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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الرابع والســتون
مونتريال 29–25 ،يوليه/تموز 2011

تقريــر االجتماع الرابع والستيــن للجنة التنفيذية
مقدمة
بعد أن غيرت أمانة األوزون مكان عقد االجتماع الحادي والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية التابع
.1
لألطراف في بروتوكول مونتريال والمعني بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون ،ومع وضع الفقرة )1أ( من المقرر
 47/XVIIالصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف في بروتوكول مونتريال في االعتبار ،استشير أعضاء اللجنة
التنفيذية بشأن تعديل المقرر  71/62الصادر عن االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية من أجل التمكين من عقد
االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية .وبناء على ذلك ،عُقد
االجتماع الرابع والستون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بمقر منظمة الطيران
المدني الدولي ،مونتريال ،كندا في الفترة من  25إلى  29يوليه/تموز .2011
وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية ،وفقا للمقرر  24/XXIIالصادر عن
.2
االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
)أ(

األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :أستراليا )الرئيس( وبلجيكا
والجمھورية التشيكية وفـرنسا واليابان وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية؛

)ب(

األطراف العاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :األرجنتين والصين )نائب
الرئيس( وكوبا وغرينادا وكينيا والكويت والمغــرب.

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين
.3
ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ،كوكالة منفذة وأمين
خزانة الصندوق ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( والبنك الدولي.
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وحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون ورئيس ونائب رئيس لجنة
.4
التنفيذ في إطار اإلجراء المتعلق بعدم االمتثال لبرتوكول مونتريال.
وحضر االجتماع كذلك ممثل عن أمانة مرفق البيئة العالمية والرؤساء المشاركين للجنة خبراء التقييم التقني
.5
واالقتصادي .وحضر االجتماع كمراقبين ممثل التحالف من أجل سياسة رشيدة معنية بالغالف الجوي وممثل وكالة
التحقيقات البيئية.

البند  1من جــــدول األعمال :افتتاح االجتماع
افتتح االجتماع الرئيس ،السيد باتريك مكينيرني )أستراليا( ،الذي أبرز الفرصة المتاحة أمام اللجنة التنفيذية
.6
في ھذا االجتماع لتقديم اإلرشاد والتوجيه .وقال إن اإلرشاد يُلتمس بشأن وضع استراتيجية اتصال لنشر الدروس
المستفادة ،وبشأن الحاجة إلى تقييم التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون في البلدان العاملة بموجب المادة .5
وأضاف أن التوجيه مطلوب فيما يتعلق بقضية جديدة حددتھا األمانة ،وھي تماشي األھلية للتمويل مع المقرر 44/60
بالنسبة للبلدان التي لديھا استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتراوح بين  361طنا متريا و 400طن
متري في قطاع الخدمة.
واستطرد قائال إن اللجنة التنفيذية في إطار جھودھا الرامية إلى ضمان اتساق المبادئ التوجيھية لخطط إدارة
.7
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومزيد من السالسة في عملية استعراضھا والموافقة عليھا ،ستنظر في مسائل
معلقة ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تعالج أكثر من  10في المائة من خط
األساس بحلول عام  ،2015والمرونة المتاحة في إطار الخطة المعنية ،ووضع البلدان التي يزيد فيھا مجموع استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن  360طنا متريا والتي تقتضي فيھا المبادئ التوجيھية بمعالجة االستھالك في
قطاع التصنيع أوال لتلبية تدابير الرقابة الالزمة للعامين  2013و .2015وأشار إلى أن خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا والخطط القطاعية إلزالة ھذه المواد في الصين ،التي سبق النظر فيھا في
االجتماع الثالث والستين ،معروضة مرة أخرى أمام اللجنة التنفيذية .وقال إن اتفاق اللجنة التنفيذية بشأن ھذه
المقترحات يع ّد بالغ األھمية لضمان االمتثال العالمي لتدابير بروتوكول مونتريال لمراقبة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وذكر الرئيس أن اللجنة التنفيذية ستنظر في برامج أعمال الوكاالت المنفذة باإلضافة إلى دراسة خطط إدارة
.8
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعلقة وتلك المقدمة إلى االجتماع الرابع والستين .كما تقدم األمانة إلى
اللجنة التنفيذية تقريرين للنظر فيھما :يتعلق أحدھما بتنفيذ مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون بمقتضى
المقرر  ،19/58والثاني باستكمال مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ على النحو المطلوب
في االجتماع الثالث والستين.
وأخيرا ،قال إنه بالنظر إلى أن اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المقرر عقده بعد اجتماع اللجنة
.9
التنفيذية مباشرة سيصدر توصية بشأن تجديد موارد الصندوق؛ فإن اللجنة التنفيذية ،من خالل مقرراتھا وموافقاتھا
على المشروعات وتسويتھا للمسائل المعلقة ،ستبين التزامھا الثابت بمساعدة بلدان المادة  5على تحقيق أھداف
بروتوكول مونتريال.

البند  2من جــــدول األعمـــــال :الشـــؤون التنظيميـــة
)أ(

إقرار جدول األعمال

أقرت اللجنة التنفيذية جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.10
.UNEP/Ozl.Pro/ExCom/64/1
.1

افتتاح االجتماع.

.2

الشؤون التنظيمية:
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53

)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

حالة المساھمات والمصروفات.

.5

حالة الموارد والتخطيط:

.6

)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

)ب(

خطط أعمال الفترة  2014-2011والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛

)ج(

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير
الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

تنفيذ البرامج:
)أ(

)ب(

)ج(

الرصد والتنفيذ:
)(1

استراتيجية من أجل نشر وتبليغ الدروس المكتسبة؛

)(2

تقرير عن مراجعة الوثيقة »تنظيمات لمراقبة المواد المستنفدة لألوزون :دليل
)«(2000

التقارير المرحلية لغاية  31ديسمبر/كانون األول :2010
)(1

التقرير المرحلي المج ّمع؛

)(2

الوكاالت الثنائية؛

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛

)(6

البنك الدولي؛

تقييم تنفيذ خطط األعمال للعام 2010؛

.7

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ مح ّددة.

.8

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات؛

)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

التعديالت على برامج العمل لعام 2011؛
)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛

)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛

)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛

)(4

البنك الدولي؛
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.9

المشروعات االستثمارية.
)د(
تقرير عن تنفيذ مشروعات التخلّص )المقرر .(19/58

.10

تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ )المقررات 45/59
و 62/62و.(62/63

.11

الحسابات المؤقتة لعام .2010

.12

تقرير الفريق الفرعي عن قطاع اإلنتاج.

.13

مسائل أخرى.

.14

اعتماد التقرير.

.15

اختتام االجتماع.

.11
ووافقت اللجنة التنفيذية على أن يُدرج تحت البند  13من جدول األعمال )مسائل أخرى( بند فرعي عن تقرير
اليونيب )الوثيقة  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/Inf.2/Rev.1بشأن تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في ھايتي
في أعقاب الزلزال المدمر في عام  ،2010عمال بالمقررين  52/61و 70/62للجنة التنفيذية .وبناء على طلب األمانة،
أدرج أيضا تحت البند  13من جدول األعمال بند فرعي بشأن تاريخ انعقاد االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية
ومكانه.
)ب(

تنظيم العمل

.12
وفي أعقاب مناقشة التُمست فيھا وقدﱢمت تأكيدات بأن تناقَش مسألة تمويل التخفيضات في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي يتجاوز  10في المائة من خط األساس بحلول عام  2015تحت البند )8أ( من جدول
األعمال )نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات( ،اتفق االجتماع على اتباع ممارساته
المعتادة.
وأشير إلى أن الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج سيجتمع على ھامش االجتماع ،وسيتألف على النحو
.13
التالي :األرجنتين والصين وكوبا والكويت ممثلة للبلدان العاملة بموجب المادة  ،5وأستراليا )منظمة االجتماع(
واليابان وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية واليابان ممثلة للبلدان غير العاملة بموجب المادة .5

البند  3من جــــدول األعمــال :أنشطة األمـانـة
عرضت كبيرة الموظفين الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/2التي تتضمن نظرة عامة على
.14
األعمال التي قامت بھا األمانة منذ االجتماع الثالث والستين.
وأشارت إلى أن األمانة أعدت ما يزيد على  50وثيقة لھذا االجتماع ،منھا  28وثيقة تتعلق بتمويل مشروعات
.15
في بلدان محددة من بلدان المادة  ،5وھناك  24مشروعا من بين ھذه المشروعات تمثل خططا جديدة إلدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنھا استعرضت  111طلبا للتمويل تصل قيمتھا إلى ما يقرب من  711.5مليون
دوالر أمريكي .وقالت إن إثنين وسبعين مشروعا تمثل طلبات تمويل بحوالي  684مليون دوالر أمريكي معروضة
للنظر في الموافقة اإلفرادية عليھا ،و 29مشروعا تمثل ما يقرب من  5.3مليون دوالر أمريكي يوصى بالموافقة
الشمولية عليھا.
وأضافت أن الوثائق الرئيسية التي أعدتھا األمانة لالجتماع الرابع والستين تشمل نظرة عا ّمة على القضايا
.16
التي ت ّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات ،وتقريرا عن موارد الصندوق المتعدد األطراف ،والتقارير المرحلية
للوكاالت المنفذة ،واستعراضا للمشاريع ذات شروط تبليغ محددة ،ومنھا عدد من المشاريع التدليلية واالستثمارية
المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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وأفادت بحضور المسؤول الرئيسي للشؤون االقتصادية بأمانة الصندوق االجتماع الثاني للجنة االنتقالية
.17
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .وأضافت أنه قدم كذلك عرضا عن حوكمة الصندوق المتعدد
األطراف ونموذج أعماله وطرائق الوصول إليه وما حققه من إنجازات بشكل عام في حلقة عمل اللجنة االنتقالية
لصندوق المناخ األخضر المعقودة في طوكيو في  12يوليه/تموز  2011والتي عقدت قبل اجتماع اللجنة االنتقالية
مباشرة .وأوضحت أن ھذا العرض متاح لالطالع عليه في الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف.
وأخيرا ،أعلنت كبيرة الموظفين عن انضمام السيد أليخاندرو راميريس بابون في شھر مايو/أيار إلى األمانة
.18
بوصفه المسؤول الرئيسي إلدارة البرامج.
.19

وأحيطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة.

البند  4من جــــدول األعمــال :حالة المساھمات والمصروفات
عرض أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3وقدم استكماال للمعلومات عن مساھمات
.20
البلدان في الصندوق حتى  22يوليه/تموز  .2011وأشار إلى أنه منذ إصدار الوثيقة المذكورة تم تلقي مساھمات
إضافية تصل قيمتھا إلى نحو  44 790 000دوالر أمريكي.
.21
وأعرب أحد األعضاء عن قلقه من أنه ،نظرا ألن ھذا ھو العام األخير في فترة الثالثة أعوام ،2011-2009
يوجد خطر من احتمال ترحيل مبالغ إلى فترة السنوات الثالث المقبلة في حال عدم تخصيص جميع األموال لتنفيذ
المشروعات في ھذا االجتماع ،كما حدث بالفعل في العملية السابقة لتجديد الموارد.
.22

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(
)ب(
)ج(

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات ،وبالمعلومات عن أذونات
الصرف الواردة في المرفق األول بھذا التقرير؛
ّ
حث جميع األطراف على تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف ،كاملة وفي أسرع وقت
ممكن؛
اإلشارة إلى المقرر  7/XIالصادر عن االجتماع الحادي عشر لألطراف ،الذي يدعو اللجنة التنفيذية
إلى اتخاذ اإلجراء الالزم لضمان االلتزام قدر اإلمكان بالميزانية كاملة قبل نھاية فترة السنوات
الثالث.
)المقرر (1/64

البند  5من جــــدول األعمــال :حالة الموارد والتخطيط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

عرض ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4وكانت األمانة قد استلمت ،بعد إصدار
.23
الوثيقة ،طلبا رسميا من حكومة بيرو لتغيير الوكاالت المنفذة لخطة إدارة اإلزالة النھائية في بيرو ،الموافق عليھا في
االجتماع الخامس والخمسين ،من اليونيب واليوئنديبي إلى اليونيب واليونيدو .وأثار التقرير أيضا مشكلة االلتزامات
غير الملتزم بھا التي ما زال اليونيدو يحتفظ بھا للمشروعات المنجزة قبل أكثر من عامين.
وأعادت اللجنة التنفيذية التأكيد على المقرر ) 2/31أ() (1و) (2وطلبت إلى اليونيدو أن تقدم تحديثا عن
.24
موعد اإلعادة الكاملة لألرصدة غير الملتزم بھا المتبقية من المشروعات المنجزة .ورد ممثل اليونيدو بأن المنظمة
ستستمر في الوفاء بجميع االلتزامات المتبقية من أجل إتمام المشروع ماليا وأنھا ستعيد بعد ذلك أي أرصدة غير ملتزم
بھا لفرادى المشاريع المدرجة حاليا على القائمة إلى الصندوق بحلول االجتماع السادس والستين للجنة .وفي ھذه
األثناء ،ستواصل اليونيدو تقديم معلومات إلى اللجنة عن موعد إعادة األرصدة غير الملتزم بھا.
5
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.25

وقررت اللجنة التنفيذية:
باألرصدة

وتوافر

الموارد

الوارد

في

الوثيقة

)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن صافي مستوى المبالغ المعادة من الوكاالت المنفذة إلى االجتمــــاع الرابـــع
والستين بلغ  976 400دوالر أمريكي مقابل المشروعات ،ويشمل إعادة مبلغ  538 420دوالرا
أمريكيا من اليوئنديبي ،و 403 062دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 34 918دوالرا أمريكيا من
اليونيدو؛

)ج(

اإلحاطة علما بأن صافي مستوى تكاليف الدعم الجاري إعادته من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع
الرابع والستين بلغ  499 244دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات ،ويشمل إعادة مبلغ 58 920
دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي ،و 46 538دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 3 080دوالرا أمريكيا من
اليونيدو ،و 390 706دوالرات أمريكية من البنك الدولي؛

)د(

اإلحاطة علما بأن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة تبلغ قيمتھا اإلجمالية  1 804 588دوالرا أمريكيا،
بخالف تكاليف الدعم ،مـن المشروعــات التي أنجــزت منذ أكثر من عامين ،وتشمــل مبلــغا قدره
 333 721دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،و 268 110دوالرات أمريكيـة لليونيب ،و 546 436دوالرا
أمريكيا لليونيدو ،و 656 321دوالرا أمريكيا للبنك الدولي؛

)ھ(

اإلحاطة علما بأن الوكاالت الثنائية بحوزتھا أرصدة يبلغ مجموعھا  139 340دوالرا أمريكيا،
بخالف تكاليف الدعم المخصصة لفرنسا واليابان ،من المشروعات التي أنجزت قبل أكثر من
عامين؛

)و(

اإلحاطة علما بأن صافي مستوى األموال وتكاليف الدعم الجاري إعادتھا من كندا إلى االجتماع
الرابع والستين يبلغ  23 736دوالرا أمريكيا؛

)ز(

الموافقة على نقل األعمال التحضيرية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
األرجنتين ) (ARG/PHA/55/PRP/157من اليوئنديبي إلى اليونيدو ،وفقا للمقرر ،(1) 5/63
بمبلغ  43 657دوالرا أمريكيا لتكلفة المشروع ،باإلضافة إلى  3 274دوالرا أمريكيا لتكاليف
الدعم؛

)ح(

الموافقة على نقل خطة إدارة اإلزالة النھائية في بيرو من اليونيب واليوئنديبي إلى اليونيب واليونيدو
ومطالبة اليوئنديبي بإعادة الرصيد المتبقي بحلول االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية؛

)ط(

اإلحاطة علما بالتزام اليونيدو باإلعادة الكاملة لألرصدة غير الملتزم بھا من فرادى المشروعات
المنجزة بحلول االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية.
)المقرر (2/64

)ب(

خطط أعمال الفترة  2014 – 2011والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5و ،Add.1وقال إن مجموع قيمة خطة
.26
األعمال في عام  2011بلغ  258.5مليون دوالر أمريكي مقابل ميزانية عام  2011البالغة  275.4مليون دوالر
أمريكي ،مما يعني عدم تخصيص مبلغ  16.9مليون دوالر أمريكي من الميزانية حتى اآلن .غير أن مجموع قيمة
االتفاقات المتعددة السنوات في خطط أعمال الفترة  2014-2011ما زال يتجاوز مجموع القيمة الوارد في خطط
األعمال بحوالي  100مليون دوالر أمريكي ،بما في ذلك  26.9مليون دوالر أمريكي لعام .2011
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.27

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

اإلحاطة علما بما

يلي:

)(1

التقرير المتعلق بحالة خطط األعمال لعام  2011حسبما يرد في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5و ،Add.1وأن مبلغا وقدره  64.9مليون دوالر
أمريكي لألنشطة المطلوبة لالمتثال في الخطط لم يقدم إلى االجتماع الرابع والستين؛

)(2

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية في إطار االتفاقات المتعددة السنوات
المقدمة إلى األمانة من البنك الدولي حسبما ترد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5؛

)(3

أن ثالث شرائح سنوية من أربع من االتفاقات المتعددة السنوات الواجبة للتقديم قد قدمت
في موعدھا إلى االجتماع الرابع والستين؛

مطالبة البنك الدولي بالعمل مع حكومة الھند لإلسراع بالتوقيع على اتفاقات اإلزالة المعجلة لمشروع
اإلغالق المعجل لقطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية ) (IND/PRO/59/INV/435في
أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية من االتفاق إلى االجتماع الخامس والستين.
)المقرر (3/64

)ج(

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير
الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال

.28

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6

وبعد االستماع إلى تقارير حالة مستكملة من اليونيدو والبنك الدولي ،وتوضيح عن تعريف البلدان المعرضة
.29
لخطر عدم االمتثال ،وطلب من األرجنتين بشأن رفع اسمھا من القائمة  5الواردة في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6ألن تدبير الرقابة القادم لكلوروفورم الميثيل سيكون بعد ثالث سنوات ،وطلب
من فرنسا برفع مشروع "شبكات اإلنفاذ الجمركي األفريقية من أجل منع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة
لألوزون في منظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية )الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والسوق المشتركة
لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي واالتحاد الجمركي للجنوب األفريقي واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا(
) (AFR/SEV/53/TAS/39من قائمة المشروعات المحتمل إلغائھا نظرا إلحراز تقدم في المشروع ،قررت اللجنة
التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

مع التقدير ،تقارير الحالة عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي قدمتھا
إلى األمانة حكومتا كندا وفرنسا والوكاالت المنفذة األربع ،التي تمت معالجتھا في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6؛

)(2

أن  29تقريرا عن البرامج القطرية لعام  2010قدمت من خالل النظام القائم على الويب
الذي بدأ العمل به في  25أبريل/نيسان 2007؛

)(3

أن العمل قد انتھى في مشروع من المشاريع الخمسة عشرة المصنفة على أنھا تعاني من
تأخيرات في التنفيذ؛

)(4

أن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي تجريھا
األمانة )التقدم أو بعض التقدم( ،وستقوم بإبالغ وإشعار الحكومات والوكاالت المنفذة حسب
مقتضى الحال؛
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)ب(

)(3

مطالبة ما يلي:
)(1

تقارير إضافية عن الحالة للمشروعات المدرجة في المرفقين الثاني والثالث من ھذا
التقرير؛

)(2

من حكومات إسرائيل واليابان والبرتغال تقديم تقارير التأخيرات في التنفيذ الخاصة بھا إلى
االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية؛

حث حكومة إثيوبيا على اعتماد نظام إصدار الترخيص الخاص بھا في أقرب وقت ممكن.
)المقرر (4/64

البند  6من جــــدول األعمــال :تنفيذ البرامج
)أ(

الرصد والتقييم
)(1

استراتيجية من أجل نشر وتبليغ الدروس المكتسبة

عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/7وأوضحت أنه ،رغم
.30
أن ھذا البند كان يُعتزم تقديمه إلى االجتماع الخامس والستين ،فھو يقدم إلى ھذا االجتماع لتيسير ألنشطة التخطيط
والميزنة .وأكدت أن الغرض من استراتيجية النشر ھو صياغة المعلومات ذات الصلة ونقلھا على نحو يسھل قراءتھا
وذلك تيسيرا لوصول المعارف.
وتساءل عدة أعضاء عن الحاجة إلى آلية جديدة لنشر الدروس المكتسبة ،مشيرين إلى وجود آليات أخرى
.31
بالفعل لھذا الغرض.
وأكد ممثلو الوكاالت المنفذة أن الوكاالت قد استوعبت الدروس المستفادة وأنھم ال يرون ضرورة ملحة
.32
إليجاد قاعدة بيانات جديدة .كما أعربوا عن قلقھم من احتمال أن يضيف ھذا المشروع إلى عبء العمل الواقع عليھم،
وھو ثقيل بالفعل.
.33

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما باستراتيجية النشر واالتصال المقترحة بشأن الدروس المستفادة؛

)ب(

عدم المضي قدما في ھذا المشروع بالنظر إلى عدم كفاية االھتمام به داخل اللجنة.

)(2

تقرير عن مراجعة الوثيقة "قواعد مراقبة المواد المستنفدة لألوزون :كتاب دليل "2000

)المقرر (5/64

.34
عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/8وأوضحت أنه كان
يُعتزم في األصل مناقشة ھذا البند في االجتماع الخامس والستين ،إال أنه يجري تقديمه إلى االجتماع الحالي لتيسير
أنشطة التخطيط والميزنة .وأضافت أن الوثيقة المطروحة قد تم استعراضھا للمساعدة في البت فيما إذا كان من
الضروري إدراج تقييم للتشريعات واللوائح والحصص في برنامج العمل لعام .2012
ووجه بعض األعضاء أسئلة عن تواتر استخدام الدليل الحالي ،سواء من جانب البلدان أو الوكاالت المنفذة،
.35
ُ
وتساءلوا عن جدوى التقييم المقترح .وبعد المناقشة لبعض الوقت ،اتفِق على أن يُقدم ھذا البند في االجتماع الخامس
والستين ،على النحو المعتزم في األصل ،على أن تعالج فيه المسائل التي أثارھا أعضاء اللجنة في ھذا االجتماع.
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)ب(

التقارير المرحلية لغاية  31ديسمبر/كانون األول 2010
)(1

.36

التقرير المرحلي المجمع

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/9

وأثارت األمانة عدة قضايا ،وطلبت توجيھا من اللجنة التنفيذية بشأن استعراضھا للتكاليف اإلدارية المقرر
.37
تقديمھا إلى االجتماع الخامس والستين للجنة .وأبرزت حقيقة أن التكاليف كانت عادة ما تبلغ نحو  11في المائة من
مجموع تكاليف المشروع إالّ أنھا زادت إلى أكثر من  14في المائة لعام  .2010وكان من الصعب على األمانة
التوصل إلى نتائج دقيقة بدون الحصول على ردود منتظمة من جميع الوكاالت المنفذة األربع فيما يتعلق بمسائل ذات
صلة بتقاريرھا المرحلية.
وفيما يتعلق بتوفير معلومات إضافية في التقارير المرحلية ،تقترح األمانة أال تقوم إال باستعراض الجزاءات
.38
المالية التي تطبق على عدم اإلبالغ في اآلليات المالية المماثلة للتعرف على الكيفية التي تتعامل بھا الھيئات األخرى
مع ھذه المسألة .ورأى عدة أعضاء أنه من األفضل معالجة األسباب الجذرية للمشكلة التي تتعلق بالدرجة األولى
بتقديم بعض الوكاالت معلومات مستكملة بعد  31ديسمبر/كانون األول .غير أنه رؤى أن المبادئ التوجيھية التشغيلية
تشير إلى أنه يمكن أن تقدم الوكاالت المنفذة ھذه المعلومات لدعم اللجنة التنفيذية في أداء وظائفھا.
وأكد أحد األعضاء على أن اللجنة التنفيذية تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي تجمعھا األمانة والمقدمة
.39
إلى اللجنة التنفيذية ولذلك ،من الضروري الرد على األسئلة التي تطرحھا األمانة في الوقت المناسب .واقترح أن
تنظر اللجنة في تعديل إطار التكاليف اإلدارية ليشتمل على جزء يمثل مدفوعات قائمة على األداء تتعلق بتقديم
الوكاالت المنفذة لمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب.
ونظرا للتباين في تفسير التوجيه بين الوكاالت المنفذة واألمانة ،اقتُرح أن تناقش سبل تبسيط عملية اإلبالغ
.40
لضمان أن تكون ھناك توقعات واضحة ومشتركة ،ومواعيد نھائية محددة .وتتضمن القضايا التي ستناقش:
المشروعات الموافق عليھا خالل االجتماع األخير للجنة التنفيذية في سنة اإلبالغ والتي لم تكن قد بدأت بعد في 31
ديسمبر/كانون األول ،والمشروعات التي يتوقع أن تنتھي في النصف األول من السنة عقب تقديم التقرير المرحلي،
والتي قد يطلب بشأنھا المزيد من المعلومات بعد  31ديسمبر/كانون األول .وطُرح مقترح بأن يستمر اإلبالغ المالي
في التعبير عن الوضع في  31ديسمبر/كانون األول ،وأن يغطي اإلبالغ السردي كذلك التقدم المحرز حتى مايو/أيار
من العام التالي .كما أُعرب عن األمل في أن تعمل األمانة والوكاالت المنفذة معا بروح من التعاون لتقاسم خبرات كل
منھا بشأن عملية اإلبالغ ،مما يؤدي إلى إدخال تحسينات على المعلومات المتوافرة للجنة التنفيذية ،وتحقيق أقصى
استفادة من األمانة والوكاالت لتنفيذ بروتوكول مونتريال.
وطلبت ممثلة األرجنتين رفع اسم بلدھا من قائمة البلدان التي يطلب منھا التعجيل باستكمال مشروعات
.41
االستثمار الخاصة بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المقرر أن تستكمل بعد  2011ألنھا تمضي في مسارھا وفقا
للجدول الزمني األصلي.
وفيما يتعلق بالتوجيه المتعلق باستعراض التكاليف اإلدارية ،طُلب المزيد من التوضيح فيما يتعلق "باألدوار
.42
المتغيرة للوكاالت المنفذة األربع" على النحو الوارد في الفقرة )د( من توصية األمانة .وعرض ممثل األمانة عدة
أمثلة مشيرا إلى أن الوكاالت كانت تتعامل في الماضي مع طائفة من المواد المستنفدة لألوزون في حين أنھا تركز
اآلن بصورة مطلقة تقريبا على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن ھناك اآلن حاالت أكثر لتعدد الوكاالت
المنفذة ،مع وجود وكاالت رئيسية ووكاالت متعاونة؛ وأن ھناك قدرا أكبر من الطابع اإلقليمي ألنشطة اليونيب .وساد
اتفاق على أن تظل التكاليف اإلدارية في المستقبل عند نفس مستوياتھا السابقة أو أقل منھا.
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.43

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف بصيغته الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/9؛

)(2

أنه:
أ.

لم يتم اإلبالغ عن التوقيع على وثيقة/اتفاق المشروع في حالة  26خطة من أصل
 61خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة عليھا؛

ب.

ليس لدى  21بلدا من البلدان التي لديھا مشروعات تعزيز مؤسسي موافق عليھا
وثائق/اتفاق المشروعات الموقع عليھا والمطلوبة للشروع في تنفيذ المشروعات
ولدى ثمانية بلدان تقارير مرحلية ومالية معلقة يتعين تقديمھا لصرف التمويل؛

ج.

تم الحصول على تمويل مشترك للمشروعات التدليلية المتعلقة بتبريد المباني؛

د.

يتقدم تنفيذ مشروعات إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في أجھزة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ولكن سيكتمل معظمھا بعد عام 2011؛

حث:
)(1

حكومات البلدان التالية التي تخطط إلكمال خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة
النھائية وخطط اإلزالة الوطنية الخاصة بھا إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول عام
 2012على بذل أقصى جھد ممكن إلدماج ھذه األنشطة في خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب االقتضاء :بربادوس وبروني دار السالم وغينيا بيساو
وھايتي والكويت وملديف وميانمار ونيكاراغوا وبيرو وسري النكا وسورينام واليمن؛

)(2

الوكاالت الثنائية والمنفذة على التعجيل باالنتھاء من التوقيع الالزم على وثائق/اتفاقات
المشروعات للتمكين من الشروع في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا؛

)(3

حكومات البلدان التالية التي تبدو خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الخاصة بھا في مرحلة أولية من اإلعداد على التعجيل بجھودھا الرامية إلى تقديم خططھا
بأسرع ما يمكن للتمكين من الشروع في تنفيذ األنشطة التي تيسر االمتثال لتدابير التجميد
في عام  2013والرقابة في عام  2015المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:
بربادوس وبروني دار السالم وإريتريا وھايتي وموريتانيا وبيرو والفلبين؛

)(4

حكومات البلدان التالية على التعجيل بإتمام المشروعات االستثمارية الفردية الخاصة بھا
إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المزمع إكمالھا بعد عام :2011

)(5

أ.

بنغالديش والصين وكولومبيا والھند ) (2وباكستان ،فيما يتعلق بمشرعات أجھزة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛

ب.

الصين فيما يتعلق بمشروع قطاع األيروسوالت الصيدالنية؛

حكومات البلدان التالية التي لديھا أنشطة تحضيرية معلقة لمشروعات تدليلية للتخلص من
المواد المستنفدة لألوزون على التعجيل بتقديم طلباتھا :الجزائر والبرازيل والصين
وكولومبيا والھند وإندونيسيا ولبنان والمكسيك )مشروع للبنك الدولي( ونيجيريا والفلبين
وتركيا؛
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)ج(

)د(

مطالبة أمانة الصندوق بما يلي:
)(1

عقد اجتماع مع الوكاالت الثنائية والمنفذة لتحديد الطابع الدقيق والمحتوى والتوقيت فيما
يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالحالة التي يتعين تقديمھا في التقارير المرحلية مع استكشاف
وسائل التي لمواصلة تنظيم وتبسيط عملية اإلبالغ عن التقدم للجنة التنفيذية عبر مجموعة
من التقارير؛

)(2

إبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والستين بنتائج االجتماع؛

)(3

النظر في سياق استعراضھا للتكاليف اإلدارية المقرر تقديمه إلى االجتماع الخامس
والستين عمال بالمقرر )25/62ج(:
أ.

ما إذا كان نظام التكاليف اإلدارية الحالي مازال مالئما في ضوء األدوار المتغيرة
للوكاالت المنفذة وحوافظھا؛

ب.

خيارات لضمان أن يظل معدل التكاليف اإلدارية الشامل في حدود المتوسط
التاريخي أو أقل منه؛

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة باإلشارة إلى تواريخ اإلكمال المزمع لألنشطة المكتملة قبل تقديم
التقرير السنوي والتقرير المالي الذي ينعكس فيه اإلكمال الفعلي للمشروع.
)المقرر (6/64

)(2

الوكاالت الثنائية

.44
عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/10وأوضح أنه ما زال يلزم تقديم تقارير
مرحلية إضافية لرصد :صرف المبالغ؛ واتفاق بشأن إقامة مؤسسة تدريبية؛ ومشروع تدليلي؛ وإكمال التحضير
لمشروع آخر .وكانت ھذه وسيلة لتحديد خيارات التمويل المشترك .واستطرد قائال إن التقارير المرحلية ضرورية
ألنھا الوسيلة الوحيدة لتحديد ما إذا كانت المشروعات قد أنجزت وجميع المبالغ المخصصة للمشروعات قد تم
صرفھا.
.45

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات إسبانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا
والبرتغال والجمھورية التشيكية والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا واليابان ،الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/10؛

)ب(

مطالبة حكومتي إسرائيل وسويسرا بتقديم تقريريھما المرحليين إلى االجتماع الخامس والستين للجنة
التنفيذية؛

)ج(

مطالبة حكومات إسبانيا وأستراليا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وكندا واليابان بتقديم تقارير إلى
االجتماع الخامس والستين بشأن المشاريع التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ المدرجة في
الجدول  2من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/10؛

)د(

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عما يلي:
)(1

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
) ،(LAO/PHA/61/INV/21التي تنفذھا فرنسا ،من أجل رصد صرف األموال؛
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)(2

تحديد خيارات التمويل المشترك المتاحة في كل من البلدان المشاركة في"المشروع
التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل معدات تبريد المباني العاملة بالمواد
الكلوروفلوروكربونية في خمسة بلدان أفريقية )السودان والكاميرون ومصر وناميبيا
ونيجيريا(" ) ،(AFR/REF/48/DEM/36الذي تنفذه فرنسا؛

)(3

االتفاق بشأن مؤسسة تدريبية للمشروع "شبكة إنفاذ الجمارك األفريقية في المنظمات
التجارية دون اإلقليمية في أفريقيا )الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والسوق
المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،واالتحاد الجمركي للجنوب األفريقي ،واالتحاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا(" ) ،(AFR/SEV/53/TAS/39الذي تنفذه فرنسا؛

)(4

استكمال المشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون فائق الحرارة في
تصنيع رغاوى البوليوريتان الجاسئة للرش في كولومبيا )،(COL/FOA/60/DEM/75
الذي تنفذه اليابان ،في حال عدم استكماله بحلول االجتماع الخامس والستين؛

)(5

تحديد خيارات المشاركة في التمويل في كل بلد من البلدان المشاركة في "المشروع
التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل معدات تبريد المباني العاملة بالكلوروفلوروكربون
في خمسة بلدان أفريقية )السودان والكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا("
) ،(AFR/REF/48/DEM/35الذي تنفذه اليابان؛

)(6

إعداد المشروع بشأن مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في منطقة آسيا
والمحيط الھادئ ) ،(ASP/DES/54/PRP/53الذي تنفذه اليابان ،وذلك في حالة عدم
تقديم طلب التمويل إلى االجتماع الخامس والستين.
)المقرر (7/64

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

.46
عرضت ممثلة اليوئنديبي الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/11مسلطة الضوء على التقدم
المحرز في الحصول على التوقيعات على الوثائق لخطة إدارة إزالة المراد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات
التعزيز المؤسسي في نيجيريا ومشروع التعزيز المؤسسي في فنزويال والمشروع التدليلي للتدمير في كوبا وأشارت
إلى أن تقارير الحالة لمشروعي التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل )(BRA/DES/57/PRP/288
وكولومبيا ) (COL/DES/59/PRP/74سيجري تقديمھما إلى االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية .وقالت ،في
سياق معدل التكاليف اإلدارية ،إنه يتعين تحليل التكاليف اإلدارية ،عند النظر في الحوافظ المتغيرة للوكاالت ،بوصفھا
اتجاھا وعدم االستناد إلى سنة واحدة فقط.
وبعد مناقشة ما إذا كانت البلدان التي تعتزم تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
.47
ّ
ُ
عام  2012لديھا بالفعل تشريعات تمكنھا من التحرك السريع للوفاء بتجميد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام
 ،2013وتقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا إلى االجتماع الخامس والستين في نھاية عام
 2011بدال من عام  ،2012وزيادة صعوبة المشاريع التدليلية لتدمير المواد المستنفدة لألوزون نظرا ألن تنوع
أصحاب المصلحة ذوي االحتياجات المتنافسة يجعل أمر األخذ بنھج متسق ومستدام أصعب مناال ،قررت اللجنة
التنفيذية:
)أ(

المرحلي
بالتقرير
علما
اإلحاطة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/11؛

)ب(

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عن المشروعات التالية
بسبب انخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا:
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مشروعات إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية:
)(1

غواتيماال )(GUA/PHA/56/INV/35؛

)(2

ھايتي )(HAI/PHA/58/INV/14؛

)(3

ملديف )(MDV/PHA/53/INV/15؛

)(4

بيرو )(PER/PHA/55/INV/41؛

المشروعات التدليلية المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:
)(1

البرازيل )(BRA/FOA/58/DEM/292؛

)(2

الصين للھيدروفلوروكربون–(CPR/REF/60/DEM/498) 32
األمونيا/ثاني أكسيد الكربون )(CPR/REF/60/DEM/499؛

)(3

مصر )(EGY/FOA/58/DEM/100؛

)(4

تركيا )(TUR/FOA/60/DEM/96؛

وتكنولوجيا

مشروعا مبردات المباني

)ج(

)(1

البرازيل )(BRA/REF/47/DEM/275؛

)(2

كولومبيا )(COL/REF/47/DEM/65؛

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عن المشروعات التالية
لرصد التوقيع على وثائق المشروعات:
)(1

)د(

أنشطة متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كل من:
أ.

أرمينيا )(ARM/PHA/62/INV/06؛

ب.

بليز )(BZE/PHA/62/INV/26؛

ج.

كمبوديا )(KAM/PHA/61/INV/24؛

د.

ملديف )(MDV/PHA/60/INV/20؛

ھ.

سري النكا )(SRL/PHA/62/INV/40؛

)(2

"التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان في تصنيع
الرغاوى العازلة لمعدات التبريد في شركة Walton Hi-Tech Industries
 "Limitedفي بنغالديش )(BGD/FOA/62/INV/38؛

)(3

مشروع التعزيز المؤسسي في بنغالديش )(BGD/SEV/61/INS/37؛

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عن المشروعات التالية
لرصد:
)(1

حالة االنتھاء من متطلبات اإلبالغ لمشروع التعزيز المؤسسي في سري النكا
)(SRL/SEV/61/INS/38؛

)(2

حالة تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في بربادوس )BAR/REF/43/TAS/11
و(BAR/REF/43/TAS/12؛
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)(3

حالة تقديم العطاءات لمعدات االسترداد وإعادة التدوير لخطة إدارة غازات التبريد في
بروني دار السالم )(BRU/REF/44/TAS/10؛

)(4

حل المشاكل اإلجرائية المتعلقة بالتعاقد من الباطن مع مراكز االسترداد وإعادة التدوير
وتقديم العطاءات لمعدات االسترداد وإعادة التدوير لخطة إدارة غازات التبريد في غينيا –
بيساو )(GBS/REF/43/TAS/07؛

)(5

المكون المتعلق باسترداد وإعادة تدوير غاز التبريد الكلوروفلوروكربون– 12في خطة
إدارة غازات التبريد في ھايتي ) (HAI/REF/39/TAS/04والمكون المتعلق بالرصد
في خطة إدارة غازات التبريد في ھايتي ) ،(HAI/REF/39/TAS/06في ضوء
المشاكل المرتبطة بالزلزال في ھايتي مع أخذ المقرر  12/XXIIالصادر عن االجتماع
الثاني والعشرين لألطراف في االعتبار؛

)(6

حالة صرف المبالغ لمشروع مصارف الھالون في الجمھورية الدومينيكية
) (DOM/HAL/51/TAS/39وشيلي )(CHI/HAL/51/TAS/164؛

)(7

تقديم تقرير حالة عن مشروع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا
) (CUB/PHA/56/PRP/40في حال عدم تقديم ھذا المشروع إلى االجتماع الخامس
والستين؛

)(8

حالة االنتھاء من أنشطة اإلعداد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان التالية
إذا لم تقدم المشروعات إلى االجتماع الخامس والستين:

)(9
)(10
)ھ(

أ.

البرازيل )(BRA/DES/57/PRP/288؛

ب.

كولومبيا )(COL/DES/59/PRP/74؛

ج.

الھند )(IND/DES/61/PRP/437؛

االنتھاء من التوقيع المطلوب على اتفاقات الشركات لمشروع أجھزة االستنشاق المزودة
بمقياس للجرعات في باكستان )(PAK/ARS/56/INV/71؛
تركيب
حالة
المعدات
)(COL/PAG/48/INV/66؛

لمشروع

عامل

التصنيع

في

كولومبيا

اإلحاطة علما بأن اليوئنديبي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الخامس والستين بشأن مشروعات يصل
عددھا إلى سبعة مشروعات تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ ،بما في ذلك خمسة مشروعات سبق
تصنيفھا على ھذا النحو في عام .2009
)المقرر (8/64

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

.48
عرض ممثل اليونيب الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/12التي تبرز المسائل التي تحوز
باالھتمام في مختلف األقاليم التي تنفذ فيھا اليونيب أنشطة بناء القدرات ونقل المعارف ،وأعاد التأكيد على أن اليونيب
رد على أسئلة األمانة بخصوص المشروعات الموافق عليھا في االجتماع الثاني والستين في حدود الموعد الزمني
المتفق عليه.
وبعد إفادة اللجنة التنفيذية بأن غرينادا وقعت على وثيقة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.49
مع الوكالة المنفذة ،نظرت اللجنة التنفيذية فيما إذا كانت البلدان التالية وھي :بربادوس وبروني دار السالم وإكوادور
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وإريتريا وھايتي وموريتانيا والتي ستقدم خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2012لديھا
تشريع قائم لضمان أنھا ستتمكن من الوفاء بالتجميد المقرر في عام  2013في أقل من عام .وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

اإلحاطة علما بما يلي:
اليونيب

حسبما

يرد

في

الوثيقة

)(1

من
المقدم
المرحلي
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/12؛

)(2

التقرير الخاص باإلنفاق من ميزانية خطة المساعدة على االمتثال لعام  2010وإعادة
األموال عمال بالمقرر )36/35د(؛

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عما يلي من أجل رصد:
)(1

)(2

)(3

التوقيع على اتفاقات المنح لخطط إدارة اإلزالة النھائية في:
أ.

إكوادور )(ECU/PHA/61/TAS/52؛

ب.

بيرو )(PER/PHA/55/TAS/42؛

التوقيع على وثائق المشروع لألنشطة التالية في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية:
أ.

أرمينيا )(ARM/PHA/62/TAS/07؛

ب.

بوروندي )(BDI/PHA/62/TAS/26؛

ج.

غابون )(GAB/PHA/62/TAS/26؛

د.

صربيا )(YUG/PHA/62/TAS/39؛

التوقيع على اتفاقات مشروعات التعزيز المؤسسي في البلدان التالية:
أ.

الجزائر )(ALG/SEV/57/INS/69؛

ب.

بنن )(BEN/SEV/62/INS/24؛

ج.

بوركينا فاسو )(BKF/SEV/62/INS/31؛

د.

الرأس األخضر )(CBI/SEV/57/INS/14؛

ھ.

كوت ديفوار )(IVC/SEV/62/INS/35؛

و.

الكونغو
جمھورية
و(DRC/SEV/62/INS/34؛

ز.

إكوادور )(ECU/SEV/59/INS/43؛

ح.

غابون )(GAB/SEV/62/INS/28؛

ط.

غواتيماال )(GUA/SEV/61/INS/41؛

ي.

كينيا )(KEN/SEV/62/INS/51؛
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ك.

موريتانيا )(MAU/SEV/57/INS/23؛

ل.

المغرب )(MOR/SEV/59/INS/63؛

م.

السودان )(SUD/SEV/62/INS/27؛

ن.

توغو )(TOG/SEV/56/INS/18؛

س.

زامبيا )(ZAM/SEV/57/INS/24؛

)(4

التوقيع على اتفاقات أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
تيمور-ليشتي ) TLS/PHA/59/PRP/03و(TLS/PHA/61/PRP/05؛

)(5

المشروعات التالية للتعزيز المؤسسي والتي لم تقدم بالنسبة لھا التقارير المالية والمرحلية:
أ.

أنتيغوا وبربودا )(ANT/SEV/44/INS/11؛

ب.

البحرين )(BAH/SEV/60/INS/24؛

ج.

السلفادور )(ELS/SEV/56/INS/24؛

د.

غرينادا )(GRN/SEV/60/INS/17؛

ھ.

غيانا )(GUY/SEV/59/INS/17؛

و.

العراق )(IRQ/SEV/57/INS/05؛

ز.

موريتانيا )(MAU/SEV/49/INS/17؛

ح.

سورينام )(SUR/SEV/59/INS/17؛

)(6

دومينيكا
في
المؤسسي
بالتعزيز
الخاصين
األخيرين
التمديدين
) DMI/SEV/56/INS/12و (DMI/SEV/62/INS/20والتوقيع على اتفاق التمديد
األخير )(DMI/SEV/62/INS/20؛

)(7

أنشطة إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ال تزال في
مراحلھا األولية و/أو التي من المخطط إكمالھا في عام  2012في:
أ.

بربادوس )(BAR/PHA/55/PRP/18؛

ب.

إكوادور )(ECU/PHA/59/PRP/44؛

ج.

إريتريا )(ERI/PHA/55/PRP/07؛

د.

ھايتي )(HAI/PHA/57/PRP/13؛

ھ.

موريتانيا )(MAU/PHA/55/PRP/20؛

)(8

اعتماد اللوائح المتعلقة المواد المستنفدة لألوزون في دول أفريقيا الغربية المتحدثة
باإلنكليزية من جانب الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
)(AFR/SEV/45/TAS/33؛

)(9

أنشطة التحقق من خطة إدارة اإلزالة النھائية في الكويت )(KUW/PHA/57/TAS/15
وزامبيا ) ،(ZAM/PHA/57/TAS/25ما لم تقدم تقارير التحقق إلى االجتماع الخامس
والستين؛
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)ج(

المطالبة بإعادة مبلغ  22 774دوالرا أمريكيا لم يجر تبريره في مشروع التعزيز المؤسسي في
أوغندا ) (UGA/SEV/13/INS/02إللغاء المشروع ،والسماح بإعادة األموال التي سيتم خصمھا
من تمديد العامين القادمين للتعزيز المؤسسي في أوغندا؛

)د(

اإلحاطة علما بأن اليونيب لديه خمسة مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،بما في ذلك
مشروع تم تصنيفه بھذه الصفة في عام  ،2010وأنه ينبغي تقديم تقرير بشأن ھذه المشروعات إلى
االجتماع الخامس والستين.
)المقرر (9/64

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

.50
عرض ممثل اليونيدو الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/13وبعد تلخيص الوثيقة ،ذكر أن
اليونيدو لم تحتاج إلى التوقيع على وثيقة مشروع بعد موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع ،فيما عدا مشروعات
التعزيز المؤسسي .كما التمس توجيھات حول كيفية معاملة وضع خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي تمر بصعوبات سياسية ،مثل الجماھيرية العربية الليبية والجمھورية
العربية السورية وتونس واليمن.
وقال ممثل اليونيدو ،استجابة القتراح من أحد األعضاء بأن تراقب اللجنة التنفيذية عن كثب التأخير في
.51
مشروع تحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين المقرر االنتھاء منه في عام  ،2014إن
الوكالة قدمت مدخالت بخصوص التكنولوجيات البديلة ،ولكن الصين ما زالت تبحث في حلولھا الخاصة .وأضاف أن
المناقشات ما زالت جارية وأن اليونيدو سيعد تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن أي تقدم يحرز ،وذلك في اجتماعھا
الخامس والستين.
.52

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/13؛

)ب(

فيما يتعلق بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،رصد الحالة في البلدان التي
تشھد صعوبات سياسية مثل الجماھيرية العربية الليبية والجمھورية العربية السورية وتونس واليمن؛

)ج(

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة عن المشروعات التالية إلى االجتماع الخامس والستين
بسبب معدالت الصرف المتدنية لألموال الموافق عليھا في االتفاقات المتعددة السنوات:

)د(

)ھ(

)(1

مشروع بروميد الميثيل في شيلي )(CHI/FUM/60/INV/171؛

)(2

مشروع بروميد الميثيل في غواتيماال )(GUA/FUM/59/INV/38؛

)(3

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في إكوادور ) ECU/PHA/61/INV/47و49
و(51؛

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عن المشروعات التالية من
أجل التأكد من التوقيع على وثيقة المشروع/اتفاق المنحة:
)(1

خطة إدارة اإلزالة النھائية في بوروندي )(BDI/PHA/62/INV/27؛

)(2

مشروع بروميد الميثيل في العراق )(IRQ/FUM/62/INV/13؛

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عن المشروعات التالية من
أجل التأكد من التوقيع على وثيقة المشروع/مذكرة التفاھم/اتفاق المنحة ،ومن وضع خطة عمل أو
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تنفيذ أنشطة لمشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو مشروعات المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التالية:

)و(

)(1

بوركينا فاسو )(BKF/PHA/62/INV/30؛

)(2

تشاد )(CHD/PHA/62/INV/22؛

)(3

مصر ) EGY/FOA/62/INV/104و 109و(110؛

)(4

غابون )(GAB/PHA/62/INV/27؛

)(5

مدغشقر )(MAG/PHA/62/INV/22؛

)(6

مالوي )(MLW/PHA/62/INV/32؛

)(7

المغرب )(MOR/FOA/62/INV/67؛

)(8

المملكة العربية السعودية ) SAU/FOA/62/INV/11و(SAU/FOA/62/INV/13؛

)(9

صربيا )(YUG/PHA/62/INV/38؛

)(10

السودان )(SUD/FOA/62/INV/28؛

)(11

الجمھورية العربية السورية )(SYR/REF/62/INV/103؛

)(12

تركيا )(TUR/FOA/62/INV/97؛

)(13

تركمانستان )(TKM/PHA/62/INV/08؛

)(14

توغو )(TOG/PHA/62/INV/22؛

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين من أجل رصد ما يلي:
)(1

التوقيع على وثيقة المشروع بالنسبة لمشروعات التعزيز المؤسسي في أرمينيا
) (ARM/SEV/62/INS/08وقطر )(QAT/SEV/59/INS/15؛

)(2

االنتھاء من اختيار الخبراء الوطنيين لمشروع تدليلي لبروميد الميثيل في الجزائر وتونس
)(AFR/FUM/54/DEM/40؛

)(3

حالة المناقصة لمشروع رغاوى الھادي في العراق )(IRQ/FOA/57/INV/06؛

)(4

استئناف األنشطة في شركة لمشروع إزالة رغاوى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
كرواتيا )(CRO/FOA/59/INV/34؛

)(5

إعداد المشروع إذا لم تقدم المشروعات إلى االجتماع الخامس والستين بالنسبة لما يلي:
أ.

أنشطة بروميد الميثيل في الجزائر ) ،(ALG/FUM/34/PRP/50وإثيوبيا
) ،(ETH/FUM/54/PRP/18وكينيا ) ،(KEN/FUM/60/PRP/50وتونس
)(TUN/FUM/33/PRP/41؛
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ب.

)ز(

)ح(

مشروعات تدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الصين
) ،(CPR/DES/59/PRP/494ولبنان ) ،(LEB/DES/61/PRP/72ونيجيريا
) ،(NIR/DES/60/PRP/126وتركيا )(TUR/DES/57/PRP/92؛

)(6

رصد مشروعات مبردات المباني في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى فيما يتعلق بإعادة
توجيه المبردات الموردة في صربيا إلى مستفيد آخر )(EUR/REF/47/DEM/06؛
وفي الجمھورية العربية السورية بشأن حالة المناقصة )(SYR/REF/47/DEM/93؛
وفي كوت ديفوار بشأن حالة مفھوم تنفيذ المشروع )(IVC/REF/57/INV/32؛

)(7

حالة تحويل خطوط اإلنتاج القائمة لمشروع أجھزة االستنشاق المقننة الجرعات في الصين
) ،(CPR/ARS/56/INV/473بما في ذلك معلومات عن المؤسسات التي لديھا
مشروعات للتحويل تطبق تكنولوجيات قائمة والمؤسسات التي تعد أساليبھا الخاصة؛

)(8

استكمال عنصر التدريب لمشروع رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل في كينيا
)(KEN/SOL/57/TAS/47؛

)(9

الجزائر

اختيار مرفق لالختبار
)(ALG/REF/44/INV/62؛

للمشروع

النھائي

لقطاع

التبريد

في

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين من أجل الرد على أسئلة
األمانة بخصوص ما يلي:
)(1

االتفاق المتعلق بترتيبات العمل والعقود المتفق عليھا للمشروعات التدليلية الخاصة بالمواد
)CPR/REF/61/DEM/502
الصين
في
الھيدروكلوروفلوروكربونية
و(CPR/REF/61/DEM/503؛

)(2

تسليم المعدات في خطة إدارة اإلزالة النھائية في بنن )(BEN/PHA/59/INV/23؛

)(3

تدريب المشغلين و"تشغيل" نظام االسترداد وإعادة التدوير في خطة إدارة اإلزالة النھائية
في إكوادور ) ECU/PHA/61/INV/47و 49و(51؛

اإلحاطة علما بأن اليونيدو ستقدم تقريرا إلى االجتماع الخامس والستين عن عدد من المشروعات
يصل إلى سبعة تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،تشمل مشروعين صنفا في عام  2009على أنھما
يعانيان من تأخيرات في التنفيذ.
)المقرر (10/64

)(6

البنك الدولي

عرضت ممثلة البنك الدولي الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/14واقترحت أنه عند تقدير
.53
التكاليف اإلدارية ،ينبغي النظر في فترة أطول من عام واحد وأن تعالج االجتماعات السنوية لتنسيق تخطيط األعمال
تزامن أھداف األداء فيما بين الوكاالت .والحظ بعض األعضاء أن التقارير المرحلية تم تقديمھا بدون موافقة بعض
البلدان.
وبعد مناقشة :تقرير مستقبلي عن تدمير المواد المستنفدة لألوزون في المكسيك من المقرر تقديمه إلى
.54
االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية؛ ورد تمويل خطة إدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا
وبربودا؛ والحاجة إلى اإلسراع في توقيع االتفاقات؛ والحاجة إلى ضمان إمكانية تنفيذ مشروعات تدمير المواد
المستنفدة لألوزون بطريقة مستدامة ،في ضوء التغيرات في نھج ھذه المشروعات ،بسبب التراجع الذي شھده سوق
الكربون ،قررت اللجنة التنفيذية:
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)أ(

علما ً
المرحلي
بالتقرير
اإلحاطة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/14؛

)ب(

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس والستين عن:

)ج(

للبنك

الدولي

الوارد

في

الوثيقة

)(1

إعادة ھيكلة اتفاق منحة البنك الدولي مع أنتيغوا وبربودا )ANT/PHA/44/INV/10
و(ANT/PHA/61/INV/13؛

)(2

رد تكاليف أوامر الشراء اإلضافية لمبردات المباني في خطة اإلزالة الوطنية في األرجنتين
)(ARG/PHA/47/INV/148؛

)(3

شراء مع ّدات االسترداد وإعادة التدوير لخطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون في
تونس ) TUN/PHA/49/INV/47و(TUN/PHA/61/INV/51؛

)(4

الحاجة إلى تعديل اتفاق المنحة للتجديد المقبل للتعزيز المؤسسي ،وعند الضرورة ،حالة
تعديل اتفاق المنحة لمشروع التعزيز المؤسسي في تونس )TUN/SEV/55/INS/49
و(TUN/SEV/61/INS/52؛

)(5

شراء أفران من أجل اختبار تب ّدل تقنية المعالجة الباردة للقطن والحمضيات لمشروع
تدليلي لبروميد الميثيل في األرجنتين )(ARG/FUM/29/DEM/93؛

)(6

المشروع العالمي للبنك الدولي لمبردات المباني في ضوء اإلبالغ عن تدني الصرف حتى
اآلن )(GLO/REF/47/DEM/268؛

)(7

األنشطة التحضيرية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إندونيسيا والمكسيك
والفلبين
وMEX/DES/58/PRP/143
)IDS/DES/57/PRP/187
و(PHI/DES/57/PEP/85؛

)(8

تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين وتايلند ،وخطة قطاع
الفلبين
في
الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد
على
القائم
التبريد
وPHI/REF/59/PRP/88
)PHI/PHA/55/PRP/84
و(THA/PHA/55/PRP/151؛

اإلحاطة علما بأن البنك الدولي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الخامس والستين عما مجموعه أربع
مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،بما في ذلك مشروع واحد تم تصنيفه بھذه الصفة في
.2009
)المقرر (11/64

)ج(

تقييم تنفيذ خطط األعمال للعام 2010

عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/15مسلطا الضوء على التوصيات المتعلقة
.55
بالتقييم النوعي الذي تجريه الوحدات الوطنية لألوزون ألداء الوكاالت المنفذة.
.56

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالھا لعام  ،2010على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/15؛
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)(2
)ب(

التقييم الكمي ألداء الوكاالت المنفذة لعام  2010على أساس سلم من  100درجة على النحو
التالي :اليوئنديبي ) ،(74واليونيب ) (72واليونيدو ) ،(95والبنك الدولي )(76؛

مطالبة:
)(1

ألمانيا بإجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع الوحدة الوطنية لألوزون في ليسوتو بشأن
المجاالت التي رؤي فيھا أن خدمات ألمانيا "أقل من مرضية" ،وإبالغ االجتماع الخامس
والستين بنتائج مشاوراتھا مع البلد حول المسائل المتعلقة بالتنفيذ التي أثيرت في عمليات
تقييم األداء النوعي للوكاالت المنفذة التي أجراھا البلد؛

)(2

اليوئنديبي بإجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع الوحدات الوطنية لألوزون في األرجنتين
وتوغو وترينيداد وتوباغو بشأن المجاالت التي رؤي فيھا أن خدمات اليوئنديبي "أقل من
مرضية" و"غير مرضية" وإبالغ االجتماع الخامس والستين بنتائج المشاورات مع ھذه
البلدان بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ التي أثيرت في عمليات تقييم األداء النوعي للوكاالت
المنفذة التي أجرتھا البلدان المعنية؛

)(3

اليونيب بإجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع الوحدات الوطنية لألوزون في ليسوتو
وسوازيلند عن المجاالت التي رؤي فيھا أن خدمات اليونيب "أقل من مرضية" ،وإبالغ
االجتماع الخامس والستين بنتائج المشاورات مع ھذين البلدين بشأن المسائل المتعلقة
بالتنفيذ التي أثيرت في عمليات تقييم األداء النوعي للوكاالت المنفذة التي أجراھا البلدان
المعنيان؛

)(4

اليونيدو بإجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع الوحدة الوطنية لألوزون في السنغال بشأن
المجاالت التي رؤي فيھا أن خدمات اليونيدو "أقل من مرضية" وإبالغ االجتماع الخامس
والستين بنتائج المشاورات التي أجريت مع البلد بشأن مسائل التنفيذ التي أثيرت في
عمليات تقييم األداء النوعي للوكاالت المنفذة التي أجراھا البلد.
)المقرر (12/64

البند  7من جدول األعمال :تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة
.57

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/16

وأحيطت اللجنة علما بأن تقرير التحقق الخاص بإنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون في الھند قد سحبه
.58
البنك الدولي ،وسوف يقدم إلى االجتماع الخامس والستين.
.59

وقررت اللجنة التنفيذية:

تقارير عن تنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النھائية
)أ(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بأن تقدم إلى االجتماع الخامس والستين تقارير مرحلية
كاملة عن تنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النھائية المستحقة بموجب مقررات
محددة اتخذت ما بين االجتماع التاسع والخمسين واالجتماع الثاني والستين ،والتي لم تُقدم حتى
اآلن؛
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)ب(

)ج(

)د(

)ھ(

فيما يتعلق بأفغانستان:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج عمل  2010للخطة الوطنية لإلزالة في
أفغانستان؛

)(2

مطالبة اليونيب بتقديم تقارير التحقق لعا َمي  2009و ،2010وتبليغھا في مھلة ال تتجاوز
االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية؛

فيما يتعلق ببنغالديش:
)(1

اإلحاطة علما ً مع التقدير بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحتين الخامسة والسادسة من
الخطة الوطنية لإلزالة ،وبالجھود التي تبذلھا بنغالديش لوقف استھالك المواد
الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل تماما في عام 2010
في جميع القطاعات باستثناء صنع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ،وبتنفيذ
المشروع االستثماري ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الذي أدى إلى
استھالك يقُ ّدر بـ  47.9طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية،
والذي يقل بمقدار  108.8طن من قدرات استنفاد األوزون من الكمية البالغة  156.7طن
من قدرات استنفاد األوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية المسموح بھا من جانب
األطراف كاستعماالت أساسية لعام 2010؛

)(2

مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير تحقق عن استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية لعا َمي
 2009و2010؛

)(3

مطالبة حكومة بنغالديش ،بمساعدة اليوئنديبي واليونيب ،بتقديم تقرير عن استكمال تنفيذ
خطتھا الوطنية لإلزالة ،إلى االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية؛

فيما يتعلق بملديف:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير المرحلي لعام  2010بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية لملديف؛

)(2

العنصر االستثماري للمستعملين النھائيين
سيساعد على استدامة التوقف التام عن
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
والستين بشأن إكمال تنفيذ ھذا العنصر

مطالبة اليونيب واليوئنديبي بالتعجيل في إكمال
لخطة إدارة اإلزالة النھائية ،مع مالحظة إنه
استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية ،وتيسير
وبتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس
المتبقي؛

فيما يتعلق بنيبال:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير المرحلي لعام  2010عن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية لنيبال؛
اإلحاطة علما ً مع التقدير بجھود حكومة نيبال للتعجيل في التصديق على التعديالت المتبقية
لبروتوكول مونتريال ،مع التوقّع بأن يت ّم التصديق على التعديالت في المستقبل القريب؛

)(3

مطالبة اليونيب واليوئنديبي بالتعجيل في إكمال العنصر االستثماري للمستعملين النھائيين
في خطة إدارة اإلزالة النھائية ،مع مالحظة إنه سيساعد على استدامة التوقف التام عن
استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية ،وتيسير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
وبتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والستين بشأن إكمال تنفيذ ھذا العنصر
المتبقي؛

)(2
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)و(

فيما يتعلق بساموا:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير المرحلي لعام  2010بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية لساموا؛

)(2

مطالبة اليونيب واليوئنديبي بالتعجيل في إكمال العنصر االستثماري للمستعملين النھائيين
في خطة إدارة اإلزالة النھائية ،مع مالحظة إنه سيساعد على استدامة التوقف التام عن
استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية ،وتيسير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
وبتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والستين بشأن إكمال تنفيذ ھذا العنصر
المتبقي؛

تقارير عن مشروعات استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون
)ز(

فيما يتعلق بالصين:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير المتعلق بوصف نظام رصد استخدام رابع كلوريد الكربون في
الصين ،الذي أورده البنك الدولي؛

)(2

مطالبة البنك الدولي بأن يق ّدم ،في مھلة ال تتجاوز االجتماع الثاني من كل سنة ،تقرير تنفيذ
عن األنشطة التي جرت في المرحلة الثانية من الخطة القطاعية لعامل التصنيع في السنة
السابقة ،إلى أن يت ّم تنفيذ المشروع؛

)(3

مطالبة البنك الدولي بتقديم التقارير التالية ،قبل ثمانية أسابيع على األقل من موعد االجتماع
الخامس والستين:
أ.

تقرير تحقق لعام  2010عن المرحلة األولى من الخطة القطاعية لعامل التصنيع؛

ب.

تقرير تحقق لعام  2010عن المرحلة الثانية من الخطة القطاعية لعامل التصنيع؛

ج.

تقرير تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة القطاعية لعامل التصنيع وخطة تنفيذ
للتمويل المتبقي؛

تقارير عن المشروعات التدليلية واالستثمارية للھيدروكلوروفلوروكربون
)ح(

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية على أن تقدم إلى أمانة الصندوق تقارير عن المشروعات
التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،التي كانت قد حصلت على الموافقة من
قبل بطريقة منفصلة عن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 5
المعنية ،التي تتناول المسائل ذات الصلة بجمع بيانات دقيقة عن التكلفة الرأسمالية اإلضافية ،وتكلفة
التشغيل اإلضافية أو الوفورات ،والبيانات ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات ،وفقا ً ألھداف المقرر
)43/55ب( ،وعلى النحو المطلوب في مقرّر الموافقة المتعلق بكل مشروع المبيّن في المرفق األول
بھذا التقرير.
)المقرر (13/64
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البند  8من جــــدول األعمال :مقترحات المشروعات
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات

عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17و Add.1المحتويتان على تحليل
.60
المشروعات واألنشطة المقدمة إلى ھذا االجتماع والقضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات وقائمة
المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا وقائمة بمشروعات استثمارية للنظر فيھا على نحو فردي.

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تقترح تناول أكثر من  10في المائة من خط األساس بحلول
عام 2015
قال ممثل األمانة إنه بما أن اللجنة التنفيذية لم تتخذ مقررا بعد بشأن وضع سياسة للمسألة ،لم تشمل
.61
التوصيات بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى ھذا االجتماع أي نص يشير إلى أن
إزالة أكثر من  10في المائة من خط أساس عام  2015للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ينبغي أن يساعد البلد على
تحقيق تقدم بشأن تدابير الرقابة بعد عام  .2015وأعرب أحد األعضاء عن قلقه من أن الموافقة على اإلزالة المعجلة
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد يكون له أثر على المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربون ،ونتيجة لذلك ،قد ال تكون ھناك أمواال كافية لتمويل التجميد في عام  2013لبدلن المادة 5
التي ليس لديھا حتى اآلن خطة موافق عليھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وقال الرئيس إنه من المھم ضمان إتاحة األموال لتلبية متطلبات اإلزالة عند الموافقة على خطط إدارة إزالة
.62
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ومع ذلك ،يبدو عدم وجود اتفاق حول وضع سياسة بشأن تلك المسألة .وتحدث
عدة أعضاء معربين عن تأييدھم لمواصلة النظر في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه على
أساس كل حالة على حدة ،وأنه من الممكن للجنة التنفيذية مواصلة العملية بھذه الطريقة على أن يكون من المفھوم أنه
يمكن إعادة النظر في المسألة في اجتماع قادم بعد أن تتكسب المزيد من الخبرة في الموافقة على مثل ھذه الخطط.
.63
ووافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة النظر ،على أساس كل حالة على حدة ،في خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تقترح تناول أكثر من  10في المائة من خط أساس عام  ،2015وأنه يمكن ،إذا دعت
الحاجة ،مواصلة مناقشاتھا بشأن وضع سياسة بشأن تلك المسألة في اجتماع قادم للجنة التنفيذية.

تمويل للبلدان التي يتراوح استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين  361و 400طن متري في قطاع
الخدمة
قال ممثل األمانة إنه خالل استعراض خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي،
.64
لوحظ أن المستوى األقصى للتمويل الذي يمكن أن تتلقاه أوروغواي لألنشطة في قطاع خدمة التبريد سيكون أقل من
مستوى التمويل للبلدان ذات مستوى استھالك منخفض التي يتراوح االستھالك فيھا من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين  300و 360طنا متريا .وقال إن ألغراض المعاملة العادلة لھذه البلدان ،قد ترغب
اللجنة التنفيذية في النظر في توفير تمويل للبلدان ذات استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع
الخدمة ما بين  361و 400طن متري عند مستوى يساوى الحد األقصى المسموح به لتمويل البلدان التي يكون
استھالكھا ما بين  300و 360طنا متريا .ونظرا ألن خمسة بلدان فقط يمكن أن تتأثر بھذه المسألة ،اقترح الرئيس أن
تواصل اللجنة التنفيذية النظر في حالة ھذه البلدان على أساس كل حالة على حدة.
.65
ووافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة النظر ،على أساس كل حالة على حدة ،في الحاجة إلى معاملة عادلة
للبلدان ذات استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد ما بين  361و 400طن متري
التي يكون مستوى الحد األقصى للتمويل أقل من البلدان ذات استھالك ما بين  300و 360طنا متريا.
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البلدان التي يزيد فيھا االستھالك الكلي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن  360طنا متريا ،وعليھا أن تعالج
االستھالك في قطاع التصنيع أوال لتحقيق تدابير الرقابة لعامي  2013و2015
الحظ أحد األعضاء أن بعض البلدان التي يزيد مجموع استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.66
عن  360طنا متريا قدمت مقترحات مشروعات تشمل طلبات تمويل ألنشطة قطاع خدمة التبريد بدال من قطاع
التصنيع في االجتماع الثالث والستين وبعد ذلك ،وأنه لم يكن ھناك أي سبب لعدم النظر فيھا على أساس كل حالة على
حدة.
.67
وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة النظر ،على أساس كل حالة على حدة ،في مقترحات مشروعات من بلدان
ذات استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من  360طنا متريا التي تشمل طلبات تمويل ألنشطة قطاع
الخدمة بدال من قطاع التصنيع.
)المقرر (14/64

أحكام المرونة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
عمال بأحكام المقرر  ،16/63نظرت اللجنة في مسألة أحكام المرونة في إطار خطط إدارة إزالة المواد
.68
الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة للتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل بين القطاعات.
وفي أثناء المناقشة ،أعرب عدة أعضاء عن قلقھم من أن تترتب على عملية الموافقة على التغيرات في التكنولوجيا
حاالت تأخير من شأنھا أن تھدد االمتثال للتجميد المتعلق باالستھالك في عام  .2013ودارت بعض مناقشات بشأن
كيفية تبسيط عملية الموافقات ضمن نطاق شروط اإلبالغ الحالية .وأشار أحد األعضاء إلى أنه ،بينما كانت آلية
الخطط القطاعية شديدة الفعالية في حالة المواد الكلوروفلوروكربونية ،فإن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
أكثر صعوبة من الوجھة التقنية ،ومن ثم يكون من األنسب الموافقة على مستوى فرادى المشروعات.
.69
ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تنظر في التغييرات التكنولوجية وإعادة تخصيص التمويل بين القطاعات
على أساس كل حالة على حدة وذلك فيما يتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى
االجتماع ،وعلى أن ترجئ النظر في مسألة السياسات إلى االجتماع الخامس والستين.

خط األساس الموضوع لعدة بلدان عاملة بمقتضي المادة  5ذات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
مقدمة إلى االجتماع الرابع والستين
عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17/Add.1مشيرا إلى أن خطط إدارة
.70
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أعدت على أساس بيانات تقديرية لخط األساس وليس بيانات فعلية .وأوضح
ممثل أمانة األوزون أن خطوط األساس التقديرية وضعت لألطراف التي قدمت بياناتھا بشأن االستھالك واإلنتاج
لعامي  2009و 2010ووضعت على موقع أمانة األوزون على اإلنترنت .وكان أمام األطراف ثالثة أشھر بعد تقديم
بيانات المادة  7لتطلب تعديالت قبل أن تصبح بيانات خط األساس نھائية .وأشار إلى أنه منذ إصدار الوثيقة ،قدمت
جاميكا إلى أمانة األوزون خطھا األساسي النھائي.
.71
وبعد مناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة الممارسة المتبعة للنظر في خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المحتوية على خطوط أساس مقدرة والتي ستنقحھا األمانة بمجرد معرفة بيانات خط
األساس الفعلية ،تمشيا مع الفقرات ذات الصلة الواردة في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الموافق عليھا واالتفاقات ذات الصلة.
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المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية:
الھيدروكلوروفلوروكربونية )اليونيب واليونيدو(

تمويل

إضافي

إلعداد

خطة

إدارة

إزالة

المواد

جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية :إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع رغاوى البوليوريثان )اليونيدو(
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية :إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع التبريد التجاري )اليونيدو(
وافقت اللجنة التنفيذية على إزالة المشروعات األربعة الواردة أعاله لجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية
.72
من قائمة المشروعات واألنشطة الموصى بموافقة شمولية عليھا والنظر فيھا على نحو فردي.
الفلبين :تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(
تم رفع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للفلبين أيضا من قائمة الموافقة الشمولية ،بعد أن طلبت
.73
حكومة الفلبين تغيير الوكالة المنفذة )انظر الفقرتين  92و 99الواردتين أ دناه(.
.74

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا عند مستويات التمويل الواردة
في المرفق الخامس بھذا التقرير ،جنبا إلى جنب الشروط أو األحكام المدرجة في الوثائق ذات الصلة
بتقييم المشروعات والشروط المرفقة من قبل اللجنة التنفيذية؛

)ب(

الموافقة على أن الموافقة الشمولية في حالة المشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي تتضمن
الموافقة على المالحظات التي يتعين إرسالھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق السادس بھذا
التقرير.
)المقرر (15/64

)ب(

التعاون الثنائي

عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/18مشيرا إلى أن األمانة قد تلقت ما
.75
مجموعه تسعة مشروعات للتعاون الثنائي بقيمة قدرھا  6 801 815دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكاالت ،وذلك التماسا للموافقة عليھا في االجتماع الرابع والستين.
وقال إن جميع الطلبات تقع ضمن نطاق نسبة الـ 20في المائة ألقصى اعتماد ألنشطة التعاون الثنائي للبلد
.76
المعني ،فيما عدا طلبات ألمانيا .وأضاف أنه نظرا النتھاء فترة السنوات الثالث  2011-2009في عام  ،2011فإن
الحد األقصى للمبلغ الذي يوافَق عليه أللمانيا في االجتماع الرابع والستين ال يمكن أن يتجاوز  2 092 159دوالرا
أمريكيا.
.77
وعقب ھذا التقديم ،قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة استنزال تكاليف المشروعات الثنائية
الموافق عليھا في االجتماع الرابع والستين على النحو التالي:
)أ(

 339 000دوالر أمريكي )بما في ذلك رسوم الوكالة( من رصيد أستراليا من المساھمة الثنائية لعام
2011؛

26

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53

)ب(

)ج(

مبلغ ال يتجاوز  2 092 159دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( من رصيد المساھمة
الثنائية أللمانيا عن الفترة  ،2011-2009لتكون في نطاق مخصصات الفترة 2011-2009
للتخصيص الثنائي أللمانيا؛
 322 746دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( من رصيد المساھمة الثنائية لليابان لعام
.2011
)المقرر (16/64

)ج(

التعديالت على برامج العمل لعام 2011
مسألة من مسائل السياسة العامة المتعلقة بالمشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في
البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض

بالنظر إلى أن مقترحات المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان ذات حجم
.78
االستھالك المنخفض كانت تقدم متفرقة إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيھا ،لم يكن من الممكن تكوين فكرة عامة واضحة
عن جميع المشروعات المقدمة إلى اللجنة بحيث تكون في وضع يسمح لھا الموافقة على أنسب ھذه المشروعات.
.79
وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة تقديم جميع المقترحات المقبلة الخاصة بمشروعات
تدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض إلى اللجنة لكي تنظر فيھا في
موعد ال يتجاوز اجتماعھا السادس والستين.
)المقرر (17/64
)(1
.80

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/19
جورجيا :إعداد مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا

.81
قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد مشروع لمشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد
المستنفدة لألوزون وتدميرھا في جورجيا ،وذلك بمستوى التمويل المقابل المشار إليه في المرفق الخامس بھذا التقرير.
)المقرر (18/64
)(2
.82

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/20
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية :إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

أشير إلى استعادة االتصاالت الكافية مع الوحدة الوطنية لألوزون في جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية،
.83
وھو سبب التأجيل السابق للمشروع .وبالرغم من استمرار القلق إزاء الشفافية والصعوبات في رصد االستخدام الدقيق
للتمويل في جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،فقد تمت اإلشارة إلى أنه بالنسبة إلعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،سيقوم كل من اليونيب واليونيدو بإدارة األموال مباشرة ولن يتضمن تقديم سلف نقدية
مباشرة إلى الحكومة .وأعرب ممثل اليابان عن رغبة بلده في إجراء مناقشة ثنائية مع الوكالتين بشأن التدابير التي
تضمن الدرجة المطلوبة من الرقابة المالية على األموال.
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.84

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة على طلب عنصر اليونيب إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية عند مستوى التمويل المطلوب البالغ  35 000دوالر أمريكي
زائد تكاليف الدعم البالغة  4 550دوالرا أمريكيا؛

)ب(

مطالبة اليونيب بضمان استخدام طرائق شفافة لرصد العمليات المالية للمشروع تمشيا مع قواعد
ولوائح األمم المتحدة.
)المقرر (19/64

جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
أُعرب عن قلق إزاء االفتقار إلى الشفافية والصعوبات في رصد االستخدام الصحيح ألي تمويل للتعزيز
.85
المؤسسي في جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
.86

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

تأجيل النظر في طلب المرحلة السادسة لمشروع التعزيز المؤسسي في جمھورية كوريا الديمقراطية
الشعبية إلى االجتماع السادس والستين؛

)ب(

مطالبة األمانة واليونيب ،كوكالة منفذة ،اقتراح طرائق بديلة للصرف والھياكل التنظيمية وتدابير
الرصد للجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والستين.
)المقرر (20/64

تيمور-ليشتي :تجديد التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية ،السنة الثانية(
أُعرب عن قلق إزاء االفتقار إلى تقدم في تيمور-ليشتي بالنسبة العتماد تشريع .ومع ذلك ،تمت مالحظة أن
.87
اجتماع األطراف قد طلب إلى اللجنة التنفيذية مراعاة ظروف البلد في نھجھا وممارسة المرونة في ضوء الظروف
الخاصة للبلد.
.88

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،بصفة استثنائية ،على طلب المرحلة الثانية ،السنة الثانية ،من مشروع التعزيز المؤسسي
لتيمور-ليشتي ،عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق الخامس بھذا التقرير على أن يكون من
المفھوم أن أي طلبات في المستقبل لتجديد التعزيز المؤسسي سيجرى النظر فيھا طبقا للمبادئ
التوجيھية المعتادة للجنة التنفيذية الواردة في المقررين  37/43و)43/63أ(؛

)ب(

إرسال اآلراء الواردة في المرفق السادس بھذا التقرير إلى حكومة تيمور-ليشتي.
)المقرر (21/64

منطقة أفريقيا :حلقات عمل تقنية إقليمية من أجل استدامة اعتماد تكنولوجيات بديلة لبروميد الميثيل
عند تقديم المشروع في سياق التعديالت على برامج العمل ،استرعى أحد األعضاء االنتباه إلى اإلزالة
.89
الناجحة لبروميد الميثيل في أفريقيا من خالل اعتماد بدائل مجدية من حيث التكلفة .وال يزال يتعين إزالة استخدامات
الحجر الصحي وما قبل الشحن فقط ،واستخدام بروميد الميثيل للبلح عالي الرطوبة ،الذي لم يوجد بديل له .وعلى
الرغم من ھذا النجاح ،بدأ اإلقليم يواجه حواجز كبيرة في استدامة إزالة بروميد الميثيل ،بما في ذلك مشاكل البدائل
الكيميائية وغير الكيميائية ،مثل مقاومة اآلفات الناتجة عن االستخدام المستمر أو غير السليم للبدائل؛ وعدم توافر
البدائل في األسواق المحلية؛ والفشل في تسجيل بعض البدائل؛ والقيود على بعض البدائل ،التي تم حظرھا مثال في
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األسواق األوروبية .ومن أجل وقف المزارعين في أفريقيا من العودة إلى استخدام بروميد الميثيل ،ستكون ھناك حاجة
إلى تقديم المشورة والتدريب على استخدام التكنولوجيا البديلة.
وخالل المناقشة ،أُعرب عن الشواغل التالية :بما أن البلدان األفريقية مازالت ممتثلة ،فإن المشروع غير
.90
مطلوب؛ وما إذا كان اليونيب الوكالة المالئمة لتنظيم حلقات العمل ھذه نظرا ألن اليونيدو كانت الوكالة التي نفذت
مشروعات إزالة بروميد الميثيل في أفريقيا وأنشطة ضمان استدامتھا؛ وال يزال لدى اليونيب/برنامج المساعدة على
االمتثال موظف لدوام كامل مكرس للمسائل المتعلقة ببروميد الميثيل؛ وكانت جميع حلقات العمل المقترحة مستقلة عن
أي استراتيجية شاملة الستدامة االمتثال لتدابير الرقابة على بروميد الميثيل في اإلقليم .وأفاد اليونيب بأن حلقات العمل
المقترحة ستكون بالتعاون مع اليونيدو .ولذلك ،على اليونيب النظر في المقترح في ضوء المناقشات في االجتماع.
.91
وقررت اللجنة التنفيذية تأجيل النظر في طلبات بشأن ثالث حلقات عمل تقنية إقليمية لبدائل بروميد الميثيل
ألفريقيا إلى اجتماع قادم.
)المقرر (22/64
الفلبين :تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(
تلقى البنك الدولي طلبا رسميا من حكومة الفلبين بنقل المشروع المذكور أعاله من البنك الدولي إلى اليونيب.
.92
ُ
واعت ِمد التعديل المقابل على برنامج عمل البنك الدولي لعام ) 2011انظر المقرر  25/64والفقرة  99أدناه(.
.93

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة على طلب نقل المرحلة الثامنة لمشروع التعزيز المؤسسي للفلبين عند مستوى التمويل
المشار إليه في المرفق الخامس بھذا التقرير من البنك الدولي إلى اليونيب بناء على الطلب الرسمي
من حكومة الفلبين؛

)ب(

الموافقة على تحويل الرصيد المتبقي من المرحلة السابعة لمشروع التعزيز المؤسسي للفلبين إلى
اليونيب من البنك الدولي؛

)ج(

إبالغ حكومة الفلبين باآلراء الواردة في المرفق السادس بھذا التقرير.
)المقرر (23/64

لفت أحد األعضاء انتباه اللجنة إلى التعاون بين اليونيب والجمعية األمريكية لمھندسي التدفئة والتبريد
.94
وتكييف الھواء بشأن إنتاج دليل يعتقد أنه سيكون مفيدا في مساعدة تقنيي الخدمة حول العالم في تنفيذ خطط إدارة
اإلزالة النھائية .وبعد مناقشة ،أشير إلى أنه يمكن تقديم الوثيقة إلى اجتماع قادم بوصفھا وثيقة إعالمية.
)(3
.95

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/21
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :طلب إضافي إلعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع رغاوى البوليوريتان
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جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع التبريد التجاري
تماشيا مع المناقشة حول الوضع في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية الواردة في الفقرة  83أعاله ،لوحظ
.96
أن اليونيدو ستقوم مباشرة بإدارة أموال إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ولن ينطوي األمر
على سلفيات مباشرة إلى الحكومة ،ويمكن دعم ذلك طالما توافرت الدرجة الالزمة للرقابة المالية على تلك األموال.
.97

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

الموافقة على ما يلي:
)(1

التمويل اإلضافي إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية
كوريا الشعبية الديمقراطية بمبلغ  65 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 4 875دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)(2

إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوى
البوليوريتان في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمبلغ  50 000دوالر أمريكي ،زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 750دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)(3

إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد
التجاري في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمبلغ  30 000دوالر أمريكي ،زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 250دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

مطالبة اليونيدو بالتأكد من استعمال طرائق شفافة لرصد المعامالت المالية للمشروعات تمشيا مع
قواعد ولوائح األمم المتحدة.
)المقرر (24/64

)(4
.98

البنك الدولي

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/22
الفلبين :تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(

أبلغ ممثل عن البنك الدولي اللجنة التنفيذية بطلب قدمته حكومة الفلبين لتحويل تنفيذ مشروع التعزيز
.99
المؤسسي الذي تنظر فيه اللجنة حاليا إلى اليونيب .وقد تم تسلم الرسالة الرسمية من الفلبين التي تطلب فيھا تحويل
مشروع التعزيز المؤسسي الذي يجري النظر فيه حاليا )المرحلة الثامنة( ،فضال عن رصيد المرحلة السابقة للتعزيز
المؤسسي )المرحلة السابعة( ،من البنك الدولي إلى اليونيب.
 .100وقررت اللجنة التنفيذية مطالبة البنك الدولي بإعادة رصيد األموال المرتبط بالمرحلة السابعة من مشروع
التعزيز المؤسسي في الفلبين قبل االجتماع الخامس والستين ألغراض تحويل مشروع التعزيز المؤسسي إلى اليونيب.
)المقرر (25/64
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)د(

المشروعات االستثمارية

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألغراض النظر في الموافقة اإلفرادية وليس بھا مسائل معلقة
ألبانيا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيدو
واليونيب(
.101

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/23

.102

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية أللبانيا للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على االستھالك
بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  346 750دوالرا أمريكيا ،ويشمل  230 000دوالر أمريكي،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  20 700دوالر أمريكي لليونيدو ،و 85 000دوالر أمريكي ،زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  11 050دوالرا أمريكيا لليونيب؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة ألبانيا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  5.9طن من قدرات
استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  5.4طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،واالستھالك المقدر
البالغ  6.5أطنان من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  ،2010ھو نقطة البداية إلجمالي
التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  2.1طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة ألبانيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق السابع بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل مشروع التذييل -2ألف من االتفاق
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل،
مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية أللبانيا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  77 300دوالر أمريكي،
ويشمل  45 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  4 050دوالرا أمريكيا لليونيدو،
و 25 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 250دوالرا أمريكيا لليونيب.
)المقرر (26/64

دولة بوليفيا المتعددة القوميات :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى،
الشريحة األولى( )ألمانيا واليوئنديبي(
.103

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/24

 .104وطلب أحد األعضاء قيام ألمانيا واليوئنديبي بتعديل المبالغ المزمع صرفھا للوصول إلى اعتماد أكثر توازنا
لشرائح التمويل خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وعقب إجراء مناقشة
بشأن طرق تحسين التوازن بين شرائح التمويل ،قررت اللجنة التنفيذية:
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)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولــة بوليفيا المتعددة القوميات للفترة  2011إلى  2020للوفاء
بالخفض المقرر على االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلـــغ  315 000دوالر أمريكي ،زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  40 950دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات وافقت على أن يكون خط األساس المقدر
البالغ  4.8أطنان من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 4.4
طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
واالستھالك البالغ  5.2طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  ،2010زائد  0.6طن من
قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت
المستوردة سابقة الخلط ،مما ينتج عنه  5.4طن من قدرات استنفاد األوزون ،ھو نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  1.7طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية لتخفيض
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الثامن بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليـفيا المتـعددة القوميات وعلى خطة التنـفيذ ذات الصـلة بمبلغ
 94 500دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  12 285دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا.
)المقرر (27/64

الرأس األخضر :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب(
.105

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/27

.106

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للرأس األخضر للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  160 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  20 800دوالر أمريكي لليونيب؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة الرأس األخضر وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  0.25طن
من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  0.24طن من قدرات
استنفاد األوزون و 0.26طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه للعامين  2009و 2010على
التوالي بموجب الخطة ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)ج(

خصم  0.09طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الرأس األخضر واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق التاسع بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج عن ذلك من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به ،وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل
المؤھل ،مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للرأس األخضر ،وخطة التنفيذ ذات الصلة ،بمبلغ  44 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 720دوالرا أمريكيا لليونيب.
)المقرر (28/64

جمھورية أفريقيا الوسطى :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب واليونيدو(
.107

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/28

.108

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لـجمھوريـــة أفريقيا الوسطى للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض
المقرر على االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلـــــغ  619 050دوالرا أمريكيا ،ويشمل
 310 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  40 300دوالر أمريكي لليونيب،
و 250 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  18 750دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ
 12.0طن من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  11.9طن من
قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  ،7واالستھالك البالغ 12.1طن من
قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  ،2010ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  4.2طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى واللجنة التنفيذية لتخفيض
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق العاشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية أفريقيا الوسطى وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 219 125
دوالرا أمريكيا ،ويشمل  75 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 750دوالرا
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أمريكيا لليونيب ،و 125 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 375دوالرا
أمريكيا لليونيدو.
)المقرر (29/64
جزر القمر :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب(
.109

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/30

 .110وقال أحد األعضاء إن األمانة ينبغي أن تبلغ عن البيانات إلى أقرب رقم عشري إضافي بالنسبة للبلدان التي
قدر خط أساسھا الخاص باالمتثال بـ  0.1طن من قدرات استنفاد األوزون من أجل توضيح كمية االستھالك الجاري
إزالتھا.
.111

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجزر القمر للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  160 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة
 20 800دوالر أمريكي لليونيب؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة جزر القمر وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  0.14طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  0.14طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه للعامين  2009و ،2010على التوالي ،بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتريال ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  0.05طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جزر القمر واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الحادي عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل  2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج عن ذلك من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به ،وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل
المؤھل ،مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجزر القمر وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  44 000دوالر أمريكي،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 720دوالرا أمريكيا لليونيب.
)المقرر (30/64

كوستاريكا :خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليوئنديبي(
 .112عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/31وقال إن األمانة الحظت خالل
استعراضھا للمقترح أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ال ُمبلغ عنه لعام  2010بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال ،يشمل الكمية الموجودة في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،بينما لم يشمل ھذه الكمية بالنسبة
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لعام  .2009وأبلِغت األمانة بعد ذلك بأن كوستاريكا قد بدأت عملية لطلب إجراء استعراض لبيانات استھالكھا لعام
 2010لخصم استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط .وبعد
االنتھاء من ھذا التنقيح واالتفاق على خط األساس ،ستقوم األمانة بتنقيح نقطة البداية إلجمالي الخفض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا ،وتطبيق المقرر  47/61المتعلقة بالھيدروكلوروفلوروكربون
الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.
 .113وقال أحد األعضاء إنه في حال االضطالع بھذا التنقيح ،لن يكون من الضروري للبلد أن يتناول نظم
البوليوالت سابقة الخلط خالل المرحلة األولى من خطته إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .غير أنه
أشير أيضا إلى أن إدراج ھذا المشروع في خطة كوستاريكا إلدارة اإلزالة سيساعد على تناول مسألة إزالة نظم
البوليوالت سابقة الخلط على الصعيد اإلقليمي .واقترحت عدة بلدان في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوجد
فيھا مشروعات للرغاوى ،وتستورد البوليوالت السابقة الخلط المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،من
المكسيك ،أن تحول الشركات المدرجة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل منھا ،ومن
ثم فإن مشروع كوستاريكا يعد جيد التوقيت.
.114

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  1 153 523دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  86 514دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،على أساس أن:
)(1

مبلغ  560 000دوالر أمريكي مقدم لمعالجة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد بحيث يصل إلى تخفيض إجمالي بنسبة  35في المائة في عام 2020
تماشيا ً مع المقرر 44/60؛

)(2

مبلغ  593 523دوالرا أمريكيا مقدم للعنصر االستثماري لإلزالة التدريجية لـ  14طنا من
قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في قطاع
التصنيع؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة كوستاريكا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  23.0طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  14.2طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه لعام  2009و 31.7طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام ،2010
بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  17.6طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة كوستاريكا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق الثاني عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛
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)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا ،وخطة التنفيذ ذات الصلة ،بمبلغ  761 523دوالرا
أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  57 114دوالرا أمريكيا لليوئنديبي.
)المقرر (31/64

السلفادور :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي واليونيب(
 .115عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/32و ،Corr.1موضحا أن اليوئنديبي،
بوصفه الوكالة الرئيسية ،قد طلب إرجاء النظر في خطة إدارة اإلزالة إلى اجتماع قادم.
 .116وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بإرجاء الطلب الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور إلى اجتماع قادم.
غواتيماال :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيدو
واليونيب(
.117

عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/33و.Corr.1

.118

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  480 605دوالرات أمريكية ،ويشمل 345 637
دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  25 923دوالرا أمريكيا لليونيدو 96 500 ،دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  12 545دوالرا أمريكيا لليونيب ،على أساس أن:
)(1

مبلغ  332 500دوالر أمريكي مقدم لمعالجة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في
قطاع خدمة التبريد للوصول إلى تخفيض إجمالي نسبته  35في المائة في عام 2020
تماشيا مع المقرر 44/60؛

)(2

مبلغ  109 637دوالرا أمريكيا مقدم للعنصر االستثماري إلزالة  1.4طن من قدرات
استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في قطاع الرغاوى؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة غواتيماال وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  8.3طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  9.4طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،واالستھالك البالغ 7.2
طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  ،2010زائد  1.4طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،مما ينتج
عنه  9.7طن من قدرات استنفاد األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  4.3طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة غواتيماال واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الثالث عشر بھذا التقرير؛
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)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  158 867دوالرا أمريكيا،
ويشمل  118 087دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  8 857دوالرا أمريكيا لليونيدو،
و 28 250دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 673دوالرا أمريكيا لليونيب.
)المقرر (32/64

جامايكا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليوئنديبي
واليونيب(
.119

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/35

 .120وردا على استفسارات بشأن بيانات خط أساس جامايكا ،أوضح ممثل أمانة األوزون أن جامايكا قد نقحت
بياناتھا في غضون ثالثة أشھر من تقديم الطلب األصلي ،وأن البيانات المنقحة قد تم تأكيدھا باعتبارھا بيانات خط
األساس الرسمي ،دون حاجة إلى إحالة المسألة إلى لجنة التنفيذ .وأضاف أن بيانات خط األساس المنقح ھي التي
ينبغي لذلك أن تستند إليھا أي مقررات في المستقبل.
.121

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  708 844دوالرا أمريكيـــا ،ويشمـــل 578 450
دوالرا أمريكيـــا زائد تكاليـــف دعــم الوكالــــة البالغــة  43 384دوالرا أمريكيا لليوئنديبي،
و 77 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  10 010دوالرات أمريكية لليونيب،
على أساس أن:
)(1

مبلغ  560 000دوالر أمريكي مقدم لمعالجة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد ليصل إلى خفض نسبته اإلجمالية  35في المائة في عام ،2020
تماشيا مع المقرر 44/60؛

)(2

مبلغ  95 450دوالرا أمريكيا مقدم للعنصر االستثماري إلزالة  3.6طن من قدرات استنفاد
األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون–141ب المستخدم في قطاع التصنيع؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة جامايكا وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  16.3طن من قدرات
استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  18.2طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه لعام  2009و 14.4طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام 2010
بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  8.1طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جامايكا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الرابع عشر بھذا التقرير؛
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)ھ(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  277 859دوالرا أمريكيا،
ويشمل  237 450دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  17 809دوالرات أمريكية
لليوئنديبي ،و 20 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 600دوالر أمريكي
لليونيب.
)المقرر (33/64

ليسوتو :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )ألمانيا(
.122

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/38

 .123وأعرب عن قلق من أن نظام إصدار التراخيص في ليسوتو لمراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يعتبر
نظاما مؤقتا .غير أنه لوحظ أنه من المتوقع أن تعتمد رسميا اللوائح التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون قبل 31
يوليه/تموز .2011
.124

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،ودون المساس بآلية بروتوكول مونتريال لعدم االمتثال ،على المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو للفترة  2011إلى 2020
للوفاء بالخفض المقرر على االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلـغ  280 000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  36 400دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة ليسوتو وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  3.9طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك ال ٌمبلغ عنه لعام  2009والبالغ  3.8طن
من قدرات استنفاد األوزون واالستھالك ال ٌمبلغ عنه لعام  2010البالغ  3.9طن من قدرات استنفاد
األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  1.4طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة ليسوتو واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الخامس عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو ،وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  100 000دوالر أمريكي،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13 000دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا ،شريطة عدم صرف
التمويل إال بعد استالم األمانة لتأكيد بوضع وتشغيل نظام مناسب إلصدار التراخيص.
)المقرر (34/64
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رواندا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيب
واليونيدو(
.125

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/41

.126

وقررت األمانة ما يلي:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لرواندا للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  312 000دوالر أمريكي ،ويشمل  170 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  22 100دوالر أمريكي لليونيب؛ و 110 000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 900دوالر أمريكي لليونيدو؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة رواندا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  3.9طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال لعام  2009البالغ  3.8طن من قدرات استنفاد األوزون واالستھالك المقدر لعام
 2010البالغ  4.1طن من قدرات استنفاد األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  1.4طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة رواندا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق السادس عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لرواندا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  107 410دوالرات أمريكية،
ويشمل  42 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 460دوالرا أمريكيا لليونيب
و 55 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  4 950دوالرا أمريكيا لليونيدو.
)المقرر (35/64

سانت كيتس ونيفس :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب واليوئنديبي(
.127

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/42

.128

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لـسانت كيتس ونيفس للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر
على االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  184 285دوالرا أمريكيا ،ويشمل 124 500
دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  16 185دوالرا أمريكيا لليونيب ،ومبلغ 40 000
دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 600دوالر أمريكي لليوئنديبي؛
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)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة سانت كيتس ونيفس وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ 0.50
طن من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة
 7من بروتوكول مونتريال لعام  2009البالغ  0.42طن من قدرات استنفاد األوزون واالستھالك
المقدر لعام  2010البالغ  0.58طن من قدرات استنفاد األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض
المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  0.18طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سانت كيتس ونيفس واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الوردة في المرفق السابع عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بمجرد معرفة بيانات خط األساس ،بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل،
مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لـسانت كيتس ونيفس وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  109 592دوالرا
أمريكيا ،ويشمل  58 400دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 592دوالرا أمريكيا
لليونيب ،ومبلغ  40 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 600دوالر أمريكي
لليوئنديبي.
)المقرر (36/64

سانت لوسيا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب واليونيدو(
.129

عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/43و.Corr.1

.130

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر على
االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  232 207دوالرات أمريكية ،ويشمل  82 650دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  10 745دوالرا أمريكيا لليونيب و 127 350دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  11 462دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة سانت لوسيا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  0.92طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  0.42طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال لعام  2009واالستھالك البالغ 1.42
طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  ،2010ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  0.32طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الثامن عشر بھذا التقرير؛
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)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وأخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج عن ذلك من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به ،وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل
المؤھل ،مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

المواد
دوالرا
أمريكيا
أمريكيا

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 111 537
أمريكيا ،ويشمل  13 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 690دوالرا
لليونيب ،و 88 850دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 997دوالرا
لليونيدو.

)المقرر (37/64
سانت فنسنت وجزر غرينادين :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )اليونيب واليونيدو(
.131

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/44

 .132في حين رُحب بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فقد أعرب عن القلق إزاء عدم
الوضوح في المبررات التي قدمت بشأن اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لوقف االستھالك تماما
والتي كانت مطلوبة بموجب المقرر  .15/60واستجابة لذلك ،قال ممثل اليونيب إن حكومة سانت فنسنت وجزر
غرينادين لديھا سياسة قوية إزاء اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )مشيرا إلى أنھا قد أزالت المواد
الكلوروفلوروكربونية قبل ثالث سنوات من الموعد النھائي الذي كان مقررا في  (2010وأن اتحادات الصناعة
والقطاع الخاص يشاركون في عملية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وعالوة على ذلك ،فإن استخدام البدائل
المجدية على المدى الطويل والمحددة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستكون متوافقة مع
سياسة الحكومة بشأن كفاءة الطاقة.
 .133وعقب إجراء مشاورات غير رسمية ،اقترح تعديل الجدول الزمني لإلزالة لتمكين سانت فنسنت وجزر
غرينادين من تحقيق خفض بنسبة  70في المائة بدال من  97.5في المائة من خط األساس لديھا بحلول عام 2020
ومع ذلك الوصول إلى نسبة  100في المائة بحلول عام  ،2025ولكن مع اإلشارة إلى أنه يمكن أن تطبق الشريحة
األخيرة في عام  2020إذا تحققت اإلزالة بنسبة  100في المائة .وعالوة على ذلك ،وصلت إشارة أخرى عن االلتزام
رفيع المستوى للبلد في شكل رسالة رسمية من السلطات الوزارية المعنية.
.134

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت فنسنت
وجزر غرينادين للفترة  2011إلى  ،2025إلزالة  100في المائة من استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  526 039دوالرا أمريكيا ،ويشمل  345 800دوالر أمريكي
وتكاليف دعم الوكالة البالغة  44 954دوالرا أمريكيا لليونيب ،و 124 115دوالرا أمريكيا وتكاليف
دعم الوكالة البالغة  11 170دوالرا أمريكيا لليونيدو على أساس الفھم بعدم أھلية أي مبالغ أخرى
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد بعد عام 2025؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين وافقت على أن يكون خط األساس المقدر
البالغ  0.28طن من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه
بمقدار  0.41طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  2009بموجب المادة  7واالستھالك المقدر
لعام  2010بمقدار  0.15من قدرات استنفاد األوزون؛

)ج(

خصم  0.28طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين واللجنة التنفيذية لتخفيض
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق التاسع عشر بھذا التقرير
على أساس الفھم بأن بوسع البلد أن يقدم الشريحة األخيرة المتوخاة اآلن لعام  2025في وقت مبكر
في  2020في حالة استكمال إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك الوقت؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به ،وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل،
مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وخطة التنفيذ ذات الصلة ،بمبلغ
 198 349دوالرا أمريكيا ،ويشمل  55 809دوالرات أمريكية زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 7 255دوالرا أمريكيا لليونيب ،و 124 115دوالرا أمريكيا وتكاليف دعم الوكالة البالغة 11 170
دوالرا أمريكيا لليونيدو.
)المقرر (38/64

زامبيا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيب
واليونيدو(
.135

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/48

.136

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لـزامبيا للفترة  2011إلى  ،2020النجاز تخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  35في المائة بمبلغ  350 350دوالرا أمريكيا ،ويشمل
 175 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  22 750دوالرا أمريكيا لليونيب ،ومبلغ
 140 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  12 600دوالر أمريكي لليونيدو؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة زامبيا وافقت على أن على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  5.0طن
من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  0.7طن من قدرات
استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7و 9.2طن من قدرات استنفاد األوزون
المقدر لعام  ،2010ھو نقطة بداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  1.7طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الوردة في المرفق العشرين بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بمجرد معرفة بيانات خط األساس ،بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل،
مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛
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)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لـزامبيا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  121 500دوالر أمريكي،
ويشمل  40 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 200دوالر أمريكي لليونيب،
ومبلغ  70 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6 300دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (39/64

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير بلدان االستھالك المنخفض والمقدمة للنظر
بصورة إفرادية
البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )ألمانيا
واليوئنديبي(
 .137عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/25و.Add.1
 .138وبعد التقديم ،نوه األعضاء بالشكل العام الجيد للخطة إالّ أنھم أثاروا شواغل بشأن تحدي إدراج أكثر من
 380منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم في المرحلة األولى من المشروع ،والتأثير الناشئ عن ذلك على جدوى
التكاليف .ويمكن أن تتضمن الجھود الرامية إلى تحسين جدوى التكاليف استكشاف إمكانية أن تستأجر ھذه المنشآت
الصغيرة والمتوسطة المعدات بدال من شرائھا ،وتعديل االتفاق للنص على إعادة أي أموال للصندوق المتعدد
األطراف تتعلق بأي منشأة صغيرة أو متوسطة يتبين خالل التنفيذ أنھا تخضع لملكية أجنبية أو الخاصة بالمعدات التي
تم شراؤھا بعد التاريخ النھائي في  21أيلول/سبتمبر  .2007وفيما يتعلق بتحويل الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى
الھيدروفلوروكربون141-أ في القطاع الفرعي لتكييف الھواء ،أُبدي تعليق بأن جميع البلدان التي لديھا خفض مقترح
بأكثر من  10في المائة من خط األساس قبل عام  2015سوف تحذو حذو البرازيل بإرجاء التحويل إلى موعد الحق
إلتاحة الوقت لتوافر التكنولوجيات األخرى ذات التأثير المنخفض على المناخ.
 .139وعقب مناقشة في فريق االتصال ،سويت بصورة مرضية القضايا ذات الصلة بجدوى التكاليف والقطاع
الفرعي لرغاوى األديم المندمج وأھلية منشآت الرغاوى للتحويل وقطاع خدمة التبريد ،وجرى تعديل تكاليف عنصر
رغاوى األديم المندمج ووحدة اإلدارة.
.140

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل للفترة  2011إلى  ،2015لتحقيق الخفض بنسبة  35في المائة
في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  21 220 135دوالرا أمريكيا ،ويشمل
 15 506 257دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 162 969دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ،و 4 090 909دوالرات أمريكية ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  460 000دوالر
أمريكي لحكومة ألمانيا؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة البرازيل وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  1 327.3طن
من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه لعام  2009بموجب
المادة  7والبالغ  1 415.5طن من قدرات استنفاد األوزون واالستھالك المقدر لعام  2010والبالغ
 1 239.0طن من قدرات استنفاد األوزون ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  220.3طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)د(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الحادي والعشرين بھذا التقرير؛

)ھـ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وفقا لذلك؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  6 152 567دوالرا أمريكيا،
ويشمل  4 456 257دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  334 219دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ،و 1 209 091دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  153 000دوالر
أمريكي لحكومة ألمانيا.
)المقرر (40/64

الكاميرون :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيدو(
.141

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/26

 .142وبعد التقديم ،أشار األعضاء إلى أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كانت فعالة للغاية
من حيث التكلفة ،ولكنھم عبروا عن شواغل إزاء التحويل المقترح لقطاع التبريد وتصنيع أجھزة تكييف الھواء من
استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الھيدروفلوروكربون410-أ خالل المرحلة األولى من الخطة .وكان ذلك
في سياق التخفيض الكلي خالل المرحلة األولى الذي تخطى نسبة  10في المائة في  .2015وأعرب عدد من األعضاء
عن رأي مفاده أنه بما يتماشى مع المقرر  6/XIXالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف في بروتوكول
مونتريال ،وخاصة الفقرتين  9و ،11ينبغي عدم التسليم بتطبيق بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات أثر
كبير على المناخ عند استعراض المشروعات والبرامج ،وينبغي أن تراعي الوكاالت المنفذة ھذا الرأي عند إعداد مثل
ھذه األنشطة .وأشار عدد من األعضاء إلى أن اللجنة التنفيذية يجب أن تأخذ بعين االعتبار ،عند اتخاذ مقرراتھا،
حقيقة أن الھيدروفلوروكربون410-أ ليس مادة مقيدة ،وأن المعدات المحتوية على الھيدروفلوروكربون410-أ تُسوق
في جميع أنحاء العالم .وأشار أعضاء آخرين إلى أن الھيدروفلوروكربون410-أ مرتفع إمكانية االحترار العالمي.
وكان ھناك مقترح أيضًا بأن إحدى طرائق التعامل مع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي
اقترحت تخفيضات تزيد عن  10في المائة لعام  2015ھي أن تتعھد الدول بالمستوى األعلى من اإلزالة في االتفاقات
الخاصة بھا.
 .143وبعد المناقشات في فريق اتصال ،تم اإلبالغ عن أن حكومة الكاميرون تعھ ﱠدت بخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  20في المائة من خط األساس الخاص بالبلد بحلول عام 2017؛ ووافقت على
التركيز على قطاع الخدمة كأولوية للوفاء بالتزامات أھداف  2013و 2015الخاصة بھا؛ ووافقت على تأجيل األنشطة
في قطاع تجميع أجھزة التبريد التجاري ،على أساس أن يكون من المفھوم أنه يمكن تقديم ھذه األنشطة في مرحلة
الحقة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
.144

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بأن التمويل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون سوف يولي األولوية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون22-
في قطاع خدمة التبريد ،وأن عنصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي
يتعامل مع تحويل قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
والھيدروفلوروكربون410-أ سوف يتم تأجيله إلى مرحلة الحقة من الخطة؛
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)ب(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون للفترة  2011إلى  2017إلزالة استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  20في المائة من خط األساس ،بمبلغ  1 182 725دوالرا
أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  88 704دوالرات أمريكية لليونيدو؛

)ج(

اإلحاطة علما بأن حكومة الكاميرون وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  82.4طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام متوسط االستھالك المقدر البالغ  81.7طن من
قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  2009واالستھالك المقدر البالغ  83.1طن من قدرات
استنفاد األوزون لعام  ،2010ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)د(

خصم  25.4طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

اإلحاطة علما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تحول دون تقديم الكاميرون لمقترح قبل عام  2015لتحقيق إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من اإلزالة التي يتم تناولھا في المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)و(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الكاميرون واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كما ھو موضح في المرفق الثاني والعشرين من ھذا التقرير؛

)ز(

أن تطالب أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل مشروع التذييل -2ألف من
االتفاق إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من
تغيير في مستويات أقصى استھالك مسموح به وفقا لذلك؛

)ح(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  884 453دوالرا أمريكيا،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  66 334دوالرا أمريكيا لليونيدو.
)المقرر (41/64

إندونيسيا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)أستراليا/اليوئنديبي/اليونيدو/البنك الدولي(
.145

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34

 .146وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا للجھود الرائعة التي بذلتھا حكومة إندونيسيا والوكاالت المعنية لألخذ
في الحسبان التعليقات المقدمة خالل االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين .وقال ممثل اليابان ،الذي أسدى
مشورة تقنية إلى إندونيسيا فيما يتعلق باختيار البديل ،إن اليابان سوف تقدم دع ًما مماثالً ألي بلد آخر يرغب في إجراء
ذلك .ومع ذلك ،أُعرب عن القلق من أن الھيدروفلوروكربون 32-ليس مادة ذات إمكانيات منخفضة لالحترار العالمي
وأشار إلى أن ھناك حاجة إلى مواصلة النظر في اختيار البدائل .واستجابة لذلك ،ح ﱠذر العديد من األعضاء من التداخل
في اختيار الطرف لتكنولوجيا وقطاع بديلين .وعالوة على ذلك ،لم يكن ھناك تعريف رسمي ُمعتمد بتوافق اآلراء
لمصطلح "إمكانية احترار عالمي منخفضة" .واقترح أحد األعضاء أن التحول إلى الھيدروفلوروكربون 32-بدال من
الھيدروفلوروكربون410-أ سيحقق منافع مناخية كبيرة نتيجة إمكانية االحترار العالمي المنخفضة
للھيدروفلوروكربون 32-مقارنة بالھيدروفلوروكربون410-أ وكمية الشحن األصغر وتحسين كفاءة الطاقة.
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 .147وأشار ممثل األمانة أيضًا إلى أن التغيير في اختيار التكنولوجيا منذ التقديم السابق لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية أدى إلى تكلفة كلية أقل للخطة ،وھكذا تم التعامل مع مسائل التكلفة التي كانت ھناك
مخاوف لألمانة بشأنھا في السابق .ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق اتصال لمواصلة مناقشتھا.
وطُلب من فريق االتصال االستناد إلى معارف الوكاالت المنفذة في مداوالته.
 .148وبعد تلقي تقرير فريق االتصال الذي أشار إلى أن المسائل ذات الصلة باختيار تكنولوجيا بديلة في قطاعات
تكييف الھواء والتبريد والرغاوى تم تناولھا بشكل مرض ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

االعتراف مع التقدير بالجھود المشكورة التي بذلتھا إندونيسيا من أجل وضع إجراء تنظيمي ومتعلق
بالسياسة العامة يتطلع إلى المستقبل الستدامة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا للفترة  2011إلى  2018لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  20في المائة من خطة األساس ،بمبلغ  12 692 684دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  968 452دوالرا أمريكيا ،ويشمل  300 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  39 000دوالر أمريكي لحكومة أستراليا؛ و8 901 102
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  667 583دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،و777 395
دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  58 305دوالرات أمريكية لليونيدو؛ و2 714 187
دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  203 564دوالرا أمريكيا للبنك الدولي؛

)ج(

اإلحاطة علما بأن حكومة إندونيسيا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  402.2طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  374.8طن من قدرات
استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال واالستھالك
المقدر البالغ  429.5طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  ،2010ھو نقطة البداية إلجمالي
التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)د(

خصم  135.0طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

اإلحاطة علما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تحول دون تقديم إندونيسيا لمقترح قبل عام  2015لتحقيق تخفيض
في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من الذي تم التعامل معه في المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)و(

المرافقة على مشروع االتفاق بين حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كما ھو موضح في المرفق الثالث والعشرين من ھذا التقرير؛

)ز(

مطالبة األمانة ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج أرقام الحد
األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بمستويات أقصى استھالك مسموح به
التي تنتج وفقًا لذلك؛

)ح(

مطالبة اليوئنديبي ،بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية ،بتقديم طلب تمويل لتحويل مبدالت الحرارة
كعنصر في الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا،
وذلك بمجرد أن تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بخصوص تمويل التحويل لتصنيع مبدالت الحرارة،
على أساس أن يكون من المفھوم أن مستوى التمويل سوف يتم حسابه على أساس ھذا المقرر ولن
يزيد عن  52 800دوالر أمريكي كحد أقصى وفقا لذلك؛

)ط(

مطالبة األمانة بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق؛
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)ي(

الموافقة على خطة التنفيذ األولى للفترة  ،2012-2011والشريحة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا بمبلغ  7 087 200دوالر أمريكي ،ويشمل
 300 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  39 000دوالر أمريكي لحكومة
أستراليا؛ و 4 000 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  300 000دوالر أمريكي
لليوئنديبي؛ و 777 395دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  58 305دوالرات أمريكية
لليونيدو؛ و 1 500 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  112 500دوالر أمريكي
للبنك الدولي.
)المقرر (42/64

األردن :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيدو
والبنك الدولي(
.149

عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/36و.Add.1

 .150وعقب العرض ،أثير بعض القلق حول حقيقة أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ركزت على تحويل قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الھيدروفلوروكربون410-أ .وباإلضافة إلى ذلك ،وعلى عكس السياسة العامة ،لم
يتم تناول الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب كأولوية ،وظھر بالكاد قطاع الرغاوى في المرحلة األولى .واستجابة
لھذا القلق ،أوضح أن األردن سيضمن التحويل في شركتين تم إنشائھما بعد عام  2007على نفقتيھما وذلك بعد تناول
قطاع أجھزة تكييف الھواء في الغرف بالكامل .وتم اإلقرار أيضا بأن الھيدروفلوروكربون410-ألف ھو البديل الوحيد
للھيدروكلوروفلوروكربون 22-لتكييف الھواء في البلدان ذات درجة حرارة مرتفعة مثل األردن والبلدان التي يصدر
إليھا .وكان من المھم أيضا األخذ في االعتبار أوضاع السوق والتكلفة.
 .151وتمت مناقشة المسائل المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن في فريق
اتصال .وبالرغم من التبادل المثمر للمعلومات واآلراء ،لم يكن ھناك الوقت الكافي لحل جميع العناصر الضرورية
للموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن في ھذا االجتماع .ولھذا تم اقتراح أن يعاد
تقديم المشروع إلى االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية وأن تعطى الوكاالت المنفذة أسبوعين إضافيين بعد
الموعد النھائي لتقديم المشروع لتمكينھا من تضمين مدخالت من المناقشات التي عقدت في ھذا االجتماع.
.152

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

مطالبة اليونيدو والبنك الدولي بإعادة تقديم المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن إلى االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية؛

)ب(

منح اليونيدو والبنك الدولي تمديدا لمدة أسبوعين بعد الموعد النھائي لتقديم خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن إلى االجتماع الخامس والستين لكي يتمكنا من تضمين مدخالت
من المناقشات التي عقدت في االجتماع الرابع والستين.
)المقرر (43/64

لبنان :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليوئنديبي(
.153

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/37

 .154وأثار مرة ثانية العديد من األعضاء مسألة تخفيضات قدرات استنفاد األوزون التي تتجاوز  10في المائة من
خط األساس .والحظ أحد األعضاء أن المقترح شمل مشروعا في قطاع تكييف ھواء الغرف واقترح إمكانية تأجيله
إلى المرحلة التالية وذلك إلمكانية االستفادة من أحدث تكنولوجيا في القطاع.
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 .155وعقب المناقشات في فريق االتصال بشأن اختيار التكنولوجيات ومستوى االلتزام ،تم اإلبالغ عن أن حكومة
لبنان قد التزمت بإزالة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  17.5في المائة أقل من خط أساس البلد
بحلول عام .2017
.156

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من ناحية المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان للفترة  2011إلى  2017لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  17.5في المائة من خط األساس بمبلغ  2 495 109دوالرات
أمريكية زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  187 133دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة لبنان وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  72.8طن من
قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  58.4طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال واالستھالك المقدر البالغ
 87.1طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  ،2010ھو نقطة البداية للخفض المجمع المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  20.0طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية للخفض المجمع المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

اإلحاطة علما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تحول دون تقديم لبنان لمقترح قبل عام  2015لتحقيق تخفيض في
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من الذي تم التعامل معه في المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الوردة في المرفق الرابع والعشرين بھذا التقرير؛

)و(

مطالبة أمانة الصندوق ،بمجرد معرفة بيانات خط األساس ،بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق
ليشمل أرقام الحد األقصى المسموح به لالستھالك وإخطار اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في
مستويات الحد األقصى المسموح به لالستھالك وفقا لذلك؛

)ز(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  1 500 000دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  112 500دوالر أمريكي لليوئنديبي.
)المقرر (44/64

المكسيك :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيدو
واليوئنديبي(
.157

عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/39و.Add.1

 .158وعقب العرض ،أعرب أعضاء عن تقديرھم لجدوى تكلفة الخطة .وأعرب أحد األعضاء عن قلقين ،األول
يتعلق بالمرحلة الثانية من عمليات التحويل والثاني المستوى المرتفع لخفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند
نسبة  35في المائة من خط األساس تقريبا .وتمت مناقشة ھذا القلق مع المكسيك ،وأخطر العضو اللجنة التنفيذية بنتائج
المناقشات .وفيما يتعلق بالقلق األول ،تم تحديد أنه بينما عمليتين من المرحلة الثانية للتحويل لم تكونا ذات جدوى من
حيث التكلفة ،فقد ساھمتا في جدوى التكلفة للنھج الشامل لالمتثال لھدف عام  .2020وفيما يتعلق بذلك القلق ،أضاف
ممثل اليونيدو بأن شركات التحويل للمرحلة الثانية كانت في حاجة إلى أن تصل إلى ھدف خفض بنسبة  35في المائة،
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خاصة وأن ھذه الشركات كانت تشتري من شركات النظم ولم يكن من الممكن استبعادھا من الخطة دون تھديد محتمل
للمشروع بكامله .وأكد أيضا ممثل اليوئنديبي أن عمليات التحويل لشركات المرحلة الثانية المشمولة في عنصر
مشروع شركات النظم ستتحقق من خالل إعادة التھيئة وأنه لن يجرى توفير معدات جديدة .وفيما يتعلق بالقلق الثاني،
وافقت المكسيك على االلتزام بخفض نسبته  10في المائة بحلول عام  2015وخفض بنسبة  30في المائة بحلول عام
 2018وعُدل االتفاق بناء على ذلك .واعتبر ھذا استجابة إيجابية من جانب المكسيك ال تحول دون تقديم المكسيك
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام  2015من أجل إزالة إضافية.
 .159وأعرب أيضا عضو آخر عن القلق بشأن إدراج قطاع الخدمة في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأوضح ممثل اليونيدو أن األنشطة في قطاع الخدمة ركزت على تناول إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في معدات الخدمة وبھذا تكون متمشية مع المبادئ التوجيھية للجنة
التنفيذية.
.160

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك للفترة  2011إلى  2018لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  30في المائة من خط األساس بمبلغ  16 250 031دوالرا
أمريكيا ،يتألف من مبلغ  3 891 279دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 291 846
دوالرا أمريكيا ومبلغ  11 225 029دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 841 877
دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية شملت
أيضا مبلغ  3 171 146دوالرا أمريكيا قد تمت الموافقة عليه لمشروعات إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 2 428 987دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 182 174دوالرا أمريكيا لليوئنديبي المستخدمان في تصنيع عازل البوليوريتان في شركة مابي،
الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع التاسع والخمسين ومبلغ  520 916دوالرا أمريكيا زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  39 069دوالرا أمريكيا لليونيدو لمشروع إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدمان في تصنيع
األيروسوالت في شركة سيميلكس ،الموافق عليه في االجتماع الثالث والستين(؛

)ج(

اإلحاطة علما بأن حكومة المكسيك وافقت على أن تكون نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام ھو
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ  1 214.8طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ
عنه في عام  2008طبقا للمادة السابعة لبروتوكول مونتريال ،وكانت آخر بيانات متاحة عند
الموافقة على مشروع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لشركة كابي الموافق عليه في االجتماع
التاسع والخمسين؛

)د(

اإلحاطة علما بأن خصم  66.8طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية للخفض المجمع المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لمشروعين تمت الموافقة عليھما في االجتماعين التاسع والخمسين
والثالث والستين ،وخصم إضافي يبلغ  350.3طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

اإلحاطة علما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تحول دون تقديم المكسيك لمقترح قبل عام  2015لتحقيق إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من اإلزالة الواردة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)و(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الوردة في المرفق الخامس والعشرين بھذا التقرير؛

)ز(

مطالبة أمانة الصندوق ،بمجرد معرفة بيانات خط األساس ،بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق
ليشمل أرقام الحد األقصى المسموح به لالستھالك وإخطار اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في
مستويات الحد األقصى المسموح به لالستھالك وفقا لذلك؛

)ح(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  5 132 196دوالرا أمريكيا،
ويشمل مبلغ  2 271 610دوالرات أمريكية ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  170 371دوالرا
أمريكيا لليونيدو ومبلغ  2 502 526دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 187 689
دوالرا أمريكيا لليوئنديبي.
)المقرر (45/64

ترينيداد وتوباغو :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي(
 .161عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/48و ،Corr.1وقال إن خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية شملت أنشطة للوفاء بالخفض بنسبة  35في المائة في االستھالك بحلول عام
 2020تمشيا مع المقرر  .44/60وذ ّكر أحد األعضاء االجتماع بأن المقرر  ،11/62الذي يسمح للبلدان التي كانت
ذات حجم استھالك منخفض في الماضي في قطاع الخدمة فقط ،والتي يزيد استھالكھا عن  360طنا متريا ،بتحقيق
تدابير الرقابة حتى عام  ،2020والمشار إليه في الوثيقة ،ال ينطبق على ترينيداد وتوباغو ألنھا لم تعد من البلدان ذات
حجم االستھالك المنخفض ولديھا استھالك أيضا في قطاع التصنيع .غير أنه نظرا للظروف الخاصة للبلد ،يمكن
الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بصفة استثنائية.
.162

وقررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ وعلى أساس استثنائي ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو للفترة  2011إلى  2020للوفاء بالخفض المقرر
على االستھالك بنسبة  35في المائة ،وذلك بمبلغ  1 462 733دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  109 705دوالرات أمريكية لليوئنديبي ،على أساس الفھم بأن:
)(1

مبلغ  1 288 933دوالرا أمريكيا يقدم لمعالجة استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد للوصول إلى حد التخفيض بنسبة 35
في المائة في عام  2020تماشيا مع المقرر 44/60؛

)(2

مبلغ  173 800يقدم للعنصر االستثماري إلزالة  2.5طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في قطاع تصنيع الرغاوى؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن حكومة ترينيداد وتوباغو وافقت على يكون خط األساس المقدر البالغ  46.2طن
من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي ال ُمبلغ عنه في إطار الخطة
والبالغ  38طنا و 54.5طن من قدرات استنفاد األوزون لعامي  2009و 2010على التوالي،
والمبلغ عنھما بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض في
استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  17.9طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض في االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة ترينيداد وتوباغو واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق السادس والعشرين بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح وفقا لذلك؛

)و(

الموافقة على خطة التنفيذ األولى للفترة  2012-2011وعلى الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو بمبلغ  559 900دوالر أمريكي ،زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  41 993دوالرا أمريكيا لليوئنديبي.
)المقرر (46/64

أوروغواي :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي واليونيدو(
 .163عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/47موضحا أن اليوئنديبي ،بوصفه الوكالة
الرئيسية ،طلب بالنيابة عن حكومة أوروغواي تأجيل النظر في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
إلى اجتماع الحق.
 .164وطلب أحد البلدان إلى اليوئنديبي توضيح سبب التأجيل .وأشار اليوئنديبي إلى أن حكومة أوروغواي أفادت
بأنھا "استعرضت بعناية المقترح الذي كان الصندوق المتعدد األطراف على استعداد لقبوله وتقديمه إلى اللجنة
التنفيذية واستنتجت أن أوروغواي بحاجة إلى إزالة كمية أكبر من االستھالك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل االمتثال لتجميد عام  2013والتخفيض البالغ  10في المائة في عام
 .2015وانعكس ذلك بوضوح في المقترح األصلي لخطة أوروغواي التي قدمت إلى أمانة الصندوق المتعدد
األطراف في  4أبريل/نيسان  .2011وبعد تنقيح األمانة ،فإن المقترح المعدل لخطة أوروغواي لن يسمح للبلد
باالمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال بدون تكبد البلد لتكاليف كبيرة.
 .165وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بأن تقديم المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي قد تم تأجيلھا من قبل اليوئنديبي بناء على طلب من حكومة أوروغواي.
أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين
 .166عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29وقال إن حكومتي ألمانيا واليابان ،فضال عن
اليوئنديبي ،الوكالة المنفذة الرئيسية ،واليونيب واليونيدو والبنك الدولي أعادت تقديم ،بالنيابة عن حكومة الصين ،عدة
وثائق كي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية في ھذا االجتماع ،فضال عن وثائق إضافية تتناول :خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ وخطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات؛
وبرنامج وطني للتمكين في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ،يتناول األنشطة في قطاع
خدمة التبريد؛ والتنسيق الوطني بشأن الخطة .وقال إن األمانة عممت الوثائق ألنه وجد أنھا مھمة لتقديم جميع
العناصر إلى اللجنة التنفيذية عند النظر في الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وحث مراقب وكالة التحقيقات البيئية الصين على النظر في تكنولوجيات بديلة
الستخدامھا بدال من الھيدروفلوروكربون410-أ في قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف والھيدروفلوروكربون245fa-
في تطبيقات الرغاوى من أجل تفادي االستثمار في تكنولوجيات قديمة.
 .167وبعد المناقشة ،أعاد الرئيس عقد فريق االتصال المعني بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
للصين ،الذي أنشئ في االجتماع الثالث والستين ،على أن يعمل ممثل سويسرا كميسر للفريق ،لمواصلة النظر في
المرحلة األولى من الخطة .واستمعت اللجنة التنفيذية في وقت الحق إلى تقرير من ميسر فريق االتصال الذي قال إن
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الفريق توصل إلى اتفاق بشأن المرحلة األولى من الخطة ،فضال عن مشروعين تدليليين وأنه يمكن النظر في الخطة
القطاعية للمذيبات في االجتماع الثالث والستين.
 .168وأعرب ممثل الصين عن شكره ألعضاء فريق االتصال والوكاالت الثنائية والمنفذة وأعضاء األمانة على
جھودھم في الوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فضال
عن المشروعين التدليليين .وأضاف أن الصين أزالت ،على مدار العشرين سنة السابقة 100 000 ،طن من إنتاج
المواد المستنفدة لألوزون و 110 000طن من استھالك المواد المستنفدة لألوزون ،وأن ھذا االتفاق سيساعد الصين
على معالجة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .كما أعرب عن شكره للجنة
التنفيذية على مرونتھا وتفھمھا وأكد على أن الصين تأخذ وعدھا بتنفيذ االتفاق محمل الجد .وكرر أعضاء آخرون في
اللجنة التنفيذية ھذه التعبيرات وأعربوا عن شكرھم للصين على نھجھا البناء في المفاوضات.
مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون/22-الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
إلى ثاني أكسيد الكربون مع تكنولوجيا بروميد الميثيل كعامل نفخ مشترك في رغاوى البوليستيرين المسحوبة
بالضغط في شركة  Feininger (Nanjing) Energy Saving Technologyالمحدودة )اليوئنديبي(
.169

قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة على المشروع التدليلي للتحويل من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون-
/22الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب إلى ثاني أكسيد الكربون مع تكنولوجيا بروميد الميثيل
كعامل نفخ مشترك في رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط في شركة Feininger
 (Nanjing) Energy Saving Technologyالمحدودة بمجموع تكاليف قدرھا 1 973 300
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  147 998دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛

)ب(

خصم  12.3طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض في االستھالك المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
)المقرر (47/64

مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى تكنولوجيا
اإليزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة Zhejiang Kindly Medical
 Devicesالمحدودة )اليوئنديبي واليابان(
.170

قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة على المشروع التدليلي للتحويل من تكنولوجيا قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب إلى تكنولوجيا اإليزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة
 Zhejiang Kindly Medical Devicesالمحدودة بمجموع تكاليف قدرھا  352 051دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  26 404دوالرات أمريكية لليوئنديبي و 205 616دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  26 730دوالرا أمريكيا لحكومة اليابان؛

)ب(

خصم  3.1طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض في االستھالك المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
)المقرر (48/64

52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )اليوئنديبي واليونيب واليونيدو
والبنك الدولي وألمانيا واليابان(
.171

قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

االعتراف مع التقدير العميق بالجھود المشكورة التي بذلتھا الصين لتنفيذ أنشطة اإلزالة في خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بقطاعات رغاوى البوليوريتان ورغاوى
البوليستيرين المسحوبة بالضغط والتبريد الصناعي والتجاري والتبريد وتكييف الھواء وقطاع
الخدمة لتمكينھا من تحقيق أھداف اإلزالة لعامي  2013و 2015المنصوص عليھا في بروتوكول
مونتريال؛

)ب(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة  2011إلى  2015لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  10في المائة من خط األساس ،بمبلغ  256 000 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لحكومة ألمانيا وحكومة اليابان واليوئنديبي واليونيب واليونيدو
والبنك الدولي ،على أساس الفھم أنه يمكن النظر في تمويل لقطاع المذيبات ال يتجاوز 5 000 000
زائد تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي في االجتماع الخامس والستين؛

)ج(

اإلحاطة علما بأن حكومة الصين وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  19 408.8طن
من قدرات استنفاد األوزون ،والمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  18 602.7طن من
قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
واالستھالك المقدر البالغ  20 215.0طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  ،2010ھو نقطة البداية
للخفض المجمع المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)د(

خصم  3 320.0طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية للخفض المجمع المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق السابع والعشرين بھذا التقرير؛

)و(

مطالبة أمانة الصندوق ،بمجرد معرفة بيانات خط األساس ،بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق
ليشمل أرقام الحد األقصى المسموح به لالستھالك المؤھل وإخطار اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج
في مستويات الحد األقصى المسموح به لالستھالك المؤھل وفقا لذلك؛

)ز(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ ذات الصلة للفترة  2012-2011بمبلغ
 133 937 036دوالرا أمريكيا ،ويشمل  459 023دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 51 260دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا؛ و 80 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 10 400دوالر أمريكي لحكومة اليابان؛ و 25 740 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  1 930 500دوالر أمريكي لليوئنديبي؛ و 1 579 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  176 703دوالرات أمريكية لليونيب؛ و 57 802 000دوالر أمريكي زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  4 335 150دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ و 38 859 000دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 914 000دوالر أمريكي للبنك الدولي.
)المقرر (49/64

 .172طلبت ممثلة بلجيكا في وقت الحق إدراج وجھة نظر بلجيكا بشأن اختيار التكنولوجيات واالستراتيجيات
الواردة في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي نُظر فيھا خالل ھذا االجتماع .وقالت إنه نُظر
53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53

إلى الجھود الرامية لمعالجة ھذه المسائل في ضوء الفقرة  9من المقرر  6/XIXالصادر عن االجتماع التاسع عشر
لألطراف ،الذي دعا األطراف إلى تشجيع اختيار بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تقلل األثر البيئي إلى
الحد األدنى ،وخاصة األثر على المناخ وتراعي أيضا غيرھا من اعتبارات الصحة والسالمة واالعتبارات
االقتصادية .كما قالت إن الفقرة  11من ذلك المقرر أصدر تكليفا محددا للجنة التنفيذية ،عند وضع وتطبيق معايير
التمويل للمشروعات والبرامج ،إليالء األولوية للمشروعات الفعالة من حيث التكاليف التي تركز على جملة أمور
منھا) :أ( البدء بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األعلى من حيث قدرات استنفاد األوزون ،مع األخذ في
الحسبان الظروف الوطنية ،و)ب( المواد األخرى والبدائل التي تقلل اآلثار األخرى على البيئة ،بما في ذلك اآلثار
على المناخ مع األخذ في الحسبان إمكانيتھا من حيث االحترار العالمي واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات
الصلة .وأشارت إلى أنه ينبغي مناقشة عدة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى ھذا
االجتماع في ضوء ذلك .وترى بلجيكا أن على اللجنة التنفيذية التزام أمام األطراف في بروتوكول مونتريال لتبين
بجدية كيف تقوم بواليتھا ،وفي ضوء ذلك ،على اللجنة التنفيذية واألطراف مواصلة العمل معا في روح الفقرة  11من
المقرر  ،6/XIXمثلما حدث خالل ھذا االجتماع بأكمله ،للنظر إلى ما إذا كان تم إيالء األولوية إلى إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب أوال وما إذا كانت الخطط القطاعية أعطت األولوية إلى البدائل منخفضة األثر
على المناخ .واختتمت باإلعراب عن التزام بلجيكا بمواصلة العمل مع أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة
واألطراف إليجاد نھج معقول للموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مع األخذ في
الحسبان الوالية الصادرة عن األطراف والظروف الوطنية لألطراف.

البند  9من جــــدول األعمــال :تقرير عن تنفيذ مشروعات التخلص )المقرر (19/58
 .173عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/49التي تقدم معلومات عن الخبرات
المكتسبة في تطبيق المقرر  19/58لتنفيذ المشاريع التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون .ولوحظ أنه بينما
يمكن إعطاء وقت إضافي للوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة لإلبالغ عن كيفية استعمال المبادئ التوجيھية المؤقتة،
من أجل االمتثال للمقرر )19/58أ() ،(3كان عليھا أن تبلغ سنويا عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في
المشروعات التدليلية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون.
.174

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق باستخدام المبادئ التوجيھية المؤقتة لتمويل المشروعات التدليلية
للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا ،واضعة في اعتبارھا أنه ال يوجد حتى
اآلن سوى قدر قليل جدا من الخبرة في تنفيذ المشروعات التجريبية كاملة؛

)ب(

مطالبة الوكاالت المنفذة بتقديم معلومات مستكملة إلى األمانة بشأن كيفية استخدام ھذه المبادئ
التوجيھية في تنفيذ المشروعات التجريبية الموافق عليھا للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
والتجريبية خالل مراحل تنفيذھا ،على أن يكون ذلك في موعد ال يتجاوز االجتماع التاسع والستين؛

)ج(

إعادة تأكيد على أنه تمشيا مع المقرر )19/58أ() ،(3يُطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة اإلبالغ
سنويا إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في المشروعات
التدليلية بشأن التخلص ،ابتداء من السنة األولى بعد الموافقة على المشروع ،وإدراج ھذه التقارير
معلومات عن :كميات المواد المستنفدة لألوزون المختلفة المجمعة أو التي تم تعريفھا ،ونقلھا،
وتخزينھا وتدميرھا ،فضال عن معلومات عن الترتيبات المالية واإلدارية والتمويل المشترك ،وأي
مسائل أخرى ذات صلة ،وذلك اعتبارا من االجتماع السادس والستين؛

)د(

مطالبة األمانة بإعداد تقرير لعرضه على اللجنة التنفيذية للنظر فيه في االجتماع السبعين على
أساس الفقرة الفرعية )ب( أعاله ،وتلخيص الخبرة المكتسبة ،وتقديم توصيات للعمل في المستقبل؛
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)ھ(

مطالبة األمانة بمواصلة استخدام المبادئ التوجيھية المؤقتة وتطبيقھا أيضا على مشروعات رائدة
للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض إلى أن تنظر اللجنة في التقرير المطلوب في )د( أعاله.
)المقرر (50/64

البند  10من جــــدول األعمــال :تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ
)المقررات  62/62 ،45/59و(62/63
.175

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/50

 .176وكان ھناك توافق عام في اآلراء على أنه بالرغم من إنجاز الكثير من األعمال بصدد مؤشر الصندوق
المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ ،إال أنه ينبغي إجراء المزيد من المناقشات المتعمقة لتوضيح الغرض
الفعلي لھذا المؤشر ،والھدف منه والمستخدمين النھائيين ،حسبما تم بيانه في االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية.
وسيكون من المفيد أيضا االستعانة بآراء وخبرات الوكاالت المنفذة وخبراء آخرين ،عند االقتضاء.
 .177وقال عدة أعضاء في اللجنة التنفيذية إنھم وجدوا فائدة في تطبيق مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق
باألثر على المناخ في مقترحات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قيد االستعراض في ھذا
االجتماع ،وذلك في بحث الخيارات المتعلقة بالتكنولوجيات البديلة .ومع ذلك ،أشير إلى أن لھذا المؤشر قيود معينة
مثل عدم القدرة على أخذ عوامل في الحسبان ،مثل تأثير تحديثات المعدات واستعمال المؤشر في تحليل القطاع.
وباإلضافة إلى ذلك ،كانت ھناك حاجة إلى أن توضح اللجنة التنفيذية ما ھو الھدف والغرض الرئيسيان من المؤشر
من أجل تحديد سير العمل المتعلق بتطوير النموذج في المستقبل.
.178

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق
باألثر على المناخ؛

)ب(

مواصلة مناقشة مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ في اجتماعھا الخامس
والستين.
)المقرر (51/64

البند  11من جــــدول األعمــال :الحسابات المؤقتة لعام 2010
 .179عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/51وذكر أن أمين الخزانة فسر أن الرسوم
المتعلقة بصافي الخسائر من آلية صعر السعر الثابت تم تجميعھا تحت التكاليف التشغيلية لألمانة .وبما أن ھذه
الخسائر لم ترتبط بالتكاليف التشغيلية لألمانة ،فقد اقترح إعادة تصنيف خسائر آلية صرف الصرف الثابت لكي
تنعكس بطريقة مختلفة في البيانات المالية .وأثناء المناقشة ،اقترح أحد األعضاء أن تنعكس خسائر آلية سعر الصرف
الثابت كبند في الجدول  1-1من بيان مصروفات أمانة الصندوق.
.180

وبعد المناقشة ومزيد من التشاور حول الصياغة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بالحسابات المؤقتة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/51؛

)ب(

اإلحاطة علما بأن الحسابات النھائية لعام  2010للصندوق ستقدم إلى اللجنة في اجتماعھا الخامس
والستين وسيجرى إدخال مزيد من التعديالت إذا تطلب األمر؛
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)ج(

اإلحاطة علما بأن اإلجراءات التي اتخذھا أمين الخزانة في عام  2010لتعكس التعديالت الناتجة
عن تسوية حسابات عام 2009؛

)د(

مطالبة أمين الخزانة بإعادة تصنيف الخسارة من آلية سعر الصرف الثابت المصنفة حاليا على أنھا
نفقات األمانة ،كبند منفصل في البيان المالي.
)المقرر (52/64

البند  12من جــــدول األعمـــــال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
 .181عرض ممثل أستراليا ،بصفته منسق الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج ،تقرير الفريق الفرعي الوارد في
الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/52فأشار إلى إحراز تقدم بصدد نص لمقرر محتمل بشأن المبادئ
التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وقال إن الفريق الفرعي سيناقش المبادئ التوجيھية في
االجتماع الخامس والستين.
.182

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بتقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/52؛

)ب(

مطالبة الفريق الفرعي بمواصلة مناقشاته حول المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ المقرر .47/60
)المقرر (53/64

البند  13من جــــدول األعمـــــال :مسائل أخرى
تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في ھايتي بعد آثار الزلزال المدمر في عام ) 2010مقدم من اليونيب استجابة
للمقررين  52/61و(70/62
 .183عرض ممثل اليونيب الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.ExCom/64/Inf.2/Rev.1التي تحتوي على تقرير
مؤقت عن إستراتيجية وخطة عمل لمساعدة ھايتي على العودة إلى مستوى التنفيذ لبروتوكول مونتريال ،ذلك المستوى
السائد قبل وقوع الزلزال .وأبرز التقرير التحديات الخاصة التي تواجه ھايتي في أعقاب الزلزال المدمر ،وشدد على
أن إعادة تعمير ھذا البلد تتم بخطى بطيئة ،وعلى نطاق ال يلبي االحتياجات القائمة .فقد دمر ما نسبته  90في المائة من
البنية التحتية ،ويطلب اليونيب ،بالتشاور مع اليوئنديبي ،إذنا خاصا للسماح بمرونة في تنفيذ المشروعات الموافق
عليھا ،فضال عن إعداد خطة البلد إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 .184وأيد عدة أعضاء الطلب المقدم من اليونيب واليوئنديبي وشددوا على أن التقرير ينبغي النظر إليه كوثيقة
"حية" .وقالوا أيضا أن التحدي أمام الوكاالت يتمثل اآلن في إعداد مقترحات عملية ملموسة لمساعدة ھايتي.
 .185وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بتقرير ممثل اليونيب بشأن تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في ھايتي بعد أثر
الزلزال المدمر لعام .2010
تاريخ ومكان االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية
 .186ذ ّكرت كبيرة مسؤولي الصندوق اللجنة التنفيذية بأنه تقرر في االجتماع الثالث والستين أن يعقد االجتماع
الخامس والستين في بالي )إندونيسيا( من  6إلى  10نوفمبر/تشرين الثاني  ،2011وذلك في األسبوع السابق لالجتماع
الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال .غير أنه ،منذ االجتماع الثالث والستين ،تلقت أمانة األوزون
رسالة من حكومة إندونيسيا تطلب فيھا عقد االجتماع الثالث والعشرين في أسبوع الحق .ونظرا لھذا التغيير ،اتصلت
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األمانة بحكومة إندونيسيا بغية عقد االجتماع الخامس والستين في أسبوع الحق أيضا .ونتيجة لھذه المناقشات ،سيعقد
االجتماع الخامس والستين في بالي )إندونيسيا( من  13إلى  17نوفمبر/تشرين الثاني .2011
 .187وقررت اللجنة التنفيذي عقد اجتماعھا الخامس والستين في بالي )إندونيسيا( من  13إلى  17نوفمبر/تشرين
الثاني  ،2011وبالتالي تعديل المقرر .65/63
)المقرر (54/64
تقديم الثناء إلى السيد راجيندرا شندي
 .188في نھاية االجتماع ،قدم الثناء إلى السيد راجيندرا شندي ،الذي يحضر آخر اجتماع للجنة التنفيذية بصفته
رئيسا لبرنامج عمل األوزون في برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ،وذلك اعترافا بما قدمه من عون كبير وتفانيه
في حماية طبقة األوزون .وكان السيد شندي ،أثناء فترة واليته ،من رواد الشبكات اإلقليمية لليونيب ،وساعد في
تعزيزھا ،ولعب دورا رئيسيا في تأمين تمويل برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال .وشكر السيد شندي اللجنة
التنفيذية على ما اكتسبه من دروس مفيدة ،وأعرب عن أمله في االستمرار في المساھمة في عملھا من الصفوف
الجانبية.

البند  14من جــــدول األعمـــــال :اعتماد التقرير
 .189اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/L.1

على

أساس

مشروع

التقرير

الوارد

في

الوثيقة

البند  15من جــــدول األعمـــــال :اختتام االجتماع
 .190بعد تبادل المجامالت المعتادة ،أعلن الرئيس عن اختتام االجتماع في الساعة  6:45من مساء يوم الجمعة
 29يوليه/تموز .2011
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الصفحة 1
المرفق األول

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول األول :حالة الصندوق من ) 2011-1991بالدوالرااألمريكي(
حتى  22يوليه  /تموز 2011
الدخل
اإلسھامات التي وصلت :
دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة
أذونات الصرف الموجودة
التعاون الثنائي
الفوائد المكتسبة
دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى
دخول متنوعة

2,460,563,389
34,273,214
137,274,400
204,280,554
453,747
13,234,363

مجموع الدخل

2,850,079,668

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

2,453,065,446

610,423,993
197,725,418
614,650,957
1,029,811,331
453,747
-

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية )(2010 -1991
تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2013
أجر أمانة الخزانة )(2011-2003
تكاليف الرصد و التقييم )(2009-1999
تكاليف المراجعة التقنية )(2010-1998
تكاليف استراتيجية االعالم )(2004-2003
بما فيھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004
التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت
خسائر /مكاسب في القيمة

85,325,772
4,050,550
3,028,504
1,709,960
104,750
137,274,400
)(27,646,421

مجموع التخصيصات واالحتياطات

2,656,912,962

أموال نقدية
أذونات صرف:
2011
2012
2013
2014
غير مجدول

الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

158,893,492
5,573,667

14,783,900
8,209,219
1,851,206
3,855,222

34,273,214
193,166,706

* تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا
الوكاالت المنفذة بعد .وتعكس أرقام جرد األمانة بشأن المبالغ الصافية الموافق عليھا .ويجري استعراض ھذه
األرقام في تمرين التسوية الجاري.
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Annex I
الصفحة 2

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :2موجز حالة اإلسھامات واإليرادات األخرى في الفترة 2011 -1991
حتى  22يوليه  /تموز 2011

الوصف

1991-1993

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

1991 - 2008

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,000,001

474,000,000

368,028,480

2,414,366,078

133,342,202

132,940,489

133,346,281

2,813,995,051

206,290,209

381,555,255

412,846,114

407,967,672

417,556,075

337,889,281

2,164,104,606

118,313,414

115,037,690

63,107,678

2,460,563,389

11,909,814

21,445,913

21,315,399

48,014,207

19,098,367

126,149,955

2,990,207

4,645,530

3,488,708

137,274,400

0

0

0

0

1,897,001

1,897,001

8,521,348

9,256,028

14,598,838

34,273,214

393,465,069

434,292,027

429,283,071

465,570,282

358,884,649

2,292,151,562

129,824,969

128,939,247

81,195,224

2,632,111,003

8,098,267

0

0

0

32,471,642

40,569,909

0

405,792

0

40,975,701

31,376,278

38,274,982

10,716,930

8,429,718

9,143,831

122,214,516

3,517,233

4,001,242

52,151,057

181,884,048

92.61%

91.90%

97.56%

98.22%

97.52%

94.94%

97.36%

96.99%

60.89%

93.54%

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

195,393,757

4,403,437

3,645,451

837,909

204,280,554

453,747

453,747

0

0

0

453,747

1 442 103
1,442,103

1 297 366
1,297,366

1 223 598
1,223,598

1 125 282
1,125,282

1 386 177
1,386,177

3 377 184
3,377,184

9 851 710
9,851,710

1 741 884
1,741,884

909 467
909,467

731 303
731,303

13 234 363
13,234,363

217,422,212

423,288,168

480,201,141

484,354,955

486,330,908

406,253,394

2,497,850,777

135,970,290

133,494,165

82,764,436

2,850,079,668

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

1991 - 2008

إسھامات متعھد بھا
دفعات نقدية  /وصلت
4,366,255
مساعدة ثنائية
0
إذونات صرف
210,656,464
مجموع الدفعات
0
إسھامات متنازع فيھا
24,272,777
تعھدات غير مسددة
نسبة المدفوعات إلى التعھدات89.67%
الفوائد المكتسبة
دخــل اضافــي
إيرادات تن ة
إ ادات
متنوعة
مجموع الدخل

أرقام متراكمة
مجموع التعھدات
210,656,464
مجموع الدفعات
89.67%
نسبة المدفوعات إلى التعھدات
217,422,212
مجموع الدخل
مجموع اإلسھامات غير المسددة 24,272,777
كنسبة مئوية من مجموع التعھدات10.33%
إسھامات غير مسددة من بلدان
24,272,777
ذات االقتصاد االنتقالي
النسبة المئوية من المبالغ غير
المسددة من البلدان ذات
10.33%
االقتصاد االنتقالي بالقياس إلى
التعھدات
1991-1993

234,929,241

2009

2009

2010

2010

2011

2011

1991 - 2011

1991 - 2011

424,841,347

472,567,009

440,000,001

474,000,000

368,028,480

2,414,366,078

133,342,202

132,940,489

133,346,281

2,813,995,051

393,465,069

434,292,027

429,283,071

465,570,282

358,884,649

2,292,151,562

129,824,969

128,939,247

81,195,224

2,632,111,003

92.61%

91.90%

97.56%

98.22%

97.52%

94.94%

97.36%

96.99%

60.89%

93.54%

423,288,168

480,201,141

484,354,955

486,330,908

406,253,394

2,497,850,777

135,970,290

133,494,165

82,764,436

2,850,079,668

31,376,278

38,274,982

10,716,930

8,429,718

9,143,831

122,214,516

3,517,233

4,001,242

52,151,057

181,884,048

7.39%

8.10%

2.44%

1.78%

2.48%

5.06%

2.64%

3.01%

39.11%

6.46%

31,376,278

32,602,722

9,811,798

7,511,983

6,020,412

111,595,970

2,670,566

3,141,513

3,326,537

120,734,586

7.39%

6.90%

2.23%

1.58%

1.64%

4.62%

2.00%

2.36%

2.49%

4.29%

مالحظة :البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ھي :أذربيجان  ،بيالروس ،بلغاريا  ،الجمھورية التشيكية  ،استوانيا  ،ھنغاريا  ،التفيا  ،ليتوانيا  ،بولندا ،
التحاد الروسي  ،سلوفاكيا  ،سلوفينيا  ،طاجكستان  ،أوكرانيا  ،أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد  2004طبقــــا للمقـــــــرر

.39/XVI
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الصفحة 3

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :3موجز حالة اإلسھامات في الفترة 2011-1991
حتى  22يوليه  /تموز 2011

الطرف
أندورا
استراليا *
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا *
قبرص
الجمھورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
ھنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
الكويت
التفيا
لليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
ھولندا
نيوزيلندا
النرويج
بنما
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب افريقيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
تركمانستان **
أوكرانيا
االمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان
المجموع الفرعي
إسھامات متنازع فيھا***
المجموع

اسھامات
متفق عليھا

دفعات نقدية

أذونات
الصرف

تعاون ثنائي

اسھامات
غير مسددة

34,764
53,885,957

21,779
52,614,050

0
1,271,907

0
0

12,985
0

29,820,885
893,835
2,757,648
36,953,779
1,249,950
99,311,374
557,846
8,063,325
24,366,454
270,863
19,144,452
215,163,852
313,361,380
15,477,570
5,309,587
1,107,552
9,409,152
11,567,842
168,558,417
557,099,376
286,549
479,970
273,840
738,691
2,486,973
180,788
187,674
57,032,746
8,113,608
21,548,286
16,915
9,958,006
12,920,688
440,060
105,073,728
531,221
2,416,550
1,405,400
3,793,691
84,244,396
37,654,049
41,139,728
106,504
293,245

28,709,882
311,683

16,915
7,673,016
10,605,959
213,435
0
459,245
2,400,028
1,405,400
3,763,691
77,148,176
35,965,676
39,226,498
29,757
5,764

131,790
0
0
0
0
9,782,205
0
248,020
161,053
0
399,158
15,272,729
47,511,445
0
46,494
0
0
152,462
15,287,208
17,758,173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,000
101,700
0
0
71,976
16,523
0
30,000
3,184,763
1,688,374
1,913,230
0
0

0
0
0
0
0
3,855,222
0
0
0
0
0
0
19,437,658
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

979,213
582,152
2,757,648
0
0
853,494
0
0
0
0
0
9,634,760
2,033,034
1,260,638
604,927
59,894
0
7,590,709
5,246,730
5,429,306
0
0
0
543,148
0
0
0
0
0
0
0
2,171,991
2,213,029
226,625
105,073,728
0
0
0
0
3,911,458
0
0
76,747
287,481

9,217,690
559,639
190,095,816
647,742,136
690,604
2,813,995,051
40,975,701

1,082,925
559,639
189,530,816
593,497,025
188,606
2,460,563,389
0

0
0
565,000
21,567,191
0
137,274,400
0

0
0
0
10,980,334
0
34,273,214
0

2,854,970,752

2,460,563,389

137,274,400

34,273,214

8,134,764
0
0
21,697,586
501,998
181,884,048
40,975,701
222,859,749

0
36,953,780
1,249,950
84,820,454
557,846
7,815,305
24,205,401
270,862

18,745,294
190,256,363
244,379,243
14,216,932
4,658,166
1,047,658
9,409,152
3,824,671

148,024,479
533,911,897
286,549
479,969
273,839
195,543
2,486,973
180,788
187,674
57,032,746
8,113,607
21,548,286

خسائر/مكاسب
الصرف المبلغ
السلبي=مكسب
0
522,471
-997,918
0
0
710,805
0
-4,177,602
0
173,477
-917,062
10,832
-708,738
-15,613,347
-2,691,984
-1,517,252
-76,259
22,369
485,136
0
3,291,976
0
0
-2,483
0
0
-79,210
0
-1,388
0
225,284
270,900
0
0
198,162
0
0
0
0
0
-569,654
-538,242
-2,129,153
0
0
0
0
-3,537,544
0
0
-27,646,421

* ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتھا بعد موافقات االجتماع  39باألخذ باالعتبار تسوية قامت بھا
األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع  40و ھي 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  2004و بالتالي من المفروض أال تؤخذ
أمريكي .
دوالر أ ك
 5.764د ال
قيمتھا 5 764
البالغة ق ت ا
لسنة  2005ال الغة
ته ل نة
مساھمته
باالعتبار اھ
اال ت ا
*** المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسھامات  1996تظھر ھنا من أجل التسجيل
فقط كما يظھر مبلغ الواليات المتحدة األمريكية بدون اسھامات عامي  2007و  .2008و المبلغ االضافي لـ284.227
دوالر أمريكي يظھر في جدول االسھامات لعام .2010

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex I
الصفحة 4
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :4حالة االسھامات لعام 2011
حتى  22يوليه  /تموز 2011

الطرف
أندورا

اسھامات متفق عليھا

أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
قبـــرص
الجمھورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
ھنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مــالطــة
موناكو
ھولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

12,948
2,892,711
1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,346,281

المجموع

133,346,281

المجموع الفرعي

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

أذنات الصرف

2,892,711
456,621

1,783,865
32,375
110,311
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976

3,855,222

565,000
2,776,808

5,553,617

720,345
5,455,623
26,910,144
29,138
16,188

146,900

137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865

101,981
155,400
1,733,684
1,968,403

10,751,755
2,445,747
63,107,678
0
63,107,678

5,190,000
3,488,708
0
3,488,708

14,598,838
0
14,598,838

اسھامات غير مسددة
12,948
0
979,213
8,094
32,375
0
0
853,494
0
0
0
0
0
9,634,760
5,553,617
964,777
394,976
59,894
0
678,257
2,766,022
)(146,900
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
810,995
853,083
113,313
1,942,503
0
0
4,804,458
0
0
1,619
72,844
0
21,697,586
12,950
52,151,057
0
52,151,057

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :5حالة االسھامات لعام 2010
حتى  22يوليه  /تموز 2011

الطرف
أندورا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
قبـــرص
الجمھورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
ھنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مــالطــة
موناكو
ھولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

اسھامات متفق عليھا
12,948
2,892,711

1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
28,927,541
12,950
132,940,489
المجموع الفرعي
إسھامات متنازع فيھا* 405,792
133,346,281
المجموع

تعاون ثنائي

دفعات نقدية
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أذنات الصرف

اسھامات غير مسددة

12,911
2,892,711

37
0

1,435,834

0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
85,315
)(1,262,066
295,861
209,952
0
0
678,257
988,929
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
810,995
853,083
113,313
1,942,503
0
0
)(893,000
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
4,001,242
405,792
4,407,034

1,783,865
32,375
4,489,632
71,225
363,904
1,196,258
25,900

912,976
9,907,090
4,628,014
668,916
185,024
59,894
720,345
6,577,316
25,702,795
29,138
16,188

329,395
90,965

207,355
1,262,066

9,256,028

655,400
1,207,349

137,594
27,519
4,856
3,031,923
414,401
1,265,865

101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403

893,000

10,751,755
28,927,541
115,037,690
0
115,037,690

4,645,530
0
4,645,530

ا* مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية.

9,256,028
0
9,256,028
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :6حالة االسھامات لعام 2009
حتى  22يوليه  /تموز 2011
الطرف
أندورا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا
بلغاريا
كندا
قبـــرص
الجمھورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
ھنغاريا
آيسلندا
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
اليابان
التفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
مــالطــة
موناكو
ھولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومــانيا
االتحاد الروسي
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
طاجيكستان
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان
المجموع

اسھامات متفق
عليھا

8,868
2,892,711

1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,342,202

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

أذنات الصرف

اسھامات غير
مسددة

8,868
2,892,711

0
0

1,435,834

0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
)(85,315
)(2,199,392
)(0
)(0
0
0
678,257
1,381,252
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
550,000
506,863
0
1,942,503
0
0
565,000
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
3,517,233

1,783,865
32,375
4,719,586
71,225
363,904
1,196,258
25,900

912,976
9,997,393
9,256,028
964,777
394,976
59,894
720,345
6,687,842
26,749,966
29,138
16,188

99,440
90,965

287,682
2,199,392

4,628,014

152,550
160,178

137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
260,995
346,219

113,313
101,981
155,400
4,239,458
1,733,684
1,968,403

10,751,755
25,439,999
118,313,414

3,893,334
2,990,207

8,521,348

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex I
الصفحة 7

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :7حالة االسھامات لعام 2008
حتى  22يوليه  /تموز 2011
الطرف
أستراليا

اسھامات متفق عليھا
2,660,143

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

أذنات الصرف

اسھامات غير مسددة

2,660,143

0

1,435,341

0
8,355
30,077
0
0
0
0
0
0
0
0
84,750
5,730,311
0
0
0
0
665,975
1,974,763
)(33,900
0
0
40,103
0
0
0
1,152,209
0
0
0
0
0
1,838,039
0
0
)(565,000
0
)(88,787
1,671
65,167
0
)(0
23,393
10,927,125
17,581,918
28,509,043

النمسا
1,435,341
أذربيجان
8,355
بيالروس
30,077
1,786,239
بلجيكا
1,786,239
28,406
بلغاريا
28,406
3,760,293
كندا
940,073
4,700,366
65,167
قبـــرص
65,167
305,783
الجمھورية التشيكية
305,783
1,199,738
الدانمرك
1,199,738
استونيا
20,051
20,051
فنلندا
890,613
890,613
فرنسا
842,980
9,148,063
10,075,793
ألمانيا *
0
2,953,920
5,789,487
14,473,719
اليونان
885,600
885,600
ھنغاريا
210,539
210,539
آيسلندا
56,812
56,812
آيرلندا
584,830
584,830
اسرائيل
114,356
780,331
ايطاليا
1,521,994
8,162,562
4,665,805
اليابان
33,900
29,362,667
29,362,667
التفيا
25,064
25,064
ليختنشتاين
8,355
8,355
ليتوانيا
40,103
لكسمبرغ
128,663
128,663
مــالطــة
23,393
23,393
موناكو
5,013
5,013
1,671,687
ھولندا
2,823,896
369,279
نيوزيلندا
369,279
1,134,571
النرويج
1,134,571
770,305
بولندا
770,305
785,344
البرتغال
785,344
رومــانيا
100,122
100,122
االتحاد الروسي
1,838,039
سلوفاكيا
85,218
85,218
سلوفينيا
137,017
137,017
اسبانيا
731,562
4,044,217
4,210,779
السويد
1,667,602
1,667,602
سويسرا
91,689
1,997,218
2,000,120
طاجيكستان
1,671
أوكرانيا
65,167
المملكة المتحدة
10,237,875
10,237,875
الواليات المتحدة األمريكية**
1,897,000
9,883,749
11,780,749
أوزبكستان
23,393
1,897,000
7,230,474
95,930,272
115,984,871
المجموع الفرعي
0
0
0
17,581,918
إسھامات متنازع فيھا**
المجموع
1,897,000
7,230,474
95,930,272
133,566,789
ا* المساعدة الثنائية البالغة  572.817دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليھا في االجتماع الحادي والخمسين والتي تم تطبيقھا في 2008
و  353.814دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليھا في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقھا في .2008
ا** رصيد اسھام متنازع فيه للواليات المتحدة األمريكية البالغ  32.471.642دوالر أمريكي الذي تم تطبيق  14.889.724منه عام .2007
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الصفحة 8

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :8حالة االسھامات للفترة 2008-2006
حتى  22يوليه  /تموز 2011
الطرف

اسھامات متفق
عليھا

دفعات نقدية

تعاون ثنائي

أذنات الصرف

0
129,950
7,850,479
7,980,429
أستراليا
0
0
4,306,023
4,306,023
النمسا
0
0
0
25,064
أذربيجان
0
0
0
90,231
بيالروس
5,358,718
0
0
5,358,718
بلجيكا
85,218
0
0
85,218
بلغاريا
12,469,209
0
1,631,889
14,101,098
كندا
195,500
0
0
195,500
قبــرص
917,348
0
0
917,348
الجمھورية التشيكية
3,599,214
0
0
3,599,214
الدانمرك
0
0
60,154
60,154
استونيا
0
0
2,671,840
2,671,840
فنلندا
0
2,357,630
27,778,425
30,227,380
فرنسا
1
8,743,355
34,736,924
43,421,156
ألمانيا *
0
0
1,527,311
2,656,801
اليونان
0
0
631,617
631,617
ھنغاريا
0
0
170,436
170,436
آيسلندا
1,754,491
0
0
1,754,491
آيرلندا
0
114,356
2,340,993
0
اسرائيل
0
4,787,018
19,590,142
24,487,687
ايطاليا
0
96,050
88,088,000
88,088,000
اليابان
0
0
75,192
75,192
التفيا
0
0
25,064
25,064
ليختنشتاين
0
0
0
120,308
ليتوانيا
0
0
385,988
385,988
لكسمبرغ
0
0
70,180
70,180
مــالطــا
15,038
0
0
15,038
موناكو
8,471,687
0
0
8,471,687
ھولندا
1,107,836
0
0
1,107,836
نيوزيلندا
3,403,713
0
0
3,403,713
النرويج
2,310,916
0
0
2,310,916
بولندا
0
0
2,356,031
2,356,031
البرتغال
0
0
100,122
100,122
رومــانيــا
0
0
0
5,514,116
االتحاد الروسي
0
0
255,654
255,654
سلوفاكيا
0
0
411,052
411,052
سلوفينيا
0
731,562
12,470,176
12,632,338
اسبانيا
0
0
5,002,807
5,002,807
السويد
0
506,557
5,203,789
6,000,361
سويسرا
0
0
0
5,013
طاجيكستان
0
0
0
195,500
أوكرانيا
0
0
30,713,625
30,713,625
المملكة المتحدة
1,897,000
0
53,719,359
55,616,358
الواليات المتحدة األمريكية**
0
0
0
70,180
أوزبكستان
1,897,001
19,098,367
337,889,281
368,028,480
المجموع
ا* المساعدة الثنائية البالغة  572.817دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليھا في االجتماع الحادي والخمسين والتي تم تطبيقھا في 2008
و  353.814دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليھا في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقھا في  2008بالنسبة أللمــانيا.

اسھامات غير
مسددة

0
0
25,064
90,231
0
0
0
0
0
0
0
0
91,325
)(59,124
1,129,490
0
0
0
2,226,637
110,527
)(96,050
0
0
120,308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,514,116
0
0
)(569,400
0
290,015
5,013
195,500
0
)(1
70,180
9,143,831

-
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ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 9
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :9ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ  22ﻳﻮﻟﻴﻪ  /ﺗﻤﻮﺯ 2011

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ
ﺃﻟﻒ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻬﺎ
ﺩﺍﻝ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻲ

ﺟﻴﻢ= ﺍﻟﻒ +ﺑﺎء
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺑﺎء
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
3,855,222

3,855,222

3,855,222

0

0

0

19,437,658

19,437,658

19,437,658

ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ

0

0

0

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

0

0

0

10,980,334

10,980,334

10,980,334

10,980,334

34,273,214

34,273,214

34,273,214

34,273,214

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

19,437,658

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

0

0

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

0

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﺯﺍﻱ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﻛﻨﺪﺍ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﻫﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ﻭﺍﻭ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

0

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﺣﺎء
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺩ+ﻩ+ﻭ+ﺯ+ﺡ=ﻁ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺝ=ﻁ

0

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
3,855,222
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ﺳﺟﻝ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ  2011-2004ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  22ﻳﻭﻟﻳﻭ/ﺗﻣﻭﺯ 2011
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :10ﺳﺟﻝ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ 2011-2004
ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﺿــﺎﺕ

ﺍﻻﺳﺗﻼﻣــﺎﺕ
ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﺻﻠﻲ

25/10/2004
21/04/2005
22/12/2006
27/06/2008
12/06/2009
28/05/2010
28/05/2010

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ

Can$
Can$
Can$
Can$
Can$
Can$
Can$

6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00
3,834,018.00
3,834,018.00

3,963,867.12
3,963,867.12
3,760,292.79
3,760,292.79
3,855,221.70
3,855,221.72
3,855,221.72

09/11/2004
Nov. 2005
19/01/2007
19/09/2008
10/12/2009
06/10/2010

IBRD

31/12/2004
18/01/2006
20/12/2006

2004
2005
2006

Dec.2007
Dec.2008
Oct.2009
Oct.2010

2007
2008
2009
2010

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ

ﺭﻣﺯ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺻﺭﻑ

ﻓﺋﺔ  /ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ )ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ(

ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺑﺽ

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(

ﺍﻟﺭﺑﺢ/ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩﺓ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(

6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00
3,834,018.00

19/01/2005
Nov. 2005
19/01/2007
19/09/2008
10/12/2009
06/10/2010

5,140,136.76
5,307,831.95
4,088,320.38
4,492,899.74
3,608,827.18
3,759,578.35

1,176,269.64
1,343,964.83
328,027.59
732,606.95
)(246,394.52
)(95,643.37

Euro
Euro
Euro

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54

9,784,322.50
10,356,675.50
9,342,968.43

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007

12,102,125.26
12,810,062.64
10,249,425.21

2,317,802.76
2,453,387.14
906,456.78

Euro
Euro
Euro
Euro

7,483,781.61
7,371,509.51
6,568,287.40
6,508,958.32

9,287,393.43
9,148,063.43
9,997,393.30
9,907,090.30

16/09/2008
08/12/2009
06/10/2010
05/04/2011

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

7,483,781.61
7,371,509.51
6,568,287.40
6,508,958.32

16/09/2008
08/12/2009
06/10/2010
05/04/2011

10,629,963.40
10,882,559.47
8,961,114.64
9,165,264.46

1,342,569.97
1,734,496.04
)(1,036,278.66
)(741,825.84

09/08/2004

2004

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 104 1006 01

US$

18,914,439.57

18,914,439.57

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60
18,914,439.57

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60

-

08/07/2005

2005

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 105 1003 01

US$

7,565,775.83

7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.63
7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64

-

10/05/2006

2006

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 106 1004 01

Euro

11,662,922.38

14,473,718.52
2,412,286.41
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.44

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.38
11,662,922.38

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

2,558,067.65
2,681,305.85
2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72

145,781.24
269,019.44
408,780.12
517,828.45
80,274.47
348,327.28

23/07/2007

2007

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 107 1006 01

Euro

11,662,922.38

14,473,718.52
2,412,286.42
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.43

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,943,820.40
1,943,820.39
1,943,820.40
1,943,820.38
1,943,820.40
1,943,820.41
11,662,922.38

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72
3,179,312.65
2,561,178.36

408,780.12
517,828.46
80,274.47
348,327.30
767,026.23
148,891.93

15/08/2008

2008

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 108 1004 01

Euro

4,665,168.96

5,789,487.42
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.60
964,914.54

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
4,665,168.96

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

997,024.36
1,104,245.49
529,107.91
1,024,470.50
1,060,159.65
1,095,381.67

32,109.79
139,330.92
)(435,806.66
59,555.93
95,245.05
130,467.13

18/12/2009

2009

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 109 1007 01

Euro

9,121,815.12

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
4,628,013.48

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
3,040,605.04

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

2,003,150.60
2,072,932.49
2,141,802.19

)(310,856.28
)(241,074.39
)(172,204.69

14/04/2010

2010

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 110 1002 01

Euro

9,121,815.12

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
9,256,027.24

10/02/2011
20/06/2011

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

27/04/2011

2011

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BU 111 1001 01

Euro

3,648,726.05

5,553,616.51

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

08/12/2003
08/12/2003

2004
2005

ﻫـــﻮﻟـﻨـــﺪﺍ
ﻫـــﻮﻟـﻨـــﺪﺍ

18/05/2004

2004

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

9,121,815.12

1,520,302.52
1,520,302.52
6,081,210.08

10/02/2011
20/06/2011

2,072,932.48
2,141,802.19

)(241,074.40
)(172,204.69

9,121,815.12

D 11
D 11

US$
US$

3,364,061.32
3,364,061.32

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

GBP

7,243,564.08

10,718,502.63
1,786,417.11
5,359,251.32
3,572,834.20

23/08/2005
Feb. 2006
24/07/2006

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,207,260.68
3,621,782.04
3,621,782.04

2,166,550.02
23/08/2005
6,303,711.64 Feb. 2006
4,473,383.73
24/07/2006

3,364,061.32
3,364,061.32

380,132.91
944,460.32
900,549.53
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :10ﺳﺟﻝ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ 2011-2004
ﺍﻻﺳﺗﻼﻣــﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ

ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﺻﻠﻲ

ﺭﻣﺯ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺻﺭﻑ

ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﺿــﺎﺕ
ﻓﺋﺔ  /ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ )ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ(

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ

10,718,502.63

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

12,943,645.39

2,225,142.76

7,243,564.08
24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,207,260.68
3,163,681.03
2,872,622.37
7,243,564.08

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

2,236,691.86
6,036,303.40
5,429,236.28
13,702,231.54

450,274.75
1,354,916.85
1,178,537.31
2,983,728.91

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00
4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00

-

2,000,000.00
1,159,700.00
3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
1,159,700.00

-

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00

-

2,341,500.00
2,341,500.00

-

1,900,000.00
1,900,000.00

-

01/06/2005

2005

13/05/2005

2004

01/03/2006

2005

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

25/04/2007

2006

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

US$

21/02/2008

2008

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

US$

4,683,000.00

21/04/2009

2009

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

US$

5,697,000.00

5,697,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00

12/05/2010

2010

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

US$

5,840,000.00

5,840,000.00
1,946,666.00
3,893,334.00

04/11/2010

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

14/06/2011

2011

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

US$

5,190,000.00

5,190,000.00

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

USA

ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺑﺽ

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(

ﺍﻟﺭﺑﺢ/ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩﺓ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(

GBP

7,243,564.08

10,718,502.63
1,786,417.11
4,681,386.55
4,250,698.97
10,718,502.63

US$

4,920,000.00

4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

US$

3,159,700.00

3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

7,315,000.00

7,315,000.00

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00
7,315,000.00

4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

2,341,500.00
2,341,500.00
4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

11/05/2009
04/11/2010

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,900,000.00
1,900,000.00
3,797,000.00

11/05/2009
04/11/2010

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

1,946,666.00

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

04/11/2010

1,946,666.00

-
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ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ 12
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :11ﻗﺒﺾ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ 2011

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2011

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2012

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2013

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2014

ﻛـــــﻨﺪﺍ
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻭﻟﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻭﻟﺔ

3,855,222

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

3,855,222

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
2009

4,628,015

2010

4,628,013

4,628,013

2011

1,851,205

1,851,206

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﺫﻥ ﺻﺮﻑ ) 2009ﺩﻭﻻﺭ ﺃ(
ﺍﺫﻥ ﺻﺮﻑ ) 2010ﺩﻭﻻﺭ ﺃ(
ﺍﺫﻥ ﺻﺮﻑ ) 2011ﺩﻭﻻﺭ ﺃ(

1,897,000
1,946,667
1,730,000
5,573,667

1,946,667
1,730,000
14,783,900

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺍﻥ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ  2011ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.

4,628,015

1,730,000
8,209,219

9,256,026
1,851,206

1,851,206

5,553,617

3,855,222

1,897,000
3,893,334
5,190,000
34,273,214
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺮﻣﺰ
 IND/PRO/59/INV/435ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺍﺗﻤﺎﻡ
ﻉﻱﻕوﺕﻝا ﻯﻝﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻱ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺒﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ.

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ
 AFR/REF/48/DEM/37ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻟﻤﺒﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
)ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﻣﺼﺮ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ،
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ(.
 IND/PHA/45/INV/385ﺧﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻮﺭﻭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ :ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ .2005

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ

 IND/PHA/49/INV/402ﺧﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻮﺭﻭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ :ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ .2006

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺮﻣﺰ
 PER/PHA/55/PRP/40ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ
ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ.
 BRU/PHA/55/PRP/11ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺟﺎﺭﻳﺎ.
 SOA/PHA/55/PRP/01ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
0B

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ

ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ/ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

1B

5B

8B

1B

14B

2B

6B

9B

12B

15B

17B

ﺍﻟﺼﻴﻦ
18B

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

20B

23B

21B

24B

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
) Cristorﺭﻏﻮﺓ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻨﺰﻟﻲ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Walton Hi-Tech Ind. Ltd.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Harbin Tianshuo Co. Ltd.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Jiangsu Huaiyin Huihuang Solar
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﻣﺒﺎﻥ/ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠ ّﻮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Tsinghua Tong Fang Co.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Yantai Moon Group Co. Ltd.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  Mideaﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻀﺎﻏﻆ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Meizhi
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻛﺮﺍﺑﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Mabe Colombia, Industrias Haceb,
Challenger and Indusel S.A.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Pavusin
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Poli
Mix
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻟﻔﻮﺭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﻮﺓ ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﻮﺷﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Specialized Engineering Contracting Co.
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﺇﻟﻰ n-
 pentaneﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺭﻏﻮﺓ ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
MOG for Engineering and Industry
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﻮﺓ ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ
ﻟﻤﺴ ّﺨﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Fresh Electric for Home Appliances
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﺇﻟﻰ n-
 pentaneﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺭﻏﻮﺓ ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺳﺌﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Cairo Foam
3B

7B

10B

13B

16B

19B

2B

25B

ﻣﻘ ّﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
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4B

34/61
31/62
29/59
30/59
39/60

40/60

26B

27B

30B

28B

31B

29B

32B

35/61

30/60

3B

34B

35B

38B

37B

ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
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41B

36B

39B

42B
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43B
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45B

46B
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47B

48B

49B

50B
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51B

52B

53B

54B
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ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻣﺼﺮ

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ/ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ/ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ

1B

5B

57B

2B

56B

58B

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﻮﺓ
ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Mondial Freezers Company
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﻮﺓ
ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Delta Electric Appliances
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﻮﺓ
ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
El-Araby Co. for Engineering Industries
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Petra
Co.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Mabe
Mexico
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
) Manarﺭﻏﻮﺓ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻨﺰﻟﻲ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﺎﻭﻯ
ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
United Refrigeration, HNR, Varioline
Intercool, Shadman Electronics and
Dawlance
ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﺎﻭﻯ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Al Watania Plastics and Arabian Chemical
Company
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺭﻏﺎﻭﻯ
ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Modern, Amin, Coldair and Akabadi
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Al-Hafez
3B

59B

4B

32/62

32/62

60B

61B

63B

6B

69B

72B

62B

64B

67B

70B

73B

65B

68B

71B

74B

32/62

41/60
34/59
33/62
32/60

75B

76B

79B

7B

80B

78B

81B

34/62
35/62

82B

83B

84B

85B

36/62

86B

90B

87B

8B

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ
91B

89B

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﻮﺓ
ﺑﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭﻫﻴﺪﺭﻭ
ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ 141b-ﻓﻲ ﻗﻈﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
92B
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
12/2011-11/2013)

UNEP

$150,000

Total for Afghanistan

$0

$150,000

$150,000
$150,000

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 5.9 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 5.4 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 6.5 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 2.1 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$25,000

$3,250

$28,250

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 5.9 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 5.4 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 6.5 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 2.1 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$45,000

$4,050

$49,050

$70,000

$7,300

$77,300

Total for Albania

1
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

ARGENTINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities in the IBRD
foam sector
Total for Argentina

$30,000

$2,250

$32,250

$30,000

$2,250

$32,250

$60,000

$0

$60,000

BHUTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Bhutan

$60,000

$60,000

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Germany
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 4.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 4.4 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 5.2 ODP tonnes estimated for 2010, plus 0.6 ODP
tonne of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol
systems, resulting in 5.4 ODP tonnes. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. Germany and the Government were
requested to deduct 1.7 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

$94,500

$12,285

$106,785

Total for Bolivia

$94,500

$12,285

$106,785

BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

2
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

BRAZIL
REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (foam sector plan)
UNDP
(stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1,327.3 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 1,415.5 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 1,239.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 170.3 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

48.7 $4,456,257

$334,219

$4,790,476

9.80

14.8 $1,209,091

$153,000

$1,362,091

4.50

$5,665,348

$487,219

$6,152,567

$112,667

$0

$112,667

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing Germany
sector) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1,327.3 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 1,415.5 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 1,239.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. Germany and the Government were
requested to deduct 50.0 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Brazil

63.5

CAMBODIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase
VI:12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Cambodia

3

$112,667

$112,667
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

CAMEROON
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (foam sector plan)
UNIDO
(stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that funding under the stage I of the HPMP would give
priority to phasing out HCFC-22 in the refrigeration servicing
sector, and that the HPMP component dealing with the conversion
of the refrigeration and air conditioning manufacturing sector from
HCFC-22 to HFC-410A would be postponed to a later stage of the
HPMP. Further noted that the Government had agreed to establish
as its starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption an estimated baseline of 82.4 ODP tonnes, calculated
using the average estimated consumption of 81.7 ODP tonnes and
83.1 ODP tonnes for 2009 and 2010, respectively, under the
HPMP, and that approval of stage I of the HPMP did not preclude
Cameroon from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve
phase-out of HCFCs beyond that addressed in stage I of the
HPMP. The Secretariat was requested, once the baseline data were
known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include the
figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption. UNIDO and the Government
were requested to deduct 15.7 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

15.7

$310,900

$23,318

$334,218

6.4

$573,553

$43,016

$616,569

$884,453

$66,334

$950,787

REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing UNIDO
sector plan) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that funding under the stage I of the HPMP would give
priority to phasing out HCFC-22 in the refrigeration servicing
sector, and that the HPMP component dealing with the conversion
of the refrigeration and air conditioning manufacturing sector from
HCFC-22 to HFC-410A would be postponed to a later stage of the
HPMP. Further noted that the Government had agreed to establish
as its starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption an estimated baseline of 82.4 ODP tonnes, calculated
using the average estimated consumption of 81.7 ODP tonnes and
83.1 ODP tonnes for 2009 and 2010, respectively, under the
HPMP, and that approval of stage I of the HPMP did not preclude
Cameroon from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve
phase-out of HCFCs beyond that addressed in stage I of the
HPMP. The Secretariat was requested, once the baseline data were
known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include the
figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption. UNIDO and the Government
were requested to deduct 9.7 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
Total for Cameroon
4
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

CAPE VERDE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.25 ODP tonne, calculated using actual
consumption of 0.24 ODP tonnes and 0.26 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010 respectively, under the HPMP. The Secretariat
was requested, once the baseline data were known, to update
Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNEP and the Government
were requested to deduct 0.09 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

UNEP

Total for Cape Verde

$44,000

$5,720

$49,720

$44,000

$5,720

$49,720

$125,000

$9,375

$134,375

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 12.0 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.9 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 12.1 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 4.2 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

5

0.5
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 12.0 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.9 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 12.1 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 4.2 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
Total for Central African Republic

0.5

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$75,000

$9,750

$84,750

$200,000

$19,125

$219,125

CHINA
FOAM
Rigid
HCFC phase-out management plan (polyurethane rigid
IBRD
foam sector plan) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. The World Bank and the Government
were requested to deduct 1615.35 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$38,859,000

$2,914,000 $41,773,000

Polystyrene/polyethylene
12.3 $1,973,300

Demonstration project for conversion from HCFCUNDP
22/HCFC-142b technology to CO2 with methyl formate coblowing technology in the manufacture of extruded
polystyrene foam at Feininger (Nanjing) Energy Saving
Technology Co. Ltd.
UNDP and the Government of China were requested to deduct
12.3 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reductions in eligible consumption.

6

$147,998

$2,121,298
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ODP
(tonnes)

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

Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (extruded polystyrene
Germany
foam sector plan) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNIDO and the Governments of Germany
and China were requested to deduct 591.77 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
HCFC phase-out management plan (extruded polystyrene
UNIDO
foam sector plan) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNIDO and the Governments of Germany
and China were requested to deduct 591.77 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$459,023

$21,372,000

$51,260

$510,283

$1,602,900 $22,974,900

FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, sixth
tranche)

UNIDO

$500,000

$37,500

$537,500

UNIDO

126.0 $2,000,000

$150,000

$2,150,000

PRODUCTION
MB closure
Sector plan for methyl bromide production sector (third
tranche)
(126.0 ODP tonnes of MB will not be produced)

7
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rProject Title
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ODP
(tonnes)

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

REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (room air-conditioner
UNIDO
manufacturing sector plan) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNIDO and the Government were
requested to deduct 586.85 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$36,430,000

$2,732,250 $39,162,250

HCFC phase-out management plan (industrial and
UNDP
commercial refrigeration and air conditioning sector plan)
(stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 464.75 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$25,380,000

$1,903,500 $27,283,500

8
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HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing Japan
sector including enabling programme) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNEP and the Governments of Japan and
China were requested to deduct 61.11 ODP tonnes of HCFCs from
the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing UNEP
sector including enabling programme) (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNEP and the Governments of Japan and
China were requested to deduct 61.11 ODP tonnes of HCFCs from
the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$80,000

$10,400

$90,400

$1,579,000

$176,703

$1,755,703

$352,051

$26,404

$378,455

SOLVENT
Multiple solvents
Demonstration project for conversion from HCFC-141b
based technology to iso-paraffin and siloxane (KC-6)
technology for cleaning in the manufacture of medical
devices at Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd.
UNDP, the Governments of Japan and China were requested to
deduct 3.1 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reductions in eligible consumption.

2.0

UNDP

9
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ODP
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Demonstration project for conversion from HCFC-141b
based technology to iso-paraffin and siloxane (KC-6)
technology for cleaning in the manufacture of medical
devices at Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd.
UNDP, the Governments of Japan and China were requested to
deduct 3.1 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reductions in eligible consumption.

1.1

Japan

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$205,616

$26,730

$232,346

$360,000

$27,000

$387,000

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (national coordination) UNDP
(stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that a maximum level of funding of up to US
$5,000,000, plus agency support costs for UNDP, for the solvent
sector could be considered at the 65th meeting. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 19,408.8 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 18,602.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption 20,215.0 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption.
Total for China

141.4 $129,549,990

$9,806,645 $139,356,635

COLOMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNDP
11/2011-10/2013)
Total for Colombia
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$275,600

$20,670

$296,270

$275,600

$20,670

$296,270
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Project
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Total (US$/kg)

COMOROS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.14 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.14 ODP tonnes reported for 2009 and 2010,
respectively. The Secretariat was requested, once the baseline data
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption and of any potential related
impact on the eligible funding level, with any adjustments needed
being made when the next tranche was submitted. UNEP and the
Government were requested to deduct 0.05 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$44,000

$5,720

$49,720

$60,000

$0

$60,000

$104,000

$5,720

$109,720

$60,000

$0

$60,000

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2011-6/2013)

UNEP

Total for Comoros

CONGO
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2011-6/2013)

UNEP

Total for Congo
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C.E.
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Project
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Total (US$/kg)

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 was provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44 and US$593,523 was provided for the investment
component for the phase-out of 14.0 ODP tonnes of HCFC-141b
used in the manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption an estimated baseline of 23.0
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 14.2 ODP
tonnes and 31.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010,
respectively. The Secretariat was requested, once the baseline data
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption and of any potential related
impact on the eligible funding level, with any adjustments needed
being made when the next tranche was submitted. UNDP and the
Government were requested to deduct 17.6 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
Total for Costa Rica

$761,523

$57,114

$818,637

$761,523

$57,114

$818,637

$60,000

$0

$60,000

DJIBOUTI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 7/2011-6/2013)

UNEP

Total for Djibouti

$60,000

$60,000

GEORGIA
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation of an ODS bank management and destruction
demonstration project

UNDP

Total for Georgia
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GUATEMALA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$332,500 was provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$109,637 was provided for the investment
component for the phase-out of 1.4 ODP tonnes of HCFC-141b
used in the foam sector. Noted that the Government had agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption the estimated baseline of 8.3 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 9.4 ODP tonnes reported
for 2009 and consumption of 7.2 ODP tonnes estimated for 2010,
plus 1.4 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 9.7 ODP tonnes. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 4.3 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$332,500 was provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$109,637 was provided for the investment
component for the phase-out of 1.4 ODP tonnes of HCFC-141b
used in the foam sector. Noted that the Government had agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption the estimated baseline of 8.3 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 9.4 ODP tonnes reported
for 2009 and consumption of 7.2 ODP tonnes estimated for 2010,
plus 1.4 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 9.7 ODP tonnes. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 4.3 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
Total for Guatemala
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$8,857

$126,944

$28,250

$3,673

$31,923

$146,337

$12,530
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INDONESIA
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
IBRD
(sector plan for phase-out of HCFC-141b in the foam
sector, phase I)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 402.2 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 374.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 429.5 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Indonesia from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. The World Bank and the Government
were requested to deduct 34.1 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

18.9 $1,500,000

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(Umbrella project to phase-out HCFC-141b from the
manufacturing of rigid polyurethane foam at Isotech Jaya
Makmur, Airtekindo, Sinar Lentera Kencana and Mayer
Jaya)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 402.2 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 374.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 429.5 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Indonesia from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNIDO and the Government were
requested to deduct 10.4 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

10.4
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$112,500

$1,612,500

8.25

$58,305

$835,700
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REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Australia
(technical assistance for refrigerant management)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 402.2 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 374.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 429.5 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Indonesia from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. Australia and the Government were
requested to deduct 3.7 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(refrigeration sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 402.2 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 374.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 429.5 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Indonesia from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 54.5 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

15

$300,000

$39,000

$339,000

24.4 $1,802,807

$135,210

$1,938,017
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(air conditioning sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 402.2 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 374.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 429.5 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Indonesia from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 32.3 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
UNDP was also requested to submit a funding request for heat
exchanger conversion as a component of the first tranche of the
HPMP, once the Executive Committee had taken a decision on the
funding of conversion for heat exchanger manufacturing, on the
understanding that the level of funding would be calculated on the
basis of that decision and would not exceed a maximum of
US$52,800, and the Secretariat was requested to update Appendix
2-A to the Agreement accordingly.

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

14.5 $1,995,519

$149,664

$2,145,183

7.27

$201,674

$15,126

$216,800

4.50

$6,577,395

$509,805

$7,087,200

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(project management and coordination)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 402.2 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 374.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 429.5 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Indonesia from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption.
Total for Indonesia
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

JAMAICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 was provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$95,450 was provided for the investment
component for the phase-out of 3.6 ODP tonnes of HCFC-141b
used in the manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption the baseline of 16.3 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 18.2 ODP tonnes and 14.4
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP,
UNEP and the Government were requested to deduct 8.1 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.

$20,000

$2,600

$22,600

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 was provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$95,450 was provided for the investment
component for the phase-out of 3.6 ODP tonnes of HCFC-141b
used in the manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption the baseline of 16.3 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 18.2 ODP tonnes and 14.4
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP,
UNEP and the Government were requested to deduct 8.1 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.

$237,450

$17,809

$255,259

$257,450

$20,409

$277,859

$60,000

$0

$60,000

Total for Jamaica

KIRIBATI
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Kiribati

$60,000

$60,000

KOREA, DPR
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities in the UNIDO
polyurethane foam sector
UNIDO was requested to ensure the use of transparent methods for
monitoring the financial transaction of the projects in line with
existing United Nations rules and regulations.
17
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
$30,000

$2,250

$32,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan
UNIDO
(additional funding)
UNIDO was requested to ensure the use of transparent methods for
monitoring the financial transaction of the projects in line with
existing United Nations rules and regulations.

$65,000

$4,875

$69,875

Preparation of a HCFC phase-out management plan
UNEP was requested to ensure the use of transparent methods for
monitoring the financial transaction of the project in line with
existing United Nations rules and regulations.

$35,000

$4,550

$39,550

$180,000

$15,425

$195,425

$810,000

$60,750

$870,750

Preparation for HCFC phase-out investment activities in the UNIDO
commercial refrigeration sector
UNIDO was requested to ensure the use of transparent methods for
monitoring the financial transaction of the projects in line with
existing United Nations rules and regulations.
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

UNEP

Total for Korea, DPR

LEBANON
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(foam sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 17.5 per cent of the
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption an estimated baseline of 72.8 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 58.4 ODP tonnes reported for 2009
and consumption of 87.1 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Lebanon from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 15.1 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(air conditioning sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 17.5 per cent of the
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption an estimated baseline of 72.8 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 58.4 ODP tonnes reported for 2009
and consumption of 87.1 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Lebanon from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 4.9 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

3.0

$555,000

$41,625

$596,625

$135,000

$10,125

$145,125

$1,500,000

$112,500

$1,612,500

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 17.5 per cent of the
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption an estimated baseline of 72.8 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 58.4 ODP tonnes reported for 2009
and consumption of 87.1 ODP tonnes estimated for 2010, and that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Lebanon from
submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in
HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption.
Total for Lebanon
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

LESOTHO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Germany
Approved, without prejudice to the non-compliance mechanism of
the Montreal Protocol, in accordance with the Agreement between
the Government and the Executive Committee for the period 2011
to 2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 3.9 ODP tonnes, calculated using
consumption of 3.8 ODP tonnes and 3.9 ODP tonnes reported for
2009 and 2010, respectively, under the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. Germany and the Government were
requested to deduct 1.4 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
The project was approved on the condition that funding would be
disbursed only upon receipt by the Secretariat of confirmation that
an adequate and operational licensing system was in place.

$100,000

$13,000

$113,000

Total for Lesotho

$100,000

$13,000

$113,000

$81,000

$6,075

$87,075

$81,000

$6,075

$87,075

$279,500

$20,963

$300,463

$279,500

$20,963

$300,463

$60,000

$0

$60,000

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, remainder of
second tranche)

UNIDO

Total for Macedonia, FYR

MALAYSIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNDP

Total for Malaysia

MARSHALL ISLANDS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Marshall Islands
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

MEXICO
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(phase-out of HCFC-141b in fully formulated systems for
rigid and integral skin polyurethane (PU) foams at PU
system houses and their local customers)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 30 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
consumption of 1,214.8 ODP tonnes reported for 2008, which
were the latest data available when the HCFC project for Mabe
had been approved at the 59th meeting, and that approval of stage
I of the HPMP did not preclude Mexico from submitting, prior to
2015, a proposal to achieve phase-out of HCFCs beyond the phaseout addressed in stage I of the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that stage I of the HPMP also covered
US$3,171,146 in two already approved HCFC phase-out projects
(Mabe and Silimex), and the deduction of 66.8 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption for the two projects. UNDP and the
Government were requested to further deduct 299.8 ODP tonnes of
HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.

66.8 $2,502,526

$187,689

$2,690,215

4.12

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(umbrella project for conversion from HCFC-141b to
cyclopentane insulation foam blowing technology at three
refrigeration appliances manufacturing enterprises: FERSA,
Frigopanel and Metalfrio)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 30 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
consumption of 1,214.8 ODP tonnes reported for 2008, which
were the latest data available when the HCFC project for Mabe
had been approved at the 59th meeting, and that approval of stage
I of the HPMP did not preclude Mexico from submitting, prior to
2015, a proposal to achieve phase-out of HCFCs beyond the phaseout addressed in stage I of the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that stage I of the HPMP also covered
US$3,171,146 in two already approved HCFC phase-out projects
(Mabe and Silimex), and the deduction of 66.8 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption for the two projects. UNIDO and the
Government were requested to further deduct 23.0 ODP tonnes of
HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.

23.0 $2,046,110

$153,458

$2,199,568

9.79
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(phase-out of HCFC-141b as a cleaning agent in
refrigeration servicing)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 30 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
consumption of 1,214.8 ODP tonnes reported for 2008, which
were the latest data available when the HCFC project for Mabe
had been approved at the 59th meeting, and that approval of stage
I of the HPMP did not preclude Mexico from submitting, prior to
2015, a proposal to achieve phase-out of HCFCs beyond the phaseout addressed in stage I of the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that stage I of the HPMP also covered
US$3,171,146 in two already approved HCFC phase-out projects
(Mabe and Silimex), and the deduction of 66.8 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption for the two projects. UNIDO and the
Government were requested to further deduct 23.0 ODP tonnes of
HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.

4.3

$100,000

$7,500

$107,500

1.1

$125,500

$9,413

$134,913

$4,774,136

$358,060

$5,132,196

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
UNIDO
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(legislation customs training and monitoring)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 30 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
consumption of 1,214.8 ODP tonnes reported for 2008, which
were the latest data available when the HCFC project for Mabe
had been approved at the 59th meeting, and that approval of stage
I of the HPMP did not preclude Mexico from submitting, prior to
2015, a proposal to achieve phase-out of HCFCs beyond the phaseout addressed in stage I of the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that stage I of the HPMP also covered
US$3,171,146 in two already approved HCFC phase-out projects
(Mabe and Silimex), and the deduction of 66.8 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption for the two projects. UNIDO and the
Government were requested to further deduct 4.6 ODP tonnes of
HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.
Total for Mexico
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

MONGOLIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VII: 1/2012-12/2013)

UNEP

Total for Mongolia

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

MOZAMBIQUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 7/2011-6/2013)

UNEP

Total for Mozambique

$80,800

$0

$80,800

$80,800
$80,800

MYANMAR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase III:
1/2012-12/2013)

UNEP

Total for Myanmar

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

NIUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Niue

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

PALAU
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Palau

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

PHILIPPINES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
1/2012-12/2013)
Total for Philippines
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

RWANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 3.9 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 3.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 4.1 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 1.4 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 3.9 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 3.8 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 4.1 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 1.4 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$55,000

$4,950

$59,950

$42,000

$5,460

$47,460

$60,000

$0

$60,000

$157,000

$10,410

$167,410

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 7/2011-6/2013)

UNEP

Total for Rwanda
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

SAINT KITTS AND NEVIS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.50 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.42 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 0.58 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNDP, UNEP and the
Government were requested to deduct 0.18 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

0.1

$40,000

$3,600

$43,600

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.50 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.42 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 0.58 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNDP, UNEP and the
Government were requested to deduct 0.18 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

0.1

$58,400

$7,592

$65,992

$98,400

$11,192

$109,592

Total for Saint Kitts and Nevis
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SAINT LUCIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish an estimated
baseline of 0.92 ODP tonnes as its starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption, calculated using actual
consumption of 0.42 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 1.42 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 0.32 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$88,850

$7,997

$96,847

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.92 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.42 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 1.42 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 0.32 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

$13,000

$1,690

$14,690

$101,850

$9,687

$111,537

Total for Saint Lucia
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2025 to phase out 100 per cent of HCFC consumption, and on the
understanding that no more funds would be eligible for HCFC
phase-out in the country after 2025 and that the country could
submit the request for the final tranche, presently foreseen for
2025, as early as 2020 if HCFC consumption had been completely
phased out at that time. Noted that the Government had agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption an estimated baseline of 0.28 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 0.41 ODP tonnes reported
for 2009 and consumption of 0.15 ODP tonnes estimated for 2010.
The Secretariat was requested, once the baseline data were known,
to update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures
for maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 0.28 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

0.1

$124,115

$11,170

$135,285

HCFC phase-out management plan (first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2025 to phase out 100 per cent of HCFC consumption, and on the
understanding that no more funds would be eligible for HCFC
phase-out in the country after 2025 and that the country could
submit the request for the final tranche, presently foreseen for
2025, as early as 2020 if HCFC consumption had been completely
phased out at that time. Noted that the Government had agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption an estimated baseline of 0.28 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 0.41 ODP tonnes reported
for 2009 and consumption of 0.15 ODP tonnes estimated for 2010.
The Secretariat was requested, once the baseline data were known,
to update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures
for maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 0.28 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

0.1

$55,809

$7,255

$63,064

$179,924

$18,425

$198,349

$60,000

$0

$60,000

Total for Saint Vincent and the Grenadines

0.1

SAMOA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI:
11/2011-10/2013)

UNEP
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

Total for Samoa

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$60,000

$60,000

SOLOMON ISLANDS
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Solomon Islands

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

TIMOR LESTE
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase II, year 2: 1/2012- UNEP
12/2012)
Approved on the understanding that any future requests for
institutional strengthening renewal would be considered in
accordance with the usual Executive Committee guidelines in
decisions 43/37 and 63/43(a)
Total for Timor Leste

$20,000

$0

$20,000

$20,000

$20,000

TONGA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNEP

Total for Tonga

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

TRINIDAD AND TOBAGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved on an exceptional basis and in accordance with the
Agreement between the Government and the Executive Committee
for the period 2011 to 2020 to meet the 35 per cent reduction in
HCFC consumption, and on the understanding that US$1,288,933
was provided to address HCFC consumption in the refrigeration
servicing sector to reach up to and include the 35 per cent
reduction in 2020 in line with decision 60/44; and US$173,800
were provided for the investment component for the phase-out of
2.5 ODP tonnes of HCFC-141b used in the foam manufacturing
sector. Noted that the Government had agreed to establish as its
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption an estimated baseline of 46.2 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 38.0 ODP tonnes and 54.5 ODP
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat
was requested, once the baseline data were known, to update
Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNDP and the Government were
requested to deduct 17.9 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Trinidad and Tobago
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$41,993

$601,893

$559,900

$41,993

$601,893
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

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

TURKEY
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
7/2011-6/2013)

UNIDO

Total for Turkey

$260,000

$19,500

$279,500

$260,000

$19,500

$279,500

$70,000

$6,300

$76,300

$40,000

$5,200

$45,200

$110,000

$11,500

$121,500

ZAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 5.0 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 9.2 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 1.7 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 5.0 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.7 ODP tonnes reported for 2009 and
consumption of 9.2 ODP tonnes estimated for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption and of any potential related impact on the
eligible funding level, with any adjustments needed being made
when the next tranche was submitted. UNIDO, UNEP and the
Government were requested to deduct 1.7 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
Total for Zambia
GRAND TOTAL
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Foam
Refrigeration
Solvent
Phase-out plan
TOTAL:

3.7
1.1
14.8
19.6

$459,023
$380,000
$205,616
$1,403,591
$2,448,230

$51,260
$49,400
$26,730
$178,285
$305,675

$510,283
$429,400
$232,346
$1,581,876
$2,753,905

$70,151,231
$500,000
$2,000,000
$72,872,136
$352,051
$3,573,558
$149,448,976

$5,260,918
$37,500
$150,000
$5,523,687
$26,404
$298,864
$11,297,373

$75,412,149
$537,500
$2,150,000
$78,395,823
$378,455
$3,872,422
$160,746,349

$80,000
$30,000
$100,000
$30,000
$2,199,700
$2,439,700

$6,000
$2,250
$9,425
$2,250
$61,133
$81,058

$86,000
$32,250
$109,425
$32,250
$2,260,833
$2,520,758

INVESTMENT PROJECT

Foam
Fumigant
Production
Refrigeration
Solvent
Phase-out plan
TOTAL:

156.2
126.0
101.3
2.0
2.5
387.9

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Refrigeration
Phase-out plan
Destruction
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
Australia
Germany
Japan

3.7
14.8
1.1

$300,000
$1,862,614
$285,616

$39,000
$229,545
$37,130

$339,000
$2,092,159
$322,746

IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO

18.9
180.8
0.1
188.1

$40,389,000
$42,708,107
$3,444,059
$65,347,510

$3,028,750
$3,203,709
$239,163
$4,906,809

$43,417,750
$45,911,816
$3,683,222
$70,254,319

GRAND TOTAL

407.5

$154,336,906

$11,684,106

$166,021,012
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 64TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
FOR BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES
Agency
Canada (per decision 64/2(f))*
UNDP (per decision 64/2(b)&(c))
UNEP (per decision 64/2(b)&(c))
UNIDO (per decision 64/2(b)&(c))
World Bank (per decision 64/2(c))
Total

Project Costs (US$)
3,504
538,420
403,062
34,918
0
979,904

Support Costs (US$)
20,232
58,920
46,538
3,080
390,706
519,476

Total (US$)
23,736
597,340
449,600
37,998
390,706
1,499,380

*Cash transfer

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 64TH MEETING OF THE EXECUTIVE
COMMITTEE FOR TRANSFERRED PROJECTS
Agency
UNDP (per decision 64/2(g))
UNIDO (per decision 64/2(g))

Project Costs (US$)
-43,657
43,657

Support Costs (US$)
-3,274
3,274

Total (US$)
-46,931
46,931

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL
CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 64TH MEETING OF THE EXECUTIVE
COMMITTEE
Agency
Australia(1)
Germany(2)
Japan (1)
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank
Total

Project Costs (US$)
300,000
1,862,614
285,616
42,126,030
3,040,997
65,356,249
40,389,000
153,360,506

Support Costs (US$)
39,000
229,545
37,130
3,141,515
192,625
4,907,003
2,638,044
11,184,862

(1) Total amount to be assigned to 2011 bilateral contributions.
(2) US $1,514,742 to be assigned to 2010 and US $577,416 to be assigned to 2009 bilateral contributions.

31

Total (US$)
339,000
2,092,159
322,746
45,267,545
3,233,622
70,263,252
43,027,044
164,545,368
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
0B

ﺁﺭﺍء ﻋﺒّﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ

ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
.1
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻠّﻐﺖ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﻘّﻘﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻌﺎﻡ  .2010ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺠﺢ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﺒّﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ  2013ﻭ 2015ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺑﻮﺗــﺎﻥ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﻮﺗﺎﻥ ،ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﻮﺗﺎﻥ
.2
ﺑﻠّﻎ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ،2009ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﻔّﺬ ﺑﻮﺗﺎﻥ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻛﻤﺒﻮﺩﻳــﺎ
 .3ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻜﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ،ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ
ﺑﻠّﻐﺖ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻌﺎﻡ  .2010ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ،
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ:
ﺭﺍﺟﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ُﻗﺩّﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺏ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻟﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﻭﻟﺣﻅﺕ ﻣﻊ
.4
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ .ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﻟﺣﻅﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩّﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺣﺭﺯﺗﻪ ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻧﺟﺎﺡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻛﻠﻭﺭﻭ ﻓﻠﻭﺭﻭ ﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭ ﻛﻠﻭﺭﻭ ﻓﻠﻭﺭﻭ ﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻻﺳﺗﻧﺷﺎﻕ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﻣﻘﻳﺎﺱ ﻟﻠﺟﺭﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻛﻌﺎﻣﻝ ﺗﺻﻧﻳﻊ ،ﻭﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻟﻳﻝ
ﺍﻟﺣﺭﺝ ،ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺑﺩﻳﻝ ﻟﺗﺟ ّﻧﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﻭﻣﻳﺩ ﺍﻟﻣﻳﺛﻳﻝ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ،ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻓﻭﻕ َ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﺩﻟﻳﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺃﻁﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ
.5
ﻭﺃﻋﺭﺑﺕ ﻋﻥ ﺗﻭ ّﻗﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺗﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣُﺯﻣﻌﺔ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻓﺎﺋﻕ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﻬﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺧﻔﺿﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
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Annex VI

ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤــﺮ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ
.6
ّ
ﺑﻠّﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘ ّﻤﺮ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐــﻮ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﻮ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
.7
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃ ّﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻌﺎﻡ  .2010ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ
ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌ ّﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ.
ﺟﻴﺒﻮﺗــﻲ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
.8
ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮّ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻜﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
.9
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠّﻎ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳــﺎ
ﺭﺍﺟﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗُﺩّﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺏ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻟﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ ،ﻭﻟﺣﻅﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ
.9
ﺃﻧﺟﺯ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻛﻠﻭﺭﻭ ﻓﻠﻭﺭﻭ ﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺃﻭﻝ ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .2010
ﻭﻟﺣﻅﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻧﻳّﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺻﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ ﺳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻧﺷﺎء ﻧﻅﺎﻡ ﺣﺻﺹ )ﻛﻭﺗﺎ( ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻫﻳﺩﺭﻭ ﻛﻠﻭﺭﻭ ﻓﻠﻭﺭﻭ ﻛﺭﺑﻭﻥ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ
ﺑﺄﻫﺩﺍﻑ ﻫﻳﺩﺭﻭ ﻛﻠﻭﺭﻭ ﻓﻠﻭﺭﻭ ﻛﺭﺑﻭﻥ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ .2015
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺗﺩﻋﻡ ﺩﻋﻣﺎ ً ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻬﻭﺩ ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺃﻋﺭﺑﺕ ﻋﻥ
.11
ﺗﻭ ّﻗﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻧﺟﺢ ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺗﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳﻥ ،ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭّﺍﻣﻳﺔ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺭﻗﺎﺑﺔ  2013ﻭ 2015ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭ ﻛﻠﻭﺭﻭ ﻓﻠﻭﺭﻭ ﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
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Annex VI

ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ
.12
ّ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘ ّﻤﺮ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴــﺎ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
.13
ّ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰﺕ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﻔّﺬ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﻛﺒﻴﺮ.
ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
.14
ّ
ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ
ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘ ّﻤﺮ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﺑﺘﻘ ّﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
ﻣﻴﺎﻧﻤــﺎﺭ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
.15
ّ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ، 2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻻﺷﻲء )ﺻﻔﺮ( ﻣﻦ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  .2006ﻭﻗﺪ ﺷﺠّ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔَ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺎﻋﻞ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﺼﺺ )ﻛﻮﺗﺎ( .ﻭﺗﺄﻣﻞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻧﻴــﻮﻱ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻨﻴﻮﻱ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
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ّ
ﻧﻴﻮﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2009ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻴﻮﻱ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻧﻴﻮﻱ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
ﺑــﺎﻻﻭ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﺎﻻﻭ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
.17
ّ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﻻﻭ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻻﻭ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ.
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ﺍﻟﻔﻠﺒﻴــﻦ:
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻔﻠﺒﻴﻦ .ﻭﺃﻁﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.18
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ » ﻫﺎء « ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ » ﺃﻟﻒ « ﻭ» ﺑﺎء «  .ﻭﺃﻁﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺣﻼﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻹﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻟﻠﺤﺼﺺ )ﻛﻮﺗﺎ( ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺪء
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ُﺷﺠّﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻭﻟﻠﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺫﺍ ﻁﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻥ.

ﺭﻭﺍﻧــﺪﺍ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺮﻭﺍﻧﺪﺍ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
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ّ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ،2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻻ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ً ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺳﺎﻣــﻮﺍ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﺎﻣﻮﺍ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
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ّ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2009ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ
ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ
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ّ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2009ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻋﺎﻡ 2010
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﺸﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻴﻤﻮﺭ -ﻟﺸﺘﻲ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ
.22
ّ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﺸﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2009ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﺸﺘﻲ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﺸﺘﻲ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ 2013
ﻭ 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
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ﺗﻮﻧﻐــﺎ
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻮﻧﻐﺎ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ
.23
ّ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻧﻐﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺗﻮﻧﻐﺎ،
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ2015
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺗﺮﻛﻴـــﺎ:
ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُ ّﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻭﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻠّﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
.24
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻟﻌﺎﻡ  .2010ﻭﻋﺒّﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺘﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2013ﻭ.2015
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  3,8ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
1
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)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؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﻫ(

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B

-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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24B

25B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 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"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
9B

 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -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
13B
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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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
5,9

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -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

ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺟﺪﻭﻝ
5.3
5.3
5.9
5.9
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
5.3
5.3
5.9
ﻣﺘﻮﻓﺮ 5.9
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0 40,000
0 92,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 0 45,000
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 3,600
0
8,280
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 0 4,050
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 23,000
0 20,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 0 25,000
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 2,990
0
2,600
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 0 3,250
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 63,000
0 112,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ 0 70,000
ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 6,590
0 10,880
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ 0 7,300
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 69,590
0 122,880
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 0 77,300
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
2011

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

2012

2013

2014

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

5.3

5.3

5.3

3.9

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

5.3

5.3

5.3

3.8

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

0

30,000

0

23,000

230,000

0

2,700

0

2,070

20,700

0

8,500

0

8,500

85,000

0

1,105

0

1,105

11,050

0

38,500

0

31,500

315,000

0

3,805

0

3,175

31,750

0

42,305

0

34,675

346,750

2.1
0
3.8
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

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

29B

28B

27B

26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛
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30B

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻋﻴﻨﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻌﺐ ﻫﺬﺍ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .ﻭﺳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ

37B

36B

35B

34B

3B

32B

31B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛
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38B

39B

40B

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ 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.
19B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
41B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
1
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
42B

43B

4B

45B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ
ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
20B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
-1
ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  3,1ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
 ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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
ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  3-1- 4ﻭ 3-2-4ﻭ ) 3-3-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( 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 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

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

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﻫ(

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ �ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
0B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
1B

15B

16B

17B

-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

18B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
2
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
5B

 -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.
6B

 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
7B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
8B
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
9B

ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
10B

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3.7
0.8
0.2
0.1
4.8
0.6

5.4

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex VIII

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
4.3
4.3
4.3
4.8
4.8
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
4.3
4.3
4.3
4.8
4.8
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
64,500
94,500
94,500
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
8,385
12,285
12,285
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
0
0
0
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺪﻳﺒﻲ(*
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
0
0
0
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
64,500
94,500
94,500
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
8,385
12,285
12,285
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
72,885
106,785
106,785
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2018

2019

2020

4.3

4.3

3.1

4.3

4.3

3.1

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

30,000

31,500

315,000

3,900

4,095

40,950

0

0

0

0

0

0

30,000

31,500

315,000

3,900

4,095

40,950

33,900

35,595

355,950

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﺒﻒ( ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
 124ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  1-2-4ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

4.1.3
4.2.1
4.2.2

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ) 1-2-4ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

4.2.3
4.3.1

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

4.3.3

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﺒﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

4.3.2

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

*ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

0.6
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
3.1
1.1
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
0.0
0.0
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
0.6

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
1B
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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 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

25B

24B

23B

2B

21B

20B
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .ﻭﺳﺘﻜﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
12B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ

35B

34B

3B

32B

31B

30B

29B

28B

27B

26B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ 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.
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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 ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
13B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
36B

ﻓ��ﻲ ﺣﺎﻟ��ﺔ ﻣ��ﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻣ��ﺖ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨ��ﺪﻳﺒﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴ��ﺬ ﻣﺸ��ﺮﻭﻉ ﺍﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴ��ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟ��ﻮﺩ ﻓ��ﻲ
1
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ��ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠ��ﻂ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﻳﻘ���ﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﺧ��ﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴ��ﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ﻟﺨﻄ��ﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻟ���ﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
37B

38B

39B

40B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
14B
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.
ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ
-1
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 0,16
ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
1
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)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؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B

-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ )"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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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 2-2
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
9B

 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
10B

 -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 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
1B
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 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,3

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1-1
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
ﻏﻴﺮ 1.1
ﻏﻴﺮ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
2-1
0.16
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.25
ﻏﻴﺮ 0.25
ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
1-2
16,000
0 30,000
0 35,000
0
0 35,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ 0 44,000
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2-2
2,080
0 3,900
0 4,550
0
0 4,550
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 0 5,720
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
1-3
16,000
0 30,000
0 35,000
0
0 35,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ 0 44,000
ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2-3
2,080
0 3,900
0 4,550
0
0 4,550
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ 0 5,720
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3-3
18,080
0 33,900
0 39,550
0
0 39,550
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ 0 49,720
ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
 1-1-4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 2-1-4ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 3-1-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

160,000

20,800
160,000
20,800
180,800
0.09
0.0
0.16

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex IX

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
27B

28B

29B

30B

)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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ.
ﻭﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺮﺻﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
31B

32B

3B

34B

35B

36B

37B

38B

39B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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 ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ 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 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  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
19B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
20B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء
-1
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ
 7,8ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

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

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

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.
6B

2B

21B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
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23B

)ﺝ(
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B

25B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  2-2ﻭ  4-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
11,99

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2011

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

2012

2013

2014

2015

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻏﻴﺮ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺘﻮﻓﺮ
11.0
12.0
12.0
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻏﻴﺮ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺘﻮﻓﺮ
10.8
12.0
12.0
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
)ﺩﻭﻻﺭ
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ(
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
55,000
0
75,000
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
7,150
0
9,750
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
)ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ(
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
125,000
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
9,375
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
55,000
0
200,000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
7,150
0
19,125
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
62,150
0
219,125
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2016

11.0

10.8

2017

11.0

10.8

2018

11.0

10.8

2019

11.0

10.8

2020

8.0

7.8

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

74,000

0

50,000

0

56,000

9,620

0

6,500

0

7,280

40,300

125,000

0

0

0

0

250,000

9,375

0

0

0

0

18,750

199,000

0

50,000

0

56,000

560,000

18,995

0

6,500

0

7,280

59,050

217,995

0

56,500

0

63,280

619,050

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.

5

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

310,000

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
16B

Total

4.20
0
7.79
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

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

30B

29B

28B

27B

26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
-1
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ
-2
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﺗﺮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

40B

39B

38B

37B

36B

35B

34B

3B

32B

31B

18B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛
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41B

42B

)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.
19B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
43B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴ�ﺆﻭﻟﺔ ﻋ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ
1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
4B

45B

46B

47B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ 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.
20B
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Annex XI

ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  0,09ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
1
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)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؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﻫ(

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
2
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ )"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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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 2-2
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
1B
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 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,14

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

2011
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
0.09
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
ﻏﻴﺮ 0.14
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.1
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
ﻏﻴﺮ 0.14
ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
16,000
0 30,000
0 35,000
0
0 35,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 0 44,000
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2,080
0 3,900
0 4,550
0
0 4,550
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 0 5,720
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
16,000
0 30,000
0 35,000
0
0 35,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 0 44,000
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2,080
0 3,900
0 4,550
0
0 4,550
0 5,720
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
18,080
0 33,900
0 39,550
0
0 39,550
0 49,720
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

Total
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

160,000
20,800
160,000
20,800
180,800
0.05
0.00
0.09

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
4
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ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
27B

28B

29B

30B

)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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ.
ﻭﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺮﺻﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
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31B

32B

3B

34B

35B

36B

37B

38B

39B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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 ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ 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 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.
19B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
20B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎ ﺭﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎ ﺭﻳﻜﺎ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  6,9ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex XII

)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؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

20B

21B

2B
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

23B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 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 ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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 2-2
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
9B

 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
10B

 -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.
1B

 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
12B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B

 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ –123
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ –124
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 142ﺏ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

* ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ .31/64

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(*
10.0
12.5
0.01
0.1
0.4
23.0

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

2011
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2012
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2013
23.0

2014
23.0

2015
20.7

2016
20.7

2017
20.7

2018
20.7

2019
20.7

2020
15.0

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
6.9
12.0 12.0
12.0
12.0
12.0 23.0
ﻏﻴﺮ 23.0
ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0 56,000
0 106,000
0 62,000
0 168,000
0 761,523
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ﺩﻭﻻﺭ
)ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
4,200
0
7,950
0
4,650
0
12,600
0
57,114
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
0 56,000
0 106,000
0 62,000
0 168,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 0 761,523
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
4,200
0
7,950
0
4,650
0
12,600
0
57,114
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0 60,200
0 113,950
0 66,650
0 180,600
0 818,637
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124 ،123 ، 22-ﻭ 142ﺏ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ) 1-1-4ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(*
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(**
*
**

ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻲ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ .31/64

4

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

1,153,523

86,514
1,153,523
86,514
1,240,037
3.6
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
6.9
14
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ
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Annex XII

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
15B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
16B

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

28B

27B

26B

25B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

5
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29B

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺳﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
17B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ

38B

37B

36B

35B

34B

3B

32B

31B

30B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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 ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ 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.
6
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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 ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
18B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
19B

7
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  5,4ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 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 ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  3-4-4 ، 3-3-4 ، 3-2-4، 3-1-4ﻭ )3-5-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

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

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ ) 5ﺩ(  .ﻭﺗﺘﻌﻠ�ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ�ﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ�ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ�ﺎﺕ ﺍﻟﺼ�ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺆﺩﻱ ﺇﻟ�ﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ�ﺮﻁ ﻣ�ﻦ ﺷ�ﺮﻭﻁ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼ�ﺺ
ﻟﻔ�ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ�ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ�ﻒ ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ�ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﺒ�ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻏﻴ��ﺮ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳ�ﺪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
2
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
10B

 -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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
1B
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 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B

ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
15B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ – 124
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ – 142ﺏ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

6.9

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

1.1

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

0.2

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

0.1

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺟﻴﻢ
ﺭﺑﻮﻥ – 141ﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

8.3
1.4

ﺍﻷﻭﻟﻰ

9.7
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2013
2012
2011
ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 8.3

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3

2014
8.3

2015
7.5

-2016
2018
2017
7.5
7.5

2019
7.5

2020
5.4

ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
5.4
7.5
7.5
7.5
7.5
8.3
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 8.3
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
33,000
0 42,850
0 113,775
0 37,925
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 0 118,087
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2,475
0
3,214
0
8,533
0
2,844
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 8,857
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 13,250
0 35,000
0 20,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 0 28,250
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺒﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
1,722
0
4,550
0
2,600
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 3,673
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
33,000
0 56,100
0 148,775
0 57,925
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 0 146,337
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
2,475
0
4,936
0 13,083
0
5,444
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 12,530
35,475
0 61,036
0 161,858
0 63,369
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ 0 158,867
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 124-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

345,637
25,923
96,500
12,545
442,137
38,468
480,605

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
5

1.8
5.1
1.1
0.0
0.2
0.1
1.4
0.0
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26B

27B

28B

29B

30B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻘﻮﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻐﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ
1
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ.
6
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ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺧﺒﺮﺍء ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺭﺻﺪ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
3
ﻭﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ .ﻭﺳﺘﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
4
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺗﺴﺎﻕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺳﻴﺪﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻖ ﺳﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
5
ﻭﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺳﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﻋﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻄﺔ:

6

)ﺃ(

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء؛

)ﺏ(

ﺇﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ؛

)ﺝ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ
ﻭﺻﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻂ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻭ(

ﻭﺿﻊ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ؛

)ﺯ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍء؛

)ﺡ(

ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﻭﺳﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ:
)ﺃ(

ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ.
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)ﺏ(

ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺎﺡ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ.

ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍء
7
ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ

40B

39B

38B

37B

36B

35B

34B

3B

32B

31B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ 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.
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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 ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
19B

41B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ
1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
42B

43B

4B

45B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺗﻨﻔﺎﺩ 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.
20B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  8,2ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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 ) 3-2-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
1
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)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؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

24B

23B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ�ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

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

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
12B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B

 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B

4
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
– ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
141ﺏ
ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
15B

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

3,6

ﺍﻷﻭﻟﻰ

16,3

12,7

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
16B

4-2
1-3
17B

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

Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ 10,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 16,3 16,3 16,3
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

16,3

16,3

11,4 16,3

11,4

11,4 11,4 11,4

8,2

0 237.450

0 100.000

0

0 183.000

0

0

578.450 58.000

0 17.809

7.500

0

0

0 13.725

0

0

43.384 4.350

0 20.000
0 2.600

0 18.000
0 2.340

0
0

0 31.000
0 4.030

0
0

0
0

77.000 8.000
10.010 1.040

0 257.450

0 118.000

0

0 214.000

0

0

655.450 66.000

0 20.409
0 277.859

0 9.840
0 127.840

0
0

0 17.755
0 231.755

0
0

0
0

53.394 5.390

 2-3ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
(
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
 3-3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ
708.844 71.390
4,5
 1-1-4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,0
 2-1-4ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
8,2
 3-1-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3,6
 1-2-4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,0
 2-2-4ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,0
 3-2-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
18B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
19B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
28B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
5
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ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
29B

30B

31B

32B

)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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ
1
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﻟﺪﻯ ﺃﺩﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ،ﺳﺘﺘﺒﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺗﻘﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ.
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ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻹﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ
2
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻡ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
20B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
3B

34B

35B

36B

37B

38B

39B

40B

41B

42B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ 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.
21B
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
43B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴ�ﺆﻭﻟﺔ ﻋ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ
1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
4B

45B

46B

47B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
2B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  2,5ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

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

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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 2-2
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
9B

 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
10B

 -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.
1B

 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
12B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B

 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

2011

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3,9

 2020ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013
2012
ﻏﻴﺮ
4.6
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
7.1
7.1
ﻣﺘﻮﻓﺮ

 1.1ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.9
3.9
 2.1ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
28,000
0
0 84,000
0
0 68,000
0
0 100,000
 1.2ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,640
0
0 10,920
0
0 8,840
0
0 13,000
 2.2ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
28,000
0
0 84,000
0
0 68,000
0
 1.3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 0 100,000
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,640
0
0 10,920
0
0 8,840
0
 2.3ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ 0 13,000
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
31,640
0
0 94,920
0
0 76,840
0
 3.3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 0 113,000
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
 1.1.4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 2.1.4ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 3.1.4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

280,000

36,400
280,000
36,400
316,400
1.4
2.5

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
4
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ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
27B

28B

29B

30B

)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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ .ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻣﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﻤﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺮﺻﺪ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﺘﻰ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
31B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
5
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ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
32B

3B

34B

35B

36B

37B

38B

39B

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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 ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ 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 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  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
19B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
20B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  2,5ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)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
1
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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؛
)ﺩ(

)ﻫ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

25B

26B

27B

-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

28B

8B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ( ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ 100/41
ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
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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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
1B

 -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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
12B

13B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
14B

 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
15B

3
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

2010

2011

2013 2012

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3,9

2014

2015

2016

 1-1ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
3.5
3.5
3.9
3.9
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 2-1ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
3.5
3.5
3.9
3.9
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
30,000
0
0
40,000 0
42,000
 1-2ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,900
0
0
5,200
0
5,460
 2-2ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
55,000
0
0
0
0
55,000
 3-2ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
4,950
0
0
0
0
4,950
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
4-2
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
85,000
0
0
40,000 0
97,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
1-3
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
8,850
0
0
5,200
0
10,410
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
2-3
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
93,850
0
0
45,200 0 107,410
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
3-3
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
 1-1-4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 2-1-4ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 3-1-4ﺍﻻﺳﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2017

2018

2019

2020

3.5

3.5

3.5

2.5

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

3.5

3.5

3.5

2.5

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

0

30,000

0

28,000

170,000

0

3,900

0

3,640

22,100

0

0

0

0

110,000

0

0

0

0

9,900

0

30,000

0

28,000

280,000

0

3,900

0

3,640

32,000

0

33,900

0

31,640

312,000

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
17B

4

Total

1.4
0.0
2.5
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
29B

1

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

34B

3B

32B

31B

30B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
1
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ
2
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﺗﺮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
35B

1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

43B

42B

41B

40B

39B

38B

37B

36B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ �ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛
6
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4B

45B

)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.
18B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
19B

1

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
20B

21B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

2B

)ﺏ( ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛
23B

)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
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
24B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء
-1
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ
 0,3ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

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

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

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.
6B

23B

24B

25B
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

26B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

2
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 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 ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,50

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1-1

2-1

1-2

2-2
3-2
16B

4-2
17B

1-3
2-3

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

2011
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2012
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2013

0.50

0.50

2014

0.50

0.50

2015

0.45

0.45

2016

0.45

0.45

2017

0.45

0.45

2018

0.45

0.45

2019

0.45

0.45

2020

0.32

0.32

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

58,400

0

0

0

49,200

0

0

0

0

16,900

124,500

7,592

0

0

0

6,396

0

0

0

0

2,197

16,185

40,000
3,600

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

40,000
3,600

98,400

0

0

0

49,200

0

0

0

0

16,900

164,500

11,192

0

0

0

6,396

0

0

0

0

2,197

19,785

1-1-4
2-1-4

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
19,097
0
0
0
0 55,596
0
0
0 109,592
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

3-1-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

3-3

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
18B

4

184,285
0.18
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
0.32
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
19B

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

32B

31B

30B

29B

28B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻨﺸﺊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﻭﺳﻴﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
1
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺤﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻹﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
20B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
3B

34B

35B

36B

37B

38B

39B

40B

41B

42B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺤ��ﺪﺩ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺘ��ﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ��ﻒ ﻟﺘﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ .ﻭﺗﺸ��ﺘﻤﻞ ﺫﻟ��ﻚ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻘ��ﺎﺭﻳﺮ ﻋ��ﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ  ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،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
21B
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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
43B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴ�ﺆﻭﻟﺔ ﻋ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ
1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
4B

45B

46B

47B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ[ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
1
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.
2B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  0,6ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)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
1
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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؛
)ﺩ(

)ﻫ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

25B

24B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 100/41ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
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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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴــﻮﻧﻴﺪﻭﻋﻠﻰ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
8B

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
9B

 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

2011

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

2012

2013

2014

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,92

2015

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.83 0.92 0.92
0.92
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
26,300
0
0
13,150
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 13,000
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,419
0
0
1,710
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 1,690
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
10,500
0
0
11,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 88,850
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
945
0
0
990
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 7,997
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
36,800
0
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 24,150 101,850
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
4,364
0
0
2,700
9,687
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
41,164
0
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ 26,850 111,537
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
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15,100
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15,100

82,650

0

1,963

0

1,963

10,745

0

9,000

0

8,000

127,350

0

810

0

720

11,462

0

24,100

0

23,100

210,000

0
0

2,773
26,873

0
0

2,683
25,783

22,207
232,207

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
4

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

0.32
0.60
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ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
27B

28B

29B

30B

)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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
1
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ )ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ(
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
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ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻲ
-2
ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﻹﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻹﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ
-3
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ

38B

37B

36B

35B

34B

3B

32B

31B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛
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39B

) 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.
19B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
40B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ،
1
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
41B

42B

43B

4B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
20B
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
-1
ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  0,09ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭ  0ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2025ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
1
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)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؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

)ﻫ(

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

21B

2B

23B

-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
7B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ﺝ(

ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B

)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛
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)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
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 -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 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
1B

12B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B

3
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 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B

4
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0,28

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2011

4.1.1

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
0,25
0,25
0,25
0,28
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﻴﺮ
0,23
0,23
0,23
0,25
0,28
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
103.000
0
140.000
0
0
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( 55.809
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
13.390
0
18.200
0
0
7.255
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
0
0
0
0
0
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺒﺪﻭ(
124.115
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
0
0
0
0
0
11.170
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
103.000
0
140.000
0
0
179.924
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
13.390
0
18.200
0
0
18.425
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
116.390
0
158.200
0
0
198.349
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0,28

4.1.2

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

4.1.3

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0,0

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2012

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

20132014

2015

20162017

2018

2019

20202024

2025

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

0,25

0,18

0,09

0,23

0,09

0,00

0

0

46.991

345.800

0

0

6.109

44.954

0

0

0

124.115

0

0

0

11.170

0

0

46.991

469.915

0

0

6.109

56.124

0

0

53.100

526.039

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
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26B

27B

28B

29B

30B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺭﺻﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ.
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ﻭﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻮﻥ ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ
2
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
31B

32B

3B

34B

35B

36B

37B

38B

39B

40B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ 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.
19B
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
41B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴ�ﺆﻭﻟﺔ ﻋ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ
1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
42B

43B

4B

45B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺎﺩ 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.
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺯﺍﺑﻴـــﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺯﺍﻣﺒﻴـــﺎ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍ ّﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  3,3ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .44/60
0B

ﻳﻮﺍﻓﻖ 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 ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"( 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.
1B

ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
2B

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
3B

ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
4B

)ﺃ(

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؛

)ﺏ(

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

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗ ّﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﺌ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟ�ﻒ )"ﺷ�ﻜﻞ ﺗﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳُﻄﻠ�ﺐ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﻫ(

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻉ ﺍﻟﺜ�ﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻦ
ﻭﻣ��ﺎ ﺑﻌ���ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ���ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﻭﻁﻨ���ﻲ ﻣﻨﻔ���ﺬ ﻟﻠﺘ��ﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼ���ﺺ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜ�ﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻟﻠﺠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﻹﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ��ﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
5B

ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ 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.
6B

2B

21B

)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻫ��ﻮ ﻣﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ��ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ��ﻼﻩ .ﻭﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋ��ﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷ��ﺮﻁ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻭﻁ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ؛ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻔ��ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﺸ��ﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺒ��ﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ�ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ�ﺎﻁ ﻣ�ﻦ ﺧﻄ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)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 ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ ﺇﺑ�ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
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)ﺝ(
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ�ﺪﺩ ﺍﻷﻁ�ﺮﺍﻑ ﻟ�ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ�ﺎء ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

24B
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)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّ �ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗﻄ�ﺮﺃ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ�ﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻭﻁ ﺍﻟ�ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑ�ﺎﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ
 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 ﻭﺍﻓﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 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 ﺍﻟﻤﺘﻌ ّﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،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.
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 -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
ﻳﺤ ّ
ﻖ 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 ﺗﺤ ّﺪﺩﻩ 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 ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،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.
10B

 -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.
1B

3
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 -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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
12B

 -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 ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
13B

 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍً 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.
14B
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

15B

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
4,95

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1-1-4

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
4.5
5.0
5.0
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ
4.5
5.0
5.0
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
0
0
40,000
0
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( 40,000
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
0
0
5,200
0
5,200
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
0
0
0
0
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( 70,000
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
0
0
0
0
6,300
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
0
0
40,000
0
110,000
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ
0
0
5,200
0
11,500
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
0
0
45,200
0
121,500
ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

1.7

2-1-4

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0

3-1-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

3.3

1-1

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

2-1

1-2

2-2
3-2

4-2
1-3
2-3
3-3

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

4.5

4.5

4.5

4.5

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

3.3

4.5

4.5

4.5

4.5

3.3

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

35,000

0

30,000

0

30,000

175,000

4,550

0

3,900

0

3,900

22,750

70,000

0

0

0

0

140,000

6,300

0

0

0

0

12,600

105,000

0

30,000

0

30,000

315,000

10,850

0

3,900

0

3,900

35,350

115,850

0

33,900

0

33,900

350,350

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
16B
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
17B

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

30B

29B

28B

27B

26B

)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ�ﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻓﻴﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴ��ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻀ��ﻮء ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻹﻧﺠ��ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ﺗﻘ��ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ��ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ��ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ��ﺎﻻﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﺫﻟ�ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ�ﺪﻡ ﻣﺒ�ﺮﺭﺍﺕ ﺣ�ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ�ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﻋ�ﻦ
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 -1ﺃﻟ�ﻒ ،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 ﺍﻟﺸ�ﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌ�ﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄ�ﻲ ﻟﻠﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺳﻴُﻀ�ﻄﻠﻊ ﺑﻬ�ﺎ ﺣﺘ�ﻰ ﺍﻟﻮﻗ�ﺖ ﺍﻟﻤﺰﻣ�ﻊ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ ﻁﻠ�ﺐ ﺍﻟﺸ�ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ�ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ.
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
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈ�ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﺮﺃ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ�ﻲ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤ�ﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤ�ﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺗ�ﺪﺭﺝ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﻋ�ﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ�ﺖ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠ�ﻮﺏ ،ﻳﻨﺒﻐ�ﻲ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ
ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷ�ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ�ﻼ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺴ�ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ�ﺮ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ�ﻼﻩ(
ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭﺳ�ﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔ�ﺲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁﺎﺕ؛ ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ�ﺔ )1ﺝ(
ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣ�ﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ�ﺔ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﻑ ﻳﺸ�ﻤﻞ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ﺧﻴ��ﺎﺭ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﺿ��ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏ��ﺐ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ��ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟ�ﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ

ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
1
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ
2
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﺗﺮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
18B

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ

39B

38B

37B

36B

35B

34B

3B

32B

31B

)ﺃ(

ﺿ��ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ��ﻖ ﺍﻟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ��ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ ﺑ��ﻪ ،ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺤ��ﻮ ﺍﻟﻤﺒ �ﻴّﻦ ﻓ��ﻲ ﺧﻄ��ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّ ��ﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﻗ�ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ�ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ�ﺎﺭ 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 ﻭﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ�ﻒ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ .ﻭﺗﺸ�ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻹﺑ�ﻼﻍ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﻬّ�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(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻋ�ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ�ﺎﻝ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮﺓ  11ﻣ�ﻦ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﺎﻭﺭ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟ�ﺔ ﻣﻨﻔ�ﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛
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40B

) 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.
19B

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
41B

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴ�ﺆﻭﻟﺔ ﻋ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺃﻧﺸ�ﻄﺔ .ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻ�ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ
1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
42B

43B

4B

45B

)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ�ﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧ�ﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟ�ﻮﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼّ ﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞّ
1
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.
20B
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المرفـق الحادي والعشرون
اتّفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة البرازيل )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا 1.194,8
من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجدول الزمني لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفوف األفقية  3-4-4 ،3-3-4 ،.3-2-4 ، 3-1-4و ) 3-5-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله 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 على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
1
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)ج(

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

)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل تق ارير
وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة التالي ة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنس بة إل ى جمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن والس تين
وم ا بع ده ،بوج ود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المنص وص علي ه ف ي بروتوك ول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

)ھ(

-6
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.
)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،كم ا ھ و مب يّن ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله .وتتعل ق التغيي رات الرئيس ية
بالمسائل الت ي يمك ن أن تتعل ق بقواع د أو سياس ات الص ندوق المتع دد األط راف؛ أو التغيي رات الت ي
ت ؤدي إل ى تع ديل أي ش رط م ن ش روط ھ ذا االتف اق؛ أو التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل
المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة لمختل ف الش رائح؛ وتق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي التقري ر الس نوي
المتعلق بالتنفيذ؛

)ج(

أي مؤسسة سوف يتم تحويلھا إلى تكنولوجيا غير معتمدة عل ى الھي دروكلوروفلوروكربون المدرج ة
في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي وجد أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ
التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف )بسبب الملكية األجنبية أو التأسيس بعد تاريخ االنتھاء في 21
سبتمبر/أيلول  ،(2007لن تحصل على المساعدة .وھذه المعلومات س وف ي تم إب الغ اللجن ة التنفيذي ة
عنھا كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

)د(

وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف.
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-8
لما يلي:

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليوئنديبي على أن تكون
الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ]ووافقت حكومة ألمانيا على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة
)الوكالة المنفذة المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق
البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد
األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في
التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في
قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار ھذا االتفاق 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
الصفيناألفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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 المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ،الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
792.0

المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلورو
كربون22-
الھيدروكلوروفلورو
كربون – 141ب
الھيدروكلوروفلورو
كربون – 142ب
الھيدروكلوروفلورو
كربون123-
الھيدروكلوروفلورو
كربون124-
المجموع

جيم

األولى

جيم

األولى

521.7

جيم

األولى

5.6

جيم

األولى

0.3

جيم

األولى

7.7

جيم

األولى

1,327.3
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التذييل  -2ألف :األھداف 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
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

2011
غير متوفر

2013
2012
غير متوفر 1,327.3

2014
1,327.3

2015
1,194.8

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان
قدرات استھالك األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي
1,194.8
1,327.3
غير متوفر 1,327.3
غير متوفر
من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 1,650,000 3,000,000 3,000,000 3,400,000 4,456,257
))اليوئنديبي() دوالر أمريكي(
123,750
225,000
225,000
255,000
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر 334,219
)أمريكي
409,091
0
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 0 2,472,727 1,209,091
)ألمانيا( )دوالر أمريكي(
45,000
0
0
262,000
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر 153,000
أمريكي(
2,059,091 3,000,000 3,000,000 5,872,727 5,665,348
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر
أمريكي(
168,750
225,000
225,000
517,000
487,219
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
2,227,841 3,225,000 3,225,000 6,389,727 6,152,567
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر
أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون123-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون124-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استھالك األوزون(

المجموع
غير متوفر
غير متوفر
15,506,257
1,162,969
4,090,909
460,000
19,597,166
1,622,969
21,220,135
51.5
0
740.6
168.8
0
353.0
0.0
0.0
5.6
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
7.7

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع/الثاني في السنة المحددة
1
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 الموافقة على الشريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغ ي أن
يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات
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 ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
وزارة البيئة ھى الوزارة المسؤولةعن التنسيق الشامل للنشاطات التى ستنفذ فى خطة إدارة إزالة المواد
.1
الھيدرو كولورو فلورو كربونية وستقوم بدور وحدة األوزون الوطنية .والمعھد البرازيلى للبيئة والموارد المتجددة
الطبيعية ھو مؤسسة اإلنفاذ المتصل بوزارة البيئة والمسؤول عن اإلضطالع بالسياسات والتشريعات المتعلقة
بالرقابة على المواد المستنفدة لألوزون .وتقوم وحدة األوزون الوطنية ) التابعة لوزارة البيئة( بعمليات الرصد على
مستوى اإلدارة إلستھالك المواد المستنفدة لألوزون  .ويقوم المعھد البرازيلى للبيئة والمواد المتجددة الطبيعية بمراقبة
إستھالك المواد المستنفدة لألوزون ) اإلستيراد والتصدير ( عن طريق نظام إصدار التراخيص وعلى مستوى
المستخدمين النھائيين .وستكون الوكاالت الرئيسية والمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد النشاطات الواقعة تحت
مسؤوليتھا .وعرضت الحكومة مواصلة النشاطات والموافقة على المشروعات من خالل الدعم المؤسسى خالل
السنوات القادمة .
ويعتبر الرصد الوثيق لجميع النشاطات والتنسيق بين أصحاب الشأن عنصرا أساسيا فى خطة إدارة إزالة
.2
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وعنصرا رئيسيا فى الوصول الى اإلمتثال.وستعقد إجتماعات منتظمة للتنسيق
مع أصحاب المصلحة فى الصناعة ومستوردى المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وأصحاب المصلحة الحكوميين
المعنيين )أى بروزون( و مختلف اإلتحادات الصناعية وحميع القطاعات المعنية من أجل وضع اإلتفاقات والتدابير
الضرورية للقيام بالنشاطات اإلستثمارية وغير اإلستثمارية فى الوقت المحدد وبطريقة منسقة .و سيجرى فى قطاع
التصنيع رصد عملية التنفيذ وتحقيق اإلزالة عن طريق الزيارات على مستوى المنشآت.
.3
ستجرى عمليات رصد سنوية من خالل نظم التراخيص والحصص المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون .
وسيقوم خبراء دوليون مستقلون بزيارات الى المواقع للتحقق.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

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

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتق ديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛
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)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠ ة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف 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 واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف ذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

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

)ل(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع َرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مس ؤولة ع ن مجموع ة أنش طة .وي تم مواص لة تحدي د ھ ذه األنش طة ف ي الخط ة
1
الشاملة ،ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
)أ(

تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
1
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالر أمريكي عن ك ّل
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف
لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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المرفـق الثاني والعشرون
اتّفاق بين حكومة جمھورية الكامرون واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية الكامرون )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء
-1
تخفيض في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا
 65,9من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2017بما يتماشى مع الجداول الزمنية
لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك
الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفين األفقيين  3-1-4و) 3-2-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
سوف يتمكن البلد من الوصول الى حدود االستھالك المذكورة لكل من المواد كما يذكر في التذييل -2ألف.
-4
ّ
وسوف تقبل كذلك تحقيق مستقل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية حول تحقيق تلك الحدود المذكورة في
الفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق.
-5
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
ً
بالشروط التالية قبل  60يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
1
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)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط تنفيذ
الشريحة"( تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح
من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد
صرفت بالكامل؛

)د(

أن يك ون البل د ق د ق ّدم إل ى اللجن ة التنفيذي ة خط ة تنفي ذ الش ريحة الس نوية عل ى ھيئ ة الت ذييل  -4أل ف
)"شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حت ى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا
تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد
اكتمال جميع األنشطة ال واردة في ه ف ي حال ة الش ريحة األخي رة ،وأن يك ون ق د حص ل عل ى موافقتھ ا
على ھذه الخطة؛

-6
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ الشريحة السنوية
السابقة وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على
النحو المبيّن في الفقرة ) 5ب( أعاله.
-7
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.
إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ شريحة سنوية وأن توافق عليھا
اللجنة التنفيذية ،كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله .وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص يمس
مجموعھا  %30أو أكثر من تمويل الشريحة األخيرة الموافق عليھا أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو
سياسات الصندوق المتعدد األطراف أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ أما إعادات
التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة السنوية الموافق عليھا ،والتي
تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير المتعلق بتنفيذ الشريحة؛ وسوف تعاد أي مبالغ
متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.
-8
لما يلي:

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية الوحيدة )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
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وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي 2-2
من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
ّ
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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 المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب
المجموع

جيم
جيم

األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
66.7
15.7
82.4

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
1.1
1.2

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

2011
غير
متوفر

2013
93.7

2012

2014
93.7

2015
84.3

2016
84.3

2017
84.3

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك
65.9
74.2
74.2
82.4
82.4
غير
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة
متوفر
األولى )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
59,136
0
59,136
0 180,000
0 884,453
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
)الرئيسية )اليونيدو( دوالر أمريكي(
4,435
4,435
0
13,500
0
66,334
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية
))دوالر أمريكي
59,136
0
59,136
0 180,000
0 884,453
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر
أمريكي(
4,435
0
4,435
0
13,500
0
66,334
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
63,571
63,571
0 193,500
0 950,787
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر
أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(

المجموع
غير متوفر
غير متوفر

1,182,725
88,704
1,182,725
88,704
1,271,429
9.7
0
57.1
15.7
0
0

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األخير في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
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 في الش ريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة
4
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المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يسلط التقرير
الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات المدرج ة ف ي
الخط ة ،وأن يعل ق عل ى التغيي رات الت ي 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 معلوم ات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛
)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
وحدة األوزون الوطنية ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة في الھيكل اإلداري لوزارة البيئة بالكاميرون
1
المسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لألوزون.
وستكون وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة بالكاميرون مسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة
2
الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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وستكلف وحدة األوزون الوطنية بإدارة تنفيذ أنشطة المشروع المزمعة بالتعاون مع اليونيدو بوصفھا الوكالة
3
المنفذة الرئيسية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

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

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط تنفيذ الشريحة السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاص ة بالش رائح والخط ة الش املة عل ى النح و المح دد ف ي الت ذييل -4أل ف
و كذلك بالتقارير عن اتمام المشروعات لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠ ة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ض مان وج ود آليّ ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة تنفي ذ الش ريحة بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية
واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

)ك(

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

)ل(

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

2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع َرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار المبلغ  93دوالر أمريكي عن
1
ك ّل كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2
ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.

7
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المرفـق الثالث والعشرون
اتّفاق بين حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية إندونيسيا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء
-1
تخفيض في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا
 321,7من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1يناير  /كانون الثاني  2018بما يتماشى مع الجداول الزمنية
لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة في  2011عند تحديد خط األساس
لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفوف األفقية  3-2-4 ،3-1-4و ) 3-3-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في تاصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق ،على النحو
المبيّن في الفقرة الفرعية ) 5ب( من ھذا االتفاق.
-5
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
ً
بالشروط التالية قبل  60يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

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

أن يك ون البل د ق د ق ّدم إل ى اللجن ة التنفيذي ة خط ة لتنفي ذ الش رائح عل ى ھيئ ة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل
تقارير وخطط تنفيذ الشرائح"( تغطي كل سنة تقويمية حت ى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة
التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه الس نة نفس ھا ،أو حت ى موع د اكتم ال جمي ع
األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

)ھـ(

استالم تأكيد من الحكومة ،لجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين ،يفيد بوجود نظام
وطني قابل لإلنفاذ إلصدار التراخيص والحصص للواردات من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وحسبما ينطبق ،إنتاجھا وتصديرھا وأن النظام قادر على ضمان
امتثال البلد للجدول الزمني لإلزالة لبروتوكول مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا خطة التنفيذ التابعة للشريحة
السابقة وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على
النحو المبيّن في الفقرة الفرعية )5ب(.
يوافق البلد ،في حالة اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مع
7
األخذ في االعتبار الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة:
)أ(

رصد توافر بدائل تؤثر على المناخ إلى أدنى حد؛

)ب(

النظر عند استعراض القواعد المعيارية وتوفير الحوافز الكافية التي تشجع استخدام تلك البدائل؛

)ج(

النظر في إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكاليف تقلل إلى أدنى حد األثر على المناخ الناتج
عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،حسب االقتضاء ،وإبالغ اللجنة
التنفيذية بالتقدم وفقا لذلك.

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو
8
ً
جزء من ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق سلس لخفض االستھالك وإزالة المواد المحددة في
التذييل -1ألف.
)أ(

إعادة التخصيص المصنّفة كتغييرات رئيسيّة التي يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة التنفيذ السنوية التى
وافقت عليھا اللجنة التنفيذية ،كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية ) 5د( .وتتعلق التغييرات الرئيسية
بالمسائل المحتملة المتعلقة بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التغييرات التي تؤدي إلى
تعديل أي شرط من ھذا االتفاق؛ التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص للوكاالت
الثنائية أو التنفيذية لمختلف الشرائح؛ توفير التمويل للبرامج أو األنشطة التي لم تشملھا خطة التنفيذ
السنوية الموافق عليھا أو إزالة أي نشاط في خطة التنفيذ السنوية ،مع تكاليف أكثر من  30في المائة
من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

يجوز إعادة التخصيص غير المصنف على أنھا تغييرات رئيسية إلدراجھا في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليھا ،الجارى تنفيذھا في ذلك الوقت ،وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير التنفيذ السنوي؛

)ج(

إذا قرر البلد خالل تنفيذ االتفاق استخدام تكنولوجيا بديلة من غير المقترحة في خطة إدارة إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،يتطلب ھذا موافقة اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو
2
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تنقيح الخطة الموافق عليھا .إن أي تقديم لطلب مثل ھذا لتغيير التكنولوجيا يتعين تحديد التكاليف
االضافية المرتبطة به واألثر المحتمل على المناخ وأي فروق في األطنان من قدرات استنفاد
األوزون التي يتعين إزالتھا إذا طبقت .ويوافق البلد على أن الوفورات المحتملة في التكاليف
االضافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا سوف تخفض مستوى التمويل الشامل بناء على ھذا االتفاق؛
)د(
9
لما يلي:

تعاد أي أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
10
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافت اليوئنديبي )برنامج األمم
المتحدة االنمائي(على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( كما وافقت حكومة أستراليا
واليونيدو )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية( والبنك الدولي على أن تكون الوكاالت المنفذة المتعاونة تحت
إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة
التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم
التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول
11
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات
المقدمة بخصوص الشرائح التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5
)ب(] .وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين
لألنشطة في التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة
المنصوص عليھا في قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد أبرمت
الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار
ھذا االتفاق 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 الصفوف األفقية
 6-2، 4-2،2-2و  8-2من التذييـل -2ألف.
في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
12
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
ّ
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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 بالمقادير المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل طن من
تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد
اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة .5
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لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
13
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
14
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
15
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،8فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل -4ألف )أ( و)ب( و)د( و)ھ( إلى
حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
تنفذ جميع االتفاقات المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
16
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم يت ّم تعريفھا
بطريقة مختلفة في االتفاق.
تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون– 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون–123
الھيدروكلوروفلوروكربون–225

جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى

المجموع

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
263,0
136,0
3,2
402,2
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التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

2011

2012

غير متوفر

غير متوفر

2013
402.2

2014

2015

402.2

362.0

2018

المجموع

2017

2016
362.0

362.0

362.0

غير متوفر

362.0

362.0

321.8

غير متوفر

0

0

445,000

8,901,102

0

0

33,375

667,583

0

0

0

300,000

0

0

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان من قدرات
استنفاد األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية
456,102
0
4,000,000
0 4,000,000
)اليوئنديبي( )دوالر أمريكي(
34,208
0
300,000
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 300,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )استراليا(
0
0
0
0
300,000
)دوالر أمريكي(
0
0
0
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر أمريكي( 39,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )البنك
135,710
0
942,767
0 1,500,000
الدولي( )دوالر أمريكي(
10,178
0
70,708
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر أمريكي( 112,500
إجمالي تمويل اليونيدو الوكالة المنفذة المتعاونة المتفق
0
0
0
0
777,395
عليه )يونيدو( )دوالر أمريكي(
0
0
0
0
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر أمريكي( 58,305
591,812
0
4,942,767
0 6,577,395
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
44,368
0
370,708
0
509,805
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
636,198
0 7,087,200
0 5,232313,475
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان من قدرات
4.1.1
استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان من قدرات استنفاد
4.1.2
األوزون(
 4.1.3االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان من قدرات
4.2.1
استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان من قدرات
4.2.2
استنفاد األوزون(
 4.2.3االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع اإلزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى ) 123و (225المتفق عليه بموجب االتفاق )باألطنان
4.3.1
بقدرات استنفاد األوزون(

0

من إزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى ) 123و (225التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا )بأطنان
4.3.2
قدرات استنفاد األوزون(

0

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  123-و الھيدروكلوروفلوروكربون) 225-أطنان من
4.3.3
قدرات استنفاد األوزون(

3.2

غير متوفر

غير متوفر

402.2

402.2

5

362.0

39,000

0

0

135,710

2,714,187

0

0

10,178

203,564

0

0

0

777,395

0
0
0
0

0
0
0
0

0
580,710
43,553
624,263

58,305
12,692,684
968,452
13,661,136
45.1
0
217.9
89.9
0
46.1
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األول في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح
1

سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الش ريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة
المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يسلط التقرير
الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات المدرج ة ف ي
الخط ة ،وأن يعل ق عل ى التغيي رات الت ي 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 معلوم ات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  8من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وص ف خط ي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا ف ي الش ريحة التالي ة ،م ع إب راز الت رابط بينھ ا وأخ ذ
التج ارب المكتس بة والتق دم المح رز ف ي تنفي ذ الش رائح الس ابقة بع ين االعتب ار .وينبغ ي أن يتض من
الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات ممكن ة م ن
المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة المح ددة ف ي الفق رة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا
على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛
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)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
1
الرائدة.

تق وم وزارة البيئ ة ف ي أندونيس يا بعملي ة الرص د م ن خ الل وح دة األوزون الوطني ة بمس اعدة الوكال ة المنف ذة

سيجرى رصد االستھالك وتحديده على أساس بيانات الواردات والصادرات الرسمية للمواد المسجلة من قب ل
2
اإلدارات الحكومية ذات العالقة.
تقوم وحدة األوزون الوطنية بجمع البيانات والمعلومات التالية واالبالغ عنھا على أساس سنوي ف ي الت واريخ
3
المحددة ذات العالقة أو قبلھا:
)أ(

تقارير سنوية عن استھالك المواد التي تقدم إلى أمانة األوزون؛

)ب(

تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي تقدم إل ى
اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

تستخدم وزارة البيئة والوكالة المنف ذة الرائ دة ھيئ ة مس تقلة مؤھل ة لتنفي ذ تقي يم ن وعي وكم ي ألداء تنفي ذ خط ة
4
إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.
ويت اح لھيئ ة التقي يم الوص ول الكام ل إل ى المعلوم ات التقني ة والمالي ة ذات العالق ة بتنفي ذ خط ة إدارة إزال ة
5
الھيدروكلوروفلوروكربون.
تعد ھيئة التقييم وتقدم إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرائدة مشروع تقرير جامع ف ي نھاي ة ك ل خط ة تنفي ذ
6
شريحة ،يتألف مما توصل إليه التقييم وتوص يات ب إجراء تحس ينات أو تع ديالت ،إن وج دت .ويش مل مش روع التقري ر
حالة إمتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.
وبمجرد إدراج التعليقات والشروحات التي ق د تك ون قابل ة للتطبي ق م ن وزارة البيئ ة والوكال ة المنف ذة الرائ دة
7
والوكاالت المتعاونة ،تقوم ھيئة التقييم باالنتھاء من التقرير وتقدمه إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرائدة.
توافق وزارة البيئة على التقرير النھائي وتقدم الوكالة المنفذة الرائدة نفس التقرير إلى اجتماع اللجن ة التنفيذي ة
8
ذي العالقة مع خطة وتقارير تنفيذ الشريحة.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن التالي:
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاصّة بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النح و المبي ـن ف ي التذيي ـل -4
ألف؛
7
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)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف.

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاص ة بالش رائح والخط ة الش املة عل ى النح و المح دد ف ي الت ذييل -4أل ف
وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .وتشتمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠ ة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال ة ومتس مة بالش فافية
واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

)ي(

تعرف الوكاالت المنفذة المنسقة بأنھا وكاالت متعاونة لھا درو وكالة رئيسية بالنسبة لقط اع واح د أو
لعدة قطاع ات كم ا ت م ذك ره ف ي االتف اق الرس مي ب ين الوك االت الرئيس ية و المتعاون ة الم ذكورة ف ي
الفقرة  11من ھذا االتفاق.

)ك(

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

)ل(

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

2
يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من الفقرة الفرعية )1ب( من التذييلين -4ألف و -5
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكاالت المنفذة المتعاونة
1

تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن التالي:
)أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ب(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

8
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة 12من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  189دوالر أمريكي عن ك ّل
1
طن من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل
سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.

9
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المرفـق الرابع والعشرون
اتّفاق بين حكومة لبنـــان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة لبنــــان )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  60,1من
أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1يناير  /كانون الثاني  2017بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفوف األفقية .3-2-4 ، 3-1-4و ) 3-3-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله 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 على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
1
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)ج(

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

)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل تق ارير
وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة التالي ة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنس بة إل ى جمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن والس تين
وم ا بع ده ،بوج ود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المنص وص علي ه ف ي بروتوك ول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

)ھ(

-6
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.

-8
لما يلي:

)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،كم ا ھ و مب يّن ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله .وتتعل ق التغيي رات الرئيس ية
بالمسائل الت ي يمك ن أن تتعل ق بقواع د أو سياس ات الص ندوق المتع دد األط راف؛ أو التغيي رات الت ي
ت ؤدي إل ى تع ديل أي ش رط م ن ش روط ھ ذا االتف اق؛ أو التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل
المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة لمختل ف الش رائح؛ وتق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي التقري ر الس نوي
المتعلق بالتنفيذ؛

)ج(

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة ف ي
الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛
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)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليوئنديبي على أن تكون
الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي 2-2
من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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 المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex XXIV

تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون –123
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب

جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى

35.4
0.1

المجموع

37.3
72.8

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد
غير
65.5
65.5
65.5 72.8
72.8
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات غير متوفر
متوفر
استنفاد األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
غير
60.1
65.5
65.5 72.8
72.8
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات غير متوفر
متوفر
استنفاد األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية
124,760
0 124,760
0 745,589
0 1,500,000
)اليوئنديبي( )دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر
9,357
0
9,357
0
55,919
0
112,500
أمريكي(
(
أمريكي
دوالر
)
عليه
المتفق
التمويل
إجمالي
124,760
0 124,760
0 745,589
0 1,500,000
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
9,357
0
9,357
0
55,919
0
112,500
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
134,117
0 134,117
0 801,508
0 1,612,500
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 123-المتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

المجموع
غير متوفر
غير متوفر
2,495,109
187,133
2,495,109
187,133
2,682,242
4.9
0
30.5
0
0
0.1
15.1
0
22.2

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة
1
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 الموافقة على الشريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغ ي أن
يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات
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 ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
1

ستدير وزارة البيئة عملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة من الوكالة الرئيسية.

وسيتم رصد االستھالك وتحديده استنادا إلى البيانات الرسمية التي تسجلھا اإلدارات الحكومية المعنية عن
2
الواردات والصادرات من المواد.
وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا على أساس سنوي في
3
تواريخ استحقاقھا أو قبلھا:
)أ(

تقارير سنوية بشأن استھالك المواد تقدم إلى أمانة األوزون؛

)ب(

تقارير سنوية بشأن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقدم إلى
اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

وستتعاقد وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية مع كيان مستقل ومؤھل إلجراء تقييم كيفي وكمي
4
ألداء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
ويكون للكيان الذي يجري التقييم سبل وصول كاملة إلى جميع المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة
5
بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
ويعد الكيان الذي يجري التقييم مشروع تقرير مجمع ويقدمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة
6
الرئيسية في نھاية كل خطة تنفيذ سنوية ،يشتمل على نتائج التقييم والتوصيات بشأن التحسينات أو التعديالت ،إن
وجدت .ويجب أن يشتمل مشروع التقرير على حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.
وعقب إدراج التعليقات والتفسيرات التي تقدمھا وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية حسبما
7
ينطبق األمر ،على الكيان الذي يجري التقييم إكمال التقرير وتقديمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة
الرئيسية.
8
وتصدق وحدة األوزون الوطنية على التقرير النھائي وتقدمه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى اجتماع اللجنة
التنفيذية ذي الصلة إلى جانب خطة وتقارير التنفيذ السنوية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

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

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛
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)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠ ة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف 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 واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق ا للفق رة  11م ن االتف 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 فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ك(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع َرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  250دوالر أمريكي عن ك ّل
1
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف
لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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المرفـق الخامس والعشرون
اتّفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة المكسيك )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
1
ّ
ّ
ّ
االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  -1ألف )"المواد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  804.2من
أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2018بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة .7
-2
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار
إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في الفقرة
 ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز
المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة
لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية
 3-4-4 ،3-3-4 ،3-2-4 ،3-1-4و ) 3-5-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله 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 ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

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

أن يكون البلد قد ق ّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل تق ارير
وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة التالي ة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

)ھ(

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنس بة إل ى جمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن والس تين
وم ا بع ده ،بوج ود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المنص وص علي ه ف ي بروتوك ول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.
)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،كم ا ھ و مب يّن ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله .وتتعل ق التغيي رات الرئيس ية
بالمسائل الت ي يمك ن أن تتعل ق بقواع د أو سياس ات الص ندوق المتع دد األط راف؛ أو التغيي رات الت ي
ت ؤدي إل ى تع ديل أي ش رط م ن ش روط ھ ذا االتف اق؛ أو التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل
المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة لمختل ف الش رائح؛ وتق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي التقري ر الس نوي
المتعلق بالتنفيذ؛

)ج(

ال تحصل أى منشأة من المقرر تحويلھا الى تكنولوجيا غير ھيدرو كلورو فلورو كربون مدرج ة ف ى
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلوروفل ورو كربوني ة المواف ق عليھ ا والت ى يتب ين أنھ ا غي ر مؤھل ة
بموجب المبادىء التوجيھية للصندوق المتعدد األط راف) أى نتيج ة للملكي ة أألجنبي ة أو اإلنش اء بع د
تاريخ القطع فى 21سبتمبر /أيلول  2007على مساعدة  .وسوف تبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية
كجزء من خطة التنفيذ السنوية

)د(

يلتزم البلد بفحص إمكانية إستخدام نظ م الھي درو كرب ون س ابقة الخل ط ب دال م ن خلطھ ا ف ى المنش أة
بالنسبة لمنشئات الرغ اوى الت ى يغطيھ ا المش روع الج امع إذا تب ين أن ھ ذا س ليما م ن الناحي ة التقني ة
وممكنا من الناحية اإلقتصادية ومقبوال من جانب المشئات  .وس تعاد أي ة مب الغ متبقي ة ال ى الص ندوق
المتعدد األطراف
2
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سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة

لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

9
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافقت اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة
المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
10
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في
التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في
قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار ھذا االتفاق 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 األفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
11
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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 المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ،الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
13
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
14
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
15
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.

4
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون – 142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

المجموع

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
392.8
820.6
1.0
0.3
0.1
1,214.8

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
2009

2011

2012
غير
متوفر

2013
1,148.8

2014

2015

1,033.9 1,148.8

2016
1,033.9

 1-1جدول تخفيضات
بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك
األوزون(
1,033.9 1,033.9 1,148.8 1,148.8
 2-1الحد األقصى المسموح
به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك
األوزون(
0
226,317 120,000 578,341 695,011 2,792,526
0
 1-2التمويل المتفق عليه
للوكالة المنفذة الرئيسية
)اليونيدو( دوالر
)أمريكي(
0
16,974 9,000 43,376 52,126
209,439
0
 2-2تكاليف دعم الوكالة
المنفذة الرئيسية )دوالر
)أمريكي
0 3,800,000 3,800,000 2,502,526 2,428,987
0 1,122,503
 3-2التمويل المتفق عليه
للوكالة المنفذة المتعاونة
)اليوئنديبي( )دوالر
أمريكي(
0
84,188
0 285,000 285,000
187,689 182,174
 4-2تكاليف دعم الوكالة
المنفذة المتعاونة )دوالر
أمريكي(
إجمالي التمويل المتفق 0 1,348,820 120,000 4,378,341 4,495,011 5,295,052 2,428,987
1-3
عليه )دوالر أمريكي(
0
101,162 9,000 328,376 337,126
مجموع تكاليف الدعم 397,128 182,174
2-3
)دوالر أمريكي(
إجمالي التكاليف المتفق *0 1,449,982 129,000 4,706,717 4,832,137 5,692,180** 2,611,161
3-3
عليھا )دوالر أمريكي(
 1-1-4إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق
)أطنان قدرات استھالك األوزون(
 2-1-4إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق
عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون()*(

5

2017
1,033.9

المجموع
2018
 1,033.9غير متوفر

1,033.9

804.2

غير متوفر

0

0

4,412,195

0

0

330,915

0

0

13,654,016

0

0

1,024,051

0

0

18,066,211

0

0

1,354,966

0

0

19,421,177

4.7
20.1
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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

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا
االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق
عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون()**(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا
االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق
عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون123-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا
االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق
عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون124-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا
االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق
عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استھالك
األوزون(

368.0
345.8
46.7
428.1
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.1

)*( تم االتفاق عليھا في االجتماع التاسع و الخمسين بالنسبة لليوئنديبي لصالح مابي
) **( تم االتفاق على  559.985دوالر أمريكي في االجتماع الثالث و الستين بالنسبة لليونيدو لصالح سيليمكس

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة
1
المحددة في التذييل -2ألف.
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 الموافقة على الشريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغ ي أن
يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات
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 ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛
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)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية والموارد
1
الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تشجيع التنمية المستدامة .كما تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية
المتعلقة بتغير المناخ وحماية طبقة األوزون .وترصد وحدة األوزون الوطنية )التابعة للوزارة( استھالك وإنتاج جميع
المواد المستنفدة لألوزون من خالل األفرقة اإلقليمية .ومن المتوقع إجراء عمليات تفتيش في الشركات التي تم تحويلھا
إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون لضمان عدم استعمال ھذه المواد بعد إكمال المشاريع.
وعرضت حكومة المكسيك استمرار تنفيذ األنشطة وستعرض ذلك وستؤيد المشاريع من خالل الدعم
-2
المؤسسي على مدار السنوات المقبلة .ومن شأن ذلك أن يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك.
ويعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا مھما من عناصر خطة إدارة
-3
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومسألة رئيسية لتحقيق االمتثال .وستكون ھناك اجتماعات تنسيق دورية مع
أصحاب المصلحة من الصناعة ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والجھات الحكومية المعنية )أي
وزارات االقتصاد والطاقة والصحة( ومختلف الرابطات الصناعية وجميع القطاعات المشمولة بالخطة من أجل وضع
االتفاقات والتدابير الالزمة لالضطالع باألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة.
وفي قطاع التصنيع ،فإن تنفيذ العملية وإنجاز اإلزالة سيتم رصدھما من خالل زيارات للموقع على مستوى الشركات.
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وسيتم االضطالع برصد سنوي من خالل نظام إصدار التراخيص والحصص المتعلق بالمواد المستنفدة
-4
لألوزون .وسيُضطلع بزيارات للموقع من قبل خبراء دوليين مستقلين.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

2

ستكـون الوكالـة التنفيذية الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيق ـة المش روع عل ى النح و
التالي:
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

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

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتق ديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف 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 واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف ذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

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

)ل(

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

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظم ة
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مس تقلة وتكليفھ ا ب إجراء التحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك
المواد المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لم ا ج اء ب الفقرة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق والفق رة الفرعي ة )1ب(
من التذييل -4ألف.
8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53
Annex XXV

التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون الوكالة التنفيذية المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة .وي تم مواص لة تحدي د ھ ذه األنش طة ف ي الخط ة
1
الشاملة ،ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
)أ(

تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
1

وفقا للفقرة  11من ھذا االتف اق ،يمك ن تخف يض مبل غ التموي ل المخ ّ
ص ص بمق دار  87دوالر أمريك ي ع ن ك ّل
كيل وغرام م ن ق درات اس تنفاد األوزون م ن االس تھالك ال ذي يتج اوز المس توى المح دد ف ي الص ف  2-1م ن
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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المرفـق السادس والعشرون
اتّفاق بين حكومة ترينيداد وتوباغو واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة ترينيداد و توباغو )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض
-1
في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا 28,5
من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة  ،7مع تعديل التمويل تبعا لذلك ،بموجب المقرر .44/60
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفين األفقيين  3-1-4و) 3-2-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله 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 على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
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)ج(

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

)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل تق ارير
وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة التالي ة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنس بة إل ى جمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن والس تين
وم ا بع ده ،بوج ود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المنص وص علي ه ف ي بروتوك ول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

)ھ(

-6
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.

-8
لما يلي:

)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،كم ا ھ و مب يّن ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله .وتتعل ق التغيي رات الرئيس ية
بالمسائل الت ي يمك ن أن تتعل ق بقواع د أو سياس ات الص ندوق المتع دد األط راف؛ أو التغيي رات الت ي
ت ؤدي إل ى تع ديل أي ش رط م ن ش روط ھ ذا االتف اق؛ أو التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل
المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة لمختل ف الش رائح؛ وتق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي التقري ر الس نوي
المتعلق بالتنفيذ؛

)ج(

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة ف ي
الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛
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)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليوئنديبي على أن تكون
الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي 2-2
من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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 المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
43.3
0.1
0.5
2.3
46.2

المجموع

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
1.1

2.1

1.2

2-2

1-3
2-3
3-3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

1-2-4
2-2-4
3-2-4

2011

2012

غير
متوفر

غير
متوفر

2013
46.2

2014
46.2

2015
41.6

2016
41.6

2017
41.6

2018

2019

41.6

41.6

2020
30.0

تخفيضات
جدول
بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
قدرات
)أطنان
استھالك األوزون(
28.5 39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
46.2
n/a
غير
غير
الحد األقصى
متوفر
متوفر
المسموح به
لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
)أطنان قدرات
استھالك األوزون(
88,000
0
0
145,000
0
471,833
0
198,000
0
التمويل المتفق عليه 559,900
المنفذة
للوكالة
الرئيسية
)اليوئنديبي( )دوالر
أمريكي(
6,600
0
0
10,875
0
35,387
0
14,850
0
41,993
تكاليف دعم الوكالة
المنفذة الرئيسية
))دوالر أمريكي
88,000
0
0
145,000
0
471,833
0
198,000
0
559,900
إجمالي التمويل
المتفق عليه )دوالر
أمريكي(
6,600
0
0
10,875
0
35,387
0
14,850
0
41,993
مجموع تكاليف
الدعم )دوالر
أمريكي(
94,600
0
0
155,875
0
507,220
0
212,850
0
601,893
إجمالي التكاليف
المتفق عليھا )دوالر
أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون123 ، 22-و  124المتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد
األوزون(
إزالة الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا )أطنان قدرات استنفاد
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المذكورة في ) 1-1-4أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(

4

المجموع

غير
متوفر

غير
متوفر

1,462,733

109,705

1,462,733

109,705

1,572,438

15.4
0.0
28.5
2.5
0.0
0.0
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
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 الموافقة على الشريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغ ي أن
يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات
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 ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛
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)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد
1
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وستشتمل على تنفيذ جميع المشاريع في إطار ھذه الخطة ،والرصد المنتظم لتنفيذ
المشروع والنتائج ،وإصدار تقارير دورية بشأن نتائج المشروع من أجل تيسير اإلجراءات التصحيحية ،وتقديم تقارير
مرحلية عن المشروع في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية ،والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاھاته على
المستويين الوطني والدولي.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـةمسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

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

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف 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 واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق ا للفق رة  11م ن االتف 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 فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ك(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع َرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
1
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالر أمريكي عن ك ّل
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف
لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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المرفق السابع والعشرون
اتفاق بين حكومة الصين
واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمث ل ھ ذا االتف اق التف اھم ب ين حكوم ة الص ين )"البل د"( واللجن ة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق ب إجراء تخف يض ف ي
-1
االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل -1ألف )"المواد"( إلى كمي ة ثابت ة ق درھا 17 468.0
ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون بحل ول  1ين اير/ك انون الث اني  2015بم ا يتماش ى م ع الج داول الزمني ة لبروتوك ول
مونتريال ،على أساس الفھم أن ھذا الرقم سوف يجرى تنقيحه مرة واح دة ،بع د تحدي د خ ط األس اس لالس تھالك ال الزم
لالمتثال بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواد على النحو المبين في الص ف ") 2-1الح د األقص ى
-2
المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق ج يم ،المجموع ة األول ى"( م ن الت ذييل -2أل ف )"األھ داف والتموي ل"(
م ن ھ ذا االتف اق فض ال ع ن الج دول الزمن ي لبرتوك ول مونتري ال فيم ا يتعل ق بجمي ع الم واد المش ار إليھ ا ف ي الت ذييل
-1ألف .ويقبل البلد أنه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھداتھا بالتمويل المحددة في الفقرة  ،3يفقد الحق في
طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي اس تھالك للم واد يتج اوز المس توى المح دد
في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع الم واد المح ددة
ف ي الت ذييل -1أل ف ،وفيم ا يتعل ق ب أي اس تھالك يتج اوز المس توى المح دد لك ل م ادة ف ي الص فوف  3-1-4و3-2-4
و 3-3-4و 3-4-4و 3-5-4و) 3-6-4االستھالك المؤھل المتبقي(.
رھنا بامتثال البل د اللتزامات ه المح ددة ف ي ھ ذا االتف اق ،تواف ق اللجن ة التنفيذي ة ،م ن حي ث المب دأ ،عل ى ت وفير
-3
التمويل المحدد في الصف  1-3من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجن ة التنفيذي ة ھ ذا التموي ل،
من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل -3ألف )"الجدول الزمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفي ذ ھ ذا االتف اق وفق ا للخط ط القطاعي ة إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المقدم ة
-4
وااللتزامات المحددة في التذييل -8ألف .ووفق ا للفق رتين الف رعيتين )5أ() (2و)5ب() (1م ن ھ ذا االتف اق ،س يقبل البل د
إجراء تحقق مستقل من إكمال تحويل طاقة التصنيع فضال عن تحقيق حدود االستھالك السنوي من الم واد عل ى النح و
المبين في الصف  1-2من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التموي ل ف ي حال ة ع دم وف اء البل د
-5
بالشروط التالية قبل ثمانية أسابيع 1على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبين في الجدول الزمن ي
للموافقة على التمويل:
)أ(

فيما يتعلق بصرف أي شريحة:
)(1

أن يكون البلد قد حقق األھداف المبينة في الص ف  2-1م ن الت ذييل -2أل ف لجمي ع الس نوات
ذات الصلة .والسنوات ذات الص لة ھ ي جمي ع الس نوات من ذ الس نة الت ي تم ت فيھ ا الموافق ة
على ھذا االتفاق .وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا التزام ب اإلبالغ ع ن البيان ات القطري ة
في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

 1ينبغي تقديم الشرائح التي يزيد فيھا مستوى التمويل المطلوب عن  5ماليين دوالرات أمريكية قبل  12أسبوعا كامال من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي
سينظر في الطلب ،بما يتماشى مع المقرر .7/20
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)ب(

)(2

أنه تم التحقق بشكل مستقل من تحقي ق ھ ذه األھ داف ،إال إذا ق ررت اللجن ة التنفيذي ة أن ھ ذا
التحقق غير مطلوب؛

)(3

أن تكون الحكومة قد ق دمت م ا يفي د ،بالنس بة لجمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن
والستين وما بعده ،بوجود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات
من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطب ق األم ر ،باإلنت اج والص ادرات منھ ا،
وب أن النظ ام ق ادر عل ى ض مان امتث ال البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في بروتوكول مونتريال لمدة ھذا االتفاق؛

شروط يجب الوفاء بھا كشرط مسبق لصرف شرائح أي خطة قطاعية:
)(1

فيما يتعلق بالخطط القطاعية التي تتضمن أنشطة تحويل طاقات التصنيع ،أن يكون البلد قدم
تقرير تحقق م ن عين ة عش وائية ال تق ل نس بتھا ع ن  5ف ي المائ ة م ن خط وط التص نيع الت ي
أكملت تحويلھا في الس نة الت ي يتع ين التحق ق منھ ا ،عل ى أس اس الفھ م أن مجم وع اس تھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلجمالي للعينة العش وائية لخط وط التص نيع يمث ل م ا ال
يقل عن  10في المائة من استھالك القطاع الذي أزيل في تلك السنة؛

)(2

أن يكون البلد قد قدم تقارير تنفي ذ س نوية عل ى ھيئ ة الت ذييل -4أل ف )"ش كل تق ارير وخط ط
التنفيذ"( تغطي ك ل س نة تقويمي ة س ابقة؛ وأن ه حق ق مس توى متق دم م ن التنفي ذ ف ي األنش طة
الموافق عليھا في الماضي؛ وأن معدل صرف التمويل من الشريحة الموافق عليھا قبل ذل ك
يتجاوز  20في المائة؛

)(3

أن يكون البلد قد قدم تقرير التنفيذ السنوي للقطاع المعني على ھيئ ة الت ذييل -4أل ف )"ش كل
تقارير وخطط التنفيذ"( يغطي كل سنة تقويمية حتى السنة التي يُطلب فيھ ا تموي ل الش ريحة
التالي ة بمقتض ى الج دول الزمن ي للتموي ل ،بم ا ف ي ذل ك ھ ذه الس نة نفس ھا ،أو حت ى موع د
اكتمال جميع األنشطة المتوقعة في حالة الشريحة األخيرة.

سوف يضمن البلد إج راء رص د دقي ق ألنش طته بمقتض ى ھ ذا االتف اق وسيض ع أيض ا ويص ون نظام ا لرص د
-6
االستھالك في مختلف القطاعات ،لضمان االمتثال لحدود االستھالك في القطاعات المش ار إليھ ا ف ي الص فوف 1-3-1
و 2-3-1و 3-3-1و 4-3-1من التذييل -2ألف .وسيعد البلد تفاصيل ترتيبات الرصد بصورة مستقلة وسيقدمھا لموافق ة
اللجنة التنفيذية عليھا ،إلدراجھا في وقت الحق في التذييل -5ألف.
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ المواف ق عليھ ا ،أو ج زء م ن
-7
ھ ذه المب الغ ،ف ي ح دود التموي ل المتوق ع لك ل قط اع وفق ا لتغي ر الظ روف ،م ن أج ل تحقي ق أس لس خف ض لالس تھالك
واإلزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:
)أ(

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيات بديلة غير تلك المقترحة في الخط ط القطاعي ة
المقدمة ،أو تنفيذ األنشطة بشكل يختلف عن الشكل المقترح في ھذه الخطط القطاعي ة ،س يتطلب ذل ك
الموافقة على ھذه التغيرات كجزء من خطة تنفيذ سنوية .ويمكن تقديم الوثائق أيضا كجزء م ن تنق يح
لخطة تنفيذ سنوية قائمة ،تقدم قبل أحد اجتماع ات اللجن ة التنفيذي ة بثماني ة أس ابيع .ويتع ين أن يش تمل
مث ل ھ ذا الطل ب عل ى وص ف للتغي رات ف ي األنش طة لتنفي ذ التكنولوجي ا البديل ة الجدي دة وحس اب م ا
ي رتبط بھ ا م ن تك اليف إض افية واألث ر عل ى المن اخ .ويواف ق البل د عل ى أن الوف ورات المحتمل ة ف ي
التكاليف اإلضافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستخفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھ ذا االتف اق
وفقا لذلك؛

)ب(

إعادات التخصيص المصنفة كتعديالت رئيسية يجب أن توثق مسبقا في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،حس بما ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب() (3أع اله .ويمك ن تق ديم الوث ائق
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أيضا كجزء من تنقيح لخط ة تنفي ذ س نوية قائم ة ،تق دم قب ل ثماني ة أس ابيع م ن أح د اجتماع ات اللجن ة
التنفيذية .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

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

)(2

التعديالت المدخلة على أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة
لمختلف الشرائح على مستوى القطاعات؛

)(4

تقديم تمويل لبرامج أو أنشطة غير مدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية بتكاليف
تزيد عن  20في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة مواف ق عليھ ا أو  2.5ملي ون دوالر
أمريكي ،أيھما أقل؛

)(5

إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية تزيد تكاليفه عن  20في المائ ة م ن مجم وع تك اليف
آخر شريحة موافق عليھا أو  2.5مليون دوالر أمريكي ،أيھما أقل؛

)ج(

إعادات التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجھا في خط ة التنفي ذ الس نوية المواف ق
عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويتم إبالغ اللجنة التنفيذية عنھا في تقرير التنفيذ السنوي التالي؛

)د(

س وف تع اد أي مب الغ متبقي ة إل ى الص ندوق المتع دد األط راف عق ب إكم ال الش ريحة األخي رة م ن
االتفاق.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-8
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات المنصوص عليھا بموجب ھذا االتفاق .وقد وافق اليوئنديبي
على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ووافقت حكومة ألمانيا وحكومة اليابان واليونيدو واليونيب والبنك الدولي على
العمل كوكاالت متعاونة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تجرى
في إطار برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم ألي من الوكاالت
المشتركة في ھذا االتفاق.
-9
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان تنسيق تخطيط جميع األنشطة بموجب ھذا االتفاق عبر
جميع القطاعات ذات الصلة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ،بما في ذلك دون أن تقتصر على التحقق المستقل وفقا للفقرة
الفرعية )5ب() ،(1وتنفيذ األنشطة المتعلقة بالدور الذي تلعبه بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية المشار إليھا في التذييل
-6ألف واألنشطة المتعلقة بالدور الذي تلعبه بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع والمشار إليھا في التذييل
-6باء .وسيكون البنك الدولي مسؤوال عن إجراء التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية )5أ() (2وتنفيذ األنشطة
اإلضافية المتعلقة بدوره كوكالة منفذة رئيسية في القطاع والمشار إليھا في التذييل -6دال .وستكون حكومة ألمانيا
واليونيدو واليونيب مسؤولة عن االضطالع باألنشطة الواردة في الخطط القطاعية المعنية والمشار إليھا في التذييالت
-6جيم و-6ھاء و-6واو ،على التوالي ،وتنقيحاتھا الالحقة وفقا للفقرة الفرعية )5ب() (3والفقرة  .7وستكون حكومة
اليابان ،بوصفھا الوكالة الرئيسية المتعاونة ،مسؤولة عن االضطالع باألنشطة المشار إليھا في التذييل -6زاي.
وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم
المبينة في الصفوف  2-1-2و 2-2-2و 4-2-2و 2-3-2و 2-4-2و 2-5-2و 4-5-2و 2-6-2من التذييل -2ألف.
 -10في حال عدم تمكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق
له الحصول على التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار الجدول الزمني للموافقة على
التمويل .ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددة في التذييل -7ألف ،عن كل
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كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات
الصلة .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -11لن يخضع التمويل الخاص بھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أي مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد ،باستثناء واحد وھو
تمويل خطة قطاع المذيبات ،الذي يجوز إرفاقه بھذا االتفاق في وقت الحق.
 -12سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة
الرئيسية في القطاعات والوكاالت المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبصفة خاصة ،عليه أن يتيح للوكالة
المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة الرئيسية في القطاعات والوكاالت المنفذة المتعاونة االطالع على المعلومات
الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 -13يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في
نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مستوى مجوع استھالك مسموح به في التذييل -2ألف .وفي حالة
بقاء أنشطة معلقة وكانت متوقعة في الخطة القطاعية وتنقيحاتھا الالحقة وفقا للفقرة الفرعية )5ب() (3والفقرة ،7
فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات
الفرعية )1أ( و)ب( و)د( و)ھ( و)ز( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -14تنفذ جميع الشروط المحددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبين في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.

التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

جيم
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
جيم
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
جيم
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب جيم
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب جيم
جيم
الھيدروكلوروفلوروكربون225-
المجموع

نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
11,962.3
6.6
6.6
5,923.5
1,508.9
1.0
19,408.9

المجموعة
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
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التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1-1
2-1
1-3-1
2-3-1
3-3-1
3-4-1
2-1-2
2-1-2
2-2-1
2-2-2
3-2-2
4-2-2
1-3-2
2-3-2
1-4-2
2-4-2
1-5-2
2-5-2
3-5-2
4-5-2
1-6-2
2-6-2
1-3
2-3
3-3

البند

2011
أھداف االستھالك
غير متاحة

2012
غير متاحة

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان
قدرات استھالك األوزون(
غير متاحة
غير متاحة
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك األوزون(
غير متاحة
غير متاحة
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى في
قطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الھواء )أطنان قدرات استھالك األوزون(
غير متاحة
غير متاحة
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى في
قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط )أطنان قدرات استھالك األوزون(
غير متاحة
غير متاحة
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى في
قطاع رغاوى البوليوريتان الجاسئة )أطنان قدرات استھالك األوزون(
غير متاحة
غير متاحة
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى في
قطاع تكييف ھواء الغرف )أطنان قدرات استھالك األوزون(
تمويل خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الھواء
6,900,000
25,380,000
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع )اليوئنديبي(
*
1,903,500
تكاليف الدعم لليوئنديبي )دوالر أمريكي(
تمويل خطة قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط
3,707,977
459,023
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع )ألمانيا(
*
51,260
تكاليف الدعم أللمانيا )دوالر أمريكي(
6,900,000
21,372,000
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المتعاونة في القطاع )اليونيدو(
*
1,602,900
تكاليف الدعم لليونيدو )دوالر أمريكي(
تمويل خطة قطاع رغاوى البوليوريتان الجاسئة
5,520,000
38,859,000
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع )البنك الدولي(
*
2,914,000
تكاليف الدعم للبنك الدولي )دوالر أمريكي(
تمويل خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
9,200,000
36,430,000
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع )اليونيدو(
*
2,732,250
تكاليف الدعم لليونيدو )دوالر أمريكي(
تمويل خطة قطاع الخدمة ،بما في ذلك برنامج التمكين
598,000
1,579,000
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع )اليونيب(
*
176,703
تكاليف الدعم لليونيب )دوالر أمريكي(
80,000
80,000
التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المتعاونة في القطاع )اليابان(
*
10,400
تكاليف الدعم لليابان )دوالر أمريكي(
تمويل التنسيق الوطني
360,000
إجمالي التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي( للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع
)اليوئنديبي(
27,000
تكاليف الدعم لليوئنديبي )دوالر أمريكي(
إجمالي التمويل
32,905,977
124,519,023
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
*
9,418,013
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
*
133,937,036
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
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2013

المجموع

2014

2015

19,408.8

19,408.8

17,468.0

غير متاحة

19,408.8

19,408.8

17,468.0

غير متاحة

2,360.0

2,360.0

2,124.0

غير متاحة

2,540.0

2,540.0

2,286.0

غير متاحة

5,310.0

5,310.0

4,340.0

غير متاحة

4,109.0

4,109.0

3,698.0

غير متاحة

8,495,000
*

11,075,000
*

9,150,000
*

61,000,000
*

600,000
*
3,398,000
*

600,000
*
5,730,000
*

633,000
*
6,600,000
*

6,000,000
*
44,000,000
*

13,592,000
*

4,079,000
*

10,950,000
*

73,000,000
*

8,495,000
*

9,625,000
*

11,250,000
*

75,000,000
*

1,104,000
*
80,000
*

1,173,000
*
80,000
*

786,000
*
80,000
*

5,240,000
*
400,000
*

-

-

-

360,000

-

-

-

27,000

35,764,000
*
*

32,362,000
*
*

39,449,000
*
*

265,000,000
*
*
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التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل -تابع
اإلزالة واالستھالك المؤھل المتبقي
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 225-الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 225-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون) 225-أطنان قدرات استنفاد األوزون(

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
1-6-4
2-6-4
3-6-4


1,444.1
36.0
10,482.2
0.0
0.0
6.6
0.0
0.0
6.6
1,615.4
16.7
4,291.5
260.8
6.7
1,241.4
0.0
0.0
1.0

يحدد في وقت الحق

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
يتألف الجدول الزمني للموافقة على التمويل من عدة شرائح .وبموجب ھذا االتفاق ،فإن الشريحة تُعرف بوصفھا مجموعة التمويل المحددة في كل سنة لكل خطة قطاعية
-1
أو للتنسيق الوطني ،على النحو المحدد في التذييل -2ألف.
-2

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير من السنة المحددة في التذييل -2ألف.
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التذييل  -4ألف :شكل تقارير وخطط التنفيذ
ستقدم الوكالة المنفذة الرئيسية ،بالنيابة عن البلد ،قبل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية في أي سنة بما ال يقل
-1
2
عن ثمانية أسابيع  ،التقارير التالية إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف:
)أ(

تقري ر تحق ق م ن اس تھالك ك ل م ادة م ن الم واد ال واردة ف ي الت ذييل  -1أل ف ،وفق ا للفق رة الفرعي ة
)5أ() (2من االتفاق .وما ل م تق رر اللجن ة التنفيذي ة خ الف ذل ك ،يتع ين تق ديم تقري ر التحق ق ھ ذا إل ى
جانب ك ل طل ب ش ريحة وأن يتض من التحق ق م ن اس تھالك جمي ع الس نوات ذات الص لة عل ى النح و
المحدد في الفقرة الفرعية )5أ() (1من االتفاق التي لم تقر فيھا اللجنة باستالم تقرير تحقق بشأنھا؛

)ب(

فيما يتعلق بكل خطة قطاعية ،تقريرا سرديا وبيانات حس ب الس نة التقويمي ة تتعل ق بالتق دم من ذ الس نة
التي تسبق التقرير السابق ،ينعكس فيه بالنسبة لكل قطاع الوضع ف ي البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة الم واد،
وكيف تسھم مختلف األنشطة في اإلزالة ،وكيف تتعل ق ببعض ھا ال بعض .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر
عل ى إزال ة الم واد المس تنفدة ل ألوزون كنتيج ة مباش رة لتنفي ذ األنش طة ،حس ب الم ادة ،والتكنولوجي ا
البديلة المستعملة والبدائل المدخلة ذات الصلة ،للسماح لألمانة بتزويد اللجنة التنفيذية بمعلومات عم ا
ينتج من تغير في االنبعاثات ذات الص لة بالمن اخ .كم ا ينبغ ي أن يس لط التقري ر الض وء عل ى ح االت
النجاح والخبرات والتحديات المتعلقة بمختلف األنشطة المدرجة ف ي الخط ة ،بم ا يعك س أي تغي رات
في األوضاع ف ي البل د ،وت وفير معلوم ات أخ رى ذات ص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى
معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة )خطط( التنفيذ الس نوية المقدم ة م ن قب ل وم ا يبررھ ا ،مث ل
ح االت الت أخير واس تخدام بن د المرون ة إلع ادة تخص يص المب الغ خ الل تنفي ذ الش ريحة ،عل ى النح و
المنصوص علي ه ف ي الفق رة  7م ن ھ ذا االتف اق ،أو أي تغيي رات أخ رى .وس يغطي التقري ر الس ردي
جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية )5أ() (1من االتفاق ويمكن باإلضافة إلى ذل ك
أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ج(

فيما يتعلق بكل خطة قطاعية ،وصفا خطيا لألنشطة المقرر االضطالع بھا حتى نھاية الس نة المزم ع
تقديم فيھا طل ب الش ريحة التالي ة وفق ا للفق رة الفرعي ة )5ب() .(3وينبغ ي أن يس لط الوص ف الض وء
عل ى ت رابط األنش طة وأن يأخ ذ ف ي الحس بان التج ارب المكتس بة والتق دم المح رز ف ي تنفي ذ الش رائح
السابقة؛ وستقدم البيانات في الخطة حسب السنة التقويمية .وينبغي أن يتض من الوص ف أيض ا إش ارة
إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن أي تغييرات ممكنة متوقعة عل ى الخط ة الش املة .كم ا
ينبغي أن يحدد الوصف بالتفص يل التغيي رات المدخل ة عل ى الخط ة القطاعي ة الش املة وأن يوض حھا.
ويجوز تقديم وصف األنشطة القادمة كج زء م ن نف س وثيق ة التقري ر الس ردي المق دم بموج ب الفق رة
الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

فيما يتعلق بكل خطة قطاعية تتضمن أنشطة لتموي ل طاق ات التص نيع ،تقري ر تحق ق يتعل ق بالتحوي ل
ال ُمكمل وفقا للفقرة الفرعية )5ب() (1من االتفاق؛

)ھ(

فيما يتعلق بكل خطة قطاعية ،معلوم ات كمي ة لجمي ع تق ارير التنفي ذ الس نوية وخط ط التنفي ذ الس نوية
المقدمة من خالل قاعدة بيانات متاحة على اإلنترن ت .وم ن ش أن ھ ذه المعلوم ات الكمي ة الت ي يتع ين
تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة ،أن تعدل النص السردي للتقري ر ووص فه )انظ ر
الفقرتين الفرعيتين )1ب( و)1ج( أع اله( وخط ة التنفي ذ الس نوية وأي تغيي رات عل ى الخط ة الش املة
وستغطي نفس الفترات واألنشطة؛

)و(

موجزا تنفيذيا يتألف من نحو خمس فقرات ،يوجز المعلومات الواردة في الفقرات الفرعي ة )1أ( إل ى
)1ھ( أعاله.

 2ينبغي تقديم الشرائح التي يزيد فيھا مستوى التمويل المطلوب عن  5ماليين دوالرات أمريكية قبل  12أسبوعا كامال من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي
سينظر في الطلب ،بما يتماشى مع المقرر .7/20
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستعد حكومة الصين تفاصيل ترتيبات الرصد بصورة مستقلة وستقدمھا لموافقة اللجنة التنفيذية عليھا
-1
إلدراجھا في وقت الحق في ھذا التذييل -5ألف.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
سيكون اليوئنديبي ھو الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
-1
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وسيكون مسؤوال عن مجموعة من األنشطة ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

األنشطة المتعلقة بالتنسيق الوطني؛

)ب(

ض مان التحق ق م ن األداء والتحق ق الم الي وفق ا لھ ذا االتف اق ووفق ا إلجراءات ه الداخلي ة ومتطلبات ه
المحددة على النحو المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالبلد؛

)ج(

مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ والتقارير الالحقة وفقا للتذييل -4ألف؛

)د(

توفير تحقق مستقل للجنة التنفيذية يفيد بتحقيق األھداف )باستثناء أھداف االستھالك الش املة المح ددة
في الصف  2-1من التذييل  -2أل ف( وإكم ال األنش طة الس نوية المتص لة بھ ا عل ى النح و المب ين ف ي
خطة التنفيذ بما يتماشى مع التذييل -4ألف .ويمكن أن يتألف ھذا التحقق المستقل من تجمي ع لعملي ات
التحقق المستقلة الخاصة بكل قطاع التي أجرتھا الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع ذات الصلة؛

)ھ(

ضمان انعك اس الخب رات والتق دم ف ي تح ديثات الخط ة القطاعي ة الش املة وف ي خط ط التنفي ذ الس نوية
التالية بما يتماشى مع التذييل -4ألف؛

)و(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛

)ز(

ضمان إجراء خبراء تقنيين مستقلين مؤھلين للمراجعات التقنية؛

)ح(
)ط(

إجراء مھام اإلشراف المطلوبة؛
ضمان وجود آلي ة تش غيلية تُم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة التنفي ذ بطريق ة فعال ة وش فافة واإلب الغ ال دقيق ع ن
البيانات؛

)ي(

ضمان أن تستند المدفوعات للبلد إلى استعمال المؤشرات؛

)ك(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم في مجال اإلدارة والدعم التقني عند الطلب.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرب عنھا في الحسبان ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
-2
مستقل وتكليفه بإجراء تحقق مستقل من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للفقرة الفرعية
)5ب() (1من االتفاق والفقرة الفرعية )1د( من التذييل -4ألف .ويجوز للوكالة المنفذة الرئيسية أن تفوض المھمة
المشار إليھا في ھذه الفقرة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع على أساس الفھم أن مثل ھذا التفويض ال يتعارض
مع مسؤولية الوكالة المنفذة الرئيسية المتعلقة بإجراء تحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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التذييل  -6باء :دور اليوئنديبي
سيكون اليوئنديبي ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري ،مسؤوال عن
-1
مجموعة من األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

تق ديم مس اعدة ف ي مج ال إع داد السياس ة العام ة والتخط يط واإلدارة لبرمج ة القطاع ات عل ى النح و
المحدد في ھذه القطاعات ،حسب الطلب؛

)ب(

ضمان التحقق من األداء والتقدم في الصرف وفقا لھ ذا االتف اق ووفق ا إلجراءات ه الداخلي ة ومتطلبات ه
على النحو المحدد في خطط القطاعات ھذه ومساعدة البلد في تنفيذ األنشطة وتقييمھا؛

)ج(

مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ السنوية لقطاع التبريد الصناعي والتجاري وفقا للتذييل -4ألف؛

)د(

إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية وفقا للتذييل -4ألف؛

)ھ(

ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.

كما سيعمل اليوئنديبي كوكالة منفذة رئيسية في القطاع ألي التزامات متعلقة بالقطاع ناشئة عن أي قطاع من
-2
قطاعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير مشار إليھا تحديدا في ھذا االتفاق ،وخاصة قطاع المذيبات،
مع المسؤوليات التي تشبه إلى حد كبير تلك الواردة في الفقرة  1أعاله.

التذييل  -6جيم :دور حكومة ألمانيا
ستكون حكومة ألمانيا ،بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط،
-1
مسؤولة عن مجموعة من األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

تق ديم مس اعدة ف ي مج ال إع داد السياس ة العام ة والتخط يط واإلدارة لبرمج ة القطاع ات عل ى النح و
المحدد في خطة قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط ،حسب الطلب؛

)ب(

ضمان التحقق من األداء والتقدم في الصرف وفقا لھ ذا االتف اق ووفق ا إلجراءات ه الداخلي ة ومتطلبات ه
على النحو المحدد في خطة قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالض غط ومس اعدة البل د ف ي تنفي ذ
األنشطة وتقييمھا؛

)ج(

مساعدة البلد في إع داد خط ط التنفي ذ الس نوية لقط اع رغ اوى البوليس تيرين المس حوبة بالض غط وفق ا
للتذييل -4ألف؛

)د(

إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية وفقا للتذييل -4ألف؛

)ھ(

ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.

التذييل  -6دال :دور البنك الدولي
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرب عنھا في الحسبان ،سيقوم البنك الدولي باختيار كيان مستقل وتكليفه
-1
بإجراء تحقق مستقل من استھالك البلد المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف ،وفقا للفقرة الفرعية )5أ() (2من
ھذا االتفاق والفقرة الفرعية )1أ() (1من التذييل -4ألف.
-2
سيكون البنك الدولي ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع رغاوى البوليوريتان ،مسؤوال عن مجموعة
من األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

تق ديم مس اعدة ف ي مج ال إع داد السياس ة العام ة والتخط يط واإلدارة لبرمج ة القطاع ات عل ى النح و
المحدد في خطة قطاع رغاوى البوليوريتان ،حسب الطلب؛
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)ب(

ضمان التحقق من األداء والتقدم في الصرف وفقا لھ ذا االتف اق ووفق ا إلجراءات ه الداخلي ة ومتطلبات ه
المح ددة عل ى النح و المح دد ف ي خط ة قط اع رغ اوى البوليوريت ان للبل د ومس اعدة البل د ف ي تنفي ذ
األنشطة وتقييمھا؛

)ج(

مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ السنوية لقطاع قطاع رغاوى البوليوريتان وفقا للتذييل -4ألف؛

)د(

إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل -4ألف؛

)ھ(

ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.

التذييل  -6ھاء :دور اليونيدو
ستكون اليونيدو ،بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع التبريد وتكييف الھواء ،وبوصفھا الوكالة المنفذة
-1
المتعاونة في قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط ،مسؤولة عن مجموعة من األنشطة الموصوفة في ھذه
الخطط القطاعية ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

تق ديم مس اعدة ف ي مج ال إع داد السياس ة العام ة والتخط يط واإلدارة لبرمج ة القطاع ات عل ى النح و
المح دد ف ي خط ة قط اع التبري د وتكيي ف الھ واء وخط ة قط اع رغ اوى البوليس تيرين المس حوبة
بالضغط ،حسب الطلب؛

)ب(

ضمان التحقق من األداء والتقدم في الصرف وفقا لھ ذا االتف اق ووفق ا إلجراءات ه الداخلي ة ومتطلبات ه
على النحو المحدد في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء ومساعدة البلد في تنفيذ األنشطة وتقييمھا؛

)ج(

ضمان الصرف وفقا لھذا االتفاق وفقا إلجراءاته الداخلية ومتطلباته المح ددة عل ى النح و المح دد ف ي
خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء وخطة قطاع رغاوى البوليس تيرين المس حوبة بالض غط ومس اعدة
البلد في تنفيذ األنشطة وتقييمھا؛

)د(

مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ السنوية لقطاع التبريد وتكييف الھواء وفقا للتذييل -4ألف؛

)ھ(

إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل -4ألف؛

)و(

ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.

التذييل  -6واو :دور اليونيب
سيكون اليونيب ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع خدمة التبريد ،مسؤوال عن مجموعة من األنشطة
-1
الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

تقديم مساعدة في مجال إعداد السياسة العامة ،حسب الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد ف ي تنفي ذ وتقي يم األنش طة المس ؤول عنھ ا وإحالتھ ا إل ى الوكال ة المنف ذة الرئيس ية لخط ة
إدارة اإلزالة النھائية لضمان التتابع المنسق لھذه األنشطة؛

)ج(

مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ السنوية لقطاع الخدمة وفقا للتذييل -4ألف؛

)د(

إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل -4ألف؛

)ھ(

ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.
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التذييل  -6زاي :دور حكومة اليابان
ستكون حكومة اليابان ،بوصفھا الوكالة المنفذة المتعاونة في قطاع خدمة التبريد ،مسؤولة عن مجموعة من
-1
األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية ،بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
)أ(

تقديم مساعدة في مجال إعداد السياسة العامة ،حسب الطلب؛

)ب(

مس اعدة البل د ف ي تنفي ذ وتقي يم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة وإحالتھ ا إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية في القطاع لضمان التتابع المنسق لھذه األنشطة؛

)ج(

إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل -4ألف؛

)د(

ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  10من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمبلغ  160دوالرا أمريكيا لكل كغ
-1
من قدرات استنفاد األوزون يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل –2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا
الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل –2ألف.

التذييل  -8ألف :التزامات تعھد بھا البلد فيما يتعلق بالتحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء
خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،يوافق البلد على تحويل 18
-1
خط تصنيع على األقل من خطوط إنتاج أجھزة التبريد وتكييف الھواء إلى تكنولوجيا الھيدروكربون كجزء من خطة
قطاع التبريد وتكييف الھواء.
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