفلوروكربون المصممددرة الموجإممودة فممي
نظم البوليولت خلل السنوات المستخدمة كمرجإع لتحديد نقطة البداية[.

التكاليف الضإافية المؤهلة

استهلكا قطاع التصنيع
)د(

]أن تستمر في مناقشة المبادئ التوجإيهية لتمويل التخفيممض التممدريجي للمممواد الهيدروفلوروكربونيممة
في أطراف المادة  ، 5بما في ذلك جإملة أمور من بينها تحديد عتبات الفعاليممة مممن حيممث التكلفممة ،مممن
خلل منهجية مناسمبة بالعلقمة إلمى اس تهلكا قط اع التصمنيع ،ممع مراعماة المعلوممات ذات الصملة
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ومقممررات اللجنممة التنفيذيممة والنتائممج مممن تنفيممذ المشممروعات السممتثمارية القائمممة بممذاتها للمممواد
الهيدروفلوروكربونية في جإميع القطاعات؛[
قطاع خدمة التبريد
]النظر في الفقرة  16من المقرر ] ،XXVIII/2بما في ذلك النظر في الحفاظ على كفاءة استخدام
الطاقة في قطاع الخدمة /المستخدمين النهائيين[[؛

)هم(

كفاءة استخدام الطاقة
بناء القدرات من أجل تحقيق السلمة
التخلص
أن تنظر في الجإتماع الرابع والثمانين في مسألة التخلص من المممواد الخاضممعة للرقابممة ،فممي ضمموء
التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اليضاحية التجريبية المتعلقة بممالتخلص مممن المممواد المسممتنفدة
للوزإون وتدميرها الذي ستقدمة كبيرة موظفي الرصد والتقييم؛

)و(

ثانيا  -العمل الضإافي الذي ينبغي طلبه من المانة

1

فيما يتعلق باستهلكا قطاع التصنيع
]قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجإتماع قادم في مطالبة المانة بممإجإراء عمممل إضممافي ،بممما فممي
ذلك لتحديد عتبات الفعالية من حيث التكلفة وعتبممات تكمماليف التشممغيل الضممافية لنشممطة التخفيممض
التدريجي للممواد الهيدروفلوروكربونيمة فمي اس تهلكا قطماع التصمنيع حالمما يح رزإ تقمدم فمي تنفي ذ
المشروعات الستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛[

)أ(

ثالثا  -المسائل العامة الخأرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
)أ(

)ب(

2

الموافقة على الشروط المسبقة التالية لحد بلدان المادة  5للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد
الطراف بخلف النشطة التمكينية للتخفيض التدريجي لستهلكا وإنتاج الهيدروفلوروكربون:
)(1

التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو النضمام إليه؛

)(2

تحديممد نقطممة بدايممة متفممق عليهمما لتحقيممق تخفيممض إجإمممالي مسممتدام فممي اسممتهلكا وإنتمماج
الهيمممممدروفلوروكربون ،علمممممى أسممممماس أن أي تخفيضمممممات تدريجيمممممة فمممممي الممممممواد
الهيدروفلوروكربونية ناتجة عن أي مشروع اعتمممدته اللجنممة التنفيذيممة ستخصممم مممن نقطممة
البداية المحددة للبلد؛
]الموافقة على ضرورة استخدام المؤسسات والقممدرات الموجإممودة فممي بلممدان المممادة  5الممتي طممورت
بمساعدة الصندوق المتعدد الطمراف ممن أجإمل إزإالمة الممواد المسمتنفدة للوزإون إلمى الح د الممكمن
للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[؛

 1على النحو الوارد في الفقرة  46من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55
 2على النحو الوارد في الفقرة  43من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55
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)ج(

]الموافقة على أن السياسات والمبادئ التوجإيهية الحالية للصندوق المتعمدد الطمراف ]حيثممما ينطبمق
ذلممك[ لتمويممل إزإالممة المممواد المسممتنفدة للوزإون سممتنطبق علممى تمويممل التخفيممض التممدريجي للمممواد
الهيدروفلوروكربونية ]ما لم يقرر خلف ذلك[ ]طالما اتفق علممي ذلممك[ مممن جإممانب اللجنممة التنفيذيممة
]مع مراعاة المقرر  XXVIII/2بصفة خاصة[[.
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