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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الثاني والثمانون
مونتريال ،من  3إلى  7ديسمبر /كانون األول 2018

تقرير االجتماع الثاني والثمانين للجنة التنفيذية
مقدمة
عقد االجتماع الثاني والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر
.1
ُ
منظمة الطيران المدني الدولي ،مونتريال ،كندا ،من  3إلى  7ديسمبر/كانون األول .2018
وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  22/XXIXلالجتماع
.2
التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
(أ)

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

(ب)

أطراف عاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :األرجنتين ،وبنن ،والجمهورية
الدومينيكية ،وغرينادا ،والهند ،ولبنان (الرئيس) ونيجيريا.

وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين ممثلون
.3
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) باعتبار كل منهما وكالة منفذة
وأمين خزانة الصندوق ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.
.4

وحضر أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون.
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وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن وكالة التحقيق البيئي ،ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة ،وبرنامج
.5
كيغالي لكفاءة التبريد ،ورابطة منتجي غازات التبريد في الهند.

البند  1من جدول األعمال :افتتاح االجتماع
افتتح االجتماع السيد فيليب شيموني ،الرئيس ،ورحب بالمشاركين في االجتماع األخير لعام  .2018وشرح
.6
أنه أخذ على عاتقه رئاسة االجتماع في غياب السيد مازن حسين ،رئيس اللجنة التنفيذية في عام  ،2018الذي أصيب
باعتالل ال صحة ولم يتمكن من حضور االجتماع .وأعرب الحاضرون عن تمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للسيد
حسين.
وأعلن الرئيس أن اللجنة التنفيذية ستواصل نظرها في المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي ،بما في ذلك إعداد
.7
المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،وتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون . 23-ومن أجل القيام بذلك ،كان تحت تصرف اللجنة التنفيذية المعلومات التي أعدتها األمانة عن
جميع الجوانب لقطاع خدمة التبريد التي يمكن أن تؤيد التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،والمداوالت الحديثة
لألطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بمسائل كفاءة استخدام الطاقة ،واالعتبارات الرئيسية إلعداد
منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض المجمع المستدام في قطاعي استهالك وإنتاج الهيدروفلوروكربون.
وعرض الرئيس البنود العادية على جدول أعمال االجتماع األخير لكل سنة ،التي تشمل تخطيط األعمال
.8
للفترة  2019إلى  ، 2021والتأخيرات في تقديم الشرائح ،والمسائل المالية ذات الصلة بالمساهمات ،وأرصدة
المشروعات ،وميزانية أمانة ال صندوق ،وتقرير عن بيانات البرامج القطرية والتوقعات لالمتثال .وقال إن اللجنة
التنفيذية ستبحث أيضا تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  ،2017والتقرير النهائي لتقييم قطاع خدمة
التبريد ،والدراسة النظرية بشأن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للمساعدة في تنفيذ
تعديل كيغالي ،وبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  . 2019وأضاف أن اللجنة التنفيذية ،في إطار تنفيذ البرامج ،ستنظر
في التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة ،وهي وثيقة جوهرية بها تقارير عن مشروعات معينة ،وتقرير موجز
عن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون ،وفي تقرير إتمام المشروعات لعام .2018
وعالوة على ذلك ،ستنظر اللجنة في طلبات التمويل لمشروعات وأنشطة تبلغ قيمتها أكثر من  95مليون
.9
دوالر أمريكي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعدة شرائح للخطط الموافق
عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والطلبات إلعداد المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من هذه
الخطط .وكان أمام اللجنة أيضا  13طلبا لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وخمسة طلبات
لمشروعات استثمارية ذات صلة بالهيدروفلوروكربون.
وستستعين اللجنة في نظرها في المسائل المتعلقة بالسياسة بالمذكرة المشار إليها أعاله عن المسائل ذات
.10
الصلة بكفاءة استخدام الطاقة الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية واالجتماع الثالثين
لألطراف ،بجانب الوثائق األخرى التي أعدتها األمانة بشأن المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،والزيادة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون ،11-والمعلومات األولية عن إجراءات
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اإلبالغ والرصد والتحقق والسياسات التي تساعد على ضمان االمتثال المستمر لبلدان المادة  5لبروتوكول مونتريال
والتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية.
واختتم الرئيس مالحظاته االفتتاحية باإلعراب عن شكره ألعضاء اللجنة التنفيذية على التزامهم المتواصل
.11
لإلدارة الناجحة للصندوق المتعدد األطراف ،وحثهم على مساعدته في استخدام وقت االجتماع بطريقة فعالة إلنجاز
مهمة استكمال جدول أعمال االجتماع الكامل للغاية.

البند  2من جدول األعمال :المسائل التنظيمية
(أ)

إقرار جدول األعمال

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.12
:UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/1
.1

افتتاح االجتماع.

.2

المسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

المسائل المالية:
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات؛

(ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

(ه)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر
(3/81ج)).

(د)

حسابات الصندوق المتعدد األطراف:

(ه)

()1

الحسابات النهائية لعام 2017؛

()2

تسوية حسابات عام 2017؛

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  2019و 2020والمقترحة لعام .2021

.5

بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال.

.6

التقييم:
3
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.7

(أ)

تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2017؛

(ب)

التقرير النهائي عن تقييم قطاع خدمة التبريد؛

( ج)

الدراسة النظرية عن تقييم أنشطة إعداد خطط
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي؛

(د)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2019

تنفيذ البرنامج:
(أ)

.8

إدارة

إزالة

المواد

التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر /كانون األول 2017؛
()1

التقرير المرحلي المجمع؛

()2

الوكاالت الثنائية؛

()3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

()4

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

()5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

()6

البنك الدولي؛

(ب)

التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛

(ج)

تقرير موجز عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
(المقرر (18/79ه))؛

(د)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام .2018

تخطيط األعمال:
(أ)

تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة -2018
2020؛

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح؛

( ج)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2021-2019؛

(د)

خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة :2021-2019
()1

الوكاالت الثنائية؛

()2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛
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.9

()3

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

()5

البنك الدولي.

مقترحات المشروعات:
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛

(ب)

التعاون الثنائي؛

( ج)

تعديالت على برامج العمل:
()1

تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2018؛

()2

تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2018؛

()3

تعديالت برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018؛

()4

تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام .2018

(د)

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام 2019؛

(ه)

تكاليف الوحدة األساسية ليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 2019؛

( و)

المشروعات االستثمارية.

.10

استعراض نظام التكاليف اإلدارية :الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات
(المقرر (41/79و)).

.11

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

جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية (المقرر (76/80ج))؛

(ب)

ملخص لمداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية
واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي عن المسائل ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر (67/81ب))؛

(ج)

االعتبارات الرئيسية إلعداد منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض المجمع المستدام لقطاعي
االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر (67/81ه))؛

(د)

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر (67/81و))؛
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(ه)

(ب)

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات
الهيدروفلوروكربون( 23-المقرر .)68/81

الرقابة

على

المنتج

الثانوي

.12

المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح
العضوية واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

.13

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج.

.14

مسائل أخرى.

.15

اعتماد التقرير.

.16

اختتام االجتماع.

تنظيم العمل

وافقت اللجنة التنفيذية على النظر ،في إطار البند (11ب) من جدول األعمال ،في ملخص لمداوالت
.13
األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل ذات
الصلة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر ((67/81ب) ،الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3التي تحتوي على
رسالة من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تعرض مساهمة إضافية لتعزيز كفاءة استخدام
الطاقة.
ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على النظر ،في إطار البند  14من جدول األعمال" ،مسائل أخرى" :الوثيقة
.14
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.2التي تحتوي على رسالة من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
بخصوص مخاطر عدم االمتثال التفاقها مع اللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون؛ فضال عن
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.4التي تقدم معلومات عن تواريخ وأماكن عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية
في عامي  2019و 2020؛ والرسالة التي استلمتها األمانة من حكومة الفلبين تطلب فيها تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد واألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون .وبالرغم من أن تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية ،الذي لم تكن له أية تأثيرات مالية بالنسبة
للصندوق ،فهو يتطلب موافقة من اللجنة التنفيذية.
ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على إعادة اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي:
.15
األرجنتين ،وكندا (المنسق) ،والجمهورية الدومينيكية ،وفرنسا ،والهند ،ونيجيريا ،والنرويج والواليات المتحدة
األمريكية.

البند  3من جدول األعمال :أنشطة األمانة
رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية وغيرهم من المشاركين في االجتماع الحالي .وشكر السيد
.16
شيموني لتوليه منصب الرئيس بعد فترة وجيزة نتيجة للظروف غير المتوقعة للسيد حسين .كما رحب بالسيدة اليزابيث
مريما رئيسة وفد اليونيب وأبرز عملها مع اليونيب ألكثر من عقدين ،بما في ذلك منصبها الحديث كرئيسية لشعبة
القانون.

6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

وقدم بعد ذلك الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2التي استعرضت العمل الذي اضطلعت به
.17
األمانة منذ االجتماع الحادي والثمانين ،بما في ذلك ملخصات االجتماعات التي حضرتها والبعثات التي اضطلع بها
موظفو األمانة .واستمرت األمانة مع أمين الخزانة في تقديم المعلومات عن الصندوق المتعدد األطراف التي طلبتها
اللجنة التنفيذية بشأن العديد من البلدان المانحة التي وافقت على أن تنظر في سداد مساهمتها المتأخرة للصندوق لفترة
ثالث سنوات واحدة أو أكثر .وستتولى األمانة تحديث اللجنة التنفيذية عن نتائج تلك المناقشات في إطار البند (4أ) من
جدول األعمال" ،حالة المساهمات والمصروفات"  .وكان األمر وثيق الصلة بحكومة كازاخستان الذي حضر ممثلوها
هذا االجتماع كأعضاء مختارين في وفد سلوفاكيا.
وأبلغ كبير الموظفين اللجنة بالطلب المقدم من الرئيس ورئيس أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة
.18
األطراف ) (MOPANلتقييم الصندوق المتعدد األطراف في دورتها القادمة للتقييم ،باإلضافة الى ست منظمات
أخرى .وكان من المقرر أن يبدأ التقييم بزيارة يقوم بها ممثلو الشبكة لألمانة في يناير/كانون الثاني  ،2019حسبما
محدد في الفقرة  29من الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2ويرد المزيد من المعلومات في المرفق الثاني
بتلك الوثيقة.
وأخيرا ،نوه بالسيدة جوليا آن ديرنج ،التي تحضر آخر اجتماع لها كموظفة إدارة المعلومات في أمانة
.19
الصندوق المتعدد األطراف لما أسهمت به من جهد بارز في عمل األمانة خالل السنوات الستة عشر الماضية.
وخالل المناقشات الالحقة  ،أعرب عدد من األعضاء عن تقديرهم للعمل الذي اضطلعت به األمانة خالل
.20
فترة ما بين الدروتين ،بما في ذلك إعداد الوثائق لهذا االجتماع.
وأعرب أحد األعضاء عن شواغله المستمرة لعدم الحضور المنتظم لممثلي األمانة في اجتماعات الشبكة
.21
اإلقليمية .فبعد أن اشار الى القيمة المضافة عندما يحضر ممثلو األمانة لتقديم عروض واألجابة على األسئلة ،طلب
من األمانة واليونيب التعاون لضمان القدر األكبر من المشاركة شخصيا أو إلكترونيا .ورد كبير الموظفين بأن األمانة
تولي اهتماما كبيرا باجتماعات الشبكة اإلقليمية وتتعاون على نحو وثيق مع اليونيب في تنظيم تلك االجتماعات ،إالّ أنه
لم يمكن دائما ضمان عدم التضارب في تواريخ االجتماعات مع برنامج عمل األمانة .وستبذل األمانة قصارى جهدها
لكي تستطيع أن تقدم العروض وتجيب على األسئلة خالل االجتماعات القادمة سواء شخصيا أو إلكترونيا.
ورحب العديد من األعضاء باالستعراض المقترح من جانب شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف،
.22
وأعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم خالل عملية االستعراض .وأثيرت تساؤالت عن تكلفة االستعراض والقيمة
المضافة للصندوق المتعدد األطراف .وقال كبير الموظفين أن االستعراض سوف يتم بدون أي تكاليف على الصندوق
المتعدد األطراف ويمكن أن يفيد عمليات اللجنة التنفيذية في المستقبل.
وطلب أحد األعضاء معلومات عن تنفيذ المقرر  ،16/81الذي طلب من األمانة إتاحة المعلومات المتعلقة
.23
بنتائج المشروعات اإليضاحية التي نفذت حتى اآلن ،بما في ذلك من خالل موقع الصندوق على الويب ومشروعات
االتصاالت المخصصة مثل نشرات المعلومات .ورد كبير الموظفين بأن االستعدادات لهذا االجتماع لم تتح الفرصة
لهذه المهمة ،إالّ أنه يمكن تحقيق تقدم في هذه المسألة عقب انتهاء االجتماع.
وردا على استفسار عن استعراض العرض المقدم من حكومة الهند للمشروع "تعجيل اعتماد الراحة
.24
الحرارية المستدامة :التحول الى المدن المقاومة للطاقة والمناخ في الهند" حسب طلب أمانة مرفق البيئة العالمية ،قال
كبير الموظفين أن التعليقات األولية قدمت ألمانة مرفق البيئة العالمية.
وردا على استفسارات أخرى ،قال كبير الموظفين إن المشاورات مع أمانة اتفاقية بازل بشأن مراقبة انتقال
.25
النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بشأن تنقالت الهيدروفلوروكربون 23-فيما بين البلدان لتدميرها ،التي
جرت في سياق إعداد الوثيقة حول الخيارات المتعلقة بمراقبة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في
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األرجنتين ،سوف يناقش مرة أخرى في إ طار البند المعني في جدول األعمال ،وأن األمانة قدمت لفرع المواد
الكيميائية والصحة في اليونيب تعليقات عن األقسام في التقرير الثالث العالمي لتوقعات المواد الكيميائية تتعلق بعمل
اللجنة التنفيذية ،وأن تقرير اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت الذي عقد في مونتريال من  4الى  6سبتمبر /أيلول
 2018قد قدم كجزء من وثائق االجتماع.
وعقب المناقشات ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بتقرير أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة
.26
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2
ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على توفير الدعم للتعاون المقترح بين األمانة وشبكة تقييم المنظمات المتعددة
.27
األطراف في عملها لتقييم الصندوق المتعدد األطراف.

البند  4من جدول األعمال :المسائل المالية
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات

عرض أمين الخزانة التقرير بشأن المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة
.28
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3وقدم معلومات محدثة عن اشتراكات البلدان في الصندوق .ومنذ إصدار
الوثيقة ،تلقى أمين الخزانة مساهمات اضافية مجموعها  34.258.454دوالر أمريكي من حكومتى االتحاد الروسي
والواليات المتحدة األمريكية.
وحتى  30نوفمبر /تشرين الثانى  ،2018بلغ رصيد الصندوق  143.100.056دوالر أمريكي نقدا .وبلغت
.29
النسبة المئوية للمدفوعات مقابل مجموع تعهدات عام  86 ،2018في المائة وانخفضت الخسارة الناتجة عن آلية سعر
الصرف الثابت إلى حوالى  900.000دوالرا أمريكيا منذ االجتماع الحادى والثمانين .ولهذا ،تبلغ الخسارة المتراكمة
نتيجة آلية سعر الصرف الثابت منذ بدايتها  33,6مليون دوالر أمريكي .وأبلغ أمين الخزانة أيضا أنه تم إرسال فواتير
تذكرة للحكومات التى لم تسدد اشتراكاتها حتى بداية أكتوبر /تشرين األول .2018
وقالت ممثلة األمانة إن بعد إصدار الوثيقة ،عقدت مشاورات على هامش االجتماع الثالثين لألطراف مع
.30
البلدان التى لم تسدد اشتراكاتها لمدة فترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر بما في ذلك ممثلين عن أذربيجان وكازاخستان
وأوكرانيا ،كما ورد في الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3/Add.1/Rev.2وقالت إن حكومة كازاخستان
بدأت في الدفع مقابل المساهمات السنوية المتعهد بها من عام  2014وما بعد ذلك ،عندما طلب منها ذلك ألول مرة،
وأنه قبل فترة الثالث سنوات  2017-2015لم تتضمن أي من تقارير اجتماعات األطراف ذات العالقة كازاخستان في
قائمة األطراف المساهمة في تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف؛ وتم تقديم فواتير في غياب االشتراكات
المقدرة لكازاخستان .وطلبت األمانة وأمين الخزانة مشورة اليونيب ،وعلى أساس المشورة ،أوصت األمانة الطلب من
حكومة كازاخستان أن تدفع اشتراكاتها عن عام  2014فقط ،وإزالة المساهمات غير المسددة للفترة من  2001إلى
 2013من حسابات الصندوق المتعدد األطراف.
وردا على تساؤل حول االشتراكات غير المسددة من حكومة إسرائيل ،قال ممثل األمانة إن كبير الموظفين
.31
اجتمع مع ممثلى حكومة إسرائيل على هامش االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية .ومازالت هذه
المشاورات جارية حيث تنظر إسرائيل في إمكانية تمويل أنشطة ثنائية كجزء من مساهماتها في الصندوق المتعدد
األطراف.
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.32

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بتقرير أمين الخزينة عن حالة المساهمات والمصروفات والمعلومات عن السندات
االذنية ،والبلدان التي اختارت أن تستعمل آلية سعر الصرف الثابت في خالل فترة السنوات الثالث
 ،2020-2018الوارد في المرفق األول بالتقرير الحالي؛

(ب)

أن تحيط علما مع التقدير أن حكومة كازاخستان قد بدأت تدفع مساهماتها في الصندوق المتعدد
األطراف عن عام  2014عندما تم تسجيل المساهمات المقدرة لكازاخستان لتجديد موارد
الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  2017-2015ألول مرة ،في االجتماع السادس
والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال؛

(ج )

أن تحيط علما مع التقدير بالمناقشات بين ممثلي حكومة أذربيجان واألمانة وأمين الخزانة ودعوة
تلك الحكومة لبدء مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف؛

(د)

أن تحيط علما مع التقدير بالمناقشات بين ممثلى حكومة إسرائيل واألمانة وأمين الخزانة ودعوة
تلك الحكومة لبدء مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف؛

(ه)

أن تحيط علما مع التقدير بالمناقشات بين ممثلى حكومة أوكرانيا واألمانة وأمين الخزانة ودعوة
تلك الحكومة لمواصلة مناقشاتها الداخلية بغرض بدء مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف؛

( و)

أن تحث ك ّل األطراف على دفع اشتراكاتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل في أقرب وقت
ممكن؛

(ز )

أن تطلب من أمين الخزانة إزالة المساهمات غير المسددة عن فترة  2013-2001لكازاخستان من
الحسابات وحالة الصندوق المتعدد األطراف دون أن تكون سابقة إلزالة في تقرير أمين الخزانة
عن حالة المساهمات والمصروفات أو حسابات الصندوق المساهمات غير المسددة للصندوق
الواجبة من أى طرف آخر؛

(ح )

أن تطلب إلى كبير الموظفيت وأمين الخزينة أن يواصال متابعة األطراف التى لديها اشتراكات
غير مسددة لفترة سنوات ثالث أو أكثر وأن يقدّما تقريرا عن ذلك إلى االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )1/82

)ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4التي تحتوي على ملخص للتعديالت
.33
ً
المالية التي تجريها الوكاالت الثنائية والمنفذة ،حسبما اتفقت عليه األمانة ،والموارد المتاحة نقدا والمبالغ المعادة في
االجتماع الثاني والثمانين ،ومعلومات عن األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها التي تحتفظ بها الوكاالت .وبعد
إدخال إعادة األرصدة والمعلومات المحدثة عن المساهمات التي أبلغ عنها أمين الخزانة في االعتبار ،بلغ إجمالي
الموارد المتاحة لاللتزامات الجديدة  148.056.953دوالر أمريكي.
وأُبلغ االج تماع بأن حكومة فرنسا ال تزال تجري مشاورات بشأن ما إذا كانت ستطلب خصم مبلغ 124.497
.34
دوالرا ً أمريكيا ً من قيمة الموافقات على طلباتها في االجتماع الحالي أم تقوم بإعادة هذا المبلغ نقدا ً بعد االجتماع .وقال
الرئيس إنه يمكن إبقاء هذين الخيارين مفتوحين ،وأن عملية خصم المبلغ من الموافقات يمكن أيضا ً أن تحدث بعد
االجتماع الحالي.
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وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما ً بما يلي:
الموارد

الوارد

في

الوثيقة

)(1

وتوافر
األرصدة
عن
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4؛

)(2

ّ
أن الوكاالت المنفذة أعادت إلى االجتماع الثاني والثمانين مبلغا صافيا قدره 102.557.3
دوالر أمريكي يتألف مما يلي 109.231 :دوالرا أمريكيا ،إضافة إلى  8.619دوالرا
أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛ ومبلغ
 1.248.220دوالر أمريكي ،إضافة إلى  108.993دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة
من برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)؛ و  1.241.267دوالر أمريكي ،إضافة إلى
 90.757دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
(اليونيدو)؛ و 220.000دوالرا أمريكيا ،إضافة إلى  75.470دوالرا أمريكيا لتكاليف
دعم الوكالة من البنك الدولي؛

)(3

ّ
أن في حوزة اليونيب مبلغ  158.200دوالرا أمريكيا ،بما فيه تكاليف دعم الوكالة ،من
األرصدة غير الملتزم بها لمشروع واحد أنجز منذ أكثر من عامين؛

)(4

أ ّن في حوزة اليونيب مبلغ  301.042دوالرا أمريكيا ،بما فيه تكاليف دعم الوكالة ،من
األرصدة لسبعة مشاريع استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛

)(5

ّ
أن في حوزة اليونيدو أرصدة قدرها  12.773دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة ،لمشروعين استقصائيين لبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛

)(6

ّ
أن المستوى الصافي للمبالغ وتكاليف دعم الوكالة التي يتعين على الوكاالت الثنائية أن
تعيده إلى االجتماع الثاني والثمانين قدره  121.266دوالرا أمريكيا ،يتألف من
 120.723دوالرا أمريكيا من حكومة فرنسا و 543دوالرا أمريكيا من حكومة إسبانيا؛

)(7

ّ
أن الفائدة المستحقة التي تسددها حكومتا فرنسا وإسبانيا بقيمة  3.774دوالرا أمريكيا
و  5.399دوالرا أمريكيا ،على التوالي ،تعتبر دخال إضافيا للصندوق؛

)(8

ّ
أن في حوزة حكومة اليابان مبلغ  63دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة،
من األرصدة الملتزم بها لمشروع منجز واحد؛

)(9

ّ
أن في حوزة حكومة إسبانيا مبلغ  3.092دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة ،من األرصدة الملتزم بها لمشروع منجز واحد؛

أن تطلب إلى:
)(1

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف األرصدة الملتزم بها أو أن تلغي االلتزامات التي ال
تحتاج إليها للمشاريع المنجزة والمشاريع المنجزة ’’بموجب قرار‘‘ من اللجنة التنفيذية
وأن تعيد األرصدة في االجتماع الثالث والثمانين؛
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)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إعادة األرصدة المتبقية
من المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون قبل االجتماع الثالث
والثمانين ،تماشيا ً مع المقرر (75/80ج)()1؛

)(3

أمين الخزانة أن يتابع مع حكومة فرنسا بشأن إع ادة المبلغين  121.266دوالرا ً
أمريكي ا ً و  3.774دوالرا ً أمريكيا ً نقدا  ،المشار إليهما في الفقرين الفر عيتين (أ))(6
و) (7أعاله.
(المقرر )2/82

)ج)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر (3/81ج))

قدم أمين الخزانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5وقال إنه حتى  30نوفمبر/تشرين الثانى
.36
 2018وردت مساهمات إضافية تبلغ  25.513.071دوالر أمريكي للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
وصرف من ذلك المبلغ  23.104.300دوالر أمريكي .وبناء على ذلك ،يبلغ الرصيد المتاح  2.408.771دوالر
أمريكي.
.37

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية المقدمة للصندوق المتعدد األطراف
وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5؛

()2

مع التقدير تقديم جميع البلدان السبعة عشرة غير العاملة بالمادة  5المساهمات اإلضافية
التي تعهدت بتقديمها لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون؛

أن تطلب من أمين الخزانة خالل االجتماع الثالث والثمانين اإلبالغ عن حالة المساهمات اإلضافية
ألغراض دعم البداية السريعة وذلك بصورة منفصلة عن المساهمات األخرى المتعهد بها للصندوق
المتعدد األطراف.
(المقرر )3/82

(د)

حسابات الصندوق المتعدد األطراف
()1

الحسابات الختامية لعام 2017

عرض أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6وقال إنه عقب تقديم الوكاالت المنفذة
.38
الحسابات النهائ ية ،أبلغت الوكاالت عن تسويات صافية تبلغ  267.080دوالرا ُ أمريكىا ُ لمستوى الدخل المجمع
ومبلغ  1.343.503دوالر أمريكي لمستوى االنفاق المجمع ،وكالهما في نطاق نسبة واحد في المائة من العتبة.
وأبلغ االجتماع أيضا بأن مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدة لم يقدم أي مالحظات تتعلق بالصندوق
االس ئتمانى للصندوق المتعدد األطراف.
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.39

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالبيانات المالية النهائية للصندوق المتعدد األطراف حتى تاريخ  31ديسمبر/كانون
األول  2017التي أعدّت طبقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،والواردة في الوثيقة
ّ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6؛

(ب)

أن تطلب من أمين الخزانة أن يقيّد في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  2018الفروق
بين البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام  2017وبياناتها النهائية لعام  2017على النحو
المبيّن في الجدول  1من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6
(المقرر )4/82

()2

تسوية حسابات 2017

قدمت األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7قائلة إن اليونيب ،فيما يتعلق بالمصروفات،
.40
باإلضافة الى التفسيرات الواردة في الجدول  5بشأن مبرر الفروق في المصروفات بين التقرير المرحلي والحسابات
النهائية للصندوق لعام  ،2017وجد صعوبة في تفسير الفرق في المصروفات البالغ  15.528.515دوالر أمريكي،
وطلب السماح له بتقديم تقرير مرحلي منقح في االجتماع الثالث والثمانين بعد أن يجري استعراضا جديدا لبياناته
المالية.
واستجابة للشواغل المتعلقة بالمبلغ المعني واألنشطة المتعلقة به ،قال ممثل األمانة إنه في حين يحتاج اليونيب
.41
الى مراجعة حساباته ،رؤي أن االختالفات المتعلقة بازدواجية حساب االلتزامات ،والتحول من نظام المحاسبة القديم،
فإن لدى اليونيب  200 4مشروعا يتعين استعراضها ،ولم يتم استعراض سوى نصف هذا العدد حتى اآلن .وردا على
استفسار عما إذا كان المبلغ غير الموضح البالغ  15.528.515دوالر أمريكي يتعلق أيضا ببرنامج المساعدة على
االمتثال التابع لليونيب ،قالت ممثلة اليونيب إنه بعد عملية تسويات واسعة النطاق ،كانت االختالفات الموجودة حتى
اآلن تتعلق بخطأ بشري .وقالت إن جميع األموال التي لم تستخدم بواسطة البرنامج طوال السنوات السابقة أعيدت الى
الصندوق وحسبت .وشدد أحد األعضاء على أن المبلغ المعني كان كبيرا ويحتاج الى تسويته في االجتماع الثالث
والثمانين.
وردا على تساؤل أثاره أحد األعضاء ،قال ممثل األمانة إن المشروع الثنائي للسويد
.42
( ،) THA/HAL/29/TAS/120نفذه البنك الدولي وانه بند معلق للتسوية مما يظل مفتوحا الى أن يتم اغالق
حسابات الصندوق المتعدد األطراف.
.43

وقررت اللجنة التنفيذية:
حسابات

عام

2017

(أ)

بتسوية
علما
تحاط
أن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7؛

(ب)

أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت في المستقبل:

الواردة

في

الوثيقة

()1

لليوئنديبي مبلغ  634.258دوالرا أمريكيا على أساس الدخل من الفوائد المبلغ عنها في
حساباته النهائية لعام  2017والتي لم تخصم بعد من الموافقات الجديدة؛

()2

للبنك الدولي مبلغ  122.167دوالرا أمريكيا في حسابات الدخل الناتج عن استثمار المبلغ
في حساباته النهائية لعام  2017التي لم تخصم بعد مقابل الموافقات الجديدة.
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(ج)

أن تطلب من اليوئنديبي أن يجري تسوية بمقدار  410.975دوالرا أمريكيا في تقريره المرحلي لعام
 2018يمثل الفائدة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين المعدلة في
إيرادات اليوئنديبي إالّ أنها لم تظهر بعد في تقريره المرحلي لعام 2017؛

(د)

أن يطلب من اليونيدو:
()1

أن يجري تسوية بمبلغ  38.693دوالرا أمريكيا في تقريره المرحلي لعام  2018يمثل
الدخل المسجل في حساباته لعام  2017وأعيد في عام 2018؛

()2

أن يبين في حساباته لعام  2018مبلغ  2.069.358دوالر أمريكي في االيرادات التي
سجلت في عام  2017ومبلغ  61.894دوالرا أمريكيا تمثل الفائدة من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي خصمت في عام  2017ولكن لم تظهر بعد
في حساباته لعام 2017؛

(ه)

أن يطلب من البنك الدولي أن يجري تسوية بمبلغ  4.813دوالرا أمريكيا في تقريره المرحلي لعام
 2018تمثل األموال التي أعيدت من الفوائد المتحققة من االستثمار فيما يتعلق بالمشروع
()CPR/PHA/73/INV/551؛

(و)

أن يحاط علما بأنه يجري تحديث بنود التسوية المعلقة التالية لعام  2017قبل االجتماع الرابع
والثمانين بواسطة الوكاالت المنفذة المعنية:

(ز)

(ح)

()1

الفروق البالغة  6.117دوالرا أمريكيا من اإليرادات و  60.213دوالرا أمريكيا من
المصروفات فيما بين التقرير المرحلي والحسابات النهائية لليونيدو؛

()2

الفروق البالغة  135.299دوالرا أمريكيا من االيرادات فيما بين التقرير المرحلي
والحسابات النهائية للبنك الدولي؛

أن يطلب من اليونيب تقديم تقرير مرحلي منقح في االجتماع الثالث والثمانين لغرض استكمال
تسوية عام  2017الخاصة بعملية الحسابات ،مع مالحظة بنود التسوية المعلقة التالية:
()3

الفروق البالغة  7.357دوالرا أمريكيا من االيرادات فيما بين التقرير المرحلي والحسابات
النهائية لليونيب؛

()4

الفروق البالغة  15.528.515دوالر أمريكي من المصروفات فيما بين التقرير المرحلي
والحسابات النهائية لليونيب؛

أن تحاط علما ببنود التسويات المعلقة التالية:
()1

لليوئنديبي ،مشروعات غير محددة بقيمة  68.300دوالرا أمريكيا و  29.054دوالرا
أمريكيا؛

()2

للبنك الدولي ،لتنفيذ المشروعات التالية مع وكاالت ثنائية أخرى إذا لزم األمر:
أ.

التعاون الثنائي مع حكومة اليابان ( )THA/PHA/68/TAS/158بمبلغ
 342.350دوالرا أمريكيا؛
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ب.

التعاون الثنائي مع حكومة السويد ( )THA/HAL/29/TAS/120بمبلغ
 225.985دوالرا أمريكيا؛

ج.

المتحدة
الواليات
حكومة
مع
الثنائي
التعاون
( )CPR/PRO/47/INV/439بمبلغ  5.375.000دوالر أمريكي؛

األمريكية

د.

مشروع تايلند لتبريد المباني ( )THA/REF/26/INV/104بمبلغ 1.198.946
دوالر أمريكي.
(المقرر )5/82

(هـ)

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  2019و 2020والمقترحة لعام 2021

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8التي تحتوي على الميزانيات الموافق
.44
عليها لعام  ،2018والمنقحة لعامي  2019و 2020والمقترحة لعام .2021
وردا ً على استفسار عن إجراء تسوية في المرتبات قدرها ثالثة في المائة لتغطية التضخم ،قال ممثل األمانة
.45
إن ذلك الرقم تم تنقيحه في عام  2014وأنه يستند إلى معدل التضخم المقدر في مركز العمل .وأضاف أنه على الرغم
من أن هذه الممارسة ليست قاعدة ثابتة ،فإن الزيادة بنسبة ثالثة في المائة تقع ضمن حدود معدالت التضخم
المستخدمة في مكتب اليونيب اآلخر في مركز العمل.
.46

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما ً بما يلي:
)(1

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعام  ،2018والمنقحة لعامي  2019و،2020
والمقترحة لعام  2021الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8؛

)(2

أنه تم إعادة تخصيص مبلغ النفقات غير المسجل في حسابات عام  2017وقدره 11.005
دوالرات أمريكية لميزانية عام 2018؛

)(3

إعادة مبلغ قدره  1.665.431دوالر أمريكي (يشمل  1.631.096دوالر أمريكي من
ميزانية عام  2017المعتمدة لألمانة و  34.335دوالرا أمريكيا من ميزانية عام 2017
المعتمدة لبرنامج عمل الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع
الثاني والثمانين؛

)(4

إعادة مبلغ قدره  58.470دوالرا أمريكيا من الميزانيتين المعتمدتين للعامين 2019
و  2020وهو يرتبط بتعديالت على بنود الميزانية التالية :البند  4101والبند 5103
والبند  5301والبند  5302والبند  5303إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع
الثاني والثمانين؛

أن توافق ،على النحو الوارد في المرفق الثاني بالتقرير الحالي ،على ما يلي:
)(1

الميزانيتين المنقحتين للعامين  2019و ،2020بمبلغ  7.510.970دوالر أمريكي ،ومبلغ
 7.652.890دوالر أمريكي ،على التوالي؛
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)(2

الميزانية المقترحة لعام  2021بقيمة  7.799.067دوالر أمريكي ،استنادا إلى الميزانية
المنقحة لعام  ،2020وتشمل عقد اجتماعين للجنة التنفيذية وزيادة بنسبة  3في المائة في
تكاليف الموظفين.
(المقرر )6/82

البند  5من جدول األعمال :بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال
عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9وأبلغت األعضاء بأنه منذ إصدار هذه
.47
الوثيقة ،ت ّم استالم بيانات البرنامج القطري لعام  2017من جنوب السودان .باإلضافة إلى ذلك ،أوضحت اليونيدو أنه
بدأ إجراء اتصاالت من أجل حل مشكلة اختالفات البيانات بين بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة  7لعام 2015
للمغرب.
ورد كبير الموظفين بعد ذلك على سؤال من أحد األعضاء ،بقوله إن األمانة كانت تعمل عن قرب مع
.48
الوكاالت المنفذة ،وخاصة برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ،لتصحيح التأخر في تقديم بيانات البرامج القطرية،
وخاصة في حالتي جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن.
.49

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالمعلومات عن بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال الواردة في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9بما في ذلك:
()1

قدم  141بلدا تقارير بيانات البرامج القطرية لعام  ،2017واستخدم  121منهم النظام القائم
على الشبكة؛

()2

حتى  10أكتوبر /تشرين األول  ،2018لم تقدم تقارير بيانات البرنامج القطري لعام 2013
(جمهورية أفريقيا الوسطى) ،ولعام ( 2014اليمن) ،ولعام ( 2015اليمن) ،ولعام 2016
(اليمن) ولعام ( 2017جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن)؛

(ب)

واإلحاطة علما أيضا بأن جنوب السودان قدم تقارير بيانات برنامجه القطري لعام  2017بعد
صدور الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9؛

( ج)

تطلب من:
()1

األمانة بأن ترسل خطابات إلى حكومات البلدان الذين لديهم تقارير بيانات البرامج القطرية
لعام  2013التي لم تقدم بعد (جمهورية أفريقيا الوسطى) ،ولعام ( 2014اليمن) ،ولعام
( 2015اليمن) ،ولعام ( 2016اليمن) ،ولعام ( 2017جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن)،
وحثهما على تقديم تقاريرهما بأسرع ما يمكن؛

()2

والوكاالت المنفذة المعنية بأن تستمر في مساعدة حكومة الجمهورية العربية السورية في
توضيح االختالفات بين بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة  7لعام  2016وتقدم تقريرا
في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )7/82
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البند  6من جدول األعمال :التقييم
(أ)

تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام 2017

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/10وأبلغت األعضاء بأنه بعد صدور
.50
الوثيقة ،أدت المناقشات البناءة إلى حل المشاكل بين اليونيب ووحدة األوزون الوطنية لبربادوس ،وبين اليونيدو
ووحدات األوزون الوطنية للعراق والمكسيك ،وبين حكومة ألمانيا ووحدة األوزون الوطنية لزمبابوي.
.51

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام  ،2017على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/10؛

()2

أن جميع الوكاالت المنفذة لديها تقييم كمي ألدائها لعام  2017قيمته  76على األقل على
مقياس 100؛

()3

أن تحليل االتجاهات أوضح أن أداء الوكاالت المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في
عام  2017بالعالقة إلى عام 2016؛

(ب)

أن تطلب من اليونيدو إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية لبوتسوانا
ومالوي وباكستان ورواندا والصومال حول المجاالت التي استقبلت فيها الخدمات أقل من
المرضي ،وأن تقدم تقريرا في االجتماع الثالث والثمانين عن نتائج تلك المشاورات،

(ج)

وأن تحث وحدات األوزون الوطنية على تقديم ،على أساس سنوي وفي مواعيدها ،تقييماتها لألداء
النوع ي للوكاالت الثنائية والمنفذة الالتي تساعد حكوماتها ،مع العلم بأن  40من أصل  144بلدا
قدموا استبيانات كاملة لعام .2017
(المقرر )8/82

(ب)
.52

التقرير النهائي عن تقييم قطاع خدمة التبريد
عرضت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11

وخالل المناقشات التي تلت ذلك ،كان اإلعراب عاما ً عن التأييد للتوصيات الواردة في الفقرات من  51إلى
.53
ُدرج في تصميم المشاريع المقبلة الرصد المستمر لفعالية األنشطة
ي
أن
أهمية
على
األعضاء
أحد
َّد
د
وش
الوثيقة.
من
76
َ
المضطلع بها في مشروعات قطاع الخدمة ،على النحو المطلوب في الفقرة  .74وأشار ممثل آخر إلى الدليل الواضح
على عدم كفاية تمويل الصندوق المتعدد األطراف لتلبية متطلبات الخدمة في البلدان التي شملتها الدراسة ،وأبرز
ضرورة أن يشمل التخطيط في المستقبل النظر في استخدام المساعدة المقدمة من الصندوق لتعبئة التمويل المشترك
من الوكاالت الثنائية وغيرها من الوكاالت.
واتفق على أن وضع مذكرة للمتابعة فيما يتعلق ببيانات كفاءة استخدام الطاقة من المشروعات الجارية في
.54
شيلي وغرينادا سيكون موضع اهتمام من ا للجنة وينبغي النظر في إدراجها في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام
 ،2019الذي ستجري مناقشته في إطار البند (6د) من جدول األعمال.
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والحظ أحد األعضاء أن الصياغة الواردة في الفقرة  ،62التي تطالب بتجنب ممارسة إعادة تهيئة المعدات
.55
المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ببدائل قابلة لالشتعال ،ال تتسق مع الفقرة  26من الوثيقة ،التي تشير
إلى أن التدريب واستخدام المعايير المناسبة يمكن أن يهيّئا الظروف لممارسات الخدمة المأمونة باستخدام غازات
التبريد القابلة لالشتعال ،وال مع مقررها  ،17/72الذي ينص على أن يتحمل البلد المعني في حالة قيامه بإعادة التهيئة
على هذا النحو جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك.
وعلى مستوى أوسع نطاقا ً ،اقتُرح أن التقييم يمكن أن يشتمل على مزيد من المعلومات عن التكاليف والتحليل
.56
ُ
الكمي لكفاءة استخدام الطاقة .واقترح كذلك أن تهدف التقييمات لمشروعات قطاع الخدمة في المستقبل بشكل أفضل
إلى تقييم وتحديد تأثيرات هذه المشروعات على تقليل استهالك المواد الخاضعة للرقابة في قطاع الخدمة؛ عن طريق
النظر في االستهالك قبل تنفيذ األنشطة وبعدها على السواء .وردا ً على هذه االقتراحات ،أشارت كبيرة موظفي الرصد
والتقييم إلى أن جمع البيانات الكمية وتحليلها سيتطلبان وقتا ً أطول مما كان مخصصا ً للتقييم الحالي.
وقال أحد األعضاء إنه بالنظر إلﯽ أهمية قطاع خدمة التبريد في المناقشات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية
.57
لتمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،ربما يكون من المفيد إجراء مناقشة أوسع نطاقا ً بشأن الظروف
المالئمة للتنفيذ ،تغطي العناصر المشتركة بين البلدان التي تُحدِث فيها الخدمة تأثيرا ً مفيدا ً ،من قبيل سياسات وأنظمة
إدارة جانب العرض ،وشبكات توزيع غازات التبريد ألنشطة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح ،والنُ ُهج المتبعة
لتنظيم معايير إصدار شهادات االعتماد .وأضاف أن الملكية التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف بين المؤسسات
الوطنية تشكل جانبا ً مهما ً بشكل خاص يجدر ذكره في المناقشة.
.58

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير النهائي لتقييم قطاع خدمة التبريد الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11؛

(ب)

وأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تطبق ،حسب مقتضى الحال ،الدروس المستفادة استنادا ً
الى النتائج الرئيسية لتقييم قطاع خدمة التبريد.
(المقرر )9/82

(ج)

دراسة نظرية لتقييم إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل
كيغالي

.59

عرضت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12

وردا ً على أسئلة طرحها العديد من األعضاء بخصوص اختصاصات الدراسة النظرية الواردة في المرفق
.60
الثالث بالوثيقة ،أوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أنه تم إلحاق نسخة االختصاصات الخطأ بتقرير الدراسة
النظرية وأن الخبير االستشاري اتبع االختصاصات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والثمانين
والواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/8/Rev.1
وأشار بعض األعضاء إلى أن ،مع ذلك ،بعض األسئلة الواردة في االختصاصات لم يرد عليها بالكامل.
.61
واشتملت األمثلة المحددة مدى تعلق السياسات األوسع نطاقا بالحوافز ،وﻃرائق التمويل المشترك وُنهج التنسيق فيما
بين الوزارات خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واألنشطة األكثر فائدة خالل إعداد
مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك التوجيه بشأن المشروعات غير التقليدية؛
وكم االعتبار الذي أولي إلى ما إذا كانت أنشطة أو عمليات الصندوق المتعدد األطراف يمكن تعلقها بمثيلتها
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للمؤسسات األخرى ،وما إذا كانت البيانات التي تم جمعها إلعداد المشروع قد شملت أسعار المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها .وسلط أحد األعضاء الضوء أيضا ً على نقص المعلومات في الدراسة النظرية
عن كيفية ضمان االمتثال لهدف التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون 23 -سريع التحقق .وسلط عضو آخر
الضوء على نتائج الدراسة النظرية المتعلقة بالصعوبات التي يسببها العدد الكبير لخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية
بالمقارنة مع خلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبسبب حقيقة أن نظام الرموز الجمركية المنسق للمواد
الهيدروفلوروكربونية لن يدخل حيز النفاذ قبل  1يناير /كانون الثاني  .2022وأعرب العضو عن رغبته في أن ينظر
برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال في العمل مع البلدان الذين اعتمدوا على نظام الرموز الجمركية المنسق
لإلبالغ عن البيانات لكي يضع نظاما ييسر إنشاء قاعدة بيانات لإلبالغ النشط عن واردات وصادرات
الهيدروفلوروكربون في حالة عدم وجود نظام الرموز الجمركية المنسق.
وأوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن بعض األسئلة الواردة في االختصاصات مازالت دون إجابة ألن
.62
المعلومات لم تكن متاحة .وأضاف بعض أعضاء اللجنة التنفيذية رغم أن التقرير احتوي على بعض الثغرات ،قدمت
الدراسة النظرية عددا من الرؤى واالقتراحات المفيدة التي ستمكن األمانة من بحثها عند وضع مشروع المبادئ
التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون .وفيما يتعلق بمسألة الموعد النهائي لتقديم األمانة
هذه المبادئ التوجيهية إلى اللجنة التنفيذية ،افترض أن المبادئ التوجيهية ينبغي أن تراعي المبادئ التوجيهية لتكاليف
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  ،5التي مازالت قيد التطوير .وتال ذلك مناقشة بشأن
ما إذا كان ينبغي تحديد موعد نهائي لوضع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
وردا على طلب لمزيد من المعلومات بشأن عمليات التآزر بين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.63
والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،قالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم إن التآزر الرئيسي يمكن وجوده في
هياكل وآليات الصندوق المتعدد األطراف إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تعتبر
ناجحة ويمكن استخدامهم في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون .وشملت هذه مشاركة أصحاب المصلحة،
والتدريب على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي يمكن تعديله للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون،
وأنشطة التعزيز المؤسسي الناشئة في سياق إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستسهل التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون.
وفي ضوء اآلراء المختلفة عما إذا كان ينبغي تنقيح الدراسة النظرية وإعادة تقديمها إلى االجتماع الثالث
.64
والثمانين ،طلب الرئيس من األعضاء الذين يشعرون بالقلق أن يعقدوا مشاورات غير رسمية مع كبيرة موظفي
الرصد والتقييم وتقديم تقرير إلى االجتماع.
وعقب المشاورات غير الرسمية ،وافقت اللجنة التنفيذية على إحالة مناقشة الدراسة النظرية إلى فريق
.65
االتصال المنشئ بموجب البند (6د) من جدول األعمال ،مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2019
وعقب تقرير فريق االتصال ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن تمديد الدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد
.66
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي قد تم إدراجها في برنامج عمل
الرصد والتقييم لعام .2019
(د)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2019

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13التي تحتوي على
.67
مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ،2019والتي تقترح المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلية
التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،وعرضت موضوعات التقييم المحتملة األخرى ،فضال
عن قائمة بموضوعات التقييم اإلضافية المحتملة الواردة في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70لكي
تنظر فيها اللجنة .والتمست توجيهات من اللجنة بشأن الموضوعات التي ينبغي إدراجها في برنامج العمل.
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وفي المناقشة التي تلت ذلك ،أعرب العديد من األعضاء عن تأييدهم إلدراج المرحلة الثانية من تقييم
.68
المشروعات التدليلية التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،وقدموا اقتراحات بشأن
االختصاصات .وقال أحد األعضاء إنه عند تقييم األنشطة الفردية في تلك المشروعات ،سيكون من المفيد معرفة ما
الذي كان يُنفذ بالفعل في مختلف البلدان مقارنة بما كان يعتبر أحدث الممارسات ووضع في االعتبار البُعد الرئيسي
لالستدامة .وكانت هناك حاجة إلى إثبات الحاجة إلى الحفاظ على األسواق في القطاع ،بدعم من سياسات محددة بشكل
جيد وإطار تنظيمي؛ ولذلك سيكون من المفيد في المرحلة الثانية جمع معلومات تتسم بقدر أكبر من العملية بشأن
التدابير التي اتخذتها الحكومات لتيسير أنشطة السوق .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من المعرفة فيما
يتعلق بدور منع تراكم النفايات ،على سبيل المثال من خال ل إعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون ،وهي مسألة مهمة
جدا وال سيما في البلدان العاملة بموجب المادة  5التي تولد كميات صغيرة من النفايات .كما يتعين استكشاف األبعاد
الهيكلية ،مثال عند النظر في كيف يؤدي تطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج إلى دعم تطوير حالة أعمال مستدامة
لمنع تراكم النفايات وجمعها .وأيد عضو آخر االقتراح الذي يفيد ،بأنه سيكون من المفيد في المرحلة الثانية ،الحصول
على مزيد من المعلومات التفصيلية عن كيفية تنفيذ المشروعات القطرية ،وما هي الطرائق التي اعتُمدت (على سبيل
المثال فيما يتعلق بالتمويل المشترك) ،والعوامل التي تؤثر على هذه القرارات.
وفيما يتعلق بموضوعات التقييم التي التمست بشأنها كبيرة موظفي الرصد والتقييم توجيهات ،أعرب العديد
.69
من األعضاء عن اهتمامهم بتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،بما في ذلك تقييم دور وحدات األوزون
الوطنية ووحدات إدارة المشروعات في رصد إزالة المواد المستنفدة لألوزون .وقال أحد األعضاء إن الوقت قد حان
الستعراض الطريقة التي أدرجت بها وحدات األوزون الوطنية والحكومات التزامات بروتوكول مونتريال ونتائج
المشروعات في أطرها القانونية والسياساتية .وقال عضو آخر إن التقييم في هذا المجال ينبغي أن يمتد ليشمل التنسيق
بين جميع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والمنهجيات التي اعتُمدت لضمان التنفيذ الفعال لبروتوكول
مونتريال .وأدى دور منع تراكم النفايات في هذا الصدد إلى إمكانية تحقيق تآزر مع المرحلة الثانية من تقييم
المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها .وقال عضو آخر إنه يمكن دعم
تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال بتقييم آليات لرصد إعادة التوجيه من االستخدامات غير الخاضعة للرقابة
إلى االستخدامات الخاضعة للرقابة في مرافق اإلنتاج وإزالة اإلنتاج بعد إنجاز المشروع.
وقال أحد األعضاء إنه سيكون من المفيد تقييم كيف تتناول مشروعات االستعادة وإعادة التدوير واالسترداد
.70
في قطاع خدمة التبريد الكفاءة في استخدام الطاقة ،بالنظر إلى اتخاذ مقرر بشأن هذه المسألة من قبل االجتماع الثالثين
لألطراف .وقال بعض األعضاء إن مثل هذه الدراسة يمكن أن تتجاوز تقييم المشروعات المنفذة في شيلي وغرينادا
التي تتضمن قياسات للكفاءة في استخدام الطاقة وتنظر بصورة أوسع نطاقا في مسائل الكفاءة في استخدام الطاقة في
قطاع الخدمة .وأبرز أحد األعضاء أهمية تعزيز االستعادة وإعادة التدوير واالسترداد ،في ضوء التحديات السابقة
التي صودفت في تنفيذ المشروعات كان لها آثار دائمة .وقال عضو آخر إنه ينبغي إعطاء األولوية لتقييم الشبكات
اإلقليمية ودورها في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفي التصدي لتحديات تعديل كيغالي.
والحظ بعض أعضاء الصلة بين المناقشة الحالية والمسائل الواردة في إطار البند  12من جدول األعمال ،أي
.71
المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية
واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال.
وقال العديد من األ عضاء إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات فيما يتعلق بعدد التقييمات التي يمكن أن
.72
تضطلع بها كبيرة موظفي الرصد والتقييم في إطار زمني معقول .وقالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم إن ذلك يعتمد
على العديد من العوامل ،مثل ما إذا كانت التقييمات تتطلب زيارات ميدانية أو يمكن القيام بها بدال من ذلك من خالل
دراسات مكتبية ،على النحو الوارد في االختصاصات.
وعقب المناقشة ،وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمواصلة وضع اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم
.73
المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،والنظر في التقييمات التي
19

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

ينبغي منحها األولوية في برنامج العمل لعام  ،2019مع مراعاة جدواها على النحو الذي أشارت إليه كبيرة موظفي
الرصد والتقييم.
وب عد ذلك ،صدر مشروع منقح لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2019في الوثيقة
.74
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1
وقررت اللجنة التنفيذية:

.75

(أ)

الموافقة على اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص
من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،الواردة في المرفق األول بالوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1؛ و

(ب)

الموافقة على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ،2019الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1والميزانية ذات الصلة بقيمة  136.050دوالرا
أمريكيا كما هو مبين في الجدول  2من تلك الوثيقة.
(المقرر )10/82

البند  7من جدول األعمال :تنفيذ البرامج
التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017

(أ)
()1

التقرير المرحلي المجمع

عرض ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14وردا على تساؤل ،أوضح أنه في
.76
الجدول في التذييل األول بالمرفق ،عكس العمود األول تقدير األموال التي سيتم صرفها في عام  ،2017بينما سجل
العمود الثاني المبلغ المنصرف بالفعل.
وقالت إحدى األعضاء ،بينما اتفقت على نحو واسع مع التوصيات ،إنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من
.77
التأخيرات في تنفيذ المشروعات والحاجة الالحقة لتقديم تقارير إضافية عن الحالة .وبينما كانت بعض هذه التأخيرات
نتيجة لمسائل أمنية في البلد ،لم تكن تأخيرات أخرى متعلقة بهذه المشكلة وتحتاج إلى التفسير .ولم تبدأ بعد
المشروعات التمكينية للهيدروفلوروكربون وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد ،وبشأن المشروعات
األخرى في أقرب وقت ممكن.
.78

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة عل ًما بـ:
()1

التقرير المرحلي ال ُمج َّمع للصندوق المتعدّد األطراف حتى  31ديسمبر/كانون األول 2017
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14؛

()2

مع التقدير ،الجهود التي تبذلها الوكاالت الثنائية والمنفّذة في اإلبالغ عن أنشطة عام
2017؛

20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

()3

أن الوكااااالت الثنائيّاااة والمنفاااذة ساااترفع تقريرهاااا فاااي االجتمااااع الثالاااث والثماااانين حاااول
المشااروعات األربعااة التااي تعاااني تااأخيرات فااي التنفيااذ و 84مشااروعا جاريااا أو شاارائح
موصى بها إلعداد تقارير مرحليّاة إضاافيّة بشاأنها ،كماا هاو وارد فاي المرفقاات الثالاث إلاى
السابع بالتقرير الحالي؛

(ب)

تذكير الوكاالت الثنائيّة والمنفذة بأ ّنه عمالً
بالمقرر ( 8/77ل) ،يجب تقديم أي طلب تمديد للموافقة
ّ
أن ال إلتزامات جديدة تُق َ
من قبل اللجنة التنفيذيّة قبل تاريخ استكمال المشروع ،مع اإلشارة إلى ّ
طع
قبل اعتماد التمديد؛

(ج)

الطلب من الوكاالت الثنائيّة والمنفذة:
()1

إعادة أرصدة المرحلة السابقة لمشروعات التعزيز المؤسسي حيث هناك مرحلتان
جاريتان ،في غضون عا َميْن كحدّ أقصى من تاريخ الموافقة على المرحلة الحالية ،عمالً
بالمقرر (8/77ط)؛

()2

إعطاء المعلومات ال ُمحدّثة حول البلدان كافةً حيث لم يت ّم تقديم طلبات لتجديد مشروعات
التعزيز المؤسسي لعا َميْن قبل االجتماع األخير من كل عام.
(المقرر )11/82

))2

الوكاالت الثنائية

.79

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15

.80

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط عل ًما ،مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا ،وفرنسا ،وألمانيا،
الوثيقة
في
الواردة
وإسبانيا
الروسي،
واالتحاد
واليابان،
وإيطاليا،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15؛

(ب)

أن توافق على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها متطلبات إبالغ معينة الواردة في
المرفق الثالث بالتقرير الحالي.
(المقرر )12/82

()3
.81

اليوئنديبي

عرض ممثل اليوئنديبي الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16والتصويب .1

وتمت اإلشادة باليوئنديبي على استخدام موارده الخاصة إلعداد خطط العمل الجنسانية ضمن برنامج عمله.
.82
وردا على تساؤل حول إلغاء المشروع المقترح في كوبا ) ،(CUB/REF/58/PRP/42شرح ممثل اليوئنديبي أن
المشروع ينبغي إلغائه إذ أن المؤسسة لم تعد تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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.83

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليوئنديبي حتى  31ديسمبر /كانون األول  2017الوارد في
الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16والتصويب 1؛

(ب)

أن تلغي المشروع إلعداد أنشطة استثمارية للهيدروكلوروفلوروكربون (قطاع التصنيع) لكوبا
) (CUB/REF/58/PRP/42وأن تعيد ،في االجتماع الثاني والثمانين ،مبلغ  50,000دوالرات
أمريكية زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  3,750دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛

(ج)

أن تلغي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (المرحلة األولى ،الشريحة
الثانية) ) ،(CHI/PHA/73/INV/184ومطالبة اليوئنديبي أن يعيد األرصدة المتبقية تمشيا مع
المقرر 7/28؛

(د)

أن توافق على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها متطلبات إبالغ معينة الواردة في
المرفق الرابع بالتقرير الحالي.
(المقرر )13/82

)4
.84

اليونيب

عرض ممثل اليونيب الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17والتصويب .1

وفيما يتعلق بالشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغيانا
.85
) ،(GUY/PHA/74/TAS/24وافق األعضاء على التفسير بأنه كان من الصعب إيجاد خبير استشاري تقني
مؤهل ،وعلى طلب معلومات أكثر عن الطلب لتمديد المرحلة األولى حتى  31مارس/آذار  .2019وتم التماس تفسير
أيضا بخصوص االختالفات بين األموال التقديرية المنصرفة لكمبوديا في عام  2017واألموال المنصرفة فعليا في
عام  2017على النحو المسجل في الجدول  4من المرفق الثاني بالوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17
وكانت األسئلة المطروحة بخصوص السبب الذي يوصى بإلغاء بعض مشاريع التعزيز المؤسسي بينما ينبغي
.86
اإلبالغ عن مشروعات أخرى عن التقدم المحرز إلى االجتماع القادم .وطرحت أسئلة أيضا عن سبب عدم إحراز أي
تقدم في المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون البالغ عددها  31مشروعا التي تم تمويلها من المساهمات الطوعية
وطرحت أسئلة عما إذا كانت المشكلة تتعلق بقدرة المنظمة ،نظرا ألنها كانت تشارك في أنشطة أخرى .وإذا كانت
األنشطة تشكل عبئا إضافيا ،فإن على اليونيب أن ينظر في تحويل تلك المشروعات إلى وكالة أخرى.
وطمأن ممثل اليونيب اللجنة التنفيذية بأن اليونيب كان مؤهال على نحو كاف لتنفيذ هذه المشروعات و ّ
أن
.87
التقرير المرحلي لم يقدّم سوى التقدم المحرز في عام  .2017وقال إن المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
البالغ عددها  31مشروعا تمت الموافقة عليها في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017ولكنها بدأت فقط في يناير/كانون
الثاني 2018؛ وأن ما نسبته  90في المائة من المشروعات قد بدأت في عام  ،2018وأكثر من  50في المائة من
ترتيبات المنح الموافق عليها في االجتماع الحادي والثمانين تم التوقيع عليها وسيتم اإلبالغ عن معلومات تفصيلية عن
التقدم في التقرير المرحلي لعام  . 2018وأبلغ اللجنة أيضا أن األموال المنصرفة التقديرية لكمبوديا كانت تستند إلى
التقرير المرحلي لعام  ، 2016بينما عكس الجدول األموال المنصرفة بالفعل في عام  ،2017وأن التمديد المطلوب
لغيانا كان لشريحة صغيرة جدا تبلغ  7.000دوالرا أمريكيا  .وتم تعيين الخبير االستشاري التقني ،ومع ذلك التمديد،
سيتم إتمام األنشطة للمكون بحلول مارس/آذار .2019
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وفيما يتعلق بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي إلثيوبيا (المرحلة السادسة)2016/12-2015/1 :
.88
) ، (ETH/SEV/73/INS/23قال ممثل األمانة إنه نظرا ألن المرحلة الالحقة من المشروع قد تمت الموافقة عليها في
االجتماع السابع والسبعين ،يمكن إعادة األموال المتبقية من المرحلة السادسة إلى الصندوق المتعدد األطراف.
.89

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى  31ديسمبر /كانون
األول  2017الوارد في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17والتصويب 1؛

(ب)

الموافقة على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها متطلبات إبالغ معينة الواردة في
المرفق الخامس بالتقرير الحالي؛

(ج)

إلغاء المشروعات التالية في االجتماع الثاني والثمانين ومطالبة اليونيب بإعادة األرصدة المتبقية
تمشيا مع المقرر :7/28

(د)

()1

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ألنتيغوا وبربودا (المرحلة األولى ،الشريحة
األولى) )(ANT/PHA/66/TAS/14؛

()2

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي ألنتيغوا وبربودا (المرحلة الرابعة)2014/12-2013/1 :
)(ANT/SEV/68/INS/15؛

()3

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية أفريقيا الوسطى (المرحلة األولى،
الشريحة األولى) )(CAF/PHA/64/TAS/22؛

()4

تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية أفريقيا
الوسطى )(CAF/PHA/71/TAS/24؛

()5

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي إلثيوبيا (المرحلة السادسة)2016/12-2015/1 :
)(ETH/SEV/73/INS/23؛

()6

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لليمن (المرحلة األولى ،الشريحة األولى)
)(YEM/PHA/68/TAS/40؛ و

()7

خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون لليمن (الشريحة األولى)
)(YEM/PHA/55/TAS/31؛

()8

الثانية)

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لليمن (المرحلة
)(YEM/PHA/73/PRP/44؛

الموافقة على تمديد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لغيانا (المرحلة األولى ،الشريحة
الثانية) ) (GUY/PHA/74/TAS/24حتى  31مارس/آذار .2019
(المقرر )14/82
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منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

()5

عرض ممثل اليونيدو الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/18والتصويب  .1وبعد تقديم المعلومات
.90
الواردة في الوثيقتين ،طلب توجيها من اللجنة بشأن ما إذا كان إلغاء الشرائح المتوقفة لسنوات عديدة يلغي أيضا اتفاق
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وإذا لم يكن ذلك ،تحت أي ظروف يمكن تقديم طلبات شرائح
جديدة .وطلب أيضا تمديدا حتى نهاية عام  2019للمشروع االستثماري الخاص بقطاع التبريد والشريحة األولى
لخطة اإلزالة الوطنية في العراق ،شارحا أن التركيب قد تأخر نتيجة الحالة األمنية ،إال أنها تتقدم اآلن ،وأن تمديد
المشروع التدليلى لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في لبنان حتى يونيه/حزيران  2019نظرا ألن تحديد الشركة
المهتمة بتدمير المواد المستنفدة لألوزون قد وفر فرصة الستكمال المشروع بنجاح.
وخالل مناقشة المسألة ،أعرب أحد األعضاء عن دعمه لتمديد المشروع التدليلى في لبنان ،نظرا ألن  79في
.91
المائة من األموال قد تم صرفها بالفعل ،بينما سأل عن إلغاء المشروعات في الحاالت التى تم صرف معظم األموال.
وعند تناول المسائل المثارة ،قدم ممثل األمانة شرحا بأن خالل المشاورات ،أشار اليونيدو بأنه سوف يستكمل
.92
المشروعات قيد النظر وسيبذل كل جهد إلعادة األرصدة غير المنصرفة خالل فترة  12شهرا التى نصت عليها اللجنة
التنفيذية .أما طلب إعادة األرصدة غير المنصرفة بحلول االجتماع القادم ينطبق هذا على المشروعات التى لم يحدث
بها أي تحرك لفترة طويلة من الزمن .وبالنسبة لمسألة ما إذا كان إلغاء الشرائح يعنى إلغاء اتفاق خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أشار إلى أنه عندما تلغى جميع مكونات مشروع ،فإن االتفاق يعتبر الغيا .وفي ما
يتعلق بالمشروع في العراق ،الحظ أنه طبقا للفقرة (ل) من المقرر  ،8/77قدم اليونيدو سببا واضحا – الحالة الصعبة
التى يواجهها البلد – لطلب التمديد.
.93

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى  31ديسمبر/كانون األول  2017الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/1والتصويب 1؛

(ب)

الموافقة على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها متطلبات إبالغ معينة الواردة في
المرفق السادس بالتقرير الحالي؛

(ج)

الموافقة على التمديد ،حتى  30يونيه/حزيران  ،2019للمشروع التدليلى التجريبي بشأن إدارة
نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها في لبنان ( ،)LEB/DES/73/DEM/83على أن
يكون من المفهوم أن التقرير النهائي وتقرير إنتهاء المشروع سيقدمان في موعد ال يتجاوز االجتماع
الرابع والثمانين وتعاد األرصدة تمشيا مع المقرر 7/28؛

(د)

الموافقة على التمديد ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2019لمشروع استبدال سائل التبريد
الكلوروفلوروكربون 12-باأليزوبوتان وعامل نفخ الرغاوى الكلوروفلوروكربون 11-بالسيكلوبنتان
في تصنيع المبردات المنزلية وأجهزة التجميد في شركة  Light Industries Companyفي
العراق ( )IRQ/REF/57/INV/07وخطة اإلزالة الوطنية للعراق (الشريحة األولى)
))IRQ/PHA/58/INV/09؛

( ه)

إلغاء المشروعات التالية في االجتماع الثانى والثمانين ومطالبة اليونيدو إعادة األرصدة المتبقية
تمشيا مع المقرر 7/28؛
()1

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية أفريقيا الوسطى (المرحلة
األولى ،الشريحة األولى) ()CAF/PHA/64/INV/21؛
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(و)

()2

خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون لليمن (الشريحتان األولى والثانية)
()YEM/PHA/55/INV/28 and YEM/PHA/60/INV/36؛

()3

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليمن (المرحلة األولى ،الشريحة
األولى) YEM/PHA/68/INV/39؛

()4

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد أنشطة استثمارية إلزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الرغاوى في اليمن (المرحلة الثانية)
( YEM/FOA/73/PRP/46و ،YEM/PHA/73/PRP/45على التوالي)؛

مطالبة األمانة ،في ما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر (المرحلة
األولى ،الشريحة األولى) ( ،)ALG/PHA/66/INV/77أن ترسل رسالة إلى حكومة الجزائر
تلتمس موافقتها على إلغاء المشروع في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )15/82

()6

البنك الدولي

.94

عرض ممثل البنك الدولى الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19

.95

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  31ديسمبر/كانون األول  2017الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19؛

(ب)

الموافقة على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها متطلبات إبالغ معينة الواردة في
المرفق السابع بالتقرير الحالي.
(المقرر )16/82

(ب)
.96

التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة
قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20
الجزء األول :تقارير المراجعة المالية إلنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان وعامل
التصنيع الثاني ،وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات في الصين

أعرب أحد األعضاء عن أسفه للمشروعات المعلقة الطويلة ،وقال إنه سيكون من األفضل إذا أعيدت األموال
.97
غير المنفقة لكي يمكن استخدامها في مساعدة بلدان أخرى .وقد طلب من حكومة الصين أن تفعل ذلك ،غير أنه إذا لم
يتم ذلك ،ينبغي خصم هذه األموال من الموافقات في المستقبل لمشروعات أخرى .وقال أيضا إنه إذا لم يتحقق الموعد
النهائي للصرف ،كان من المتوقع عدم تقديم طلبات أخرى لتمديد المشروعات .وأضاف أن أفضل وسيلة ستكون في
إعادة األرصدة المتبقية للصندوق .وقال أيضا إن التقرير أشار الى وجود مسألة خطيرة أخرى تتعلق باحتمال استخدام
غير المصرح به للمواد الكلوروفلوروكربونية /الهيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة منشئات رغاوي البوليوريثان.
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وأشارت إحدى األعضاء الى أنه على الرغم من االلتزام بصرف األرصدة ذات الصلة بكل مشروع من
.98
القطاعات قبل نهاية  ،2018واقترح تمديد بعض أنشطة قطاع عوامل التصنيع وقطاع الهالونات حتى عام 2020
وعام  ،2022على التوالي .وقالت إن بعضا من هذه األنشطة جديد وليس جاريا ،وجرى تمديد األنشطة الجارية
بصورة متكررة عبر الكثير من السنوات .وينبغي إعادة األرصدة المتبقية أو خصمها من الموافقات المقبلة
للمشروعات؛ وعلى الرغم من أن عمليات الرصد الطويلة األجل ضرورية ،ينبغي أن يبذل جهد وطني من جانب
حكومة الصين دون مزيد من التمويل من جانب الصندوق المتعدد األطراف وقالت إن التقرير عن إنتاج رباعي
كلوريد الكربون طلب من عدة سنوات إالّ إنه لم يصل بعد .وقالت فيما يتعلق بالدراسات البحثية التي استكملت في
إطار مختلف القطاعات ،ومولت من الصندوق المتعدد األطراف ،فيتعين إتاحتها لألمانة الحتمال نشرها وإزالة أي
معلومات سرية عليها.
وأوضح ممثل البنك الدولي بأن جزءا من أسباب التأخير في إعداد التقرير عن إنتاج رباعي كلوريد الكربون
.99
كان يتعلق بالحاجة ال ى التحقق من اإلنتاج الجديد فضال عن استخدام كلوروكلوريد الكربون في العوامل الوسيطة.
 .100وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في تقارير المراجعة المالية إلنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات
ورغاوي البوليوريثان وعامل التصنيع ،وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات في الصين.
(المقرر )17/82
الجزء الثاني :مشروعات إزالة بروميد الميثيل

األرجنتين :خطة إزالة بروميد الميثيل (اليونيدو)
 .101الحظت اللجنة التنفيذية أن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين المبلغ عنه في عام  2017كان صفرا،
حسب االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية ،باستثناء أي إعفاءات لالستخدامات الحرجة التي وافقت عليها األطراف
في بروتوكول مونتريال.

الصين :المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل (اليونيدو)
.102

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل
في الصين المقدم من يونيدو ،والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

االحاطة بأن مستوى استهالك بروميد الميثيل في الصين في عام  2017كان صفرا ،حسب االتفاق
بين الحكومة واللجنة التنفيذية ،باستثناء أي إعفاءات لالستخدامات الحرجة التي وافقت عليها
األطراف في بروتوكول مونتريال؛

(ج)

أن تطلب إلى حكومة الصين ويونيدو تقديم ،في االجتماع الثالث والثمانين ،التقرير النهائي عن
المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في الصين ،وإعادة أي أرصدة إلى
الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الرابع والثمانين ،وتقديم تقرير إنجاز المشروع ،في موعد
ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.
(المقرر )18/82
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الصين :خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل (يونيدو)
 .103أشار أحد األعضاء إلى أن الصين أنتجت بروميد الميثيل الستخدامه كمادة أولية والستخدامات الحجر
الصحي وما قبل الشحن ،وقال إنه يود أن يحصل على مزيد من المعلومات عن السياسات والترتيبات المؤسسية التي
تثبت وجود إنفاذ فعال وصارم كجزء من الرصد المستدام طويل األجل لبروميد الميثيل بعد اإلنجاز المالي لخطة إزالة
القطاع .وقال إن برنامج الرصد واإلشراف ،الذي ستنفذه هيئة الجمارك ،لن يكون كافيا ألنه لن يشمل االستخدام
المحلي لبروميد الميثيل كمادة أولية أو الستخدامات الحجر الصحي وما قبل الشحن.
.104

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

اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل في الصين ،المقدم من
يونيدو ،الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

تمديد تاريخ إنجاز خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل إلى  31ديسمبر/كانون األول 2021؛

(ج)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل يونيدو ،تقديم تقرير مرحلي في االجتماع الثالث والثمانين
عن العقد الخاص بوضع نظام لمعلومات اإلدارة وإدماجه في برنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه
هيئة الجمارك؛

(د)

اإلحاطة علما بخطة العمل المقترحة للفترة  2021-2019لضمان الرصد المستدام طويل األجل
إلنتاج بروميد الميثيل في الصين ،وأن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل يونيدو ،أن تقدم ،في
االجتماع الثالث والثمانين ،تحديثا لخطة العمل من أجل ضمان الرصد المستدام طويل األجل
لبروميد الميثيل بعد إنجاز خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل ،بما في ذلك وضع سياسات
وترتيبات مؤسسية تثبت االمتثال والرصد واإلنفاذ؛

(ه)

اإلحاطة علما كذلك بأن التقرير المرحلي لعام  2019سيشمل التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لعام
2018؛

(و)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل يونيدو ،أن تدرج في جميع التقارير المرحلية الالحقة
الصرف بالدوالر األمريكي وقت تقديم التقرير وقيمة العقود الموقعة بالعملة التي تم التوقيع بها؛

(ز)

أن تطلب كذلك إلى حكومة الصين ويونيدو تقديم تقارير سنوية إلى اللجنة التنفيذية عن حالة تنفيذ
خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل ،وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع
األخير في عام .2022
(المقرر )19/82

الجزء الثالث :إزالة استهالك وإنتاج رباعي كلوريد الكربون في الهند
 .105ردا على استفسار بشأن تقرير إنجاز المشروعات ،قال ممثل البنك الدولي إن معظم الوكاالت الثنائية والمنفذة
قدمت تقاريرها ،باستثناء وكالة ثنائية واحدة ووكالة منفذة واحدة .ومن المتوقع تقديم تقاريرهما قبل نهاية عام .2018
 .106وردا على استفسارات حول اإلبالغ عن نسب استخدام المواد التقنية في نظام الرصد في البلد وما إذا كان قد
تم النظر في التقرير في استخدام المواد األولية من رباعي كلوريد الكربون في تصنيع مونمار كلوريد الفينيل ،قالت
ممثلة يوئنديبي إن رصد إنتاج رباعي كلوريد الكربون الستخدامات المواد األولية قد أدرج بالفعل في اإلطار القانوني
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للبلد لجعله قابال لإلنفاذ بموجب نظام اإلبالغ السائد ،والذي يضمن أن هناك انبعاثات ال تذكر .ولم تتم الموافقة على
استخدام رباعي كلوريد الكربون إال لألغراض الموافق عليها كمواد أولية ،وأن يعتمد االستخدام بشكل مستقل ،مما
يضمن حلقة مغلقة بين منتجي ومستهلكي رباعي كلوريد الكربون .وكان نظام الرصد متينا وتم تسجيل جميع المنتجين
والمستهلكين ،مما يضمن إنتاج واستخدام رباعي كلوريد الكربون حصريا لتطبيقات المواد األولية في البلد .وفيما
يتعلق باستخدام رباعي كلوريد الكربون كمادة أولية إلنتاج مونمار كلوريد الفينيل ،قالت إنها ال تمثل إال جزءا صغيرا
فقط – ثالثة في المائة – من استخدام رباعي كلوريد الكربون كمادة أولية .وأشارت إلى أن إنتاج الكلوروميثان الملوث
ال يذكر وتم حرقه.
.107

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما ً بالتقرير عن استخدام رباعي كلوريد الكربون لتطبيقات المواد األولية في
الهند ،المقدم من يوئنديبي ،الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

مالحظة أن حكومة الهند ستواصل رصد إنتاج واستخدام رباعي كلوريد الكربون لضمان
استمرار االمتثال إلزالة استهالك رباعي كلوريد الكربون وإنتاج رباعي كلوريد الكربون
لالستخدامات الخاضعة للرقابة؛

(ج)

حث البنك الدولي ،جنبا إلى جنب مع حكومات فرنسا وألمانيا واليابان ويوئنديبي ويونيدو
كوكاالت متعاونة ،على أن تقدم في موعد ال يتجاوز  31ديسمبر/كانون األول  ،2018تقرير
إنجاز المشروع بشأن إزالة استهالك وإنتاج رباعي كلوريد الكربون في الهند.
(المقرر )20/82

الجزء الرابع :مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون
البرازيل :تقرير مرحلي عن المشروع اإلرشادي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون
والتخلص منها (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
 .108أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن المشروعات التدليلية التجريبية عن إدارة نفايات المواد
المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل ،المقدم من يوئنديبي ،الوارد في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20
الجزء الخامس :مشروعات تبريد المباني

البرازيل :مشروع توضيحي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لتبريد المباني بالطرد المركزي ،مع التركيز
على تطبيق تكنولوجيات خالية من الهيدروفلوروكربون موفرة للطاقة الستبدال مبردات المباني القائمة على
الهيدروفلوروكربون (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
المنطقة األفريقية :مشروع توضيحي استراتيجي للتحويل السريع لمبردات المباني العاملة
بالكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية (الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان) (اليونيدو
وحكومات فرنسا وألمانيا واليابان)
عالمي :مشروع عالمي الستبدال مبردات المباني (الصين والهند وإندونيسيا واألردن وماليزيا والفلبين
وتونس) (البنك الدولي)
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 .109أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية بأن حكومة اليابان قدمت تقرير إنجاز المشروع للمشروع العالمي لتبريد
المباني في أكتوبر /تشرين األول .2018
 .110والحظ أحد األعضاء أن التقرير احتوي على تحليل جيد ألهمية خطوط األساس المناسبة ،واإلبالغ عن كفاءة
استخدام الطاقة والعقبات التي تواجه التمويل المشترك من مصادر أخرى؛ وستكون هذه المعلومات مفيدة جدا
للمناقشات المستقبلية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في سياق تعديل كيغالي.
.111

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالمعلومات المتعلقة بمشروعات تبريد المباني التي قدمتها حكومتا فرنسا واليابان،
واليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي ،الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

فيما يتعلق بالمشروع التوضيحي االستراتيجي للتحويل السريع لمبردات المباني العاملة
بالكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية (الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان):
()1

اإلحاطة علما بأن حكومة اليابان قدمت تقرير إتمام المشروع للمشروع؛

()2

وأن تطلب من حكومتي فرنسا واليابان إعادة األرصدة المتبقية من المشروع ،في موعد ال
يتجاوز االجتماع الثالث والثمانين؛

(ج)

وأن ت حث البنك الدولي على تقديم تقرير إنجاز المشروع الخاص بالمشروع العالمي الستبدال
مبردات المباني في موعد أقصاه  31ديسمبر /كانون األول 2018؛

(د)

وأن تمدد حتى نهاية ديسمبر /كانون األول  2020تواريخ إنجاز عنصر األرجنتين من المشروع
العالمي الستبدال مبردات المباني ) (GLO/REF/80/DEM/344وأن تطلب من اليونيدو أن
يقدم في موعد ال يتجاوز أول اجتماع في عام  2021تقرير إنجاز المشروع وتقرير نهائي عن
التنفيذ وأن تعيد األرصدة وفقا للمقرر .7/28
(المقرر )21/82

الجزء السادس :المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر )40/72
 .112التُمس توضيح بشأن أسباب التوصية بإلغاء مكون تونس من المشروع التدليلي إلدخال تكنولوجيا التبريد
بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحالت السوبر ماركت والمكون الذي ينفذه يونيب في المشروع التدليلي العالمي
بشأن نوعية غازات التبريد واحتواءها وإدخال غازات التبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في شرق أفريقيا
والبحر الكاريبي.
 .113وأوضح ممثل يونيدو أنه تم اختيار اثنين من محالت السوبر ماركت للتدليل على البدائل :األول في
األرجنتين واآلخر في تونس .وقد نجح المشروع التدليلي في األرجنتين وقدم معلومات عن فعالية النظام وكفاءته في
استخدام الطاقة .وكانت ميزانية المشروع الخاص بتونس أقل ،وعلى الرغم من أنه كان هناك عطاء مقبوال تقنيا
لتنفيذه ،فإن التكاليف كانت ال تزال أعلى بنسبة  30في المائة من الميزانية المقررة .ولم يستطع المستفيد دفع الفرق
ورأى أن خيار تركيب عدد أقل من خزانات التبريد غير مقبول ،ولذلك يجري استكشاف إمكانية االتصال برعاة
خارجيين لتغطية التكاليف اإلضافية .وتم تحديد خيارين :األول هو دعوة جهة مانحة ثنائية نشطة حاليا في تونس
واآلخر هو إقامة شراكة مع مشروع أوروبي.
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 .114وباإلضافة إلى ذلك ،اقترح ممثل يونيدو تمديد تنفيذ مكون األرجنتين حتى يوليه/تموز  2019حتى يمكن
تقديم المزيد من المعلومات عن المكاسب في كفاءة استخدام الطاقة إلى الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف.
وأكد أيضا أن يونيدو يمكنها تنفيذ المكون في تونس بحلول االجتماع الرابع والثمانين بحيث تتمكن الوكالة من رصد
كفاءة استخدام الطاقة في المعدات خالل الموسم األكثر سخونة .وسوف يقوم في وقت الحق بتقديم تقرير عن ذلك إلى
اللجنة التنفيذية.
 .115وفيما يتعلق بإلغاء مكون يونيب في ال مشروع التدليلي العالمي في منطقتي شرق أفريقيا والبحر الكاريبي ،قال
ممثل األمانة إنه بالرغم من أفضل الجهود التي بذلها يونيب ،لم يبدأ المشروع حتى اآلن ،على الرغم من أن الجزء
الذي تنفذه يونيدو وصل إلى مراحله النهائية .وبعد التشاور مع يونيب ،كانت التوصية الموجهة إلى اللجنة هي إلغاء
جزء المشروع الذي ينفذه يونيب.
 .116وفيما يتعلق باألسباب التي جعلت شركة  Saudi Factory for Electrical Appliances Ltd.تترك
المشروع التدليلي في شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ والمعبأة باستخدام
غازات التبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في المملكة العربية السعودية ،أوضح ممثل البنك الدولي أن المنشأة
واجه صعوبة في توريد كباسات بقدرة  60هيرتز وأن سوق أجهزة تكييف الهواء للنوافذ كانت تتناقص في المملكة
العربية السعودية.
 .117وفيما يتعلق باستفسار يتعلق بإنشاء مركز إقليمي للتميز للتدريب وإصدار الشهادات والتدليل على غازات
التبريد البديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي في أوروبا وآسيا الوسطى ،قال ممثل األمانة إنه لم تكن هناك تقارير
عن ذلك المشروع .وقال إنه لم يكن هناك تقرير عن المشروع التدليلي ألداء التكنولوجيا منخفضة إمكانية االحترار
العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات تكييف الهواء في الكويت .ويتعين طلبها.
.118

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقارير المتعلقة بالتقدم في تنفيذ المشروعات التدليلية المقدمة من الوكاالت المنفذة
والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

فيما يتعلق بالمشروع التدليلي لمصنعي أجهزة تكييف الهواء لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ
والمعبأة باستخدام غازات تبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في المملكة العربية السعودية
(:)SAU/REF/76/DEM/29

(ج)

()1

مالحظة أنه تم إعادة مبلغ قدره  220.000دوالرا أمريكيا بالفعل ،زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  15.400دوالرا أمريكيا للبنك الدولي في االجتماع الثاني والثمانين ،المرتبطة
بمنشأة  Saudi Factory for Electrical Appliances Ltd.التي قررت الخروج من المشروع؛

()2

حث البنك الدولي على تقديم التقرير النهائي للمشروع في أقرب وقت ممكن حتى يمكن
تقديمه في االجتماع الثالث والثمانين؛

فيما يتعلق بمكون المشروع التدليلي العالمي بشأن نوعية غازات التبريد واحتواء وإدخال غازات
التبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في شرق أفريقيا ومنطقة الكاريبي الذي ينفذه يونيب ويونيدو:
()1

إلغاء المكون الذي ينفذه يونيب ( ،)GLO/REF/76/DEM/334ومالحظة اإلعادة
الفعلية لمبلغ  50.000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6.500دوالرا
أمريكيا ليونيب في االجتماع الثاني والثمانين؛

30

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

()2

(د)

تمديد موعد إنجاز المشروع حتى  31يوليه/تموز  ،2019للمكون الذي تنفذه يونيدو
( )GLO/REF/76/DEM/333على أساس الفهم أنه لن يتم طلب تمديد إضافي ،وأن
تطلب إلى يونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين؛

فيما يتعلق بالمشروع التدليلي العالمي إلدخال تكنولوجيا غاز التبريد ثاني أكسيد الكربون فوق
الحرج لمحالت السوبرماركت (األرجنتين وتونس) (:)GLO/REF/76/DEM/335
()1

تمديد تاريخ إنجاز المشروع حتى  31يوليه/تموز  2019لمكون المشروع الخاص
باألرجنتين ،على أساس الفهم أنه لن يتم ُطلب تمديد إضافي لتنفيذ المشروع؛

()2

تمديد تاريخ إنجاز المشروع حتى  31ديسمبر /كانون األول  2019للمكون الخاص بتونس؛

()3

أن تطلب إلى يونيدو تقديم تقرير عن كفاءة استخدام الطاقة في المشروع بحلول االجتماع
السادس والثمانين؛

()4

أن تطلب إلى يونيدو تقديم تقرير إنجاز المشروع في االجتماع الخامس والثمانين وإعادة
جميع األرصدة المتبقية في موعد ال يتجاوز  31ديسمبر/كانون األول 2020؛

( ه)

أن تطلب إلى يوئنديبي تقديم معلومات محدّثة عن التقدم في تنفيذ المشروع التدليلي الخاص بأداء
التكنولوجيا الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة إمكانية االحترار العالمي في
تطبيقات تكييف الهواء ( )KUW/REF/76/DEM/32في االجتماع الثالث والثمانين؛

(و)

أن تطلب إلى االتحاد الروسي تقديم معلومات محدّثة عن التقدم في إنشاء مركز إقليمي للتميز في
مجال التدريب وإصدار الشهادات والتدليل على غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية االحترار
العالمي ( )EUR/REF/76/DEM/16في االجتماع الثالث والثمانين؛

(ز)

إعادة تأكيد تواريخ اإلنجاز واالجتماعات التي ستُقدم إليها التقارير النهائية بشأن المشروعات
المنجزة على النحو المحدد في الجدول  10من الوثيقة ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20
وحسب تعديالته بموجب هذا المقرر ،وأنه ينبغي إعادة جميع األرصدة المتبقية بشأن المشروعات
المنجزة في غضون  12شهرا من تاريخ إنجاز المشروع ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
(المقرر )22/82

الصين :مشروع إيضاحي لوحدات ضغط التبريد بالترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا في صناعة التبريد
الصناعي والتجاري في شركة فوجيان سنومان المحدودة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
 .119عرض ممثل األمانة المشروع التدليلى قائال إنه تم التحقق من مالءمة كباسات التبريد البُرغية القابلة لتحويل
الترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا في استخدامات التخزين البارد ،وأن الشركة قامت بتحول خط إنتاج واحد
لينتج أجهزة ضغط باستخدام  NH3بتمويل منها .وأثنى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على المشروع وأعرب أحدهم
عن الرغبة بأن تهتم الوكاالت الثنائية والمنفذة األخرى بنتائج المشروع حتى يمكن تكراره على مستوى العالم .وردا
على سؤال حول السوق المحتملة للتكنولوجيا ،قال ممثل اليونديبي إن نظم أجهزة الضغط قد تم تركيبها في متجرين
كبيرين فقط وأنه من المبكر معرفة حجم السوق ،إال أن التقارير األولية من المستعملين كانت ايجابية .وأشار أيضا إلى
أن باستطاعة اليوئنديبي أن يواصل إبالغ اللجنة التنفيذية عن أي تطورات.
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.120

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما ،مع التقدير ،بالتقرير النهائي ،المقدم من يوئنديبي ،عن المشروع التدليلي لكباسات
التبريد البُرغية القابلة لتحويل الترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا في صناعة التبريد الصناعي
والتجاري في شركة  Fujian Snowman Co. Ltdفي الصين ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله عند
مساعدة البلدان العاملة بموجب المادة  5في إعداد مشروعات لتصنيع كباسات التبريد البُرغية القابلة
لتحويل الترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا.
(المقرر )23/82

دراسات جدوى عن تبريد المنطقة

الجمهورية الدومينيكية :دراسة جدوى عن تبريد المنطقة في بونتاكانا (التقرير النهائي) (اليوئنديبي)
مصر :دراسة جدوى عن تبريد منطقة القاهرة الجديدة (التقرير النهائي) (اليونيب واليونيدو)
الكويت :دراسة جدوى عن عقد مقارنة بين ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الهواء
المركزي (مشروع التقرير النهائي) (اليونيب واليونيدو)
 .121قدم ممثل األمانة موجزا للتقارير النهائية عن دراسة الجدوى لتبريد المنطقة في الجمهورية الدومينيكية
ومصر والكويت ،قائال إنه هناك إمكانيات للتنفيذ الكامل لتبريد المنطقة  /نظم تكييف الهواء غير العينية حيث يتوافر
التمويل إلنشاء مثل هذه النظم  .ونصت في تقديم بيانات محددة عن دراسة الجدوى في كل بلد .وردا على سؤال يتعلق
بمدى اهتمام قطاع المصارف بتوفير األموال للتمويل المشترك لمشروع تبريد المنطقة في مصر ،رد ممثل اليونيدو
بأن دراسة الجدوى قد وزعت على نطاق واسع ربما بواسطة البنك األوروبي للتعمير والتنمية .ومضى قائال إن
اليونيدو سوف يبقي رئيس اللجنة التنفيذية على علم بأي تطورات بشأن التمويل المشترك.
 .122وأوضح ممثل اليوئنديبي أن أولويات االستثمار المتنافسة في الجمهورية الدومينيكية أخرت تنفيذ مشروع
تبريد المنطقة .غير أن اليوئنديبي على اتصال مع وحدة األوزون الوطنية ومجموعة بونتاكانا بغرض تيسير التنفيذ في
أسرع وقت ممكن.
 .123وخالل المناقشات ،أشاد أحد األعضاء بالدراسات قائال إنها ذات صلة وثيقة بنظر اللجنة التنفيذية الشامل
لكفاءة استخدام الطاقة وخفض االنبعاثات وقطاع الخدمة .وأبرز كذلك الجدوى التكنولوجية واالقتصادية التي توفرها
التكنولوجيا غير العينية وأعرب عن الرغبة في وضع نشرة أنباء لنشر المعلومات الواردة في دراسات الجدوى ،بما
يتسق مع المقرر .16/81
.124

وعقب المناقشات ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير النهائية عن دراسات الجدوى في تبريد المنطقة في الجمهورية
الدومينيكية ،المقدمة من اليوئنديبي ،وفي مصر المقدمة من اليونيب واليونيدو ،الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛
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(ب)

وأن تحاط علما كذلك بمشروع التقرير النهائي ي عن دراسة الجدوى التي تقارن بين ثالث
تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الهواء المركزي في الكويت ،المقدم من اليونيب
واليونيدو ،الوارد في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20وأن تطلب من اليونيب
واليونيدو تقديم التقرير النهائي لالجتماع الثالث والثمانين؛

( ج)

أن تطلب:
()1

من اليوئنديبي تقديم تقريراستكمال المشروع عن دراسة الجدوى لتبريد المنطقة في
الجمهورية الدومينيكية في االجتماع الثالث والثمانين وأن تعيد األرصدة المتبقية من
المشروع في في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين؛

()2

من اليونيب واليونيدو تقديم تقرير استكمال المشروع عن دراسة الجدوى لتبريد المنطقة في
مصر في ا الجتماع الثالث والثمانين ،وتقرير استكمال المشروع عن دراسة الجدوى التي
تقارن بين ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الهواء المركزي في الكويت
في االجتماع الرابع والثمانين وإعادة أي أرصدة متبقية من تلك المشروعات في موعد ال
يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين؛

(د)

أن تشجع حكومتي مصر والكويت ،من خالل اليونيب واليونيدو ،على أن تقدم في اجتماع قادم للجنة
التنفيذية تحديث للمعلومات بشأن اإلجراءات التي اتخذتها نتيجة لدراسات الجدوى؛

(ه)

أن تطلب من األمانة أن تواصل طرح نتائج الدراسات العامة عن تبريد المنطقة من خالل موقع
الصندوق المتعدد األطراف على الويب نتائج دراسات الجدوى هذه التي نفذت حتى اآلن لتقاسم
المزيد من نتائج الدراسات من خالل نواتج اتصال نقل نشرات معلومات المشروعات ،تماشيا
والمقرر .16/81
(المقرر )24/82

الجزء السابع :االستخدام المؤقت للتكنولوجيا التي ترتفع فيها القدرة على االحترار العالمي في المشروعات
الموافق عليها

لبنان :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (استخدام التكنولوجيا المؤقتة
بواسطة ايسبيرج سارل ،تقرير مرحلي) (اليوئنديبي)
.125

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما مع التقدير بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود التي بذلت لتيسير اإلمداد
بالتكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي لمنشأة ايسبيرج سارل في لبنان ،الممولة في
إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان ،الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

أن تطلب من اليوئنديبي:
()1

أن يواصل مساعدة حكومة لبنان في ضمان اإلمدادات من التكنولوجيا البديلة المنخفضة
القدرة على االحترار العالمي لمنشأة ايسبيرج سار وتقديم تقرير عن حالة تحويل ايسبيرج
سارل و CGIحلواني في كل اجتماع الى أن يتم إدخال التكنولوجيا التي اختيرت في
33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

األصل أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي بصورة كاملة ،بجانب
تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة ،بما في
ذلك المكونات المرتبطة بها ،كانت متوافرة في البلد على أساس تجاري؛
()2

أن تبلغ في االجتماع الثالث والثمانين عن التقدم المحرز في حالة تنفيذ التحويل بما في ذلك
توزيع التمويل على المنشئات األخرى وهي فريجو لبنان وأونيس و CGIالحلواني ومنشأة
تصنيع التبريد الصناعي والتجاري.
(المقرر )25/82

المكسيك :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستخدام المؤقت
للتكنولوجيا المرتفعة القدرة على االحترار العالمي بواسطة منشئات األيروصول التي تحولت الى التكنولوجيا
المنخفضة القدرة على االحترار العالمي (اليونيدو واليونيب وحكومات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)
 .126أحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المقدم من اليونيدو ،الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20والجهود التي بذلتها حكومة المكسيك واليونيدو لوقف االستخدام المؤقت
للتكنولوجيا التي ترتفع فيها القدرة على االحترار العالمي وإدخال التكنولوجيا المعتمدة المنخفضة القدرة على االحترار
العالمي في جميع التطبيقات في المنشأة المستفيدة تكنوسول ،في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك.

تريني داد وتوباغوا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكروبونية (المرحلة األولى ،الشريحة الرابعة)
(اليوئنديبي)
 .127قررت اللجنة التنفيذية أن تؤكد المقرر (52/81ب) وأن تحث اليوئنديبي على أن تقدم في االجتماع الثالث
والثمانين تقرير حالة عن استخدام فورمات الميثيل وعامل النفخ البديل الذي يستخدم في إطار المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكروبونية لترينيداد وتوباغو في المنشأة التي يساعدها الصندوق المتعدد
األطراف.
(المقرر )26/82
الجزء الثامن :التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

جزر البهاما :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
(يونيب)
 .128بعد تقديم هذا البند الفرعي ،أعرب أحد األعضاء عن قلقه إزاء عدم وجود تحديث بشأن المشروع التجريبي،
نظرا لقضايا السالمة المرتبطة بإعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء ببدائل قابلة لالشتعال .وأوضح ممثل يونيب أن
المشروع تأخر ألنه لم يتيسر تعيين خبير استشاري إلجراء الدراسة المتعلقة بخيارات إعادة تهيئة نظم تكييف الهواء
بغازات تبريد قابلة لالشتعال بطريقة آمنة .ولم تجر أي عملية إعادة تهيئة حتى اآلن .وتم تعيين خبير استشاري في
وقت الحق وسيتم تقديم التقرير المتعلق بذلك في االجتماع الثالث والثمانين .ولن تتم عملية إعادة التهيئة إال على أساس
التوصيات الواردة في تقرير الخبير االستشاري.
 .129وعقب تبادل اآلراء ،قررت اللجنة التنفيذية حث يونيب على أن يقدم ،في االجتماع الثالث والثمانين ،تحديثا
عن نتائج الدراسة المتعلقة ب استكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد والتحديث التعديلي
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لنظامين من نظم تكييف الهواء  ،في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
جزر البهاما ،تمشيا مع المقرر (62/80ب).
(المقرر )27/82

بنغالديش :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(المرحلة األولى) (التقرير المرحلي وتقرير
التحقق) (يوئنديبي ويونيب)
 .130بعد تقديم البند الفرعي ،استرعى أحد األعضاء انتباه اللجنة التنفيذية إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط أو صرف
منذ االجتماع الخامس والستين في إطار مكون المرحلة األولى المعنية .وقال إن هذا الوضع ،حيث تم حجز أموال
لسبع سنوات وكان يمكن استخدامها لمشروعات أخرى ،يثير بعض المسائل حول سياسة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء
المشروعات ،بما في ذلك مراحل من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإنه يفتح الباب لمناقشات
حول ما إذا كان ينبغي إلغاء شرائح من مراحل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة األموال
إلى الصندوق المتعدد األطراف ،عندما تصبح التأخيرات مفرطة .وأوضح ممثل يوئتديبي أن هناك مسائل إدارية
حالت دون مضي مكون يوئنديبي قدما ،ولكن تم تناول جميع المسائل ووضع برنامج عمل محدد لضمان االنتهاء منه
خالل فترة التمديد المطلوبة .وأشار بعض األعضاء إلى أن التمديد المطلوب كان لمدة ثالثة أشهر فقط وأنه ينبغي
منحه على أساس الفهم أنه لن ت كون هناك أي تمديدات أخرى للمرحلة األولى .وقال العضو الذي اعترض في األصل
إنه في حين أن الظر وف في هذه الحالة بالذات قد تجعل من الممكن أن تمنح اللجنة التنفيذية هذا التمديد ،فإنه يرغب
في أن ي عرب عن قلقه الشديد بشأن المشروعات التي ال يوجد في ها نشاط وال صرف ،قائال إنه في مثل هذه الحاالت،
ينبغي أن تعيد الوكالة المنفذة األموال إلى الصندوق المتعدد األطراف بأسرع ما يمكن بحيث يمكن استخدام تلك
األموال لمشروعات في بلد آخر عامل بموجب المادة .5
.131

وبعد المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير التحقق والتقرير المرحلي لعام  2017بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش ،المقدمين من يوئنديبي ،الواردين في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

الموافقة على طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
حتى  31مارس/آذار  ،2019على أساس الفهم أنه لن يتم النظر في أي تمديد إضافي لفترة تنفيذ
المرحلة األولى ،وأن التقرير النهائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير إنجار المشروع سيُقدمان في االجتماع الثالث والثمانين؛ وأن
األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستُعاد في
موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.
(المقرر )28/82

هندوراس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (اليوينب)
.132

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ األنشطة بموجب المكونات التي ينفذها اليونيب
المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس،
المقدم من اليونيب ،الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛
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(ب)

أن تطلب من اليونيب مواصلة تقديم في كل اجتماع حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من
الم رحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والتقرير المرحلي عن تنفيذ
األنشطة بموجب المكونات التي ينفذها اليونيب المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك الصرف الذي تحقق.
(المقرر )29/82

إندونيسيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) :التقرير المرحلي للفترة
 2018-2017وتحديث بشأن تحويل التكنولوجيا في الشركات (يوئنديبي/يونيدو/البنك الدولي وحكومة
أستراليا)
.133

قدم ممثل األمانة البند الفرعي.

 .134وفي المناقشات التي أعقبت ذل ك ،كان هناك اعتراف واسع بالتحديات التي تواجه الوكاالت المنفذة وحكومة
إندونيسيا خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد ،بما في ذلك االنتقال إلى
تكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،مما أسفر عن طلب تمديد تاريخ
اإلنجاز .وأيد معظم األعضاء منح وقت إضافي إلنجاز المشروع .وقال أحد األعضاء إن التكنولوجيات المختارة
للتحويل قد حظت بتأييد اللجنة التنفيذية وبالتالي على اللجنة أن تتيح الوقت الكافي إلنجاز المشروع وإرسال رسالة
إيجابية فيما يتعلق بإمكانات التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروكروبون.32-
.135

وعقب مناقشات غير رسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بمايلي:
()1

التحديث الخاص بتحويل التكنولوجيا في الشركات والتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،المقدم من
يوئنديبي ،الواردان في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

()2

مع التقدير ،ب الجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا ويوئنديبي لتيسير إدخال تكنولوجيا
منخفضة إمكانية االحترار العالمي التي تختارها شركات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف
الهواء و الممولة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة إندونيسيا ويوئنديبي مواصلة استكشاف آليات وتنفيذ إجراءات تهدف إلى
إدخال بدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء ،مع
اإلحاطة علما بأنه تمت الموافقة على التمويل في االجتماع الحادي والثمانين لألنشطة التمكينية؛

(ج)

الموافقة ،بصورة استثنائية ،على إعادة تخصيص مبلغ  23.000دوالرا أمريكيا ،يمثل وفورات من
التحويل في شركة باناسونيك ،إلى مساعدة تقنية لتيسير تصنيع األجهزة القائمة على
الهيدروفلوروكروبون 32-في الشركات التي حصلت على مساعدة في إطار المرحلة األولى؛

(د)

اإلحاطة علما بإعادة إلى الصندوق المتعدد األطراف ،في االجتماع الثاني والثمانين ،مبلغ
 134,041دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  10,053دوالرا أمريكيا للبنك الدولي،
والمرتبط بالوفورات في ثالث من شركات الرغاوى الجاسئة التي تحولت إلى الهيدروكربونات؛
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( ه)

إعطاء بيت النظم  PT. TSG Chemicalمهلة حتى االجتماع الثالث والثمانين لتقرير ما إذا كانت
ترغب في المشاركة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(و)

اإلحاطة علما بأن خطة قطاع خدمة التبريد ست ُستكمل بحلول  31ديسمبر/كانون األول  ،2018وأن
جميع األرصدة المتبقية من القطاع ستُعاد في موعد ال يتجاوز  31ديسمبر/كانون األول 2019؛

(ز)

الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2019على أساس فهم ما
يلي:
()1

أن حكومة إندونيسيا يمكن أن تقدم في االجتماع األخير لعام  2019طلبا آخر لتمديد
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()2

أنه في حالة تقديم حكومة إندونيسيا للطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (ز)( )1أعاله،
يمكن أن تنظر الجنة التنفيذية في هذا الطلب في االجتماع األخير لعام  ،2019وإذا تمت
الموافقة عليه ،سيتم تعديل نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة الستهالك
الوثيقة
في
إليه
المشار
النحو
على
للبلد،
الهيدروفلوروكربون
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

()3

أنه في حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (ز)( )1أعاله:
أ-

ستتم إعادة جميع األرصدة المتبقية من قطاعي رغاوي البوليوريتان وتصنيع
أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلى الصندوق المتعدد األطراف بحلول االجتماع
األخير لعام 2020؛

ب-

ستواصل حكومة إندونيسيا ويوئنديبي والبنك الدولي تقديم ،على أساس سنوي
وحتى إنجاز المشروع ،تقارير مرحلية عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وستقدم تقرير إنجاز المشروع بحلول 30
يونيه /حزيران .2020
(المقرر )30/82

األردن :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي السنوي)
(يونيدو)
.136

عرض ممثل األمانة البند.

 .137وأعرب أحد األعضاء عن استيائه من أن البنك الدولي لم يطلب تمديدا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن في االجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين .وأشار إلى أن عدم طلب التمديد
يمثل مسألة تتعلق بالسياسات وقد تتطلب ،في ظروف معينة ،تعديل شرائح التمويل.
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.138

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام  2018عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن ،المقدم من يونيدو ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

الموافقة على طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لألردن حتى  30يونيه/حزيران  ،2019على أساس الفهم :أنه لن يُطلب تمديد إضافي لفترة تنفيذ
المرحلة األولى؛ وأن تقرير إنجاز المشروع سيُقدم بحلول االجتماع الرابع والثمانين؛ وأن األرصدة
المتبقية ست ُعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الرابع والثمانين؛

(ج)

حث البنك الدولي على العمل مع حكومة األردن لتنقيح بيانات البرنامج القطري للسنوات 2013
و 2014و 2015و 2017من أجل ضمان اتساقها مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال ،وتقديم تقارير بيانات البرنامج القطري المنقحة إلى األمانة في أسرع وقت
ممكن.
(المقرر )31/82

ماليزيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي للفترة
 2018-2017وتقرير التحقق لعام ( )2017يوئنديبي)
.139

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي للفترة  2018-2017عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا المقدم من اليوئنديبي ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

أن تحاط علما أيضا بأنه قد التزم بمبلغ  217,454دوالرا أمريكيا إالّ أنه لم يصرف بعد ،وأن تطلب
من اليوئنديبي إعادة األرصدة المتبقية في االجتماع الثالث والثمانين؛

(ج)

أن تحاط علما بأن حكومة ماليزيا قد استكملت تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يونيه /حزيران  2018وقدمت تقرير استكمال المشروع في
االجتماع الثاني والثمانين إعماال للمقرر (22/80ب).
(المقرر )32/82

ملديف :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التحول من استخدام
التكنولوجيا المؤقتة الى غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي والتقرير المرحلي لعام
( )2018يونيب ويوئنديبي)
 .140أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي السنوي لعام  2018بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف المقدم من اليونيب ،الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛.
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المكسيك :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (التقرير المرحلي السنوي) (يونيدو
ويوئنديبي)
 .141هنأ أحد األعضاء الوكاالت المنفذة على النجاح في تنفيذ األنشطة التي تتناول قطاعات متعددة بموجب
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك.
.142

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام  2018بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك ،المقدم من يونيدو ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة المكسيك ،ويوئنديبي ويونيدو إدراج ما يلي في التقرير المرحلي الالحق
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي سيقدم في االجتماع
الرابع والثمانين:

(ج)

()1

أي تحديث للقائمة النهائية لشركات الرغاوى عند المصب التي تحصل على مساعدة من
الصندوق ال متعدد األطراف في إطار المرحلة األولى ،بما في ذلك إزالة استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،والقطاع الفرعي المعني ،والمعدات األساسية
والتكنولوجيا المعتمدة؛

()2

توضيح ما إذا كانت شركة  Plasticos Espumadosقد شاركت في المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

األرصدة ،بما في ذلك أرصدة خطة قطاع الرغاوي ،التي ستتم إعادتها إلى الصندوق
المتعدد األطراف وقت إكمال المرحلة األولى ،بما يتماشى مع الفقرة الفرعية (7هـ) من
االتفاق الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تطلب إلى يوئنديبي ويونيدو تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز  30يونيه /حزيران
.2020
(المقرر )33/82

قطر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (تمديد المرحلة األولى) (يونيدو ويونيب)
.143

قدم ممثل األمانة البند الفرعي.

.144

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما ً بطلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لقطر ،الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

تمديد موعد استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر
الى  1يوليه /تموز 2019؛

( ج)

أن تحاط علما بمايلي:
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()1

أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة قطر واللجنة التنفيذية على النحو
الوارد في المرفق الثامن بالتقرير الحالي ،وعلى وجه الخصوص :الفقرتان  1و14
والتذييل  -2ألف لبيان خط أساس البلد البالغ  86.9طن بقدرات استنفاد األوزون على
النحو المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،مستوى التمويل لبيان أنه لن
تطلب أي شرائح أخرى بعد الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها في االجتماع الخامس والستين؛ وتمديد موعد
استكمال المشروع الى  1يوليه /تموز 2019؛ وأن الفقرة الجديدة  16قد أضيفت لبيان أن
االتفاق المحدث يجب االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس والستين؛

()2

أن حكومة قطر ستقدم مقترح مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثالث والثمانين ،على أساس الفهم بأنه سيضمن
التحقق من استهالك البلد للسنوات  2017إلى .2019

(د)

أن تطلب من اليونيدو أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثالث والثمانين الرصيد
المتبقي المتعلق بمنشأة الكوثر الذي أعيد مقرها الى عمان؛

(ه)

أن توافق على خطة تنفيذ الشريحة للفترة  2019-2018من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر؛

( و)

أن تطلب من حكومة قطر ،واليونيدو واليونيب تقديم التقرير المرحلي النهائي في االجتماع الرابع
والثمانين ،للتأ ّكد من اإلغالق المالي وإعادة األرصدة المتبقّية بحلول  31ديسمبر /كانون األول
األول للجنة التنفيذية في عام .2020
 ،2019وتقديم تقرير عن إتمام المشروع في االجتماع ّ
(المقرر )34/82

جمهورية فنزويال البوليفارية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
(التقرير المرحلي النهائي) (اليونيدو)
.145

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي الثاني بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويال البوليفارية المقدم من اليونيدو ،على النحو الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

أن تحاط علما بأن اليونيدو سيعيد للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثالث والثمانين الرصيد
المتبقي البالغ  5,028دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  377دوالرا أمريكيا.
(المقرر )35/82

جمهورية فنزويال البوليفارية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (طلب
لتحديث االتفاق) (يونيدو ويوئنديبي)
.146

قدم ممثل األمانة البند الفرعي.

.147

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

الموافقة على الطلب المقدم من حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية إلزالة خطة قطاع رغاوي
البوليوريثان ،التي ينفذها اليوئنديبي ،من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،على أساس الفهم بأن المنشئات المؤهلة المدرجة في المشروع قد بدأت
من جديد في استخدام كميات كبيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب خالل تنفيذ المرحلة
الث انية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ويمكن لليوئنديبي إعادة تقديم
مقترح لمعالجة تحويلها؛

(ب)

أن تحاط علما بمايلي:
()1

أنه تم رفع مبلغ  1.326.564دوالر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 92.849
دوالرا أمريكيا ،كان قد ووفق عليه من حيث المبدأ لليوئنديبي لخطة قطاع رغاوي
البوليوريثان في المرحلة الثانية من االتفاق بين حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية
واللجنة التنفيذية؛

()2

أن اليوئنديبي أعاد للصندوق المتعدد األطراف ،في االجتماع الثاني والثمانين ،مبلغا قدره
 76,420دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  5,349دوالرا أمريكيا،
المرتبطة بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان التي ووفق عليها كجزء من الشريحة األولى
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

الخطة المعدلة للمرحلة الثانية من قطاع خدمة التبريد؛

()4

أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق بين حكومة جمهورية
فتزويال البوليفارية واللجنة التنفيذية ،الوارد في المرفق التاسع بالتقرير الحالي ليبين إزالة
خطة قطاع رغاوي البوليوريثان التي ينفذها اليوئنديبي والجدول الزمني المنقح للتمويل
المقرر لمكون اليونيدو ،وأن فقرة جديدة هي الفقرة  16أضيفت لبيان أن االتفاق المحدث
يجب ذلك الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والسبعين.
(المقرر )36/82

فييت نام :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (تغيير تكنولوجيا في شركة
ميديا لالستهالك الكهربائي (فيت نام) المحدودة) (البنك الدولي وحكومة اليابان)
.148

عرض ممثل األمانة البند الفرعي.

 .149وعقب تقديم عرضه ،قال العديد من األعضاء إن المسألة واضحة ،إذ أنها تمت مناقشتها باستفاضة في
االجتماع الحادي والثمانين ،وأن المقرر  13/81يحدد بوضوح عواقب التغيير في التكنولوجيا .غير أن أعضاء
آخرون طلبوا توضيحا إضافيا من البنك الدولي بخصوص المناقشات التي أجريت مع المؤسسة منذ االجتماع الحادي
والثمانين .وردا على ذلك ،قال ممثل البنك الدولي إنه كانت هناك عدة جوالت من المراسلة مع المؤسسة لتفسير
الخيارات والتأثيرات من حيث التمويل .وعقد اجتماع بعد ذلك في سبتمبر/أيلول  2018مع المدير العام للمؤسسة .وفي
ذلك االجتماع ،أصب ح من الواضح أن اإلدارة كان لديها انطباع بأنها يمكن أن تتحول إلى البروبان (ر )290-بعد
سنوات قليلة ،بمجرد وجود الطلب على ذلك .وشرح ممثلو البنك الدولي أن المؤسسة قد تصبح مؤهلة لتكاليف التشغيل
اإلضافية فقط بعد حدوث التحويل إلى البروبان (ر .)290-وبعد أسبوع من ذلك ،أرسلت المؤسسة رسالة تشير فيها
إلى أنها ستتحول إلى الهيدروفلوروكربون 32-وأنها تفهم أنها بالقيام بذلك ستتخلى عن التمويل في المستقبل من
الصندوق المتعدد األطراف.
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 .150ورد ممثل األمانة أيضا على طلب للتوضيح بشأن التكاليف .وباإلشارة إلى مشاركة أربع مؤسسات لتكييف
ا لهواء في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام وأن المؤسسات الثالث
األخرى قد تحولت إلى الهيدروفلوروكربون ،32-قال إنه في الوقت الحاضر استخدمت األمانة نفس التكاليف
الرأسمالية اإلضافية مثلما قامت بذلك بالنسبة للمؤسسات الثالث األخيرة .والتكلفة المنخفضة لكباسات
الهيدروفلوروكربون 32-بالمقارنة إلى كباسات البروبان (ر )290-نتج عنها تكاليف تشغيل إضافية منخفضة التي
عوضت على نحو أكبر من التكاليف الرأسمالية األعلى بدرجة طفيفة ،مما أدى إلى إعادة األموال إلى الصندوق
المتعدد األطراف.
 .151وتساءل أحد األعضاء عن إدراج نص بهذا المعني في المقرر بأن عدم األهلية للتمويل في المستقبل كان
محددا للمشروع قيد البحث ولن يشكل سابقة للمشروعات المستقبلية ،ولكن عضو آخر قال إن عدم األهلية للتمويل
كانت عاقبة منطقية للمقرر  2/XXVIIIوأن النص المقترح لم يكن بالتالي مناسبا.
.152

ووافقت اللجنة التنفيذية على إجراء مناقشات غير رسمية لتسوية المشاكل المعلقة.

 .153وعقب المناقشات غير الرسمية ،تم االتفاق على خفض التمويل المتعلق بالمساعدة التقنية بقيمة 25.000
دوالرا أمريكيا بسبب تغيير التكنولوجيا ،مما أدى إلى إعادة مبلغ قدره  93.358دوالرا أمريكيا إلى الصندوق ،زائد
تكاليف دعم الوكالة.
.154

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما ً بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابةً عن حكومة فييت نام ،لتغيير التكنولوجيا من
المادة  R-290إلى الهيدروفلوروكربون 32 -في شركة ميديا لالستهالك الكهربائي (فييت نام)
المحدودة ،في سياق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد،
على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛

(ب)

واعتماد تغيير التكنولوجيا في شركة ميديا لالستهالك الكهربائي (فييت نام) المحدودة من
المادة  R-290إلى الهيدروفلوروكربون ،32-بمبلغ قدره  743.659دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف
دعم الوكالة بقيمة  52.056دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،مما أدى إلى إعادة البنك الدولي مبلغا قدره
 93.358دوالرا أمريكيا إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثاني والثمانين ،زائد تكاليف
دعم الوكالة بقيمة  6.535دوالرا أمريكيا؛

(ج)

واإلحاطة علما بأن شركة ميديا لالستهالك الكهربائي (فييت نام) المحدودة لن تكون مؤهلة
للحصول على تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف

(د)

واإلحاطة علما بأنه سيتم تعديل االتفاق المبرم بين حكومة فييت نام واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،عندما يتم تقديم الشريحة الثانية من
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،لكي يبين إعادة التمويل
المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله.
(المقرر )37/82
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المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل والصين والهند وتايلند
(التقارير المرحلية السنوية)

البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي لعام
( )2018يوئنديبي)
.155

عرض ممثل األمانة البند الفرعي.

.156

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بالتقرير المرحلي لعام  ،2018المقدم من اليوئنديبي ،بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41؛

()2

بأن مؤسسة  Espumatecغيرت التكنولوجيا المختارة من فورمات الميثيل إلى الماء ،مما
أدى إلى تكاليف إضافية أخرى سوف تغطيها المؤسسة؛

()3

بإن المؤسسات النهائية االثني عشر لرغاوي البوليوريتان من المحتمل أال يكونوا مؤهلين
وأن األموال المتعلقة بالمؤسسات التي ثبت أنها غير مؤهلة سوف تتم إعادتها للصندوق
المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى ،إال إذا حدد يوئنديبي مؤسسات إضافية مؤهلة
لم تتم معالجتها في إطار المرحلة األولى أو المرحلة الثانية ويمكن أن تخصص لها هذه
األموال ،بالتشاور مع األمانة ،وأن إعادة تخصيص لألموال سيتم اإلبالغ عنها للجنة
التنفيذية في التقرير المرحلي السنوي التالي؛

بأن تطلب إلى اليوئنديبي:
()1

أن يستمر مع حكومتي البرازيل وألمانيا في تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي حتى
استكمال المشروع ،بشأن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتقديم تقرير استكمال المشروع في أول اجتماع للجنة
التنفيذية في عام 2020؛

()2

أن يدرج في التقرير المرحلي الذي سيقدم إلى آخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام :2019
(أ)

حالة تنفيذ تحويل مؤسسة  ،Panisolعلى أساس الفهم بأن األموال المتبقية من
تحويل المؤسسة سوف تعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف في حالة ما إذا
انسحبت المؤسسة من المشروع؛

(ب)

قائمة شاملة بمؤسسات الرغاوي النهائية التي قام الصندوق المتعدد األطراف
بمساعدتها في إطار المرحلة األولى ،باإلضافة إلى استهالكها المزال من
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،والقطاع الفرعي المعني ،ومعدات خط
األساس والتكنولوجيا المعتمدة؛ وقائمة بالمؤسسات التي توقفت عن استخدام
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف؛
وقائمة بالمؤسسات التي ثبت أنها غير مؤهلة واستهالكها من
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الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب؛ وقائمة بالمؤسسات اإلضافية المؤهلة
المحددة والتي لم تتم معالجتها في المرحلة األولى أو المرحلة الثانية ،إن وجدت؛
()3

أن يستمر في مساعدة حكومة البرازيل على ضمان توفير تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية
احترار عالمي منخفضة لمكاتب التكنولوجيا  Shimteckو  ،U-Techعلى أساس الفهم
ب أن أي تكاليف تشغيل إضافية لن يتم سدادها إال إذا تم إدخال التكنولوجيا المختارة في
األصل أو تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة بالكامل ،وأن يقدم تقريرا
عن حالة هذه التحويالت في كل اجتماع للجنة التنفيذية وذلك حتى يتم إدخال التكنولوجيا
المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة بشكل كامل ،مع
تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز في ضمان أن التكنولوجيات المختارة ،بما في
ذلك المكونات المتعلقة بها ،متوافرة على المستوى التجاري في البلد.
(المقرر )38/82

الهند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي النهائي)
(يوئنديبي ويونيب وحكومة ألمانيا)
.157

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة واألخيرة
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند ،الذي قدمه
يوئنديبي ،والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/52؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة الهند ويوئنديبي ويونيب وحكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى األمانة عن الصرف
النهائي للمنتفعين حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018وإعادة ،في االجتماع الثالث والثمانين ،أي
أرصدة متبقية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنفس
التاريخ.
(المقرر )39/82

تايلند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلى) (البنك
الدولي  /اليابان)
 .158رد ممثل البنك الدولى على سؤال من أجل التوضيح قائال إن بينما ماتزال هناك عقودا يتعين إبرامها في ما
يتعلق بالرصيد الذي تحتفظ به وحدة إدارة المشروع ،فإن أى أرصدة لم تصرف حتى نهاية عام  ،2018عندما ينتهى
االتفاق بين البنك الدولى وحكومة تايلند ،سوف تعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف.
.159

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما ً بالتقرير المرحلي لعام  2017عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند الذي قدّمه البنك الدولي ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59؛
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(ب)

أن تحاط علما ً أيضا ً بأن حكومة تايلند والبنك الدولي سيقدّمان تقريرا عن إنجاز المشروع للمرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع األول في عام 2019
على النحو المنصوص عليه في المقرر (72/80ب) وسيعيدان األرصدة المتبقية بحلول ديسمبر/
كانون األول .2019
(المقرر )40/82

(ج)

تقرير موجز عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون (المقرر ( 18/79ه))

 .160عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21وذكرت اللجنة بأن المشروع التدليلى
التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها للبنان ) )LEB/DES/73/DEM/83قد تم
تمديده إلى  30يونيه/حزيران  2019عمال بالمناقشات والمقرر تحت البند (7أ)( ،)5التقارير المرحلية حتى 31
ديسمبر/كانون األول  :2017يونيدو.
 .161وفي المناقشة التالية ،أعرب األعضاء عن تقديرهم لدقة التقرير وأثاروا عددا من المسائل المتعلقة بالتخلص
وتدمير المواد المستنفدة لألوزون مؤكدين على عالقتها بالتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون والمناقشات بشأن
المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجى للمواد الهيدروفلوروكربونية.
 .162والحظ أحد األعضاء التحديات المرتبطة بتدمير الملوثات العضوية الثابتة والمواد المستنفدة لألوزون في
نفس المرفق وانخفاض الكفاءة الناتجة وارتفاع االنبعاثات .وكان من المهم النظر في هذا بالتزامن مع الحاجة في
المستقبل للتخلص وتدمير المواد الهيدروفلوروكربونية ،وخاصة الهيدروفلوروكربون .23-ثم استرعى العضو أيضا
االنتباه إلى االختالف في تكاليف التدمير ،قائال إنه من الضرورى فهم السياق المحلى للفروق في فاعلية التكلفة لنفس
التكنولوجيا في بلدان مختلفة .وذكر أيضا أن أخذ انخفاضات إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون في عين االعتبار عند تقييم
فاعلية تكلفة أنشطة التخلص والتدمير ستؤدى إلى خفض فجوة التكاليف .وردا على سؤال من عضو بشأن تكاليف
التدمير في مشروع تدليلى للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة في المكسيك ،قدم ممثل اليونيدو،
الوكالة المنفذة ،شرحا بأنه قد يرجع للتكلفة العالية لتكنولوجيا التدمير بقوس البالزما .أما بالنسبة للفرق في تكاليف
التدمير في المكسيك بالمقارنة ببلدان أخرى ،قد يتعلق السبب بوفورات الحجم الكبير التى توجد في بلدان أخرى ،ولكن
ليس في المكسيك ،نظرا ألن المصنعين المشاركين في المشروع التدليلى كانا األول من نوعه في البلد لتدمير المواد
المستنفدة لألوزون.
 .163وأيضا في ما يتعلق بتكاليف التدمير ،أقر أحد األعضاء بأن التكاليف المنخفضة في أوروبا ومنطقة آسيا
الوسطى ترجع جزئيا إلى وفورات الحجم الكبير وقلة العقبات في مجال تجميع النفايات والترتيبات اللوجستية ،وكذلك
السياسات والقواعد الموجودة في المنطقة .وكانت القواعد والسياسات الصارمة بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة
لألوزون شرطا أوليا النتشار التخلص من المواد المستنفدة لألوزون ،وينبغى أن يكون استعراض السياسات ذات
العالقة الجانب المركزى في إدارة المواد المستنفدة لألوزون.
 .164وشدد أحد األعضاء على أهمية قضية التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان ذات استهالك
ألحجام مخفضة ،وبلدان المادة  5بصورة عامة ،على ضوء تعديل كيغالى .ومن الضرورى أيضا الوقوف على
الصعوبات المرتبطة بالتخلص في بلدان المادة  ،5وأسباب ارتفاع تكاليف التدمير في تلك البلدان ،التى قد ترجع
لمشاكل النقل وغياب وفورات الحجم الكبير .وعلى أية حال ،ينبغى أن يرشد التقرير التجميعي عن المشروعات
التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون مناقشات اللجنة التنفيذية حول دور التخلص في التخفيض التدريجى
للمواد الهيدروفلوروكربونية خالل المداوالت تحت البند (11د) من جدول األعمال ،إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر
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(67/81و)) .وحذر عضو آخر من أنه نظرا لعدم اليقين المتعلق بالتكاليف في التقرير التجميعى ،فمن األفضل دراسة
المعلومات الموجودة في التقرير بشكل عام خالل مناقشة المبادئ التوجيهية للتكاليف.
 .165وعند تقديم توضيح طلبه أحد األعضاء ،ذكر ممثل األمانة ان الفرق بين تكاليف التدمير في المشروعات
الواردة في التقرير التجميعى وعتبة فاعلية التكلفة البالغة  13,20دوالر أمريكي/كيلوغرام لمشروعات التخلص يرجع
إلى استنتاج األمانة للتكاليف المرتبطة حصريا بالتدمير من مجموعة عوامل متضمنة في التخلص.
 .166و أكد األعضاء على عالقة التقرير التجميعى بمشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ،2019الذي نوقش
تحت البند (6د) من جدول األعمال ،قائلين إن التقرير التجميعى ينبغى أن ينص على النظر في الهيكل والقضايا التي
سيتم النظر فيها في المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص المواد المستنفدة لألوزون
وتدميرها التى تجريه كبيرة موظفى الرصد والتقييم.
.167

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير الموجز عن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون ،على النحو
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21؛

(ب)

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق ،عند االقتضاء ،نتائج وتوصيات التقرير التجميعي
عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛

(ج)

ّ
تحث اليونيدو على إعادة أي أرصدة متبقية لصالح المشروع اإلقليمي إلدارة نف ايات المواد
أن
المستنفدة لألوزون والتخلّص منها ،في أوروبا و آسيا الوسطى ،في االجتماع الثالث والث مانين،
وفقا ً
للمقر ر (18/79د)؛
ّ

(د)

أن تحث اليونديبي:
()1

على إعادة أرصدة المشروع التدليلي بشأن نهاية حياة إدارة نفايات المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرها في كولومبيا في االجتماع الخامس والثمانين؛

()2

على تقديم تقرير نهائي للمشروع التدليلى بشأن إدارة المواد المستنفدة لألوزون والتخلص
منها في كوبا ،الذي انتهى في عام  ،2015في أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه
االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )41/82

(ح)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام 2018

 .168عرضت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/22وردا ً على سؤال من
أحد األعضاء بشأن العدد الكبير جدا ً من تقارير إتمام المشروعات التي لم يقدمها يونيب حتى اآلن ،أوضح ممثل
يونيب أن يونيب مسؤول عن أكبر عدد من المشروعات التابعة للصندوق المتعدد األطراف .وباإلضافة إلى ذلك ،أدى
العمل المتعلق بتقديم تقارير عن استقصاءات بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،التي كان من المقرر تقديمها في عام
 ،2018إلى تأخير في إكمال تقارير إتمام المشروعات  .وأضاف أن يونيب ملتزم باالنتهاء من تقارير إتمام
المشروعات المتأخرة بحلول االجتماع الثالث والثمانين .ورحب بدمج جميع تقارير استقصاءات بدائل المواد المستنفدة
لألوزون في تقرير واحد عن إتمام المشروعات ،بحسب الوكالة المنفذة ،استنادا إلى نموذج يُتفق عليه مع األمانة.
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.169

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما ً بالتقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  2018الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/22؛

(ب)

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم في االجتماع الثالث والثمانين ،تقارير إتمام المشروعات
لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية المستحقة التقديم ،وإذا لم تكن ستقدمها ،أن تقدم
األسباب؛

(ج)

حث الوكاالت الرئيسية والمتعاونة على تنسيق أعمالها عن كثب عند االنتهاء من الجزء الخاص بها
من تقارير إتمام المشروعات إلتاحة الفرصة للوكالة المنفذة الرئيسية أن تقدم تقارير إتمام
المشروعات المستكملة وفقا ً للجدول الزمني؛

(د)

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تُدرج دروسا واضحة ومكتوبة بشكل جيد وشاملة عند تقديم
تقارير إتمام المشروعات الخاصة بها؛

( ه)

دعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى
مراعاة الدروس المستفادة من تقارير إتمام المشروعات ،إذا كانت ذات صلة ،عند إعداد وتنفيذ
المشروعات المستقبلية.
(المقرر )42/82

البند  8من جدول األعمال :تخطيط االعمال
(أ)

تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2020 - 2018

.170

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/23

.171

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بما يلي:
)(1

التحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة -2018
 2020الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/23؛

)(2

تقديم أنشطة للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون بقيمة  4.120.570دوالر أمريكي
في االجتماع الثاني والثمانين ،بما في ذلك أنشطة قيمتها  2.959.457دوالر أمريكي ،لم
يسبق إدراجها في خطة األعمال للفترة .2020-2018
(المقرر )43/82

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح

 .172عرضت ممثلة األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24والتصويب  .1وأعلنت أنه بعد
إصدارهما تلقت األمانة ردا من حكومة فرنسا يتعلق بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية لتونس ،مشيرة إلى أن التأخير في تقديم الشريحة يرجع إلى عوامل خارجية وعدم توافر
التكنولوجيا في السوق.
 .173وعقب العرض ،استرعى أحد األعضاء انتباه اللجنة التنفيذية لحقيقة أن  36بلدا من  54بلدا التى قررت تقديم
طلبات لشرائ ح في االجتماع الثانى والثمانين لم تفعل ذلك ،ويمثل هذا معدل عدم تقديم بنسبة  67في المائة .وأقر أيضا
أن على ضوء ارتفاع معدل عدم التقديم من جانب البلدان  ،قد يكون من المفيد للجنة التنفيذية أن تحاول التأكد من وجود
مشكلة ما في هذا الصدد.
.174

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

اإلحاطة علما:
الوارد

في

الوثيقتين

()1

بالتقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح،
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24والتصويب 1؛

()2

بالمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح ،في إطار خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان،
ويوئنديبي ،ويونيب ،ويونيدو والبنك الدولي؛

()3

بأن  40من أصل  91نشاطا ً مرتبطا ً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمهم في االجتماع الثاني والثمانين قد قدمت في
موعدها؛

()4

بأن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمهم في ثاني اجتماع في عام 2018
لن يكون له أي تأثير ،أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير ،على االمتثال لبروتوكول
مونتريال ،وأنه ال يوجد ما يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية ال يمتثل لتدابير الرقابة
الخاصة ببروتوكول مونتريال ،باستثناء المملكة العربية السعودية حيث يحتمل عدم
امتثالها؛

مطالبة األمانة بإرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بخصوص المقررات المتعلقة بالتأخيرات في
تقديم الشرائح الواردة في المرفق العاشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )44/82

(ج)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2021 - 2019

 .175قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25قائلة إن المسألة الرئيسية المتعلقة بخطة
األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  2021 - 2019هي اإلفراط في البرمجة .وذ ّكرت بأن جميع
األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك إعداد
المشروع ،قد أزيلت من خطة األعمال للفترة  2020 - 2019في ضوء المقرر ( 34/80ج) ( )3أ ،وطلبت توجيهات
من اللجنة التنفيذية بشأن توقيت إدراج األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة األعمال.
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 .176وردا على تعليق أحد األعضاء بخصوص ضرورة إدراج أنشطة قائمة على االمتثال تتعلق
بالهيدروفلوروكربون 23-في خطة األعمال المحمعة ،وسؤال عما إذا كانت الشروط المسبقة لهذه المشروعات
موجودة ،قالت ممثلة األمانة أنه تم تقديم خطاب النوايا لمشروع واحد فقط من المشروعين اإليضاحيين
للهيدروفلوروكربون 23-اللذين تمت إزالتهما من خطة األعمال المجمعة لعام  .2019وأضافت قائلة إن أنشطة
الهيدروفلوروكربون 23-التي يوجد لها خطاب نوايا يمكن إعادة وضعها في خطة األعمال المجمعة لعام  2019بناء
على تقدير اللجنة.
 .177وأشار أحد األعضاء إلﯽ أن إزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية يمﮐن أن يؤدي إلﯽ فجوة في التنفيذ للبلدان التي ستستكمل المرحلة الثانية من خططها
إلدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية في عام  .2020ستحتاج تلك البلدان إلى تمويل إلعداد المرحلة الثالثة
قبل نهاية الفترة المشمولة في خطة األعمال للفترة  2021 – 2019لكي ال تتوقف األنشطة المحددة في خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .واقترح عضو آخر أيضاً تعديل خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد
األطراف للفترة  2021 - 2019بتضمين تمويل ألنشطة المرحلة الثالثة للبلدان التي ستنتهي مرحلتها الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية في عام  .2020وكذلك تضمين أنشطة إعداد المرحلة الثالثة للبلدان
التي ستنتهي مرحلتها الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية بعد عام  ،2020ولكن في عام
 2021فقط ،على أن يكون مفهوما أن هذا التضمين لن يثقل على خطة األعمال الحالية.
 .178وكررت إحدى العضوات التأكيد على الضرورة الملحة إلدراج أنشطة المرحلة الثالثة للبلدان التي ستحقق
أهداف اإلزالة بنسبة  35في المائة وحتى بنسبة  40في المائة في نهاية المرحلة الثانية في عام  ،2020نظرا ألن
ال خسارة في استمرارية تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن أن تؤثر على االمتثال.
واستشهدت بالمقرر  ،42/71الذي ذﮐر أنه يمكن تقديم طلبات تمويل إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية للبلد ليس قبل سنتين من تاريخ انتهاء المرحلة األولﯽ الموافق عليها من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية ،وقالت إن القاعدة نفسها ينبغي أن تنطبق على االنتقال من المرحلة
الثانية إلى المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 .179وعقب المناقشة ،طلب الرئيس أن يشارك األعضاء المعنيون في مشاورات غير رسمية تهدف إلى إصدار
قرار موصى به للجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة.
.180

وعقب المشاورات غير الرسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  2021-2019الواردة في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25؛

(ب)

تعديل خطة األعمال:
()1

على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25؛

()2

إدخال تعديالت أخرى على خطة األعمال على النحو المقترح في االجتماع الثاني
والثمانين خالل المناقشات و/أو خالل عرض خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثنائية
والمنفذة من خالل:
أ.

إضافة إلى خطة أعمال  2019خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة أعمال عام  2018التي تم تأجيلها في
االجتماع الثاني والثمانين؛
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ب.
(ج)

(د)

األخذ في الحسبان القيم الموافق عليها من حيث المبدأ للخطط الجديدة إلدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثاني والثمانين؛

السماح بما يلي:
()1

إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة
األعمال المجمعة للفترة  2021-2019بالنسبة للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة
الثانية من خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فقط لتحقيق هدف
التخفيض بحلول عام 2020؛

()2

إدراج إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة األعمال المجمعة للفترة  2021-2019للبلدان التي
تجاوزت المرحلة الثانية من خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام
 ،2020على أساس الفهم أن طلبات إعداد المشروعات لن تقدم أكثر من سنتين من نهاية
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

اعتماد خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  ،2021-2019على النحو المعدل
وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) أعاله  ،مع مالحظة أن االعتماد ال يدل على الموافقة على
المشروعات المحددة فيها أو على مستويات تمويلها أو كمياتها.
(المقرر )45/82

(د)

خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة :2021-2019
()1

.181

الوكاالت الثنائية

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/26

 .182وأحاطت اللجنة التنفيذية علما ً بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة  2021-2019التي قدمتها حكومتا ألمانيا
واليابان ،الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/26
()2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

.183

عرض ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27

.184

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  2021-2019الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27؛

(ب)

أن ت وافق على مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي كما تم تحديدها في المرفق الحادي
عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )46/82

()3
.185

برنامج األمم المتحدة للبيئة

عرض ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28
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.186

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة  ،2021-2019الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28؛

(ب)

أن توافق على مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة للبيئة كما تم تحديدها في المرفق الثاني عشر
بالتقرير الحالي.
(المقرر)47/82

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

.187

عرض ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29

.188

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما ً بخطة أعمال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة  ،2021-2019الواردة في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29؛

(ب)

أن توافق على مؤشرات األداء ل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية كما تم تحديدها في المرفق
الثالث عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )48/82

()5

البنك الدولي

.189

عرض ممثل البنك الدولي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30

.190

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما ً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  2021-2019الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30؛

(ب)

أن توافق على مؤشرات األداء للبنك الدولي كما تم تحديدها في المرفق الرابع عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )49/82

البند  9من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

.191

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31
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تمديد مواعيد إنجاز المشروعات
 .192أشار ممثل األمانة إلى أنه في بعض الحاالت ،يبدو أن الوكاالت المنفذة كانت مستمرة في تنفيذ المشروعات
بعد تاريخ اإلنجاز الموافق عليه وأشار إلى المقرر (8/77ل) ،الذي طلب أن أي تغيير في مواعيد إنجاز المشروعات
يجب أن يكون مصحوبا بسبب منطقي واضح للتمديد ،وفي الحاالت التي حددت لها اللجنة التنفيذية مواعيد إنجاز،
يجب تقديم أي طلب للتمديد للحصول على الموافقة عليه من اللجنة التنفيذية.
 .193وقررت اللجنة التنفيذية مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة ،عند الحاجة إلى تمديد أحد المشروعات التي حددت
لها اللجنة التنفيذية مواعيد إنجاز ،أن تقدم طلبا لمثل هذا التمديد يتضمن تبريرا للحاجة إلى التمديد ،قبل ستة أشهر
على األقل من تاريخ إنجاز المشروع ،وفقا للمقرر (8/77ل)؛
(المقرر )50/82
السنوات الواجب إدراجها في تقارير التحقق من استهالك المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية في البلدان ذات
حجم االستهالك المنخفض في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية
 .194قررت اللجنة التنفيذية مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة ،عند تقديم تقارير للتحقق من امتثال
البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض التفاقات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية ﮐجزء من طلب
الشريحة ،أن تكفل تغطية تقارير التحقق لجميع السنوات منذ الموافقة علﯽ الشريحة السابقة ،بما في ذلك سنة الموافقة
على تلك الشريحة.
(المقرر )51/82
المشروعات اإليضاحية للمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
 .195قال ممثل األمانة إن األمانة التمست إرشادات من اللجنة التنفيذية عما إذا كان ينبغي دعوة الوكاالت الثنائية
والمنفذة إلى تقديم مقترحات إليضاح تكنولوجيا التخفيف أو التحويل للمنتح الثانوي الهيدروفلوروكربون.23-
 .196وفي أثناء المناقشة التي تلت ذلك ،أشير إلى أنه ال يبدو من المفيد النظر في مثل هذه المشروعات اإليضاحية
في الوقت الحاضر ،وخصوصا نظرا ألن بلدان قليلة جدا يمكن أن تستفيد من تلك التكنولوجيات .وفي ضوء ذلك،
وبالنظر إلى التكنولوجيات العديدة التي وافقت األطراف عليها مؤخرا لتدمير الهيدروفلوروكربون ،23-لم تكن هناك
حاجة إلى النظر في المشروعات اإليضاحية للمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون.23-
 .197وقررت اللجنة التنفيذية عدم دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم مقترحات إليضاح التكنولوجيا الممكنة
لتحويل المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون.23-
(المقرر )52/82
المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون لتمويلها في إطار المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف

طلبات تمويل لألنشطة التمكينية
طلبات تمويل لمشروعات الهيدروفلوروكربون االستثمارية المستقلة
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 .198عرضت ممثلة األمانة البنود الفرعية ،مشيرة إلى أن الرصيد المتبقي للبرمجة من المساهمات الطوعية
اإلضافية لالجتماع الثاني والثمانين بلغ  2.408.771دوالر أمريكي .وذكرت أيضا أنه بعد إصدار الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31أبلغت حكومة فرنسا األمانة أنها ترغب في إدراج مكون ثنائي بقيمة
 100.000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة ،للمشروع المقدم لزمبابوي وأن هذا المبلغ ينبغي خصمه من
مساهماتها الثنائية العادية ،وليس من مساهماتها الطوعية اإلضافية.
 .199وتساءل الرئيس عما إذا كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على استخدام المساهمات الطوعية اإلضافية أوال
لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،على النحو الموافق عليه في االجتماع الحادي والثمانين،
وبمجرد أن تنتهي تلك األموال أن يتم استعمال األموال من الميزانية العادية للصندوق .وقال أيضا إنه عند النظر في
المشروعات االستثمارية الفردية ،في إطار البند (9و) من جدول األعمال ،ينبغي أن تبين اللجنة التنفيذية مصدر
التمويل لكل مشروع.
 .200وردا على تساؤل بشأن توقيت النظر في البلدان البالغ عددها  14بلدا التي ليست لديها أنشطة تمكينية موافق
عليها ،شرحت ممثلة األمانة أن سبعة بلدان منها قد أدرجت في خطة أعمال عام .2019
 .201وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون كانت مدرجة
للحصول على الموافقة الشمولية عليها بما يتماشى والمقرر (31/81أ)( )2و( ،)3وأن المشروعات االستثمارية
المتعلقة بالهيدروفلوروكربون سيتم النظر فيها في إطار البند (9و) من جدول األعمال ،المشروعات االستثمارية،
ووافقت على أنها ستنظر ،خالل المداوالت ،في مصدر التمويل لكل مشروع ،سواء كان من المساهمات العادية
للصندوق أو من األرصدة المتبقية من المساهمات الطوعية اإلضافية التي قدمتها مجموعة من البلدان بخالف بلدان
المادة .5
 .202وعقب المناقشات واتخاذ القرار بشأن المشروعات االستثمارية الفردية للتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في إطار البند ( 9و) من جدول األعمال ،المشروعات االستثمارية ،أبلغ كبير الموظفين اللجنة
بأنه إذا كانت األموال الموافق عليها للمشروعات االستثمارية الفردية للمواد الهيدروفلوروكربونية قد أخذت من
األرصدة المتبقية من المساهمات الطوعية اإلضافية ،سيكون هناك رصيد متبقيا .وبعد أن رأي كبير الموظفين أن
الموعد النهائي الستعمال المساهمات الطوعية اإلضافية كان نهاية عام  ،2018قال إنه سيسأل البلدان المانحة ما إذا
كان من الممكن استعمال الرصيد لتمويل األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون المدرجة في
خطة أعمال عام  2019للصندوق المتعدد األطراف عند وقت تقديم طلبات لتلك األنشطة ،وأنه سيبلغ االجتماع الثالث
والثمانين .والطلبات لألنشطة التمكينية لجزر الباهاما ،وبوليفيا ،وبروني دار السالم ،وكابو فيردي ،وجزر كوك
وجنوب أفريقيا (المجموعة األولى من بلدان المادة  ،)5والمشروعين االستثماريين للهيدروفلوروكربون للصين
وتايلند ،سيتم تمويلها من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة من بلدان بخالف بلدان المادة ،5
وبالنسبة لجميع األنشطة التمكينية األخرى والمشروع االستثماري في مجال الهيدروفلوروكربون لزمبابوي ،سيتم
تمويلها من المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف.

المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشاملة
 .203الحظ أحد األعضاء أن عدة مشروعات مذكورة للموافقة الشمولية كانت تعاني من صعوبات فيما يتعلق بنظم
الحوافز للمستخدمين النهائيين وطلب أن تحذف من القائمة الطلبات لتمويل الشرائح للمرحلة األولى من خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا ،وبروني دار السالم وللمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي .وقال إنه سيناقش هذه الشواغل بصورة غير رسمية مع الوكاالت المنفذة
المعنية.
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 .204ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تحذف من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية :الطلب للشريحة
الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا ،والطلب للشريحة الثالثة من
المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السالم والطلب للشريحة الثانية من
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي ،وأن تنظر فيها على نحو إفرادي
في إطار البند (9و) من جدول األعمال ،المشروعات االستثمارية.
.205

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في المرفق
الخامس عشر بالتقرير الحالي ،مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم المشروعات
المقابلة ،والشروط التي أرفقتها اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛

)(f

أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،تتضمن الموافقة الشمولية موافقة على
المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق السادس عشر بالتقرير
الحالي.
(المقرر )53/82

نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين
.206

قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة:
(أ)

تجميع المعلومات عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين (ويشار إليها أيضا ،ضمن جملة أمور
بالمشروعات اإليضاحية ،والمشروعات التجريبية ،وبرامج الحوافز) الممولة بموجب خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها؛

(ب)

أن تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين تقريرا يشمل ما يلي:
أ.

معلومات عن األنشطة الموافق عليها ،مثل كمية األطنان التي سيتم إزالتها ،والتمويل،
والتمويل المشترك الذي سيتم تقديمه ،وعدد المستفيدين ،والقطاع ،والمساعدة التقنية
المرتبطة بها؛

ب.

حالة النظم ،بما في ذلك معلومات عن التأخيرات ،إذا كان األمر يتعلق بذلك؛

ج.

مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة بتحويالت المستخدم النهائي إذ أنها تنطوي على نظم
حوافز المستخدم النهائي الموافق عليها بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )54/82

المسائل التي سيتم النظر فيها أثناء إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5
 .207قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر ،أثناء إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  ،5في كيفية استعمال المؤسسة للتكنولوجيا المؤقتة ذات اإلمكانية المرتفعة
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لالحترار العالمي التي لم تكن التكنولوجيا ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي الموافق عليها ،ينبغي أن تعامل
بالعالقة إلى نقطة بداية التخفيض المجمع المستدام في استهالك الهيدروفلوروكربون في البلد.
(المقرر )55/82

(ب)

التعاون الثنائي

 .208قدم الرئيس الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/32وأبلغ األعضاء أيضا أن حكومة فرنسا قد أفادت
األمانة بأنها قررت المشاركة في المشروع في زمبابوي لتحويل تصنيع المبردات والمجمدات المنزلية من استخدام
الهيدروفلوروكربون134-أ كغاز تبريد إلى االيزوبوتان (ر600-أ) ،الذي تم وصفه في الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/62وبلغ الطلب من حكومة فرنسا لذلك المشروع  100.000دوالر أمريكي ،زائد
تكاليف دعم الوكالة ،وهو مثله مثل المبالغ المطلوبة من حكومتي البلدين المانحين اآلخريين ،لم يتجاوز نسبة  20في
المائة المسموح بها لعام  2018أو مخصصات العامين .2019-2018
 .209وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المعتمدة في
االجتماع الثاني والثمانين على النحو التالي:
(أ)

 113.000دوالرا ً أمريكيا ُ (شامال تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة فرنسا الثنائية
لعام 2018؛

(ب)

 4.850.618دوالر أمريكي (شامال تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية للفترة
.2019-2018
(المقرر )56/82

(ج)

تعديالت برامج العمل
()1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .210تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/33تعديالت برنامج عمل يوئنديبي لعام  ،2018الذي
يتألف من  20نشاطا ،بما في ذلك تسعة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ وثالثة طلبات للمساعدة التقنية
إلعداد تقارير التحقق؛ وسبعة طلبات إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وطلب واحد للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال بالمقرر  .46/79وتمت الموافقة
على جميع الطلبات كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليها في إطار البند (9أ) من جدول
األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
()2

برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .211تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/34تعديالت برنامج عمل يونيب لعام  ،2018الذي
يتألف من  65نشاطا ،بما في ذلك  18طلبا لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ و 21مشروعا للمساعدة التقنية
إلعداد تقارير التحقق؛ و 17طلبا إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتسعة طلبات للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال بالمقرر  .46/79وتمت الموافقة
على جميع الطلبات كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليها في إطار البند (9أ) من جدول
األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
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)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .212تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/35تعديالت برنامج عمل يونيدو لعام  ،2018الذي
يتألف من  28نشاطا ،بما في ذلك ثالثة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ وأربعة طلبات للمساعدة التقنية
إلعداد تقارير التحقق؛ و 18طلبا إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وثالثة طلبات للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال بالمقرر  .46/79وتمت الموافقة
على جميع الطلبات كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليها في إطار البند (9أ) من جدول
األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
()4

البنك الدولي

 .213تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/36تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام ،2018
الذي يتألف من طلبين لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي تمت الموافقة عليهما كجزء من قائمة المشروعات المقدمة
للموافقة الشمولية في إطار البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض
المشروعات.
(د)

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2019

.214

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37

 .215وسلم األعضاء بالمساعدة القيمة التى يقدمها برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب في دعم بلدان المادة 5
في االمتثال لبروتوكول مونتريال .وأعربوا عن تقديرهم للعمل الذي تم نظرا لحافظة األنشطة الكبيرة ومرونتها في
تكييفها مع احتياجات البلدان المختلفة ودورها في ضمان االمتثال واالستدامة طويلة األجل لمشروعات اإلزالة .وأراد
عضو بصورة خاصة تسجيل فائدة األدوات الكثيرة على اإلنترنت التى طورها برنامج المساعدة على االمتثال وكيف
أنها ساعدت بصورة خاصة البلدان ذات أحجام استهالك منخفضة في تنفيذ أنشطة اإلزالة بفاعلية.
 .216وعند تناول التساؤالت حول ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال وخطة عمل عام  ،2019قدمت ممثلة
اليونيب شرحا بأن نشاطين عالميين جديدين تضمنتهما ميزانية عام  2019يتوقع تنسيق العمل المؤدى إلى إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون من خالل تطوير أدوات ونظام تتبع لمزيد من
دعم تنفيذ األنشطة التمكينية .وستشمل األنشط ة أيضا مساعدة البلدان على تقوية قدرات بلدان المادة  5لرقابة أفضل
على نظم ترخيص الصادرات/الواردات وبدء مثل هذه النظم للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بواسطة جعل موظفى
األوزون أكثر اتصاال مع موظفى الجمارك .ورحبت بمقترح أنه في غياب رموز الجمارك للمواد
الهيدروفلوروكربونية حتى عام  ،2022يقوم اليونيب بانشاء قاعدة بيانات إبالغ لمساعدة أطراف المادة  5على
اإلبالغ عن استهالكها من الهيدروفلوروكربون .وردا على شاغل أثير ،طمأنت األعضاء أيضا أن اليونيب كان قادرا
بوضوح على التمييز بين العمل بمقتضي برنامج المساعدة على االمتثال وبين العمل بشأن األنشطة التمكينية
للهيدروفلوروكربون للبلدان التى تمت مساعدتها.
 .217وقدمت أيضا توضيحا يتعلق باإلرتقاء المقترح ألربع وظائف لمستوى ف ،5 -شارحة أدوار ومسؤوليات
تلك الوظائف التى تطورت عبر السنين وهى تتمشى اآلن مع درجة أعلى في داخل نظام التوظيف في األمم المتحدة.
 .218وردا على سؤال يتعلق باالجتماعات فيما بين األقاليم والشبكات ،خاصة تمويل حلقات العمل فيما بين األقاليم
وكيف أن إدارتها ستؤثر على األنشطة اإلقليمية للشبكات ،قدمت ممثلة اليونيب شرحا بأن أول حلقة عمل ،نظمت في
يناير/كانون الثانى  ،2018مولت من خالل وفورات من ميزانية اجتماع شبكات إقليمية في عام  ،2017وأن االجتماع
العالمى فيما بين األقاليم المخطط في فبراير/شباط  2019سيمول من أرصدة عام  2018ومن ميزانية عام .2019
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وأكدت على أن االجتماع العالمى فيما بين األقاليم لن يمنع حلقات العمل األقليمية والمواضيعية من عقدها؛ وحثت
البلدان على استضافة حلقات العمل اإل قليمية .والحظ عضو عدم تقدم بلد مضيف إلى اآلن ،ويتعين على اليونيب أن
يبذل أقصي جهد لضمان عقد هذه االجتماعات باستخدام المرافق في مكاتبه اإلقليمية.
 .219وأوضحت ممثلة اليونيب أيضا أن حلقات العمل بناء على برنامج كفاءة التبريد لكيغالى ستعقد بعد اجتماعات
الشبكات لتستفيد جميع بلدان المادة  5من خالل الوصول إلى المعرفة التقنية للمنظمات الدولية لتعزيز فهم موظفى
األوزون للفوائد المترتبة على المناخ وتوافر تكنولوجيات بديلة ذات كفاءة في الطاقة .وعقب تعليقاتها ،اقترح عضو،
بينما يسلم بالقيمة الواضحة لالجتماعات اإلقليمية ،أن مزيدا من المشاورات ومرونة أكثر ستكون ذات فائدة في تطوير
برنامج المساعدة على االمتثال ،واقترح استشارة تقارير االجتماعات اإلقليمية لوضع أولويات الحتياجات األقاليم
الفردية .وأكد عضو آخر إذا كانت االجتماعات العالمية فيما بين األقليم ستكون نشاطا عاديا ،ينبغى إضافتها كبند في
الميزانيات المستقبلية لبرنامج المساعدة على االمتثال ،منفصلة بوضوح عن تمويل اجتماعات الشبكات واالجتماعات
المواضيعية.
.220

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بخطة عمل برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  2019وميزانيته المقترحة
الواردة في الوثيقة :UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37

(ب)

أن توافق على أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب والميزانية لعام  2019بمبلغ
 9.974.000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  8في المائة والبالغة  797.920دوالرا
أمريكيا ،على النحو الوارد في المرفق السابع عشر بالتقرير الحالي ،مشيرة الى التعديالت في
عنصر الموظفين المقترحة عليه؛

(ج)

أن تطلب أيضا من اليونيب أن يواصل مايلي لدى تقديم ميزانية البرنامج في المستقبل:
)(1

توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية؛

)(2

تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية البرنامج الستيعاب
األولويات المتغيرة ،ولتوفير تفاصيل ،إعماال للمقررين  24/47و 26/50بشأن عمليات
إعادة التخصيص التي أجريت؛

)(3

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية عن أي تغييرات
عليها ،وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛

)(4

تقديم ميزانية للسنة المعنية وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة للسنة األخيرة
مع اإلشارة الى الفقرتين الفرعيتين (ج)( )2و(ج)( )3أعاله.
(المقرر )57/82

(هـ)

تكاليف الوحدة األساسية لعام  2019لليوئنديببي واليونيدو والبنك الدولي

.221

عرض ممثل األمانة الوثيقتين . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38 and Corr.1

.222

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بالتقرير المعني بتكاليف الوحدة األساسية لعام  2018لکل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك
الدولي ،الوارد في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38 and Corr.1؛

()2

مع التقدير ،بأن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان أقل من مستوى ميزانيته مرة
أخرى ،وأنه أعاد األرصدة غير المستخدمة وقدرها  60.070دوالرا أمريكيا إلى الصندوق
المتعدد األطراف في االجتماع الثاني والثمانين؛

أن توافق على ميزانيات الوحدات األساسية لعام  2019المطلوبة من أجل:
()1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي) بقيمة  2.083.871دوالر أمريكي؛

()2

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بقيمة  2.083.871دوالر أمريكي؛

()3

والبنك الدولي بقيمة  1.735.000دوالر أمريكي.
(المقرر )58/82

(ه)

المشروعات االستثمارية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الكاميرون :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة األولى)
(يونيدو)

.223

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/43

 .224وعقب العرض الذي قدمه ،أعرب أحد األعضاء عن قلقه إزاء برنامج حوافز المستخدم النهائي المشمول في
االقتراح :حيث أن البرنامج كان برنامج حوافز ،وستكون المؤسسات المشاركة مسؤولة عن التمويل المشترك ،وقد
يصعب العثور على مؤسسات مستفيدة مستعدة ل تحمل التكاليف األولية الكبيرة المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة الجديدة.
وكانت الشواغل اإلضافية تتمثل في القدرة التقنية على تشغيل األنظمة المتقدمة األكثر تعقيدًا باستخدام مواد تبريد
جديدة وعدم وجود فنيين وقطع غيار لصيانتها .واقترح أنه من األفضل أن يتم وضع النشاط الحقاً في خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية ،مع العلم بأن حﮐومة الﮐاميرون مازالت في وضع يمﮐنها من تحقيق هدف
الخفض لعام .2025
 .225وأيد عضو آخر الموافقة على الطلب ،مشيرا إلى أنه تمت معالجة المسائل التي أثيرت في وقت تقديم الطلب
األولي في االجتماع الحادي والثمانين .وطلب معلومات من الوكالة المنفذة عن الشواغل التي أثيرت حديثًا .وردا على
ذلك ،قال ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أن حكومة الكاميرون اعتبرت برنامج حوافز
المستخدم النهائي نشاطا هاما .سيتألف من  12مثال إليضاح التكنولوجيا بتكلفة تقديرية قدرها  60.000دوالرا أمريكيا
لكل منها؛ ولن تكون األنظمة معقدة بشكل مفرط وستضمن أنشطة التدريب الجاري تنفيذها في البلد في نفس الوقت
التشغيل السليم للنظام وصيانته .عالوة على ذلك ،غطى طلب الشريحة األولى مرحلة التحقيق فقط؛ وكان يجب تقديم
خطة عمل مفصلة للنشاط مع طلب الشريحة الثانية.
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.226

وعقب المناقشات غير الرسمية وتقديم توضيح بشأن تنفيذ برنامج حوافز المستخدم النهائي ،قررت اللجنة

التنفيذية:
(أ)

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية للكاميرون للفترة من  2018إلى  2025من أجل خفض استهالك
المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية بنسبة  75في المائة من خط األساس بحلول عام  ،2025بمبلغ
قدره  1.383.500دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  96.845دوالرا
أمريكيا لليونيدو؛

(ب)

اإلحاطة علما باإلزالة اإلضافية وقدرها  18,98طن من قدرات استنفاد األوزون من
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-التي تحققت خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج)

اإلحاطة علما بالتزام حكومة الكاميرون بما يلي:

(د)

()1

خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  75في المائة من خط األساس
بحلول عام 2025؛

()2

فرض حظر ،بحلول  31ديسمبر /كانون األول  ،2020على استيراد وبيع وتركيب
المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون وعلى مواد هيدروكلوروفلوروكربونية
أخرى بخالف الهيدروكلوروفلوروكربون22-؛

وكذلك اإلحاطة علما بما يلي:
()1

أن الكاميرون ال يوجد بها استهالك إال في قطاع الخدمة؛

()2

أن برنامج حوافز المستخدم النهائي سيعزز استدامة اعتماد تكنولوجيات ذات قدرة
منخفضة على إحداث االحترار العالمي ،وسيشترك في تمويله مستخدمون نهائيون
مشاركون؛

( ه)

وأن تخصم الكمية  14,53طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من االستهالك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للحصول على التمويل؛

(و)

وأن توافق على مشروع االتفاق المبرم بين حكومة الكاميرون واللجنة التنفيذية من أجل خفض
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الثامن عشر بالتقرير الحالي؛

(ز)

وأن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون وخطط تنفيذ الشريحة الموازية ،بمبلغ قدره 517.750
دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  36.243دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على
أساس أنه إذا قررت الكاميرون المضي قدما في عمليات التعديل التحديثي والخدمات المرتبطة بها
إلى مواد التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الهواء المصممة أصالً للمواد
غير القابلة لالشتعال ،ستفعل ذلك بافتراض تحملها جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك
ووفقا ً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقط؛
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(ح)

وأن تطلب من اليونيدو ،عند تقديم الشريحة الثانية:
()1

أن ت ستعرض مع حكومة الكاميرون خطة تنفيذ برنامج حوافز المستخدم النهائي للمرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك التمويل
ا لمشترك من المستفيدين المحددين ،بهدف النظر في أنشطة تستند إلى تقييم أكثر تفصيال
للمستخدمين النهائيين ،وأن تقدم خطة عمل مفصلة لذلك؛

()2

وأن تقدم تقريرا عن حالة تنفيذ الحظر المذكور في الفقرة الفرعية (ج)( )2أعاله؛

()3

وأن تقدم تقريرا عن الخطوات المتخذة لتعزيز الرصد واإلبالغ عن واردات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر .17/63
(المقرر )59/82

تايلند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة األولى) (البنك
الدولي)
.227

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59

 .228وفي المناقشة التي تلت ذلك ،أعرب أحد األعضاء عن دعمه للعديد من جوانب االقتراح ،بما في ذلك تعديل
االستهالك المؤهل المتبقي الذي اقترحته األمانة والحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
في جميع تطبيقات الرغاوي بحلول ديسمبر/كانون األول  .2023واستدرك قائالً إنه ما زال لديه عدد من الشواغل،
ومنها ﮐمية االستهالك المؤهل المتبقي ،والفرق الﮐبير بين االستهالك المتبقي المؤهل والحد األقصﯽ المسموح به
لالستهالك ،ومسألة ارتفاع نسبة التصنيع باستخدام الهيدروﮐلوروفلوروﮐربون 22-في منشآت خاضعة للملكية
األجنبية المرتبطة بذلك ،وتوقيت وتوزيع الشرائح (مع  95في المائة من التمويل في السنوات الثالث األولى) ،وتقسيم
المسؤولية بين وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة المشروع في جمع البيانات واإلبالغ عنها بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال ،ومدى التحويل إلى عوامل النفخ المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين ،وعدم توافر نتائج
المشروعات التدليلية لتكوين البوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي الرش التي تستخدم عوامل نفخ منخفضة في
إمكانية إحداث االحترار العالمي .وأبدى ممثل آخر رأيا إيجابيا ً مفاده أن نتائج المشروع التدليلي المتعلق بتطبيق صيغ
الهيدروفلوروأوليفين المخفضة في رغاوي الرش سوف تستخدم في تنفيذ المشروع.
 .229وردًا علﯽ ذلك ،قال ممثل البنك الدولي إن المسألة المتعلقة باالستهالك المؤهل المتبقي قد نوقشت في حلقة
عمل ألصحاب المصلحة نظمتها وحدة األوزون الوطنية في نوفمبر /تشرين الثاني  ،2018أعرب فيها ممثلو قطاع
التبريد التجاري وقطاعات المذيبات عن خيبة أملهم لعدم إدراجهم في أنشطة المرحلة الثانية وطلبوا بعض المرونة في
نظام حصص الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب .وأكد أيضا ً أن  71شركة لرغاوي الرش مؤهلة في
المرحلة الثانية للحصول على التمويل وستتحول إلى صيغ قائمة على الهيدروفلوروأولفينات ،وبالتالي لن يطلب تغيير
في التكنولوجيا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تجربة التصنيع من قبل الشركات متعددة الجنسيات في المرحلة األولى فقط،
في حين أن التخفيض في المرحلة الثانية سينتج عن األنشطة المقترحة .وفيما يتعلق بتوزيع الشرائح ،بالنظر إلﯽ
ضرورة التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المرحلة الثانية في قطاع رغاوي الرش ،وأن أموال
الشريحة الثانية لن تتاح قبل أوائل عام  ،2021فقد تم التخطيط للحصول على الموافقة علﯽ الشريحة الثانية في
وأخيرا ،أكد أن المسؤولية عن جمع البيانات واإلبالغ بموجب المادة  7تقع على عاتق
االجتماع األخير لعام .2020
ً
وحدة األوزون الوطنية ،وليس وحدة إدارة المشروع.
.230

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند للفترة من  2018إلى  2023لخفض استهالك هذه المواد بنسبة
 61,8في المائة من خط األساس بحلول عام  ،2023بمبلغ  3.791.077دوالر أمريكي ،زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  265.375دوالرا أمريكيا للبنك الدولي؛

(ب)

أن تأخذ علما بالتزام حكومة تايلند بما يلي:
()1

خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  55,8في المائة بحلول عام
 2019و  57,9في المائة بحلول عام  ،2022و  61,8في المائة بحلول عام 2023؛

()2

أن تفرض حظرا على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب السائب وفي
البوليوالت سابقة الخلط في جميع تطبيقات الرغاوي بحلول  31ديسمبر/كانون األول
2023؛

( ج)

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يدرج في كل تقرير مرحلي وطلب شريحة ،القائمة المحدثة لمؤسسات
الرغاوي التي تم التحقق منها للحصول على مساعدة الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة
الثانية ،بما في ذلك إزالة استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،والقطاع الفرعي
المعني ،ومعدات خط األساس وتكنولوجيا التحويل التي ستعتمد ،وقائمة المؤسسات التي ظهر أنها
غير مؤهلة ،مع تفاصيل عن استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،أو التي توقفت عن
استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب بدون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف؛

(د)

أن تخصم كمية إضافية قدرها  298,47طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل
للتمويل في تايلند؛

(ه)

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،حسب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد في المرفق التاسع عشر بالتقرير الحالي؛ و

(و)

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة ،بمبلغ  1.500.000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  105.000دوالرا أمريكيا للبنك الدولي.
(المقرر )60/82

طلبات الشرائح للمرحلة األولى /المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بوتسوانا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الثانية) (اليونيب
واليونيدو)
 .231عقب إجراء مشاورات غير رسمية عن نوع المعدات التي يتعلق بها األمر وتكاليف المكونات ،اتفق على أن
يركز برنامج حوافز المستخدم النهائي على معدات التبريد التجاري الصغيرة.
.232

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا؛

(ب)

أن توافق على الشريحة الثانية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها للفترة  ،2020-2018بمبلغ
قدره  251.500دوالرا أمريكيا ،يتألف من  90.000دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  11.700دوالراً أمريكيا ً لليونيب ،و 140.000دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  9.800دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على أساس أن:
()1

بوتسوانا ال يوجد بها استهالك إال في قطاع الخدمة؛

()2

أن برنامج حوافز المستخدم النهائي سيعزز استدامة تدريب فنيي الخدمة وأن المستخدمين
النهائيين سيقدمون تمويالً مشاركا ً من أجل المشاركة في البرنامج؛

()3

أن برنامج حوافز المستخدم النهائي سيركز على معدات التبريد التجاري الصغيرة؛

()4

أنه ستدرج في التقارير المرحلية معلومات عن تنفيذ البرنامج المقدمة عند طلب شرائح
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.
(المقرر )61/82

البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة)
(اليوئنديبي واليونيدو وحكومتا ألمانيا وإيطاليا)
.233

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41

 .234وعقب هذا التقديم ،أعربت إحدى األعضاء عن تقديرها للك ّم الكبير من العمل الذي تم في صياغة هذا
المقترح وللكيفية التي تغلبت بها الوكالتين المنفذتين وحكومة البرازيل على حاالت التأخير عبر القطاعات .وفيما
يتعلق بقطاع تكييف هواء الغرف ،أشارت إلى أن اثنتين من الشركات المعنية لهما مقر في الصين وهما على دراية
بالنظم التي تعتمد على غاز التبريد ر .290-وأضافت أنه سيكون من المفيد لذلك أن يفهم الصندوق المتعدد األطراف
كيف تمضي البرازيل في إدخال التكنولوجيا المتعلقة بغاز التبريد ر 290-في هذا القطاع.
.235

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل؛

(ب)

أن تحيط علما ً كذلك:
()1

بأن مؤسسة  Geloparغيرت التكنولوجيا المختارة من السيكلوبنتان إلى
الهيدروفلوروأوليفان (E)zd1233-المخفض بالماء؛

()2

بأن الوفورات البالغة  206.800دوالرا أمريكيا الناتجة عن تغيير التكنولوجيا بواسطة
مؤسسة  Geloparسوف تردُّ إلى الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة الثانية ،إال
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إذا حدد يوئنديبي مؤسسات مؤهلة إضافية لم تتم معالجتها في المرحلة األولى أو المرحلة
الثانية ويمكن أن تخصص لها هذه األموال بالتشاور مع األمانة؛
()3

بأن أي إعادة تخصيص لألموال المذكورة أعاله ستبلغ بها اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ
الشريحة التالية؛

()4

بأن مبلغ  66.000دوالرا أمريكيا المتعلق بمؤسسة  ،Spacinoxالتي أوقفت استخدام
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-بدون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف ،سيعاد
تخصيصه إلى مؤسسة مؤهلة جديدة وهي JJ Instalacoes Commerciais؛

()5

بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث التذييل -2ألف من االتفاق بين حكومة البرازيل
واللجنة التنفيذية ،على النحو الوارد في المرفق العشرين بالتقرير الحالي ،لإلشارة إلى
تعديل توزيع شريحة يونيدو ،وأنها عدَّلت الفقرة  16لتوضح أن االتفاق المحدَّث يجُبُّ
االتفاق الذي تم التوصل له في االجتماع الثمانين؛

( ج)

أن تطلب إلى يونيدو أن تقدم تقريرا في االجتماع الرابع والثمانين بشأن حالة تنفيذ المشروعات في
قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف وفي مؤسسة Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda.
في قطاع تصنيع التبريد التجاري؛

(د)

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  2020-2018بمبلغ
 13.129.131دوالر أمريكي يتألف من  7.168.396دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  501.788دوالرا ً أمريكيا ً ليوئنديبي؛ و 2.647.057دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  185.294دوالرا ً أمريكيا ً ليونيدو؛ و 2.363.637دوالر أمريكي ،زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  263.059دوالرا ً أمريكيا ً لحكومة ألمانيا.
(المقرر )62/82

بروني دار السالم :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الثالثة)
(اليونيب واليوئنديبي)
.236

عقب إجراء مشاورات غير رسمية ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السالم؛

(ب)

أن توافق على الشريحة الثالثة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السالم وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها للفترة -2018
دوالرا أمريكيًا ،زائد تكاليف دعم
دوالرا أمريكيًا ،يتألف من 7.000
 ،2020بمبلغ قدره 43.880
ً
ً
دوالرا أمريكيًا ،زائد تكاليف دعم الوكالة
الوكالة بقيمة  910دوالرات أمريكية ليونيب ،و 33.000
ً
دوالرا أمريكيًا ليوئنديبي ،على أساس أن يدرج يونيب ،كجزء من التقرير المرحلي
البالغة 2.970
ً
ً
بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تحديثا للتقدم
المحرز نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم في االجتماع الثاني والثمانين ،والتي
تشمل ما يلي:
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()1

تعزيز نظام منح التراخيص؛

()2

تحسين التواصل مع دائرة الجمارك وتقديم التدريب اإلضافي لموظفي الجمارك؛

()3

تعزيز إجراءات تسجيل البيانات.
(المقرر )63/82

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقارير المرحلية السنوية)
(يوئنديبي/يونيب/يونيدو/البنك الدولي/حكومتا ألمانيا واليابان)
 .237قدم ممثل األمانة الجزء ذو الصلة من الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45وقال إن التقارير
المرحلية السنوية عالجت تنفيذ الخطط القطاعية التالية المدرجة في المرحلة األولﯽ من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية للصين :رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،ورغاوي البوليوريثان ،والتبريد
الصناعي والتجاري ،وتصنيع أجهزة تﮐييف هواء الغرف ،وخدمة التبريد .وكانت هناك ثالث مسائل رئيسية ينبغي
معالجتها :معادلة الفوائد الناتجة في كل خطة قطاعية ،وطلب تمديد تاريخ إنجاز قطاعات رغاوي البوليوريثان،
والتبريد الصناعي والتجاري ،وخدمة التبريد ،واستمرار انخفاض إنتاج خطوط التصنيع المحولة إلى البروبان
(ر )290-في قطاع تكييف هواء الغرف.
 .238ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمزيد من النظر في المسائل ذات الصلة بالتقارير المرحلية السنوية
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
.239

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تطلب من أمين الخزانة استنزال التحويالت المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ  22.256دوالرا
أمريكيا ،ما يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى  31ديسمبر /كانون األول  2017بشأن
األموال المحولة سابقا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط للصين في إطار
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية ،وفقا للمقررين 24/69
و(49/77ب)()3؛

(ب)

وتطلب من أمين الخزانة استنزال التحويالت المستقبلية إلى البنك الدولي بمبلغ  15,099دوالرا
أمريكيا ،يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى  31ديسمبر /كانون األول  2017بشأن
األموال المحولة سابقا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين في إطار المرحلة األولى من
خﻄة إدارة إزالة الﻤﻮاد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية ،وفقا للمقرر 24/69؛

(ج)

وتطلب من أمين الخزانة استنزال التحويالت المستقبلية إلى اليوئنديبي بمبلغ  180.821دوالرا
أمريكيا ،يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى  31ديسمبر /كانون األول  2017على
األموال المحولة سابقا ً لتنفيذ خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري للصين في إطار المرحلتين
األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا ً للمقررين 24/69
و(49/77ب)()3؛

(د)

وتطلب من أمين الخزانة استنزال التحويالت المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ  66.291دوالرا أمريكيا،
يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى  31ديسمبر /كانون األول  2017على األموال
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المحولة سابقا ً لتنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف للصين في إطار المرحلتين األولى والثانية من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا ً للمقررين  24/69و(49/77ب)()3؛
(هـ)

وتطلب من أمين الخزانة استنزال التحويالت المستقبلية إلى اليونيب بمبلغ  2.627دوالرا أمريكيا،
يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى  31ديسمبر /كانون األول  2017على األموال
المحولة سابقا ً لتنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني للصين في إطار المرحلتين
األولﯽ والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية ،وفقا للمقررين 24/69
و(49/77ب)(،)3

(و)

وتطلب من أمين الخزانة استنزال التحويالت المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
(اليوئنديبي) بمبلغ  4.836دوالرا أمريكيا ،يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى 31
ديسمبر /كانون األول  2017على األموال المحولة سابقا ً لتنفيذ خطة قطاع المذيبات للصين في
إطار المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقًا
للمقررين  24/69و(49/77ب)(.)3
(المقرر )64/82

الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
.240

قررت اللجنة التنفيذية بعد ذلك أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل الوكالة المنفذة المعنية مايلي:
(أ)

أن تقدم ،في االجتماع الثالث والثمانين ،استعراضا لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالية،
بما يتماشي مع اتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد وخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون ،بما في
ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويين الوطني والمحلي التي أظهرت كيفية
ضمان االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي االستهالك
واإلنتاج ومعلومات عن الجهود المبذولة في التعامل مع أي تجارة غير مشروعة في تلك المواد؛

(ب)

أن تقدم كذلك ،في االجتماع الثالث والثمانين ،تقريرا مرحليا بخصوص اإلجراءات المتخذة بهدف
تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها في الصين.
(المقرر )65/82

الصين :خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي السنوي) (خطة
قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط) (اليونيدو وحكومة ألمانيا)
.241

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام  2018عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ،التي قدمتها اليونيدو والواردة في الوثيقة
،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45
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(ب)

وأن تطلب من اليونيدو وحكومة ألمانيا أن تعيدا ،في االجتماع الرابع والثمانين ،أي أرصدة متبقية
من األموال المعتمدة في إطار خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في إطار
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
(المقرر )66/82

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي السنوي)
(خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة) (البنك الدولي)
 .242قال أحد األعضاء أنه ،بالنسبة لقطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة علﯽ وجه الخصوص ،ﮐان من
الضروري تعزيز التحقق من األهلية من أجل ضمان عدم تعديل الشرﮐات ممارساتها مما يؤثر علﯽ أهليتها للحصول
علﯽ دعم من الصندوق المتعدد األطراف  .وقد أوصي بهذا التحقق كأفضل ممارسة في القطاع كوسيلة للتعلم من،
واالستجابة إلى ،المعلومات الواردة في الفقرتين  24و  58من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20بما
في ذلك استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير المصرح بها .وقال عضو
آخر إن هناك حاجة لتعزيز التحقق ووضع خطة شاملة للرصد واإلنفاذ.
.243

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  2018عن تنفيذ الشريحة الخامسة لخطة قطاع رغاوي
البوليوريثان الجاسئة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المـــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ،المقدم من البنك الدولي والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة تنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة في إطار المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية  30يونيه/حزيران  ،2019على
ي تمديد إضافي؛
أساس عدم الموافقة على أ ّ

(ج)

أن تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي أن يعدا لالجتماع الثالث والثمانين دراسة نظرية عن
النظام الحالي لرصد استهالك عوامل نفخ الرغاوي في المؤسسات التي تحصل على المساعدة في
إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنهجية التحقق التي
تشمل أخذ العينات بطريقة عشوائية من أجل التأكد مما إذا كانت المواد المستنفدة لألوزون التي تمت
إزالتها بالفعل يتم استخدامها أو كان يتم استخدامها في تلك المؤسسات؛

(د)

أن تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي أن يقدما ،في االجتماع الرابع والثمانين ،تقرير إتمام
المشروع والمعلومات المحدثة عن مستوى األموال المنصرفة واألرصدة المحتمل ردها إلى
الصندوق المتعدد األطراف.
(المقرر )67/82

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي السنوي)
(خطة قطاع التبريد وتكيف الهواء الصناعي والتجاري) (يوئنديبي)
.244

قررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  2018بشأن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي
والتجاري في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للصين ،المقدم من اليوئنديبي ،والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري في إطار
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين لغاية  31ديسمبر/
ي تمديد إضافي؛
كانون األول  2019على أساس عدم الموافقة على أ ّ

(ج)

أن تطلب من حكومة الصين واليوئنديبي أن يقدما تقرير إتمام المشروع في االجتماع األول من عام
 2020وأن يعيدا جميع األرصدة المتبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف عند االستكمال المالي.
(المقرر )68/82

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي السنوي)
(خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف) (اليونيدو)
.245

قدم ممثل األمانة القسم ذو الصلة من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45

 .246وردا ً على أحد االستفسارات ،أكد ممثل األمانة أنه تم تحويل  16من أصل  18خطا ً بالمادة  R-290لتصنيع
أجهزة تكييف هواء الغرف ،في حين يجري استكمال تحويل الخطين اآلخرين .وﮐان لدى الشرﮐات المعنية خطوط
متعددة وتم تقييدها ،من خالل حصصها من الهيدروﮐلوروفلوروﮐربون ،22-وفي قدرتها علﯽ زيادة التصنيع إذا ﮐانت
الخطوط خاملة .لذلك من المحتمل أن تتم معادلة القدرة الخاملة من خالل زيادة اإلنتاج على خطوط لم تحظى بهذه
الحصص ،وخصوصا الخطوط التي تعمل بالمادة .R-410A
 .247وأعرب العديد من األعضاء عن قلقهم إزاء اقتراح خصم كمية محددة من المادة  R-410Aمن نقطة البداية
للتخفيض المجمع المستدام الستهالك الهيدروفلوروكربون ،نظراً ألن منهجية تحديد نقطة البداية للمواد
الهيدروفلوروكربونية لم تحدد بعد.
.248

وقررت اللجنة التنفيذية:
(ا)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  2018بشأن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ،المقدم من
اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45؛

(ب)

أن تطلب من حكومة الصين واليونيدو أن يقدما ،في االجتماع الثالث والثمانين ،تقريرا مرحليا منقحا
عن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التوجيه المقدم من اللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني
والثمانين.
(المقرر )69/82
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي السنوي) :قطاع
خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني (اليونيب وحكومة اليابان)
.249

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  2018بشأن تنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين
الوطني في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين،
المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة تنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني في إطار المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية  31ديسمبر /كانون األول
ي تمديد إضافي؛
 2018على أساس عدم الموافقة على أ ّ

(ج)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،ويونيب وحكومة اليابان أن يقدموا تقرير إتمام المشروع في أول
اجتماع في عام .2019
(المقرر )70/82

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية (المرحلة الثانية) (الشاملة) (اليوئنديبي
واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان)
.250

قدم ممثل األمانة الجزء ذو الصلة من الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45والتصويب .1

 .251وأعرب عدة أعضاء عن قلقهم البالغ إزاء الموافقة على تمويل إضافي في االجتماع الحالي بالنظر إلى
انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-غير المبررة في شرق آسيا .وأعرب البعض أيضا عن شواغل إزاء المعلومات
الموثوقة ولكن غير المكتملة عن قضايا االمتثال المحتملة؛ وأشار أحد األعضاء إلى أن حكومة الصين قد أقرت في
االجتماع الثالثين لألطراف بأنها حددت اإلنتاج غير المشروع من الكلوروفلوروكربون .11-وأضاف أنه عمالً
بالمقرر ُ ،3/XXX
طلبت معلومات إضافية عن سبب انبعاثات الكلوروفلوروكربون ،11-واقترح تأجيل طلب التمويل
إلى اجتماع الحق للجنة التنفيذية عند توافر المزيد من المعلومات .وأوضح أن الصين ،في الوقت الحاضر ،ما زال
بحوزتها أكثر من  100مليون دوالر أمريكي لم يتم صرفها بعد للمؤسسات المستفيدة؛ وأن تأجيل طلبات التمويل،
التي تبلغ قيمتها  29.199.492دوالر أمريكي ،لن يكون له أي تأثير يذكر .وقال إن من المهم أن يثبت للمجتمع الدولي
أن الصندوق المتعدد األطراف يأخذ مسألة االنبعاثات غير المشروعة من الكلوروفلوروكربون 11-على محمل الجد،
واستدرك قائالً إن أي قرار لتأجيل التمويل ينبغي أال يخل بأي إجراءات أخرى يتعين على الصين اتخاذها.
 .252وقال أعضاء آخرون إنه ينبغي التزام الحرص ،وأن أي قرار بتأجيل التمويل المطلوب ال ينبغي أن يمس
بهدف التخفيض في الصين لعام  .2020و ُ
طلب توضيح فيما يتعلق بما إذا كان أي من المبلغ المتبقي الذي يتعين
صرفه وقدره  100مليون دوالر أمريكي قد تم بالفعل االلتزام به لتمويل أنشطة محددة ،وبشأن الجزء من األموال
غير المصروفة الذي يمكن استخدامه في األنشطة األخرى المطلوبة لالمتثال .وتساءل البعض عما إذا كان قد تم
تحويل جميع األموال بالفعل إلى حكومة الصين أو ما إذا كان بعضها ما زال لدى الوكاالت المنفذة ،وعن األثر الذي
يمكن أن يحدث بالنسبة لها إذا تم تأجيل طلب التمويل الحالي .وذكر البعض أن التحقيقات الجارية في سبب انبعاثات
الكلوروفلوروكربون 11-تعني أن اللجنة التنفيذية تحتاج إلى أن تلزم جانب الحذر عند التوصل إلى استنتاجات .فقد
يستغرق األمر عدة سنوات حتى يتم تجميع جميع المعلومات ذات الصلة ،ومن المهم أن يكون هناك وضوح بشأن
ماهية المعلومات المطلوبة وأن يوضع جدول زمني لتجميعها.
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 .253وقال ممثل األمانة إن مستوى صرف األموال من قبل مﮐتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة
اإليكولوجيا والبيئة في الصين بالنسبة للمرحلة األولﯽ من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية قد بلغ
 204,42ماليين دوالر أمريكي من إجمالي التمويل المعتمد البالغ  270مليون دوالر أمريكي ،وأن مستوى صرف
التمويل من قبل مﮐتب التعاون االقتصادي الخارجي للمرحلة الثانية يبلغ  26,6مليون دوالر أمريكي من إجمالي
 101,4مليون دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن.
 .254وعقب المناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية علﯽ مواصلة المداوالت بشأن هذه المسألة داخل فريق االتصال
المنشأ في وقت سابق في إطار هذا البند من جدول األعمال لمناقشة المرحلة األولﯽ من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية للصين.
.255

وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل الوكالة المنفذة ذات الصلة:
()1

أن تقدم ،في االجتماع الثالث والثمانين ،استعراضا لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ
الحالية بما يتماشي مع اتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد وخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون،
بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويين الوطني والمحلي التي
أظهرت كيفية ضمان االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاعي االستهالك واإلنتاج ومعلومات عن الجهود المبذولة في التعامل مع أي تجارة غير
مشروعة في تلك المواد؛

()2

أ ن تقدم كذلك ،في االجتماع الثالث والثمانين ،تقريرا مرحليا بخصوص اإلجراءات المتخذة
بهدف تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها في الصين؛

أن تنظر في طلبات التمويل للشرائح الالحقة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )71/82

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط) (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليونيدو وحكومة ألمانيا)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي
والتجاري) (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين)
(المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليونيب وحكومتا ألمانيا واليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع المذيبات) (المرحلة الثانية –
الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
 .256وفقا للمقرر  71/82أعاله ،تم تأجيل النظر في الشرائح الثالثة من خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط ،وخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ،وخطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين،
69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

وخطة قطاع المذيبات ،في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ،إلى
االجتماع الثالث والثمانين.
مصر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة) (اليونيدو
واليوئنديبي)
.257

قدم ممثل األمانة

الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/49

 .258وعقب التقديم ،دارت مناقشات بين األعضاء عن التوجيه الذي طلبته األمانة الذى يتعلق بأن يخصم من نقطة
بداية البلد للتخفيضات المجمعة المستدامة الستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية ،وأي استهالك من
الهيدروكلوروكربون بواسطة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغ عددها  81والتي تحصل على المساعدة
بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر اعتبارا من  1يناير /كانون
الثاني  2020أو من تاريخ تحديد نقطة البداية ،أيهما أقرب ،مشيرا الى أن تلك المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم
وافقت على التحول الى تكنولوجيات منخفضة القدرة على االحترار العالمي .وأيد بعض األعضاء المقترح في حين
اعترض أعضاء آخرون على الخصم من نقطة البداية مشيرين الى أن المنهجية المستخدمة في تحديد نقطة البداية
للتخفيضات المجمع ة المستدامة للهيدروفلوروكربون لم تتحقق بعد .وعالوة على ذلك فإن نظام االمتثال إلزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون له قواعد ومبادئ توجيهية وضعت من خالل مقررات اللجنة التنفيذية وهو األمر الذي ال
ينطبق على خفض الهيدروفلوروكربون .وأعرب أحد األعضاء عن رأي يرى إن األمر يقع خارج سلطة اللجنة
التنفيذية لتقرير ما إذا كانت تحول الفشل في اعتماد التكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي بموجب خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى استهالك الهيدروفلوروكربون الذي سيخصم من نقطة البداية
للتخفيضات المجمع ة المستدامة .وحذر عضو آخر أن مما ينطوي على مشاكل االقتراح بإجراء خصومات من نقطة
البداية للتخفيضات المجمع ة المستدامة الستهالك الهيدروفلوروكربون قبل أن تسري خطوط األساس للمجموعة  1من
البلدان العاملة بالمادة  5في عام  2020وبلدان المجموعة  2في عام  2024ألن أي استهالك يخصم من
الهيدروفلوروكربون بهذه الطريقة لن يدرج في خط األساس لهذه البلدان .وأشار بعض األعضاء الى أنه ببساطة فإن
المنشئات التي حصلت على تمويل للتحول الى بدائل التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ،ولكنها لم
تفعل ذلك بعد ،لن تكون مؤهلة للتمويل بموجب خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
 .259وعقب المناقشات ،طلب الرئيس من األعضاء عقد مشاورات غير رسمية بشأن التوجيه الذي ينبغي تقديمه
إلى األمانة حول هذا الشأن.
.260

وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

()2

إعادة مبلغ  123.200دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9.240دوالرا
أمريكيا من يوئنديبي في االجتماع الثاني والثمانين ،وهو المتعلق بالوفورات التي تحققت
من التغيير في التكنولوجيا في مؤسسة كايرو فوم ()EGY/FOA/62/INV/108

()3

إعادة مبلغ  44.654دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3.382دوالرا
أمريكيا من يوئنديبي في االجتماع الثاني والثمانين وهو المتعلق بالوفورات التي تحققت من
تحويل مؤسستين للرغاوي (شركة فريش لألجهزة الكهربائية المنزلية
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))EGY/FOA/62/INV/106
(()EGY/FOA/62/INV/105؛
()4

(ب)

( ج)

وشركة

موج

للهندسة

والصناعة

التزام حكومة مصر بتقديم تقرير إتمام المشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أول اجتماع في عام  ،2020وفي الجانب المالي
استكمال المرحلة األولى وإعادة أي أرصدة متبقية بحلول  31ديسمبر /كانون األول
2020؛

أن تطلب:
()1

من حكومة مصر ويوئنديبي أن يقدما في كل اجتماع حتى انتهاء المرحلة األولى ،تقريرا
عن حالة تحويل بيوت النظم والمؤسسات الـ  81الصغيرة والمتوسطة و 350من
المستخدمين الصغار ،بما في ذلك حالة تحويل بيوت النظم والتركيبات التي تم تطويرها
وصرف األموال؛ وقائمة محدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تحويلها
بالتكنولوجيا المختارة ،وصرف األموال وااللتزام الخاص بكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛
وتحديثا لعدد المستخدمين الصغار الذين تمت مساعدتهم؛

()2

من حكومة مصر ويونيدو أن يقدما تقارير مرحلية على أساس سنوي حتى انتهاء
المشروع ،بشأن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالشريحة األخيرة من المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

من يوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة مصر على ضمان توفير التكنولوجيات البديلة
المختارة لتحويل  81مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خالل بيوت النظم الخاصة بها؛

()4

من يوئنديبي أن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي
اختارتها حكومة مصر وذلك في كل اجتماع حتى يتم إدخال تكنولوجيا ذات إمكانية احترار
عالمي منخفضة بالكامل ،كما تم االتفاق عليه ،مع تحديث من الموردين بشأن التقدم
المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة ،بما في ذلك المكونات المتعلقة بها ،متاحة
على المستوى التجاري في البلد؛

الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر وخطة تنفيذ الشريحة  2019-2018المقابلة ،بمبلغ
 1.020.148دوالر أمريكي ،تشمل  232.575دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 17.443دوالرا أمريكيا ليونيدو؛ و  716.400دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 53.730دوالرا أمريكيا ليوئنديبي ،على أساس أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية سيقدم
فقط في حالة تحقيق الشروط التالية:
()1

أن يتم التوقيع على مذكرة االتفاق مع بيت النظم بعلبكي؛

()2

أن يتم على األقل تحويل  40مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدرجة في المرحلة األولى في
إطار مشروع بيوت النظم؛

()3

أن يقوم يوئنديبي بصرف على األقل مبلغ  350.000دوالر أمريكي إضافي من التمويل
الموافق عليه لمشروع بيوت النظم للمستفيدين النهائيين في الرغاوي.
(المقرر )72/82
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غينيا االستوائية – خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحتان الثالثة/
الرابعة) (اليونب واليونيدو)
 .261عرض ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/50وقال أحد األعضاء ،بالنظر إلى
الصعوبة التي مرت بها حكومة غينيا االستوائية في تشغيل نظام التراخيص في البلد ،إنه قد يكون من المستوصب
الفصل بين الطلب للشرحتين الثالثة والرابعة من أجل ضمان أن يكون نظام التراخيص قد أصبح قويا وأن نظام
الحصص يعمل بشكل جيد قبل الموافقة على الشريحة الرابعة .والحظ عضو آخر الجهود التي بذلتها الحكومة في
تفعيل نظام التراخيص في البلد بالرغم من الصعوبات والقيود العديدة ،وأعرب عن رأي مفاده أن الحكومة ينبغي أن
يكون الشك لصالحها.
.262

وعقب إجراء مشاورات غير رسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تأخذ علما ً بـ:
()1

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا االستوائية؛

()2

ّ
أن أمانة الصندوق قامت بتحديث االتفاق بين حكومة غينيا االستوائية واللجنة التنفيذية،
على النحو الوارد في المرفق الحادي والعشرين بالتقرير الحالي ،وتحديدا الفقرة 1
والتذييلين -1ألف و-2ألف لتعكس نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنه تمت إضافة فقرة جديدة  16لإلشارة إلى
أن االتفاق المحدث يح ّل مح ّل ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الخامس والستين؛

()3

ّ
أن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك المواد
ً
الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية كانت  2,5طن من قدرات استنفاد األوزون ،استنادا إلى تقرير
التحقق المقدّم في االجتماع الثاني والثمانين ومحتسبة باستخدام استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  ،2013وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية كان 280.000
دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة ،وفقا ً للمقرر (44/60و)()12؛

أن توافق على الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربوينة لغينيا االستوائية ،وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  2020-2018المقابلة
لها ،بمبلغ  116.250دوالرا أمريكيا ،يتألف من  45.000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  5.850دوالرا أمريكيا ليونيب ،و  60.000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 5.400دوالرا أمريكيا ليونيدو ،على أنه من المتفق عليه:
()1

أن الموافقة على التمويل اإلضافي ستخضع لمعالجة المشاكل المحددة في تقرير التحقق
على نحو مرضي؛

()2

أن حكومة غينيا االستوائية ستقدم تقريرا مرحليا في االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام
 2019بشأن االتجاهات في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم المحرز
في ضمان وجود نظام عامل للتراخيص والحصص ،وفي معالجة توصيات تقرير التحقق،
بما في ذلك الحاجة إلى تحسين قدرة وحدة األوزون الوطنية على اإلبالغ عن بيانات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛
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(ج)

أن تطلب من اليونيب:
)(1

تقديم تقرير في االجتماع األول لعام  2019عن حالة التوقيع على االتفاق مع حكومة غينيا
االستوائية للشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

)(2

تقديم المساعدة لدعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية من خالل برنامج المساعدة على االمتثال
الخاص بها ،وتقديم تقرير في االجتماع الثاني لعام  2019بشأن المساعدة المقدّمة.
(المقرر )73/82

الهند:

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة الثانية)
(اليوئنديبي ،واليوينب وحكومة ألمانيا)

.263

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/52

.264

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند؛

(ب)

أن تطلب من حكومة الهند ،من خالل اليوئنديبي:

(ج)

(د)

()1

أن تقدم ،في االجتماع الثالث والثمانين ،تحديثا عن تقييم الحكومة لما إذا كانت الشركات
المصنعة أللواح الرغاوي المتصلة قد التزمت بالحظر ،إبتداء من  1يناير/كانون الثانى
 ،2015على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب؛

()2

أن تقدم ،في االجتماع الرابع والثمانين ،قائمة الشركات في قطاع تصنيع رغاوى
البوليوريثان ،مع استهالكها ،بما في ذلك الشركات النى وجد أنها مؤهلة والتي وجد أنها
غير مؤهلة ،والتى وقعت معها مذكرة اتفاق؛

أن تحيط علما ً بأن:
()1

إذا قررت حكومة الهند أن الشركة المصنعة أللواح رغاوي متصلة لم تمتثل للحظر المشار
إليه في الفقرة الفرعية (ب)( )1أعاله ،يوقف العمل بمذكرة االتفاق مع الشركة ،ويعاد إلى
المشروع أى تمويل تم صرفه للمشروع ،تمشيا مع المقرر (43/77د)()2؛

()2

المرحلة الثانية لن تشمل أي شركة لتصنيع ألواح رغاوى متصلة حتى تقيّم اللجنة التنفيذية
أهليتها لذلك؛

أن توافق عل ى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيـة للهند وخطـة تنفيـذ الشريحـة المقابلة في الفت رة ،2020-2018
ب مبلغ  18.190.815دوالر أمريكي ،يتالف من  14.608.000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  1.022.560دوالر أمريكي ليوئنديبي ،ومبلغ  300.000دوالر أمريكي،
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زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  36.333دوالرا ً أمريكي ا ً ل يونيب ،ومبلغ  2.000.000دوالر
أمريكي ،ز ائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  233.922دوالرا ً أمريكيا ً لحكومة ألمانيا.
(المقرر )74/82
ليبيا:

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثانية) (اليونيدو)

 .265عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/53وأبلغ اللجنة بأن اليونيدو قد أفادت
األمانة بأن نسبة الصرف بموجب الشريحة األولى قد بلغت  44في المائة ،مما يعني أنه لم يعد يوجد عائق مرتبط
بالصرف يحول دون الموافقة على الشريحة الثانية.
.266

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية لليبيا؛

(ب)

أن تحيط علما ً بإعادة اليونيدو مبلغ  747.533دوالرا ً أمريكياً ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 52.327دوالرا َ أمريكيا َ في االجتماع الثاني والثمانين ،بسبب إلغاء مشروع تحويل الرغاوي في
شركة عليم؛

( ج)

أن تطلب إلى حكومة ليبيا واليونيدو أن يقدما ،كل عام حتى االنتهاء من المرحلة األولى ،تقريرا
مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثانية (النهائية) وتقرير تحقق عن االستهالك؛

(د)

أن تطلب إلى اليونيدو أن تعيد األرصدة المتبقية عند االنتهاء المالي من المرحلة األولى وأن تقدم
تقرير إتمام المشروع في ثاني اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2020؛

( ه)

أن توافق على الشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيا ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2019 – 2018بقيمة
 190.893دوالراً أمريكياً ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  13.362دوالراً أمريكيا ً لليونيدو ،مع
مالحظة أن البلد يمكن أن يتعرض لخطر عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال نظرا ألن استهالك
المواد الهيدروﮐلوروفلوروﮐربونية المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال في عام
 2017كان أقل بمقدار  0,70طن من قدرات استنفاد األوزون فقط من مستوى االستهالك المسموح
به بموجب المقرر  11/XXVIIلالجتماع السابع والعشرين لألطراف.
(المقرر )75/82

أوروغواي :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة الثانية)
(يوئنديبي)
.267

عقب المشاورات غير الرسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي؛
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(ب)

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة ،2020-2018
بمبلغ  679.889دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  47.592دوالرا أمريكيا
ليوئنديبي ،على أساس فهم ما يلي:
()1

أن المستخدمين النهائيين المشاركون في المشروعات التجريبية للتدليل على استخدام
البدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي في محالت السوبر ماركت وصناعة األغذية
سيوفرون تمويال مشتركا؛

()2

أن يوئنديبي سيقدم تقريرا في االجتماع الرابع والثمانين عن التقدم المحرز في تنفيذ
التحويل في شركات الرغاوى وتوافر زيت الوقود الثقيل (الهيدروفلوروأوليفينات) ونظم
البوليوريتان القائمة على زيت الوقود الثقيل والمكونات المرتبطة بها.
(المقرر )76/82

مشروعات استثمارية فردية لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية
الصين :التحويل من السيكلوبنتان والهيدروفلوروكربون fa245-إلى السيكلوبنتان والهيدروفلوروأوليفينات
لدى شركة لتصنيع أجهزة التبريد المنزلية )( (Hisense Kelonاليوئنديبي)
 .268عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45وبعد هذا التقديم ،تساءل بعض
األعضاء عن قابلية التكنولوجيا المختارة لتكرار التطبيق .وأبرز عضوان منهم أن الشركة المصنعة كانت بالفعل
تصدّر التكنولوجيا ،مما دعا إلى التشكيك في أهلية المشروع للحصول على التمويل .وأشير أيضا إلى أن طلب التمويل
يبدو مرتفعا ً بالنسبة لمشروع يمكنه استغالل القدرة الموجودة في المصنع باستخدام تكنولوجيا اإلحالل السريع .ورحب
أعضاء آخرون بالمشروع بصفته قابالً للتﮐرار بصورة جيدة ويوفر معلومات ذات صلة ومثيرة لالهتمام عن تطوير
عتبات فعالية التﮐلفة لتحويل الهيدروفلوروﮐربون في منشآت التصنيع .وأضيف أيضا أن هذا المشروع هو المشروع
االستثماري الفردي الوحيد لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية الذي يشمل استخدام الهيدروفلوروأولفينات في إنتاج
الرغاوي في الصين .وبعد المناقشة ،طلب الرئيس إلى األعضاء الذين تحدثوا عن هذه المسألة أن يعقدوا مشاورات
غير رسمية بشأن طريقة المضي قدماً.
 .269وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على مقترح المشروع للتحويل والهيدروفلوروكربونfa245-
والسيكلوبنتان إلى الهيدروفلوروأوليفينات والسيكلوبنتان في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية في Hisense Kelon
بمبلغ  1.275.000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  89.250دوالر أمريكي ليوئنديبي ،المأخوذة من
المساهما ت الطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة من بلدان بخالف بلدان المادة  5لدعم البداية السريعة لتنفيذ
التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،على أساس الفهم بأن:
(أ)

لن يتاح أي تمويل آخر ما لم يودع صك التصديق على تعديل كيغالي من قبل حكومة الصين لدى
جهة اإليداع في مق ّر األمم المتحدة في نيويورك؛

(ب)

سيتم حسم كمية  250طن متري ( 257.500طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من
الهيدروفلوروكربون 245fa-من نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك المواد
الهيدروفلوروكربون بمجرد أن يتم تحديدها؛
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(ج)

سيتم إتمام المشروع في غضون  24شهرا من تحويل األموال إلى برناامج األمام المتحادة اإلنماائي،
وسيتم تقديم تقرير إتمام شامل في غضون ستة أشهر من إتمام المشروع يتضامن معلوماات مفصالة
عن:
()1

والمكونات األخرى ،بما في ذلك تلك
تكاليف رأس المال اإلضافية المؤهلة لكافة المعدات
ّ
غير الممولة بموجب المشروع؛

()2

صلة عن الصيغ التي تم تطويرها
تكاليف التشغيل اإلضافية ،بما في ذلك المعلومات المف ّ
واستخدامها ،باإلضافة إلى التحسين الذي تم تحقيقه في تخفيض الكثافة؛

()3

أية وفورات محتملة متكبدة خالل عملية التحويل ،والعوامل ذات الصلة التي سهلّت التنفيذ
(على سبيل المثال ،ما إذا خضعت أي معدات أو لوازم تم شراؤها و/أو تركيبها إلى عملية
تسعير/مناقصة تنافسية وتفاصيل هذه العملية)؛

()4

التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأية سياسات ذات صلة
تعتمدها الحكومة؛ و

()5

أنه ستتم إعادة أية أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موع ٍد ال يتجاوز السانة
الواحدة من تاريخ إتمام المشروع.
(المقرر )77/82

إكوادور :التحول من استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ وغاز التبريد ر 404-أ إلى البروبان (ر)290-
واإليزوبيوتان (ر600-أ) في صناعة الثالجات المنزلية والتجارية في إيكاسا (اليونيدو)
.270

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/48

 .271وأعرب العديد من األعضاء عن ترددهم في الموافقة على المشروع ،ويرجع ذلك جزئيا إلى المشروعات
المتعددة في نفس المنطقة وألن القطاع كان قد تمت الموافقة عليه وأن المشروع لم يقدم بالتالي أي مدخالت مجدية في
المناقشة بشأن المبادئ التوجيهية للتكاليف .وحقيقة أن تكاليف التشغيل اإلضافية غير مطلوبة ذكرت أيضا على أنها
تشكل مشكلة ،إذ أنها يمكن أن تعرقل قدرة اللجنة التنفيذية على الحصول على معلومات واقعية بشأن تكاليف التشغيل
اإلضافية للم شروع التي سيتم استخدامها لتحديد عتبات فاعلية التكلفة .وأضاف أحد األعضاء أن المشروع لم يستوفى
األهداف العامة للجنة التنفيذية على النحو المذكور في المقررات (3/78ز) و 45/79و(53/81ج).
 .272وقررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحول من استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ
وغاز التبريد ر 404-أ إلى البروبان (ر )290-واإليزوبيوتان (ر600-أ) في صناعة الثالجات المنزلية والتجارية في
إيكاسا في إكوادور.
(المقرر )78/82
مصر :التحويل من الهيدروفلوروكربون134-أ إلى الهيدروفلوروأوليفان في تصنيع ألواح رغاوي
البوليوريتان (مصنع الجيش) (يوئنديبي)
.273

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/49
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 .274وأعرب األعضاء عن خيبة أملهم ألن المشروع قد ُ
طرح ،ال سيما أن المبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية تنص
على أنه ال ينبغي عرض المشروعات عندما ال يكون هناك اتفاق بين األمانة والوكالة المنفذة بشأن التكاليف.
وباإلضافة إلى شواغل األمانة فيما يتعلق بقابلية تكرار التكنولوجيا ونضجها ،لوحظ أن التركيبات التي يتعين تطويرها
في إطار المشروع غير معروفة ،وأنه سيتم استخدام التكنولوجيا في مصنع واحد فقط في مصر ،وأنه ال يوجد التزام
من حكومة مصر بتنفيذ أي تدابير سياساتية.
 .275وقررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحويل من الهيدروفلوروكربون134-أ إلى
الهيدروفلوروأوليفان في تصنيع ألواح رغاوي البوليوريتان (مصنع الجيش) في مصر.
(المقرر )79/82
تايلند :التحويل من الهيدروفلوركربون إلى البروبان (ر )290-واأليزوبوتان (ر 600-أ) في تصنيع
أجهزة التبريد التجارية في شركة ( Pattana Intercool Co. Ltdالبنك الدولي)
.276

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59

عرب عن دعم عام للمشروع ،وهو اقتراح تم تقديمه ألول مرة ،ويتسم بقابلية عالية لتكرار التطبيق ،في
 .277وأ ُ ِ
منطقة يوجد بها مركز تصنيع كبير وسريع النمو ،ولم يوافق إال على عدد قليل من المشاريع فيه حتى اآلن .غير أن
أحد األعضاء حذر من أن التمويل المشترك الكبير يغيّر من فعالية التكلفة المعلنة للمشروع ،مما قد يؤثر على فهم
اللجنة للتكاليف اإلضافية للمشروع عند التطبيق .وأضاف أنه ،بالتالي ،إذا تمت الموافقة على المشروع ،فسيكون من
المهم ضمان إتاحة بيانات التكلفة اإلضافية المفصلة لتوفير مدخالت للمناقشة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بتكلفة
الهيدروفلوروكربون.
 .278وعقب المشاورات غير الرسمية ،قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على مقترح المشروع للتحويل من المواد
الهيدروفلوركربونية إلى البروبان (ر )290-واأليزوبوتان (ر 600-أ) في تصنيع أجهزة التبريد التجارية في شركة
 Pattana Intercool Co. Ltdتايلند ،بمبلغ  183.514دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 16.516
دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،المأخوذة من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة بلدان بخالف بلدان
المادة  5لدعم البداية السريعة لتنفيذ التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون ،على أساس الفهم بأن:
(أ)

لن يتاح أي تمويل آخر ما لم يودع صك التصديق على تعديل كيغالي من قبل حكومة تايلند لدى جهة
مقر األمم المتحدة في نيويورك؛
اإليداع في ّ

(ب)

سيتم حسم كمية  8,78طن متري من الهيدروفلوروكربون134-أ ( 12.555طن متري من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون) من نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في المواد
الهيدروفلوروكربونية بمجرد أن يتم تحديدها؛

(ج)

ساايتم إتمااام المشااروع فااي غضااون  24شااهرا ماان تحوياال األمااوال إلااى البنااك الاادولي ،وساايتم تقااديم
تقرير إتمام شامل في غضون ستة أشهر من إتمام المشروع يتضمن معلومات مفصلة عن:
()1

والمكونات األخرى ،بما في ذلك تلك
تكاليف رأس المال اإلضافية المؤهلة لكافة المعدات
ّ
غير الممولة بموجب المشروع؛

()2

تكاليف التشغيل اإلضافية؛
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()3

أية وفورات محتملة متحققة خالل عملية التحويل ،والعوامل ذات الصلة التي سهلّت التنفيذ
(على سبيل المثال ،ما إذا خضعت أي معدات أو لوازم تم شراؤها و/أو تركيبها إلى عملية
تسعير/مناقصة تنافسية وتفاصيل هذه العملية)؛

()4

التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأية سياسات ذات صلة
تعتمدها الحكومة؛

()5

معلومات عن تنفيذ مكون الخدمة ،حيثما ينطبق؛ و

()6

أنه ستتم إعادة أية أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موع ٍد ال يتجاوز السانة
الواحدة من تاريخ إتمام المشروع.
(المقرر )80/82

زمبابوي :التحويل من الهيدروفلوروكربون 134a -إلى األيزوبوتان في صناعة الثالجات المنزلية في شركة
كابري (يوئنديبي وحكومة فرنسا)
.279

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/62

 .280و كان بعض األعضاء مترددين في دعم المشروع ،قائلين إنه لم يتغير بشكل كبير منذ تقديمه في البداية في
االجتماع الحادي والثمانين ،وأن اللجنة وافقت بالفعل على عدد من المشروعات المماثلة في قطاع التبريد المنزلي.
وأي د آخرون الموافقة ،مشيرين إلى أن االقتراح المعدل تضمن معلومات عن تكاليف التشغيل اإلضافية والتمويل
المشترك ،حسب المطلوب .وسلط أحد األعضاء الضوء على حقيقة أن التحويل إلى األيزوبيوتين يتمتع بالقدرة على
إنتاج عدد كبير من المنتجات باستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي .باإلضافة إلى ذلك،
سيكون هذا المشروع هو األول من نوعه في أفريقيا سيتم اعتماده ،وهو جانب إيجابي مهم ،ويمكن أن يكون قابالً
للتكرار في البلدان ذوي حجم االستهالك الكبير.
 .281وعقب المشاورات غير الرسمية ،قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على مقترح المشروع للتحويل من
الهيدروفلوروكربون134-ـ إلى األيزوبوتان (ر 600-أ) في تصنيع أجهزة التبريد المنزليية في شركة كابري (SME
) Harareفي زمبابوي ،بمبلغ  462.841دوالرا أمريكيا ،يتألف من مبلغ  326.954دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  22.887ليوئنديبي ،و 100.000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13.000دوالرا
أمريكيا لحكومة فرنسا ،على أساس الفهم بأن:
(أ)

لن يتاح أي تمويل آخر ما لم يودع صك التصديق على تعديل كيغالي من قبل حكومة زمبابوي لدى
مقر األمم المتحدة في نيويورك؛
جهة اإليداع في ّ

(ب)

سيتم حسم كمية  14,50طن متري من الهيدروفلوروكربون134-أ ( 20.735طن متري من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون) من نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك
الهيدروفلوروكربون بمجرد أن يتم تحديده؛

(ج)

سيتم إتمام المشروع في غضون  24شهرا من تحويل األموال إلى يوئنديبي وحكومة فرنسا ،وسيتم
تقديم تقرير إتمام شامل في غضون ستة أشهر من إتمام المشروع يتضمن معلومات مفصلة عن:
()1

والمكونات األخرى ،بما في ذلك تلك
تكاليف رأس المال اإلضافية المؤهلة لكافة المعدات
ّ
غير الممولة بموجب المشروع؛
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()2

تكاليف التشغيل اإلضافية؛

()3

أية وفورات محتملة متحققة خالل عملية التحويل ،والعوامل ذات الصلة التي سهلّت التنفيذ
(على سبيل المثال ،ما إذا خضعت أي معدات أو لوازم تم شراؤها و/أو تركيبها إلى عملية
تسعير/مناقصة تنافسية وتفاصيل هذه العملية)؛

()4

التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأية سياسات ذات صلة
تعتمدها الحكومة؛

()5

أنه ستتم إعادة أية أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موع ٍد ال يتجاوز السانة
الواحدة من تاريخ إتمام المشروع.
(المقرر )81/82

البند  10من جدول األعمال :استعراض نظام التكاليف اإلدارية :الرسوم والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة
المشروعات (المقرر ( 41/79و))
.282

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63

 .283وأعرب األعضاء عن تقديرهم للورقة التى ساعدتهم على فهم جوانب وحدات إدارة المشروع ،وخاصة
االفتقار لالستخدام المتسق للتذييل  -5ألف التفاقات اللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل توضيح األدوار والمسؤوليات المحددة لوحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون
الوطنية .ومع ذلك ،قال أحد األعضاء إن المعلومات المقدمة في الوثيقة ال تسمح بفهم واضح للفرق بين األدوار
والمسؤوليات المحددة لوحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية .واقترح إعداد تحليل تكميلي أكثر تفصيال:
لدور وحدة إدارة المشروع في ما يتعلق بوحدة األوزون الوطنية في جمع بيانات المادة  7واإلبالغ عنها بموجب
البروتوكول؛ والبيانات المالية عن تمويل وحدات إدارة المشروع بالمقارنة بتمويل التعزيز المؤسسي لوحدات
األوزون الوطنية ،حسب البلد ،ومستوى االتساق في التفاعل بين وحدات إدارة المشروع ووحدات األوزون الوطنية
في دعم تنفيذ مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأيضا إلى تقديم معلومات عن أدوار
ومسؤوليات وحدات إدارة المشروع ووحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة ،وعملية التحقق والتكاليف
المرتبطة بها ،كمدخالت في المناقشات المستقبلية بشأن الرصد والتحقق واإلبالغ عن تنفيذ أنشطة إزالة المواد
المستنفدة لألوزون .وتم االتفاق على أن تعد األطراف المهتمة مشروع مقرر بهذا الشأن.
.284

وعقب عرض مشروع المقرر هذا والمناقشات غير الرسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بتحليل الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات والمدى الذي يمكن
للوكاالت أن تعهد فيه بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى (المقرر (41/79و)) الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ،لالجتماع الثالث والثمانين ،بالتشاور مع الوكاالت المنفذة ،وثيقة تقدم
تحليال مفصال حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعات ،ومشروعات التعزيز المؤسسي،
والوكاالت المنفذة ،بما في ذلك بالعالقة إلى :األنشطة والتمويل في إطار برنامج المساعدة على
االمتثال التابع ليونيب؛ والوحدات األساسية ليوئنديبي ،ويونيدو والبنك الدولي والعناصر األخرى
من نظام التكاليف اإلدارية؛ ومعلومات عن التحقق المستقل على المستوى الوطني؛ و
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(ج)

أن تطلب من بلدان المادة  ،5من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة ،أن تدرج األدوار والمسؤوليات
المحددة لوحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية في التذييل  – 5ألف عند االنتهاء من
صياغة اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بشأن الخطط الوطنية المتعددة السنوات إلزالة المواد الخاضعة
للرقابة.
(المقرر )82/82

البند  11من جدول األعمال :المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال
(أ)

جميع المسائل المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
(المقرر ( 76/80ج))

 .285قدم ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64وبعد تقديم الوثيقة ،تناول عددا من
التعليقات والمسائل المقدمة من األعضاء.
 .286و عندما سئل عن حالة الرصد والتحقق واإلبالغ ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد،
قال ممثل األمانة إنه قد جرى جمع المعلومات عن كفاءة استخدام الطاقة في الفقرات من  77الى  83والجدول  5من
الوثيقة ،وال توجد حاليا أي وسيلة منظمة لرصد التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة والتحقق منها في سياق قطاع
الخدمة .وفيما يتعلق بكيفية إسهام عمليات اإللغاء في اعتماد التكنولوجيات غير العينية ،أشار الى أن إدخال
التكنولوجيا الجديدة ال يحدث عموما في قطاع خدمة التبريد بالنظر الى أن الخدمة تقدم على المعدات الموجودة .إالّ أن
الشركات تقوم في القطاع الفرعي للتجميع والتركيب بتصميم وتركيب نظم لتلبية احتياجات العمالء ،كما تبرزه
الوثيقة ،وهناك حاجة الى استكشاف كيفية تأثير هذه القطاعات الفرعية في اعتماد التكنولوجيات المنخفضة القدرة على
االحترار العالمي .وفيما يتعلق بالتآزر بين أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد ،قال إن األنشطة مثل تدريب الفنيين ووضع معايير لها تأثير على كليهما،
واقترح أن تتولى األمانة متابعة العمل بالنظر الى أن الوثيقة لم تلخص التآزرات النوعية التي تركز عليها.
 .287وردا على تساؤل بشأن المؤسسات الوطنية ومستوى ملكيتها ،أشار إلى أن األمانة ترى أن الملكية بالغة
األهمية وترى أن األنشطة التي تهدف الى تيسير إدخال تكنولوجيات منخفضة القدرة على االحترار العالمي ينبغي أن
تركز على تعزيز المؤسسات وليس مجرد إجراء عملية اإلزالة؛ وقد أدرجت الفقرة  92من الوثيقة وسائل ممكنة
للتعزيز المؤسسي ودعم أصحاب المصلحة .وسيتعين أيضا توفير نظام منظم بالغ القوة لتيسير التحول الى الملكية
الوطنية .وعقب مالحظاته ،شدد العضو الذي أثار في األصل المسألة على أن الملكية هي أيضا تحديد المسؤوليات
والقيادة للمؤسسات الوطنية ،التي يمكن توضيحها بخرائط للهياكل المؤسسية ،مثلما يحدث في عملية اعتماد الفنيين في
قطاع الخدمة.
 .288وسلط ممثل األمانة الضوء أيضا على التحدي المتمثل في أن عددا من الفنيين دون تدريب رسمي يعرض
البلدان لمواجهة الحاجة الى تهيئة بيئات إلدخال التكنولوجيات البديلة بصورة منظمة وآمنة ،وخاصة تلك التي تستخدم
ثاني أكسيد الكربون أو غازات التبريد القابلة لالشتعال .وأكد أحد األعضاء بعد ذلك أن احتياجات قطاع الخدمة
ستزداد في إطار التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ،وهو األمر الذي
يتعين أخذه في االعتبار خالل المناقشات بشأن المبادئ التوجيهية.
 .289واقترح أحد األعضاء أن القسم في الوثيقة المتعلق بالمعوقات أمام التغلغل األوسع للتكنولوجيات البديلة
المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وضع في غير موضعه ،بالنظر الى أنه يتضمن صيغة تشير الى أن الخدمة
تؤثر في اعتماد التكنولوجيات ولذا لم تتواءم في سياق ما يقدمه الصندوق المتعدد األطراف من دعم وهو خدمة
المعدات المركبة فعال.
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 .290وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالوثيقة األولية ع ن جميع الجوانب ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر ( 76/80ج)) الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64
(ب)

موجز لمداوالت األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر (67/81ب))

.291

قدم ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65والضميمة .Add.1

 .292وأشار أحد األعضاء الى أن الفقرات  1و 2و 7من المقرر  5/XXXتتطلب النظر في سياق المناقشات
المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ،ويتعين أخذها بعناية خالل المشاورات .وقد يطلب من األمانة االضطالع بأعمال
إضافية بشأن بعض العناصر.
 .293وبعد ذلك ،قدم ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الذي حضر االجتماع كعضو
مختار في الدائرة التي تقودها فرنسا ،معلومات عن العرض المقدم من حكومته ،على النحو الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3لتقديم مساهمة طوعية للصندوق المتعدد األطراف تستخدم لبيان كيفية
تفعيل المقرر  5/XXXوخاصة الفقرة .7
 .294وأعقب ذلك مناقشات عما إذا كان يتم مناقشة المقرر  5/XXXتحت البند (11د) من جدول األعمال ،إعداد
المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  :5مشروع المعايير
الخاصة بالتمويل (المقرر (67/81و)) أو بصورة منفضلة .ويسري نفس السؤال على العرض المقدم من حكومة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .وأعرب عن التأييد لكل النهجين ووافق األعضاء على عقد
مناقشات رسمية بشأن هذه المسألة.
 .295وعقب المناقشات غير الرسمية ،تناولت اللجنة مسألة استجابتها للمقرر  .5/XXXوتم اقتراح أن الطلب في
الفقرة  5من منطوق المقرر يتمشى مع عمل كبيرة موظفى الرصد والتقييم ويمكن أن يدرج في برنامج عملها لعام
 .2019ويمكن للجنة أيضا أن تواصل التقدم المتعلق بالفقرات  1و 2و 7من منطوق المقرر ،وعلى ذلك الضوء ،اتفق
األعضاء على النظر في مشروع مقرر بهذا الشأن.
 .296وعند النظر في عرض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،تكلم الكثير من األعضاء
وأعربوا عن تقديرهم للمساهمة السخية لدعم العمل في مجال مهم لكفاءة استخدام الطاقة ،وأعرب البعض أيضا عن
القلق بشأن ضيق الوقت للنظر في المقترح  .وظلت أسئلة عن كيفية استخدام األموال وتشغيلها وما هى الشروط
المرتبطة بكيفية استخدام األموال .وحذر أحد األعضاء من أن اللجنة لديها سلطة محدودة في إطار عمل المادة  10من
بروتوكول مونتريال ،وال ينبغى تشويهه من قبل معايير مؤسسات أخرى تود توفير التمويل؛ وتحتاج اللجنة أن تظل
في إطار واليتها وتحافظ على تركيزها .وعند تناول الشواغل المثارة ،قال ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية إن هدف حكومته هو وضع شروط قليلة قدر اإل مكان على المساهمة ،بحيث تنفق فقط على كفاءة
استخدام الطاقة ،وإال ندع اللجنة التنفيذية تضع شروط االستخدام.
 .297و لوحظ أن اللجنة مطلوب منها أن تتخذ مقررا بشأن المسألة في االجتماع الحالى ،نظرا لوجوب تحويل
األموال قبل نهاية عام .2018
 .298وفي مناقشة الحقة ،حث العديد من األعضاء على الموافقة على المساهمة من حكومة المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .غير أن إحدى العضوات ،مع إعادة اإلعراب عن تقديرها ودعمها للمبادرة ،قالت
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إنه نظرا للشواغل المثارة إزاء التقديم المتأخر للمعلومات عن هذا العرض إلى اللجنة التنفيذية قبل أيام قليلة فقط من
بداية االجتماع ،فإن وفدها يحتاج إلى وقت إضافي للنظر في العرض وما يرتبط به من آثار قانونية وسياساتية.
 .299وأثيرت تساؤالت بخصوص إمكانية قبول المساهمة على أساس مؤقت ،وما إذا كانت اآللية التي تم
استخدامها لقبول المساهمات الطوعية اإلضافية الواردة من مجموعة من البلدان المانحة لتمويل أنشطة لتنفيذ التخفيض
التدريجي للمواد الهي دروفلوروكربونية يمكن استخدامها في الوضع الحالي .وقال أمين الخزانة ،عند الطلب منه تقديم
تفسيرات ،إن المساهمات يمكن استالمها واإلقرار بها كإيرادات مؤجلة ،تستخدم فقط بناء على توجيهات من مقرر
محدد من قبل اللجنة التنفيذية .وفي حالة المساهمات الطوعية اإلضافية للتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،استخدم نوعان من األدوات الستالم األموال :االتفاقات مع الجهات المانحة وخطابات النوايا
من الجهات المانحة .ومعظم تلك األداتين قد انتهى مفعولهما وهناك حاجة إلى مقرر جديد من اللجنة التنفيذية من أجل
استالم المساهمة الجديدة .وأضاف أحد األعضاء أن الموافقة على المساهمات الطوعية اإلضافية المستلمة لتمويل
أنشطة لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد اله يدروفلوروكربونية قد سبقتها عملية مشاورات لمدة سنتين سمحت لغير
بلدان المادة  5بوقت كاف للحصول على الموافقات الالزمة ولفهم كيفية تجنب أي تأثير على القوانين والسياسات
المحلية.
 .300وعلى أساس المعلومات المقدمة من أمين الخزانة ،أعرب العديد من األعضاء عن دعمهم الكبير للموافقة
المؤقتة على المساهمة .وطلب أحد األعضاء ،مشيرا إلى الفقرة  7من المقرر  ،5/XXXأن تستكشف اللجنة التنفيذية،
في حوار مع أمانة األوزون ،وبالتنسيق مع الصناديق والمؤسسات المالية األخرى ،حشد موارد إضافية ،قائال إن
رفض العرض يمكن أن تكون له آثار قانونية ،ب اإلضافة إلى تحديد سابقة وتعرض تنفيذ تعديل كيغالي للخطر .وقال
عضو آخر ،مشيرا إلى أن المسألة الرئيسية هي ضيق الوقت ،إن الموافقة ينبغي النظر فيها على أساس استثنائي
فحسب وينبغي أال تعد سابقة.
 .301وعقب مناقشات غير رسمية إضافية ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالعرض لمساهمة طوعية من حكومة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
.302

وباإلضافة إلى ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بموجز مداوالت األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية
لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين ل ألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر
(67/81ب)) ،الوارد في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65والضميمة Add.1؛

(ب)

توفير المرونة لألطراف العاملة بموجب المادة  5التي تشترك في األنشطة التمكينية بالعالقة إلى
تنفيذ تعديل كيغالي ،إذا رغبت في القيام بذلك ،من أجل تنفيذ األنشطة التالية باستخدام التمويل
الموافق عليه بالفعل:
()1

وضع وإنفاذ السياسات والقواعد لتجنب النفاذ في السوق لمعدات التبريد وتكييف الهواء
والمضخات الحرارية غير المجدية من حيث كفاءة استخدام الطاقة؛

()2

النهوض بالحصول على التكنولوجيات الفعالة من حيث كفاءة استخدام الطاقة في هذه
القطاعات؛

()3

التدريب المستهدف بشأن الترخيص ،والسالمة والمعايير ،وزيادة التوعية وبناء القدرات
الذي يهدف إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة وتعزيزها؛
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(ج)

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين ،تصف
الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة  2من المقرر  ،5/XXXمع مراعاة
معايير ومؤشرات األداء ،وآليات التمويل المرتبطة بخطط قطاع الخدمة في الخطط القائمة أو
الجديدة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوية بالنسبة لبلدان استهالك الحجم المنخفض؛

(د)

أن تط لب كذلك إلى اللجنة التنفيذية أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين،
تقدم ،كخطوة أولى ،معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد األطراف ،بما في ذلك الطرائق التي تستخدمها
تلك المؤسسات لتوفير مثل هذه الموارد إلى البلدان النامية وإمكانية تنفيذ الوكاالت المنفذة لطلبات
التمويل المشترك لتلك الموسسات؛

(ه)

أن تناقش ،في اجتماعها الثالث والثمانين ،وسائل تفعيل الفقرة  22من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة
 5من المقرر  ،5/XXXبما في ذلك:
()1

(و)

المبادرات المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها لتكنولوجيات اإلحالل
بإمكانية منخفضة االحترار العالمي أو معدومة االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف
الهواء والمضخات الحرارية؛ مثل:
أ.

منهجيات لتحديد حجم التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة؛

ب.

التدخالت التقنية المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها؛

()2

المسائل المتعلقة بالتكاليف مثل التكاليف اإلضافية المرتبطة بها ،وفرص السداد وتكاليف
الرصد والتحقق؛

()3

المنافع البيئية المحتملة ،وخصوصا تلك المرتبطة بالمناخ؛

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ،لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين ،موجزا لتقرير
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق
بالمسائل المحددة في الفقرة الفرعية (ه) أعاله.
(المقرر )83/82

ج)

االعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة بداية للتخفيضات المجمعة المستدامة لقطاعي االستهالك
واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر (67/81ه))

 .303قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66قائال إنها كانت وثيقة معلومات أولية تهدف
الى إرشاد المناقشات في اللجنة التنفيذية ،ولذا لم تتضمن أي توصيات سياساتية .وأشار الرئيس الى أن المناقشات
بشأن نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي سوف تجري في
سياق وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  .5ولذا ستحال
المسألة الى فريق االتصال المشكل تحت البند (11د) من جدول األعمال ،وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر (67/81ه)).
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 .304وأحاطت اللجنة التنفيذية علما باالعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات المجمعة
المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر (67/81ه)) الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66
( ح)
.305

وضع مبادئ توجيهية لتمويل ال تخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة
بالمادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر ( 67/81و))
عرض ممثل األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67واإلضافة .Add.1

 .306وتسليما بحقيقة أن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة التى أثيرت تحت البند (11ب) من جدول األعمال،
أي المتابعة المحددة للمقرر  5/XXXومقترح مساهمة إضافية للصندوق من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية الوارد في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3كانت محل مناقشات غير
رسمية من قبل فريق من األعضاء المهتمين لتحديد ما إذا كان من الواجب مناقشتها منفصلة أو في سياق المبادئ
التوجيهية للتمويل ،وافقت اللجنة التنفيذية على إعادة تشكيل فريق االتصال المعني بوضع مبادئ توجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  5الذى تشكل في االجتماع الحادى والثمانين ،مع
نفس المنسق (بلجيكا) لمزيد من مناقشة المسألة.
.307

وعند تقديم تقريره ،شرح المنسق أن الموضوعات األربعة الرئيسية قد تم مناقشتها.

 .308وكان أول موضوع هو نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك المواد
الهيدروفلوروكربونية .ونظر فريق االتصال في الوحدات التي سيتم استخدامها لقياس التخفيضات وفي منهجية تحديد
نقطة البداية .وفيما يتعلق بالوحدات التي سيتم استخدامها ،أعرب بعض األعضاء عن رغبتهم في استخدام األطنان
المترية لغرض حساب التكاليف ،قائلين إن األطنان المترية تعكس اإلنتاج الفعلي للمصانع التي تم تحويلها ،بينما ذكر
أعضاء آخرون أن أط نان مكافئ ثاني أكسيد الكربون ينبغي استخدامها للتخفيضات من أجل قياس األثر البيئي لعمليات
التحويل .واقترح بعض األعضاء استخدام كال وحدتي القياس في البداية واتخاذ قرار بشأن استخدام أيهما بمجرد التأكد
من منافع ومساوئ كل نهج .وفيما يتعلق بالمنهجية العامة لتحديد نقطة البداية ،لم تقدم أي مقترحات محددة .غير أن
هناك بعض المقترحات بشأن العناصر التي يمكن النظر فيها عند تحديد نقطة البداية ،وخصوصا إدراج البوليوالت
السابقة الخلط ف ي نقطة البداية ،على أساس أن مثل هذا االستهالك سيتم رصده ومراقبته من جانب بلدان المادة  ،5مع
مالحظة عدم وجود أي تحديث لرموز النظام المنسق لتلك المواد الهيدروفلوروكربونية .واقترح كذلك أنه من أجل
اإلنصاف لجميع بلدان المادة  ،5ينبغي عدم إدراج نهاية التخفيض التدريجي ( 20في المائة لبلدان المجموعة  1من
بلدان المادة  5و 15في المائة للمجموعة  2من بلدان المادة  )5في نقطة البداية ألن تخفيض ذلك الجزء من مجموع
األطنان لم يكلف به من جانب بروتوكول مونتريال .وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في هذه المسألة.
 .309وكان الموضوع الثاني هو قطاع خدمة التبريد .وفيما يتعلق بالزيادة في تمويل بلدان حجم االستهالك
المنخفض عند استبدال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الخدمة تمشيا مع الفقرة  16من المقرر ،2/XXVIII
اقترح أحد أعضاء فريق االتصال أن يطلب من األمانة إعداد المعايير المتعلقة بإدخال بدائل المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بما في ذلك مؤشرات األداء .وبينما رأي البعض أن المسألة ينبغي النظر فيها
في إطار البند ( 11ب) من جدول األعمال بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة على النحو المرتبط بالمقرر
 ،5/XXXرغب أعضاء آخرون االستمرار في النظر في المسألة في سياق المبادئ التوجيهية للتمويل .وفيما يتعلق
بحساب تكاليف قطاع خدمة التبريد ،حدد أعضاء اللجنة التنفيذية من بلدان المادة  5عددا من األنشطة اإلضافية فيما
يتجاوز تلك األنشطة المنفذة بالفعل في إطار إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وكانت هذه األنشطة :بناء
القدرات في مجال تقييم المخاطر وإدارة غازات التبريد القابلة االشتعال؛ واألنشطة في القطاع الفرعي للتجميع
والتركيب؛ وتعزيز و/أو الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة خالل التركيب والخدمة؛ وضمان استرداد مجموعة أوسع
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من غازات التبريد ،بالنظر إلى إمكانية كميات أكبر من الخالئط لغرض التخلص منها .والتمست توضيحات فيما
يتعلق بفكرة تحدي د التمويل استنادا إلى األنشطة الضرورية لالمتثال بدال من على أساس السعر بالدوالر األمريكي
للكيلوغرام .وأوضحت األمانة أن ذلك يتسق مع النهج المستخدم في بلدان االستهالك المنخفض خالل إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 .310وفيما يتعلق بموضوع كفاءة استخدام الطاقة ،وهو الموضوع الرئيسي الثالث للمناقشة ،أعرب أعضاء فريق
االتصال عن آراء مختلفة بشأن كيفية معالجة كفاءة استخدام الطاقة في سياق المبادئ التوجيهية للتمويل ،وخصوصا
ما إذا كانت فقرات محددة في المقرر  5/XXXمن األنسب معالجتها في إطار البند (11ب) من جدول األعمال،
موجز لمداوالت األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن
المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر (67/81ب)) .واشتملت المناقشات عموما على اإلجراءات التي
ستكون مطلوبة من األمانة مع اإلشارة إلى المناقشات السابقة بشأن المبادئ التوجيهية لتمويل الهيدروفلوروكربون في
االجتماعين الثمانين والحادي والثمانين ،ولوحظ أن مسألة كفاءة استخدام الطاقة لم يتم مناقشتها بالتفصيل في سياق
اإلجراءات المطلوبة لتفعيل المقررات في اجتماعي األطراف الثماني والعشرين والثالثين .وينبغي تأخذ هذه
اإلجراءات في االعتبار ،عند الموافقة عليها ،المسائل المتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق .وهناك إشارة أيضا إلى
الطلب من األمانة بإعداد ورقة عن التفاعالت المحتملة مع المؤسسات األخرى التي أخذت في االعتبار كفاءة استخدام
الطاقة ،وخصوصا من حيث طرائق إجراءاتها والروابط الممكنة للوكاالت المنفذة.
 .311وناقش فريق االتصال أيضا مسألة التخلص من المواد ،بالرغم من عدم وجود اتفاق بخصوص ما إذا كانت
تتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل أو ينبغي معالجت ها في إطار بند آخر من بنود جدول األعمال .وتسمليما بأن التخلص
من المواد يعتبر مهما ومكلف به بموجب المقرر  ،2/XXVIIIرأي بعض األعضاء أنه ،نظرا ألن التخلص لم يكن
مطلوبا لالمتثال وال يمثل تكلفة إضافية ،ينبغي عدم مناقشته كجزء من المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية .واعتبر أعضاء آخرون أن التخلص له أهمية أساسية لبلدان المادة  ،5وخصوصا بالنسبة
لبلدان حجم االستهالك المنخفض ،وأنه جزءا متكامال من المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية .وأثا ر األعضاء مسائل أخرى مرتبطة بمسألة التخلص من المواد ،مثال :أهمية موجز التقرير
الموجز عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ والمبادئ التوجيهية المؤقتة للمشروعات التجريبية الموافق عليها
في االجتماع الثامن والخمسين؛ والسياسات بشأن إدارة غازات التبريد من أجل التخفيض إلى أدنى حد من غازات
التبريد غير المرغوبة.
 .312وعقب تفرير منسق فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل ،في اجتماعها
الثالث والثمانين.
(المقرر )84/82
( ه)

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
(المقرر )68/81

 .313استرعى ممثل األمانة وهو يقدم هذا البند االنتباه الى تقرير في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68والتصويب  ،1بشأن خيارات جدوى تكلفة الرقابة على انبعاثات المنتج
الوثيقة
في
وتقرير
(68/81ه)،
للمقرر
إعماال
الهيدروفلوروكربون،23-
الثانوي
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69بشأن خيارات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروكلوروفلورو23-
في األرجنتين.
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 .314وقال أحد األعضاء ،وهو ينظر الى المسألة األوسع نطاقا المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي
الهيدرفلوروكربون 23-إنه سيكون من المفيد أن ترد البيانات محسوبة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى يمكن قياس
جدوى تكلفة مختلف الخيارات .وينبغي إيالء اهتمام دقيق للخيار المتعلق بإغالق المصانع المزدوجة
للهيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يمكن أن تمنع بصورة دائمة انبعاثات الهيدروكلوروفلوروكربون 22-والمنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون .23-كما أبرز الفرق بين نقل الهيدروفلوروكربون 23-لالستخدامات الخاضعة للرقابة،
وفي هذه الحالة تعامل كمنتج ،وللتدمير حيث تعامل في هذه الحالة كنفايات خطرة.
 .315وقال عضو آخر إنه يبدو من المعلومات المقدمة إن تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-كان
األسلوب األكثر جدوى من حيث التكلفة .غير أنه أشير الى أن أكثر الخيارات مردودية للتكاليف للرقابة على انبعاثات
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-يعتمد على األوضاع النوعية للموقع ،ولذلك ينبغي أن تعتمد خيارات الرقابة
على األوضاع النوعية والفريدة في كل من بلدان المادة .5
 .316ووافق عضو آخر على أن من المهم التعامل مع الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-على أساس
كل حالة على حدة ،مع مراعاة البنية التحتية الخاصة بالبلد والتكاليف النوعية للموقع .وسوف يسمح هذا النهج بتحديد
الثغرات القائمة وماهو الدعم اإلضافي المطلوب لتغيير الممارسات الجارية ،وذلك بهدف االنتقال بعيدا عن اختراق
الهيدروفلوروكربون 23-الناشئ عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في الغالف الجوي لتدميره .ولحسن الحظ
أن معظم المرافق العالمية لديها بنية تحتية للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون .23-وعلى ذلك فإن مردودية
تكاليف اغالق المعمل مشكوك فيها حيث أن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يجري تجنبه يمكن أن ينتج في
أماكن أخرى بنفس النتائج البيئية .ويتعين وضع نهج مرن شمولي في الحاالت التي يتعين فيها توفير الدعم لتكاليف
التشغيل اإلضافية .وكمبدأ عام ،فإن الغرض من تقديم الدعم لتكاليف التشغيل اإلضافية في إطار الصندوق المتعدد
األطراف هو استخدامها كحافز العتماد التكنولوجيات الجديدة لفترة مؤقتة فقط يتوقع بعدها أن تدرج المنشأة هذه
التكاليف في نموذج أعمالها وممارسات البيع لديها .وتشير التحليالت الحالية الى أن تكاليف التحويل محدودة ويتوقع
أن تلك المنشئات التى لديها معامل إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يجري إزالته عالميا ،ستستفيد من
ارتفاع األسعار والتعامل مع المصروفات اإلضافية المتعلقة بإتباع عملية إنتاج مفيدة بيئيا .غير أن من المهم تجنب
خلق حوافز مضادة لإلنتاج اإلضافي للهيدروكلوروفلوروكربون 22-غير المطلوب والتوليد اإلضافي
للهيدروفلوروكربون 23-وضمان الخفض المستدام في االنبعاثات بعد الدعم المرحلي.
 .317وقال عضو آخر إن األولوية القصوى تتمثل في صياغة إجراءات ومبادئ توجيهية للتعامل مع انبعاثات
الهيدروفلوروكربون 23-قبل البدء في دراسة الحاالت الفردية .وقال أيضا إنه ينبغي التزام جانب الحذر لدى تحديد
تكاليف التشغيل للرقابة على الهيدروفلوروكربون .23-فعلى سبيل المثال ،فإن الترميد كان يمثل جزءا من التكاليف
السنوية المتكررة في المرفق وليس تكاليف التشغيل.
 .318وردا على تساؤل حول االنخفاض الطفيف في انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-الذي أبلغ عنه مقال
سيموندز وآخرون في الدورية العلمية الذي استشهد به في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68وليس في
البيانات الواردة في تلك الوثيقة ،أوضح ممثل األمانة أنه في حين أن بيانات االنبعاثات لسنوات قبل عام  2016في
سيموندز وآخرين كان في شكل توقعات ،بدأ ظهور اختالفات في شكل توقعات في عام  .2016ومازال العمل مستمرا
في المجتمع العلمي بشأن هذه المسألة.
 .319وفيما يتعلق بمسألة الرقابة على المنتج الثانوي اليهدروفلوروكربون 23-في االرجنتين ،قال أحد األعضاء
إنه من المبكر بدرجة كبيرة النظر في تمويل فرعي لألرجنتين في هذا االجتماع حيث لم يقدم أي مقترح مشروع.
وأشار عضو آخر ،بعد أن نظر في أوضاع األرجنتين ،إن الترميد في الموقع في مرفق اإلنتاج المبلغ عنه كان في
الظروف الف يزيائية الجيدة ويمكن أن يعمل بدرجة أكبر من الفعالية التكاليفية مما قدر في السابق .غير أنه قد يكون من
المفيد إجراء تقييم مستقل لتكاليف التشغيل اإلضافية إلعادة تشغيل محطة الترميد .ويتعين كذلك توفير المزيد من
المعلومات عن تكاليف التدمير في أماكن خترج الموقع مع مراعاة تكاليف النقل.
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 .320وقال عضو من األرجنتين إنه في حين أن تقرير الخبير االستشاري كان بالغ الدقة ،فإن بعض بنود
المعلومات تحتاج الى تأكيد ،بما في ذلك حساب معدل انبعاثات الهيدروفلوروكربون .23-كما يتعين توفير المزيد من
البيانات عن تكاليف الرصد ،واالنبعاثات المتطايرة ،والتسرب ،وتكاليف النقل .وينبغي إيالء االهتمام لحقيقة أنه وفقا
للقانون األرجنتيني ،تصنف االنبعاثات المتجنبة كنفايات خطرة ،ولذا فإنها غير قابلة للتسويق .وعالوة على ذلك،
ينبغي مراعاة تكاليف الموظفين عند النظر في تكاليف التشغيل المقترحة لمركز الترميد .وفي الختام ،قال إن
األرجنتين جاهزة ألي بدائل تقترح ،إالّ أنه يتعين اتخاذ قرار على وجه السرعة بالنظر الى المواعيد المحددة الوشيكة
لالمتثال في إطار تعديل كيغالي.
.321

ووافقت اللجنة التنفيذية على تشكيل فريق اتصال لمواصلة النظر في هذه المسألة.

.322

وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير عن خيارات جدوى تكلفة الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي
الوثيقتين
في
الواردة
(68/81ه)
بالمقرر
عمال
الهيدروفلوروكربون،23-
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68والتصويب 1؛

(ب)

اإلحاطة علما كذلك بالتقرير عن خيارات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي
الوثيقة
في
الواردة
األرجنتين،
في
الهيدروكلوروفلوروكربون23-
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69؛

(ج)

الموافقة على مبلغ  75.000دوالرا أمريكيا ليونيدو من أجل تمكين الوكالة من تقديم ،في االجتماع
الثالث والثمانين ،بالنيابة عن حكومة األرجنتين ،مقترح مشروع بشأن الخيارات التي ستمكن
حكومة األرجنتين من االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
الوثيقة
في
الواردة
المعلومات
مراعاة
مع
كيغالي،
تعديل
بموجب
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتكاليف والمنافع وتغطية
المرونة التقنية ،والرؤية االقتصادية والمسائل اللوجستية والقانونية والمسائل المتعلقة بالمبادالت
بالعالقة إلى ما يلي:
()1

إعادة تشغيل محطة الترميد في الموقع في المصنع المزدوج  FIASAإلنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-على أساس التقديرات المستقلة الثالثة لتكاليف القيام بذلك،
بما في ذلك تكاليف تشغيل محطة الترميد ،واالمتثال للنفايات الخطرة ،وتكلفة الرصد
والتحقق من تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-؛

()2

التعويض عن إغالق المصنع المزدوج  FIASSAإلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون22-
بحلول  1يناير /كانون الثاني  2020أو عند تصديق حكومة األرجنتين على تعديل كيغالي،
أيهما أقرب؛

()3

تدمير المنتج الثانوي الهيدروكلوروفلوروكربون 23-من خالل التحويل الدائم
وتكنولوجيات التحويل الجديدة األخرى وخيارات التحزين إلدارة الهيدروفلوروكربون-
23؛

()4

شحن الهيدروفلوروكربون 23-للتدمير خارج الموقع عن طريق تكنولوجيا معتمدة من
اجتماع األطراف؛
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(د)

النظر في كل خيار من خيارات مقترح المشروع ،بما في ذلك البيانات المقدمة حسب الفقرة الفرعية
(ج) أعاله ،ومناقشة المعايير الخاصة بتمويل األنشطة المتعلقة بالتزامات االمتثال ألطراف
المادة 5؛

(ه)

أن تطلب إلى األمانة التعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء مراجعة تقنية لمصنع FIASSA
من أجل تحديد تكاليف اإلغالق؛

(و)

الموافقة على مبلغ قدره  50.000دوالرا أمريكيا لتمكين األمانة من إجراء المراجعة التقنية المشار
إليها في الفقرة الفرعية (ه) أعاله؛ و

(ز)

النظر في تطبيق اإلجراءات المحددة في المقرر الحالي ،والمعايير الخاصة بتمويل األنشطة المتعلقة
بالتزامات االمتثال ألطراف المادة  ،5عند االتفاق عليها ،فيما يتعلق بضوابط الهيدروفلوروكربون-
 23في أطراف المادة  5األخرى.
(المقرر )85/82

البند  12من جدول األعمال :مسائل ذات صلة بالصندوق المتعدد األطراف الناجمة عن االجتماع األربعين
للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في
بروتوكول مونتريال
 .323عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70التي تحتوي على مذكرة من األمانة
بشأن المسائل المتعلقة بما يلي :كفاءة استخدام الطاقة والمبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية وزيادة انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-العالمية .ونظرا ً ألن أول مسألتين كانتا موضوع بنود
أخرى على جدول األعمال ،ركزت ممثلة األمانة على مسألة انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-العالمية .وطلب
توجيهات اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كانت النظرة العامة للسياسات واإلجراءات في إطار بروتوكول مونتريال
والصندوق المتعدد األطراف لضمان االمتثال المستمر التي وردت في المذكرة شكلت مدخالت كافية للوثيقة التي
ستقدمها أمانة األوزون إلى االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية عمالً بالمقرر .3/XXX
وطلب أيضا توجيهات اللجنة التنفيذية بشأن العمل اإلضافي الذي قد ترغب في إسناده إلى األمانة وبشأن التعديالت
الممكنة لمشروع برنامج الرصد والتقييم لعام  2019في إطار البند ( 6د) من جدول األعمال.
 .324وبعد العرض  ،قدم األعضاء تعليقات عامة واقتراحات محددة تتعلق بكل من المعلومات التي ستقدم إلى
االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية والطرائق التي يمكن بها أن يجمع الصندوق المتعدد
األطراف المعلومات ذات الصلة ويستخدمها ويحسن نظمه وإجراءاته لكي يتغلب على تحدي انبعاثات
الكلوروفلوروكربون 11-غير المبررة.
 .325وأعربت العضوة األولى التي أخذت الكلمة عن وجهة نظر مفادها أن مسألة انبعاثات الكلوروفلوروكربون-
 11غير المبررة كانت واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها بروتوكول مونتريال على اإلطالق .ومن شأن
االستجابة الناجحة لهذا التحدي أن تكفل صحة البروتوكول وسمعته في المستقبل .ولذلك كان من األهمية بمكان تحديد
فرص التحسين ،بل ومواطن الضعف التي قد توجد في إطار سياسات وإجراءات الصندوق المتعدد األطراف أيضا،
من أجل تعزيز بروتوكول مونتريال وجميع مؤسساته .وجادلت لصالح تجاوز مجرد دراسة أطر السياسات أو نظم
الرصد والتحقق .وينبغي أن يكون الهدف هو الحصول على تقارير متسقة من تلك األطر والنظم لتمكين التقييم
وربطت مسألة
الجاري ألداء الصندوق المتعدد األطراف وتحديد الفرص ومواطن الضعف في الوقت الحقيقيُ .
انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-غير المبررة بمسائل أخرى ،مثل عدم وجود تقارير إبالغ علمية عن رباعي
ﮐلوريد الﮐربون وصعوبة العثور علﯽ مصدر الكلوروفلوروكربون 12-بإنتاج مشترك .وكانت اللجنة التنفيذية في
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موقف يسمح لها بتقديم مدخالت محددة بشأن المشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف ،والتي من شأنها
أن تسهم في العملية الجماعية إليجاد أفضل الحلول.
 .326وأشارت العضوة إلى أن الصندوق المتعدد األﻃراف لعب دورا ً في ضمان االمتثال ،مع بروتوكول مونتريال
ومع االتفاقات المبرمة بين البلدان واللجنة التنفيذية .ولذا ينبغي تقديم معلومات إلى األطراف عن األحكام المحددة في
االتفاقات الرامية إلى ضمان االمتثال ،مثل :إعادة األموال إلى الصندوق المتعدد األطراف؛ وعقوبات لعدم االمتثال؛
وإجراءات الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالتغييرات الرئيسية في األنشطة بموجب االتفاق؛
وتخفيضات مستدامة في جميع االتفاقات المتعددة السنوات؛ والملكية القطرية لالمتثال الطويل األجل لبروتوكول
مونتريال .وينبغي أن تقدم األمانة المزيد من المعلومات عن األحكام الواردة في االتفاقات التي اشترطت اإلبالغ والتي
كانت تتعلق بالتعزيز المؤسسي وتهدف إلى ضمان االمتثال المستدام طويل األجل لبروتوكول مونتريال بعد إتمام
المشروع .وفيما يتعلق بمسألة نظم الترخيص ،كان من الضروري تجاوز المعلومات المتعلقة بوجودها للنظر في
إمكانية إنفاذها .كما أعربت العضوة عن أملها في أن تقيم األمانة ما إذا كان نموذج االتفاقات للمرحلة الثانية من خطط
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيمكن من إظهار الفرص و /أو مواطن الضعف فيما يتعلق بتحقيق
االمتثال المستدام طويل األجل .واختتمت بقولها إن مدخالت الصندوق المتعدد األطراف كانت في غاية األهمية لفهم
التحديات التي تواجه بروتوكول مونتريال وإيجاد أفضل الحلول للمستقبل.
 .327وذكر أحد األعضاء عددا من المسائل المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة التي استحقت المزيد من التحليل ،بما
في ذلك اإلنتاج والمخزونات والحركة خالل مناطق التجارة الحرة ،واالستيراد والتصدير .وباإلضافة إلﯽ ذلك ،لزم
الرصد القوي والتحقق واإلبالغ لضمان توفر الدروس المستفادة من المسائل السابقة والحالية ،بما في ذلك زيادة
انبعاثات الﮐلوروفلوروﮐربون ،11-واإلجراءات المستقبلية المستنيرة.
 .328وقالت عضوة أخرى ،مشيرة إلى طلب معلومات عن إجراءات ضمان االمتثال اللتزامات بروتوكول
مونتريال المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في الفقرة  6من المقرر  ،3/XXXإن خطورة المسألة تطلبت من
جميع مؤسسات وأطراف بروتوكول مونتريال العمل سويا لمعالجة المسألة وتقديم مدخالت .وكانت المعلومات الزمة
ليس فقط عن اإلطار والنظم الموجودة ،بل أيضا عن كيفية عمل هذه النظم في اإلبالغ عن المعلومات الالزمة .ومع
ذكر اإلشارة الواردة في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70إلى الشواغل المحتملة المتعلقة بأنظمة
الرصد الموجودة في إطار إزالة المواد الخاضعة للرقابة ،قالت إنه سيكون مفيدا أن يطلب من األمانة النظر في كيفية
تعزيز هذه األنظمة وما هي األدوات الالزمة لتحديثها ،بما في ذلك أنشطة الرصد بعد إغالق المشروعات .ويمكن
أيضا إجراء استعراض لعمليات التحقق لتحديد ما إذا كانت قد التزمت باالختصاصات التي تعمل بموجبها وما الذي
يمكن عمله لتحسينها .وباإلضافة إلى ذلك ،تحت الراية األوسع لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،سيكون
مفيدا إجراء تقييم آلليات رصد إعادة التوجيه من االستخدامات غير الخاضعة للرقابة إلى االستخدامات الخاضعة
للرقابة في مرافق اإلنتاج وإزالة اإلنتاج بعد إتمام المشروع  .وفيما يتعلق بمسألة التجارة غير المشروعة ،يمكن تنفيذ
العمل بالتعاون مع أمانة األوزون إليجاد طرائق محسنة لإلبالغ عن التجارة غير المشروعة بطريقة غير قضائية،
وبالتالي اكتساب فهم أفضل لهذه التجارة وتحديد مصادر الهيدروفلوروكربون .12-وأخيرا ً ،اقترحت أن يُطلب من
برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) االستمرار في وضع مسائل الرصد والتقييم في جدول أعمال اجتماعات الشبكة
اإلقليمية.
 .329وقال أحد األعضاء من المحتمل أن يتداخل العديد من المسائل التي اقترحتها كبيرة موظفي الرصد والتقييم
باعتبارها مكونات ممكنة ل برنامج عمل الرصد والتقييم مع عمل أمانة األوزون ،بما في ذلك تقييم تقارير االتجار غير
المشروع في المواد المستنفدة لألوزون المقدمة من األطراف واالتجار غير المشروع المحتمل في المواد الخاضعة
للرقابة والتحقق من اإلبالغ بموجب المادة  7من البروتوكول .وأوضح ممثل األمانة أن البنود المدرجة هي اقتراحات
أولية ،وأن اللجنة هي التي تقرر أيها األنسب لكي يحظى بمزيد من االهتمام.

89

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

 .330وقال عضو آخر أنه كان من الضروري إجراء تقييم دقيق وحاسم لإلجراءات الموجودة من أجل إنشاء نظام
فعال ومستدام الستعراض األنشطة .وينبغي تحديد أوجه القصور في النظام الحالي وتصحيحها قبل إضافتها إلى قائمة
األنشطة التي ستنفذ.
 .331وعقب المناقشة ،اقترح الرئيس بدء تكليف فريق من أعضاء اللجنة المهتمين بتقديم توصيات معينة إلى
األمانة بشأن الخطوات المستقبلية .وينبغي أن يقدم الفريق إلى األمانة توجيهات واضحة ومحددة عن كيفية تنقيح
المعلومات التي ستقدم إلى أمانة األوزون من أجل التقرير الذي سيقدم إلى االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل
المفتوح العضوية عمالً بالمقرر  ،3/XXXومراعاة أن تكون هذه المعلومات تقديرا واقعيا لإلجراءات الموجودة
داخل الصندوق المتعدد األطراف .كما ينبغي أن يصدر الفريق توصية بشأن العمل الذي ترغب اللجنة التنفيذية في
إسناده إلى األمانة ،مع تحديد االجتماع المستقبلي للجنة التنفيذية الذي سيقدم فيه هذا العمل .وفيما يتعلق بمسألة التوجيه
الذي طلبته األمانة بشأن التعديالت المحتملة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ،2019ذ ّكر الرئيس األعضاء بأن
فريقا آخر كان يناقش هذه المسألة ذاتها في إطار البند ( 6د) من جدول األعمال .ولذلك ،فمن المستحسن أن يناقش
الفريق هذه المسألة في إطار بند جدول األعمال الحالي لكي يتجنب أي تداخل بين مناقشاته ومناقشات الفريق اآلخر،
إما عن طريق معالجة المسألة بعبارات عامة وتقاسم استنتاجاتها ،أو باستبعاد المسألة من مداوالته بالكامل .وأخيراً،
ينبغي أن يقدم الفريق الذي شكل بموجب هذا البند من جدول األعمال توجيهات لليونيب بشأن المساعدة على االمتثال
التي يمكن أن يقدمها لجميع بلدان المادة  5فيما يتعلق باألنشطة المحددة التي اقترحتها األمانة في المذكرة أو في
األنشطة المحتملة األخرى.
.332

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

أن تحيط علما بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70التي قدمتها األمانة بشأن المسائل

ذات الصلة بالصندوق المتعدد األطراف إعماال لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي
والثمانين لثالث مسائل تتعلق بالمناقشات التي كان من المقرر إجراؤها في االجتماع
األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

(ب)

()1

كفاء ة استخدام الطاقة ذات الصلة بالمبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية؛

()2

المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة 5؛

()3

الزيادة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون11-؛

أن تطلب من األمانة تزويد أمانة األوزون بمعلومات حسب الطلب وبطريقة آنية ،لتمكينها من تزويد
األطراف بنظرة عامة إلى االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية ،تعرض
اإلجراءات بموجب البروتوكول والصندوق المتعدد األطراف مع إشارة إلى المواد الخاضعة للرقابة
التي استعرضتها األطراف وكفلت امتثالها المستمر اللتزامات البروتوكول ولشروط االتفاقات
بموجب الصندوق ،بما في ذلك فيما يتعلق بالرصد واإلبالغ والتحقق ،بما يتماشى مع الفقرة  6من
الوثيقة
في
الواردة
المعلومات
إلى
استنادا
،3/XXX
المقرر
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70وإعادة التأكيد على المقرر  ،72/81الذي طلبت فيه اللجنة
التنفيذية من األمانة تقديم المعلومات ذات الصلة ألمانة األوزون ،حسب الضرورة ،وفقا للمبادئ
التوجيهية واإلجراءات والسياسات والمقررات الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف وبروتوكول
مونتريال؛ و
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(ج)

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين تشمل نظرة
عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص ،بما في ذلك شروط
وممارسات النظم لإلبالغ إلى اللجنة التنفيذية التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف.
(المقرر )86/82

البند  13من جدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
 .333قدم منسق الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/71التي تحتوي
على توصيات لنظر اللجنة التنفيذية .وقال إن الفريق الفرعي قد اجتمع مرتين على هامش االجتماع الحالي ،وإنه
تناول بحث جميع البنود على جدول أعماله .وغير أنه نظرا لضيق الوقت ،اتفق الفريق الفرعي على تأجيل النظر في
المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج الهيدروكلورروفلوروكربون إلى االجتماع الثالث والثمانين.
 .334وأمضى الفريق العامل معظم وقته في النظر في تقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في
الصين في عام  .2017وقد أنشأ اثنين من منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-وهما  Fujian Sannongو
 Liaocheng Fuerقد أقاما خطوطا متكاملة إلنتاج المواد األولية على النحو المبلغ عنه في وثيقة ما قبل الدورة،
ومرفقين متكاملين آخرين وهما  Zhejiang Jusheng Fluorochemicalو Inner Mongolia Yonghe
 Flurochemicalعلى النحو المبلغ عنه شفويا في االجتماع الثاني والثمانين .ونظرا ألن عملية التحقق الحالية لم
تشمل المصانع المنشأة بعد عام  ،2010اعتبر الفريق الفرعي أنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات إضافية
عن إدارة الهيدروفلوروكربون 23-في مثل هذه المصانع .وأوصى الفريق الفرعي بأن يدرج البنك الدولي ،في تقرير
التحقق السنوي لقطاع إنتاج المواد الهي دروكلوروفلوروكربونية ،المعلومات الوطنية التي قدمتها حكومة الصين عن
إدارة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المولد في جميع خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المنشأة
بعد عام .2010
 .335ونظر الفريق الفرعي أيضا في التقرير المرحلي لعام  2017بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وأوصى بأن البنك الدولي ينبغي أن يعيد األرصدة المتبقية للمرحلة
األولى من هذه الخطة في االجتماع الرابع والثمانين ،بجانب العقوبة البالغة  133.146دوالرا أمريكيا التي ستسدد
إلعادة توجيه استخدام كمية قدرها  887,64أطنان مترية من تعويضات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 .336ولم يتم مناقشة المذكرة التفسيرية التي أعدتها األمانة بشأن المسائل المتبقية التي ينبغي معالجتها بالعالقة إلى
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بسبب المسألة التي لم تحل
لالنبعاثات العالمية غير المشروعة للكلوروفلوروكربون .11-غير أن الفريق الفرعي أوصى بأن تنظر اللجنة التنفيذية
في المعلومات الواردة في المذكرة التفسيرية عند مناقشة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماع الحق.
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) :تقرير التحقق من قطاع إنتاج
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2017
.337

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير التحقق لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2017في الصين
الذي بحثه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

(ب)

أن تطلب من البنك الدولي ،في عملية التحقق لعام  2018التي ستجرى في عام :2019
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()1

التحقق ،لمرة واحدة ،من أن خطوط اإلنتاج المنشأة مؤخرا للهيدروكلوروفلوروكربون22-
في  Fujian Sannongو  Liaocheng FuerوZhejiang Jusheng Fluorochemical
وفي  Inner Mongolia Yonghe Flurochemicalللهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
كانت متكاملة أفقيا مع اإلنتاج في مرافق المصب وأن جميع المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم إنتاجها في الخطوط الجديدة يتم توجيهها إلى
االستخدام كمواد أولية؛

()2

التحقق من أن المعدات الرئيسية قد تم تدميرها في
 ،Technology Co. Ltdالذي تم إغالقه في عام 2017؛

()3

أن يدرج ،في تقرير التحقق السنوي لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين،
المعلومات الوطنية عن إدارة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المولد في جميع
خطوط إنتاج المواد األولية للهيدروكلوروفلوروكربون ،22-التي أنشئت بعد عام ،2010
بما في ذلك خطوط اإلنتاج األربعة للهيدروكلوروفلوروكربون ،22-والتي تم إبالغ اللجنة
التنفيذية عن إنشائها في اجتماعيها الرابع والسبعين والثاني والثمانين؛

Shangdong China Fluoro

(ج)

أن تطلب من البنك الدولي أن يدرج في تقرير التحقق السنوي لقطاع إنتاج المواد
الهيدروفلوروكربونية ،المعلومات الوطنية التي قدمتها حكومة الصين عن إدارة المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-المولد في جميع خطوط إنتاج المواد األولية العاملة
بالهيدروكلوروفلوروكربون 22-والتي أنشئت بعد عام  ،2010بما في ذلك خطوط اإلنتاج األربعة
للهيدروكلوروفلوروكربون ،22-التي تم إبالغ اللجنة التنفيذية عن إنشائها في اجتماعيها الرابع
والسبعين والثاني والثمانين؛

(د)

أن تطلب إلى األمانة تقديم وثيقة لنظر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج على هامش االجتماع
الثالث والثمانين ،تحتوي على استعراض للمبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم خالل التحقق
من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33؛ وتحليل لجوانب المبادئ التوجيهية والشكل العام التي يمكن
إدخال تحسينات عليهما لدعم االمتثال من خالل تعزيز رصد إنتاج المواد المستنفدة لألوزون
والتكاليف المرتبطة بها.
(المقرر )87/82

الصين :خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) :التقرير المرحلي
لعام 2017
.338

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي للفترة  2018-2017عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) في الصين الذي بحثه الفريق
الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

(ب)

اإلحاطة علما بأن البنك الدولي سيقدم تقرير إتمام المشروع ويعيد األرصدة المتبقية من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الرابع والثمانين؛
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(ج)

اإلحاطة علما بالفوائد المستحقة في عام  2017بقيمة  13.076دوالرا أمريكيا التي ستخصم من
الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
عند الموافقة عليها؛

(د)

اإلحاطة علما بأن العقوبة البالغة  133.146دوالرا أمريكيا ،المرتبطة بإعادة توجيه كمية قدرها
 887,64أطنان مترية من قدرة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نحو إنتاج المواد األولية
بواسطة مرفق  ،Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co. Ltd.سيتم إدراجها
في األرصدة التي يعيدها البنك الدولي للصندوق المتعدد األطراف ،في االجتماع الرابع والثمانين،
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تماشيا مع المقرر
(79/80د)؛

(ه)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي ،أن تقدم التقرير المرحلي النهائي للمرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )88/82

الصين :خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) :المسائل المتبقية التي
ينبغي معالجتها (المقرر (71/81د))
.339

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقديم المذكرة التفسيرية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الذي بحثه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛ و

(ب)

أن تنظر في المعلومات الواردة في المذكرة التفسيرية في مناقشاتها بشأن المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في اجتماع قادم.
(المقرر )89/82

البند  14من جدول األعمال :مسائل أخرى
خطاب من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 .340أبلغ الرئيس اللجنة بأن أمانة الصندوق استلمت رسالة من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
مؤرخة  5سبتمبر/أيلول  ،2018موجهة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
) .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.2وأخطرت الرسالة األمانة واللجنة التنفيذية بخطر عدم امتثال البلد التفاقه
مع اللجنة التنفيذية لخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام .2018
 .341وقال أحد األعضاء إن من المعلومات المقدمة إلى اللجنة التتنفيذية بشأن هذه المسألة ،ال يبدو أن هناك مشكلة
امتثال أو عدم امتثال تستحق المزيد من النظر فيها.
.342

وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالرسالة من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
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التغيير في الوكالة المنفذة بالنسبة للفلبين
 .343أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية بوجود تبادل للرسائل مع حكومة الفلبين بشأن مسألة تغيير في الوكالة
ال منفذة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد واألنشطة التمكينية للتخفيض
التدريجي للهيدروفلوروكربون.
 .344وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالمعلومات المقدمة ووافقت على مناقشة مستفيضة للمسألة في اجتماعها الرابع
والثمانين.
تواريخ وأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة التنفيذية
 .345عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.4التي تحتوي على خيارات لتواريخ
وأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة التنفيذية.
.346

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تعقد اجتماعها الرابع والثمانين من  16إلى  20ديسمبر /كانون األول  2019في مونتريال ،مع
خيار باجتماع متعاقب مع االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول من  11إلى 15
نوفمبر /تشرين الثاني  ،2019على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في االجتماع الثالث والثمانين؛

(ب)

أن تعقد اجتماعها الخامس والثمانين من  25إلى  29مايو /أيار  2020في مونتريال ،في مكان يتم
تحديده فيما بعد؛

(ج)

أن تقوم بمبادرة حجز مؤقت لعقد اجتماعها السادس والثمانين من  2إلى  6نوفمبر /تشرين الثاني
 ،2020في مونتريال.
(المقرر )90/82

البند  15من جدول األعمال :اعتماد التقرير
.347

اعتمدت

اللجنة

التنفيذية

تقريرها

على

أساس

مشروع

التقرير

الوارد

في

الوثيقة

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/L.1

 .348وعقب اعتماد التقرير ،أعرب ممثل الصين ،بصفته عضو مختار في وفد الهند ،عن خيبة أمله بعدم الموافقة
على طلبات الشرائح المقدمة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
وقال إن الصين قد استوفت جميع الشروط في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية وإن هناك قلق شديد بأن عدم الموافقة قد
يعرض للخطر امتثال البلد اللتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .2020وتأكيدا على التزام الصين
بإزالة المواد المستنفدة لألوزون ،قال ،بالعالقة إلى مسألة الزيادة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون ،11-إن
الصين اتخذت إجراءات فورية للتحقيق في المسألة وإنها تتعاون مع األطراف والمنظمات الدولية في جهودها المبذولة
للقيام بذلك .وأضاف أن المسألة لم يتم حلها بعد وبالتالي ينبغي إال تؤثر على مسألة خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين .وقال إن المناقشات خالل االجتماع كانت صعبة ولكنها أدت إلى فهم متبادل،
وأعرب عن شكره ألعضاء اللجنة التنفيذية اآلخرين.
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البند  16من جدول األعمال : :اختتام االجتماع
 .349أعلن الرئيس أن االجتماع الحالي سيكون آخر اجتماع يحضره السيد حسام الدين أحمدزاي من السويد
والسيدة جوليا آن ديرينغ من األمانة .وصفق المشاركون للسيد أحمدزاي والسيدة ديرينغ على السنوات الكثيرة للعمل
مع اللجنة التنفيذية واإلسهام فيه.
 .350وعقب التبادل المعتاد للمجامالت ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  16:45مساء الجمعة،
 7ديسمبر /كانون األول .2018
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول األول :حالة الصندوق من  1991إلى ( 2018بالدوالرااألمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الدخل
اإلسهامات التي وصلت :
دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة

3,479,949,330
0
167,534,781
222,126,796
0
21,841,581

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

3,891,452,487

تخصيصات **واحتياطيات
برنامج األمم المتحدة االنمائي .
برنامج األمم المتحدة للبيئة.
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

901,346,521
327,805,914
922,390,267

البنك الدولي .

1,276,180,785

مشروعات غير محددة

-

ناقص التصحيحات

-

مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة

3,427,723,487

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية ((2020 -1991
تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2020

132,643,505
9,056,982
3,661,133
1,699,806

أجر أمانة الخزانة ()2020-2003
تكاليف الرصد و التقييم ()2018-1999
تكاليف المراجعة التقنية ()2010-1998
تكاليف استراتيجية االعالم ()2004-2003
بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004

104,750
167,534,781

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

33,638,558

مجموع التخصيصات واالحتياطات

3,776,063,002

أموال نقدية
أذونات صرف:

115,389,485

2018
غير مجدولة

0
0
0

رصيد متوفر لتخصيصات جديدة ***
115,389,485
* بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة (الصين) ذات قيمة  890.303دوالر أمريكي (*).
**تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد)**(
وتعكس أرقام األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام  2017و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2017إلى .2020
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :2موجز حالة اإلسهامات و اإليرادات األخرى في الفترة ( 2018-1991دوالر أمريكي)
الرصيد المتاح لتخصصات جديدة
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الوصف

2000-2002

2003-2005

2006-2008

إسهامات متعهد بها

235,029,241

424,841,347

472,567,009

440,263,109

474,167,042

368,153,731

399,781,507

397,073,537

436,198,530

165,335,973

3,813,411,026

1991-1993

1997-1999

1994-1996

2009-2011

2015-2017

2012-2014

1991-2018

2018

دفعات نقدية  /وصلت

206,611,034

381,555,255

418,444,981

407,980,375

418,221,079

340,069,872

377,140,516

375,610,017

413,798,497

140,517,702

3,479,949,330

مساعدة ثنائية

4,366,255

11,909,814

21,358,066

21,302,696

47,349,203

18,827,450

13,689,195

12,479,347

14,075,680

2,177,075

167,534,781

إذونات صرف

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مجموع الدفعات

210,977,289

393,465,069

439,803,048

429,283,071

465,570,282

358,897,322

390,829,712

388,089,364

427,874,177

142,694,777

3,647,484,110

إسهامات متنازع فيها

0

8,098,267

0

0

0

32,471,642

405,792

3,477,910

1,301,470

1,330,693

47,085,774

تعهدات غير مسددة

24,051,952

31,376,278

32,763,961

10,980,038

8,596,761

9,256,410

8,951,796

8,984,173

8,324,353

22,641,196

165,926,916

نسبة المدفوعات إلى التعهدات

89.77%

92.61%

93.07%

97.51%

98.19%

97.49%

97.76%

97.74%

98.09%

86.31%

95.65%

الفوائد المكتسبة

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

10,544,631

6,615,053

7,452,756

2,120,599

222,126,796

إيرادات متنوعة

1,442,103

1,297,366

1,223,598

1,125,282

1,386,177

3,377,184

3,547,653

5,804,410

1,782,834

854,973

21,841,581

217,743,036

423,288,168

485,712,161

484,354,955

486,330,908

405,812,320

404,921,996

400,508,827

437,109,767

أرقام متراكمة

1991-1993

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2017

مجموع التعهدات

مجموع الدخل

145,670,349
2018

3,891,452,487
1991-2018

235,029,241

424,841,347

472,567,009

440,263,109

474,167,042

368,153,731

399,781,507

397,073,537

436,198,530

165,335,973

3,813,411,026

مجموع الدفعات

210,977,289

393,465,069

439,803,048

429,283,071

465,570,282

358,897,322

390,829,712

388,089,364

427,874,177

142,694,777

3,647,484,110

نسبة المدفوعات إلى التعهدات

89.77%

92.61%

93.07%

97.51%

98.19%

97.49%

97.76%

97.74%

98.09%

86.31%

95.65%

مجموع الدخل

217,743,036

423,288,168

485,712,161

484,354,955

486,330,908

405,812,320

404,921,996

400,508,827

437,109,767

145,670,349

3,891,452,487

مجموع اإلسهامات غير المسددة

24,051,952

31,376,278

32,763,961

10,980,038

8,596,761

9,256,410

8,951,796

8,984,173

8,324,353

22,641,196

165,926,916

كنسبة مئوية من مجموع التعهدات
إسهامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد
االنتقالي

10.23%

7.39%

6.93%

2.49%

1.81%

2.51%

2.24%

2.26%

1.91%

13.69%

4.35%

24,051,952

31,376,278

32,763,961

9,811,798

7,511,984

5,940,206

6,211,155

5,000,737

1,115,572

4,425,213

128,208,857

10.23%

7.39%

6.93%

2.23%

1.58%

1.61%

1.55%

1.26%

0.26%

2.68%

3.36%

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

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

التحاد الروسي  ،سلوفاكيا  ،سلوفينيا  ،طاجكستان  ،أوكرانيا  ،أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد  2004طبقــــا للمقـــــــرر XIV/39
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 3موجز حالة االسهامات لفترة ( 2018-1991دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

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

*

دفعات نقدية

اسهامات متفق عليها

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

خسائر/مكاسب الصرف
المبلغ السلبي=مكسب

اسهامات غير مسددة

134,154

118,987

0

0

15,167

0

82,213,764

80,602,856

1,610,907

0

0

2,923,546

40,816,051

40,684,261

131,790

0

0

292,517

1,364,061

311,683

0

0

1,052,378

0

3,552,654

403,348

0

0

3,149,306

0

50,720,382

50,720,383

0

0

-0

2,307,848

1,842,144

1,842,144

0

0

0

0

141,129,038

131,076,467

10,052,571

0

-0

-430,222

1,178,155

1,178,155

0

0

-0

158,056

1,185,862

1,185,862

0

0

0

55,419

13,051,475

12,763,905

287,570

0

0

726,085

33,686,395

33,525,342

161,053

0

0

106,152

813,324

813,324

0

0

0

56,753

26,328,442

25,929,284

399,158

0

0

-19,347

292,563,514

263,154,707

17,163,307

0

12,245,500

-4,126,552

413,672,025

344,370,365

66,667,648

-0

2,634,012

8,836,234

24,058,727

15,757,570

0

0

8,301,157

-1,340,447

13,666

13,666

0

0

0

0

8,812,897

8,766,403

46,494

0

0

-76,259

1,543,567

1,543,567

0

0

0

51,218

15,328,964

15,328,964

0

0

0

986,657

17,011,887

3,824,671

70,453

0

13,116,763

0

230,480,526

210,326,216

18,239,731

0

1,914,579

8,631,007

709,816,474

690,124,142

19,692,335

0

-3

0

2,297,863

1,343,850

0

0

954,013

0

286,549

286,549

0

0

0

0

1,084,831

1,084,830

0

0

0

-2,483

391,999

391,999

0

0

0

0

1,694,463

1,201,495

0

0

492,968

0

3,598,651

3,598,651

0

0

0

15,647

404,873

332,205

0

0

72,668

15,485

300,905

300,905

0

0

0

-572

80,261,286

80,261,285

0

0

0

-0

11,715,915

11,715,914

0

0

0

376,317

33,292,008

33,292,007

0

0

0

1,691,681

16,915

16,915

0

0

0

0

21,886,545

21,773,545

113,000

0

0

1,129,253

19,389,858

17,396,155

47,935

0

1,945,769

198,162

3,177,136

3,177,136

0

0

-0

0

135,812,069

24,222,896

666,676

0

110,922,497

6,576,265

52,731

52,731

0

0

0

3,429

531,221

459,245

71,976

0

0

0

4,581,069

4,564,547

16,523

0

-0

207,776

2,748,943

2,748,943

0

0

0

0

3,793,691

3,763,691

30,000

0

0

0

124,637,783

119,384,634

6,445,880

0

-1,192,731

3,683,036

51,313,131

49,738,778

1,574,353

0

-0

777,158

56,126,733

54,213,502

1,913,230

0

1

-1,748,431

144,899

49,086

0

0

95,813

0

293,245

5,764

0

0

287,481

0

10,521,359

1,303,750

0

0

9,217,609

0

559,639

559,639

0

0

0

0

266,441,881

265,876,881

565,000

0

-0

1,577,170

863,844,112

842,276,922

21,567,191

0

-1

0

890,574

188,606

0

0

701,968

0

3,813,411,026

3,479,949,330

167,534,781

-0

165,926,916

33,638,558

47,085,774

0

0

0

47,085,774

0

3,860,496,801

3,479,949,330

167,534,781

0

213,012,691

33,638,558

ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع  39باألخذ باالعتبار تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع
 40وهي 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 باالعتبار مساهمته لسنة  2005البالغة قيمتها  5.764دوالر أمريكي .

***

مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط.
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :4حالة االسهامات لعام ( 2018دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف
أندورا

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

الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

المجموع
إسهامات متنازع فيها*
المجموع

اسهامات متفق عليها

دفعات نقدية

أذونات الصرف

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

15,167
5,889,667

5,889,667

15,167
0

1,814,500
151,167
141,167
2,230,333
113,333
7,361,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
16,101,333
1,187,000
2,500
405,667
58,000
844,333
1,083,667
9,445,500
23,099,784
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
40,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
10,000
259,500
11,247,500
36,631,357
58,000

1,814,500
0
77,000
2,230,333
113,333
7,061,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
0
13,186,016
0
2,500
405,667
58,000
844,333
0
7,159,159
23,009,384
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
0
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
0
463,667
4,658,454
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
0
0
11,247,500
36,631,357
0

0
151,167
64,167
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
12,245,500
2,693,135
1,187,000
0
0
0
0
1,083,667
1,914,579
0
0
0
0
0
0
40,333
0
0
0
0
0
987,833
0
3,123,879
0
0
0
-1,192,731
0
0
10,000
259,500
0
0
58,000

300,000

222,182

371,762
90,400

1,192,731

165,335,973

140,517,702

2,177,075

0

166,666,666

140,517,702

2,177,075

0

1,330,693

22,641,196
1,330,693

)*( مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق باليابانن ( 1.295.383دوالر أمريكي) وبالواليات المتحدة األمريكية ( 35.310دوالر أمريكي)*

23,971,889
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 5حالة االسهامات لفترة ( 2017-2015دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف
أندورا

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

الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان
المجموع

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

دفعات نقدية

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

48,504
12,574,443

48,504
12,574,443

0
0

0
0

0
0

4,838,190
242,517
339,522
6,050,769
284,955
18,091,677
763,926
284,955
2,340,276
4,092,453
242,517
3,146,643
33,909,768
43,295,127
3,868,128
6,063
1,612,731
163,698
2,534,289
2,400,906
26,967,753
65,679,333
733,611
284,955
54,567
442,590
491,094
97,005
72,756
10,028,028
1,533,912
5,159,523
5,583,927
2,873,811
1,370,214
14,781,336
18,189
1,036,755
606,288
18,024,984
5,820,378
6,347,850
18,189
600,227
31,399,728
94,948,529
90,942

4,838,190
0
226,348
6,050,769
284,955
18,091,677
763,926
284,955
2,340,276
4,092,453
242,517
3,146,643
32,748,542
34,636,101
0
6,063
1,612,731
163,698
2,534,289
0
24,877,303
65,359,260
733,611
284,955
54,567
442,590
491,094
64,670
72,756
10,028,028
1,533,912
5,159,523
5,583,927
1,915,874
1,370,214
14,114,660
18,189
1,036,755
606,288
16,846,755
5,820,378
6,347,850
0
0
31,399,728
94,948,529
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,161,226
8,659,026
0
0
0
0
0
0
2,090,450
320,073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666,676
0
0
0
1,178,229
0
0
0
0
0
0
0

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

0
242,517
113,174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
-0
-0
3,868,128
0
0
0
0
2,400,906
0
0
0
0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
-0
957,937
0
-0
0
-0
0
0
0
0
18,189
600,227
0
-0
90,942

436,198,530
1,301,470

413,798,497
0

14,075,680
0

-0
0

8,324,353
1,301,470

14,075,680

-0

9,625,823

إسهامات متنازع فيها*
413,798,497
437,500,000
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 6حالة االسهامات لعام ( 2017دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

دفعات نقدية

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

أندورا

16,168

16,168

0

أستراليا

4,191,481

4,191,481

0

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

1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
32,083,333

1,612,730
0
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
10,472,252
11,545,367
0
2,021
537,577
54,566
844,763
0
8,706,751
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
0
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
0
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
0
0
10,466,576
32,083,333

0
80,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
0
957,937
0
0
0
0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
0

أوزبكستان

30,314

0

المجموع

145,833,333

138,436,246

الواليات المتحدة األمريكية

831,004
2,886,342

-0

282,500

30,314
3,999,846

-0

3,397,242
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 7حالة االسهامات لعام ( 2016دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف
أندورا

دفعات نقدية

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

16,168
4,191,481

16,168
4,191,481

0
0

1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
31,233,927
30,314

1,612,730
0
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,018,799
11,545,367
0
2,021
537,577
54,566
844,763
0
7,463,801
21,753,838
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,260,436
6,063
345,585
202,096
4,830,099
1,940,126
2,115,950
0
0
10,466,576
31,233,927
0

0
80,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
0
30,314

المجموع

144,983,927

135,896,531

إسهامات متنازع فيها*
المجموع

849,406

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

الواليات المتحدة األمريكية
أوزبكستان

145,833,333

135,896,531

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

284,457
2,886,342

-0

1,525,450
139,273

666,676

1,178,229

6,680,427
6,680,427

-0
-0

2,406,970
2,406,970
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 8حالة االسهامات لعام ( 2015دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

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

دفعات نقدية

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

16,168

16,168

0

4,191,481

4,191,481

0

1,612,730

1,612,730

0

80,839

0

80,839

113,174

0

113,174

2,016,923

2,016,923

0

94,985

94,985

0

6,030,559

6,030,559

0

254,642

254,642

-0

94,985

94,985

0

780,092

780,092

0

1,364,151

1,364,151

0

80,839

80,839

0

1,048,881

1,048,881

0

11,303,256

11,257,491

45,765

0

14,431,709

11,545,367

2,886,342

-0

1,289,376

0

1,289,376

2,021

2,021

0

537,577

537,577

0

54,566

54,566

0

844,763

844,763

0
800,302

800,302

0

8,989,251

8,706,751

282,500

0

180,800

0

21,893,111

21,712,311

244,537

244,537

0

94,985

94,985

0

18,189

18,189

0

147,530

147,530

0

163,698

163,698

0

32,335

32,335

0

24,252

24,252

0

3,342,676

3,342,676

0

511,304

511,304

0

1,719,841

1,719,841

0

1,861,309

1,861,309

-0

957,937

957,937

0

456,738

456,738

0

4,927,112

4,927,112

-0

6,063

6,063

0

345,585

345,585

-0

202,096

202,096

0

6,008,328

6,008,328

0

1,940,126

1,940,126

0

2,115,950

2,115,950

0

6,063

0

6,063

200,076

0

200,076

10,466,576

10,466,576

0

31,631,269

31,631,269

-0

30,314

0

30,314

145,381,269

139,465,721

3,395,407

452,064
145,833,333

2,520,142
452,064

139,465,721

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

3,395,407

2,972,206
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 9حالة االسهامات لفترة ( 2014-2012دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

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

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

دفعات نقدية

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

35,720

35,787

0

0

-67

9,863,697

9,863,697

0

0

0

4,342,476

4,342,476

0

0

0

76,542

0

0

0

76,542

214,317

0

0

0

214,317

5,485,501

5,485,501

0

0

0

193,906

193,906

0

0

0

16,364,653

16,364,653

0

0

0

164,729

164,729

0

0

0

234,728

234,728

0

0

0

1,780,874

1,780,874

0

0

0

3,755,655

3,755,655

0

0

0

204,112

204,112

0

0

0

2,888,180

2,888,180

0

0

0

31,244,394

30,205,709

1,038,685

0

0

40,914,185

32,731,348

8,182,837

0

0

3,526,029

280,000

0

0

3,246,029

5,103

5,103

0

0

0

1,484,912

1,484,912

0

0

0

214,317

214,317

0

0

0

2,541,190

2,541,190

0

0

0

1,959,472

0

0

0

1,959,472

25,508,856

24,700,925

807,931

0

0

63,937,981

62,379,038

1,558,944

0

0

386,718

128,906

0

0

257,812

193,906

193,906

0

0

0

45,925

45,925

0

0

0

331,681

331,680

0

0

1

459,251

459,251

0

0

0

86,747

86,747

0

0

0

15,308

15,308

0

0

0

9,465,679

9,465,679

0

0

0

1,393,062

1,393,062

0

0

0

4,444,532

4,444,532

0

0

0

4,225,112

4,225,112

0

0

0

2,607,527

2,607,528

0

0

-1

903,194

903,194

0

0

0

8,174,672

5,449,782

0

0

2,724,891

15,308

15,308

0

0

0

724,596

724,596

0

0

0

525,588

525,588

0

0

0

16,211,570

15,320,620

890,950

0

0

5,429,370

5,429,370

0

0

0

5,766,155

5,766,155

0

0

0

10,206

0

0

0

10,206

443,943

0

0

0

443,943

33,698,837

33,698,837

0

0

0

84,522,090

84,522,090

0

0

0

51,028

0

0

0

51,028

397,073,537

375,610,017

12,479,347

0

8,984,173

400,551,447

375,610,017

12,479,347

0

3,477,910

3,477,910

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

12,462,083
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 10حالة االسهامات لعام ( 2014دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

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

دفعات نقدية

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

11,907

11,907

0

3,287,899

3,287,899

0

1,447,492

1,447,492

0

25,514

0

25,514

71,439

0

71,439

1,828,500

1,828,500

0

64,635

64,635

0

5,454,884

5,454,884

)(0

164,729

164,729

0

78,243

78,243

0

593,625

593,625

0

1,251,885

1,251,885

0

68,037

68,037

0

962,727

962,727

0

10,414,798

9,755,199

659,599

13,638,062

5,455,225

2,688,494

1,175,343

0

1,175,343

1,701

1,701

0

494,971

494,971

0

)(0
-0

5,494,343

71,439

71,439

0

847,063

847,063

0
653,157

653,157

0

8,502,952

7,762,821

740,131

)(0

118,979

0

21,312,660

21,193,682

128,906

128,906

)(0

64,635

64,635

0

15,308

15,308

0

110,560

110,560

0

153,084

153,084

0

28,916

28,916

0

5,103

5,103

0

3,155,226

3,155,226

0

464,354

464,354

0

1,481,511

1,481,511

0

1,408,371

1,408,371

0

869,176

869,176

)(0

301,065

301,065

)(0

2,724,891

2,724,891

0

5,103

5,103

0

241,532

241,532

0

175,196

175,196

0

5,403,857

5,403,857

0

1,809,790

1,809,790

0

1,922,052

1,922,052

0

3,402

0

3,402

147,981

0

147,981

11,232,946

11,232,946

0

28,619,010

28,619,010

0

17,009

0

17,009

132,912,645

121,117,254

4,207,203

)(0

133,626,968

121,117,254

4,207,203

0

714,323

7,588,188
714,323

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

8,302,512
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 11حالة االسهامات لعام ( 2013دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

اسهامات متفق عليها

دفعات نقدية

أندورا
أستراليا
1,447,492
1,447,492
النمسا
0
25,514
أذربيجان
0
71,439
بيالروس
1,828,500
1,828,500
بلجيكا
64,635
64,635
بلغاريا
5,454,884
5,454,884
كندا
0
0
كرواتيا
78,243
78,243
قبرص
593,625
593,625
الجمهورية التشيكية
1,251,885
1,251,885
الدانمرك
68,037
68,037
استونيا
962,727
962,727
فنلندا
10,324,398
10,414,798
فرنسا
13,638,062
13,638,062
ألمانيا
0
1,175,343
اليونان
1,701
1,701
الكرسي الرسولي
494,971
494,971
هنغاريا
71,439
71,439
آيسلندا
847,063
847,063
آيرلندا
0
653,157
اسرائيل
8,502,952
8,502,952
ايطاليا
21,312,660
21,312,660
اليابان
0
128,906
كازاخستان
64,635
64,635
التفيا
15,308
15,308
ليختنشتاين
110,560
110,560
ليتوانيا
153,084
153,084
لكسمبرغ
28,916
28,916
مالطة
5,103
5,103
موناكو
3,155,226
3,155,226
هولندا
464,354
464,354
نيوزيلندا
1,481,511
1,481,511
النرويج
1,408,371
1,408,371
بولندا
869,176
869,176
البرتغال
301,065
301,065
رومــانيا
2,724,891
2,724,891
االتحاد الروسي
5,103
5,103
سان مارينو
241,532
241,532
سلوفاكيا
175,196
175,196
سلوفينيا
5,403,857
5,403,857
اسبانيا
1,809,790
1,809,790
السويد
1,922,052
1,922,052
سويسرا
0
3,402
طاجيكستان
0
147,981
أوكرانيا
11,232,946
11,232,946
المملكة المتحدة
28,364,323
28,364,323
الواليات المتحدة األمريكية
0
17,009
أوزبكستان
130,180,077
132,493,229
المجموع
969,010
إسهامات متنازع فيها*
130,180,077
133,462,239
المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)
11,907

11,907

3,287,899

3,287,899

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف
0
0
0

25,514
71,439
0
0
0
0
0
0
0
0
90,400

0

2,766,731

)(2,766,731
1,175,343
0
0
0
0
653,157
0
0
128,906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
)(0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009

2,857,131

)(543,979
969,010

2,857,131

425,031
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 12حالة االسهامات لعام ( 2012دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

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

دفعات نقدية

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

11,907

11,974

)(67

3,287,899

3,287,899

0

1,447,492

1,447,492

0

25,514

0

25,514

71,439

0

71,439

1,828,500

1,828,500

0

64,635

64,635

0

5,454,884

5,454,884

0

0

0

78,243

78,243

0

593,625

593,625

0

1,251,885

1,251,885

0

68,037

68,037

0

962,727

962,727

0

10,414,798

10,126,112

288,686

0

13,638,062

13,638,062

2,727,612

)(2,727,612

1,175,343

280,000

895,343

1,701

1,701

0

494,971

494,971

0

71,439

71,439

0

847,063

847,063

0
653,157

653,157

0

8,502,952

8,435,152

67,800

)(0

1,439,965

0

21,312,660

19,872,696

128,906

0

128,906

64,635

64,635

0

15,308

15,308

0

110,560

110,560

0

153,084

153,084

0

28,916

28,916

0

5,103

5,103

0

3,155,226

3,155,226

0

464,354

464,354

0

1,481,511

1,481,511

0

1,408,371

1,408,371

0

869,176

869,176

)(0

301,065

301,065

0

2,724,891

0

2,724,891

5,103

5,103

0

241,532

241,532

0
0

175,196

175,196

5,403,857

4,512,907

1,809,790

1,809,790

0

1,922,052

1,922,052

0

3,402

0

3,402

147,981

0

147,981

11,232,946

11,232,946

0

27,538,756

27,538,756

0

17,009

0

17,009

131,667,662

124,312,686

5,415,013

133,462,239

124,312,686

5,415,013

890,950

1,794,577

0

1,939,964
1,794,577

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

3,734,541
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الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  : 13موجز حالة االسهامات لفترة ( 2011-2009دوالر أمريكي)
إلى غاية  7ديسمبر/كانون األول 2018
الطرف

اسهامات متفق عليها

تعاون ثنائي

دفعات نقدية

اسهامات غير مسددة

أذونات الصرف

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

32,255,265

32,255,265

0

0

0

الواليات المتحدة األمريكية

87,594,208

87,594,208

0

0

)(0

أوزبكستان
المجموع الفرعي
إسهامات متنازع فيها*
المجموع

38,850

0

0

0

38,850

399,781,507

377,140,516

13,689,195

0

8,951,796

405,792

0

0

0

405,792

400,187,299

377,140,516

13,689,195

0

9,357,588

67 0

34,764

34,697

0

8,678,133

8,339,133

339,000

0

0

4,307,501

4,307,501

0

0

0

24,281

0

0

0

24,281

97,125

0

0

0

97,125

5,351,596

5,351,596

0

0

0

97,125

97,125

0

0

0

14,457,080

14,028,245

428,835

0

0

213,675

213,675

0

0

0

1,364,608

1,143,128

221,480

0

0

3,588,775

3,588,775

0

0

0

77,700

77,700

0

0

0

2,738,929

2,738,929

0

0

0

30,599,281

29,546,764

1,052,517

0

)(0

41,652,124

33,321,699

8,330,424

0

1

2,894,330

2,894,330

0

0

)(0

1,184,927

1,184,927

0

0

0

179,682

179,682

0

0

0

2,161,035

2,161,035

0

0

0

2,034,772

0

0

0

2,034,772

24,664,934

24,067,481

597,453

0

0

80,730,431

78,903,945

1,826,486

0

0

140,801

0

0

0

140,801

87,413

87,413

0

0

0

48,563

48,563

0

0

0

150,544

150,544

0

0

0

412,782

412,782

0

0

0

82,556

82,556

0

0

0

14,569

14,569

0

0

0

9,095,771

9,095,771

0

0

0

1,243,202

1,243,202

0

0

0

3,797,594

3,797,594

0

0

0

2,432,985

2,432,985

0

0

0

2,559,248

2,559,248

0

0

)(0

339,938

339,938

0

0

0

5,827,509

0

0

0

5,827,509

11,734

11,734

0

0

0

305,944

305,944

0

0

0

466,201

466,201

0

0

0

14,413,373

12,955,373

893,000

0

565,000

5,201,052

5,201,052

0

0

0

5,905,210

5,905,210

0

0

0

4,857

0

0

0

4,857

218,532

0

0

0

218,532

مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)
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الجدول :14سجل أذونات الصرف للفترة  2018-2004الى غاية  7ديسمبر /كانون األول 2018
االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

كندا
فرنسا
فرنسا
فرنسا

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ (بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

دوالر كندي

37,801,368.39

31,377,892.52

يورو

70,874,367.37

87,584,779.29

يورو

7,436,663.95

10,324,398.10

يورو

7,026,669.91

9,755,199.00

2004-08-09

2004

ألمانيا

BU 104 1006 01

دوالر أمريكي

18,914,439.57

18,914,439.57

2005-07-08

2005

ألمانيا

BU 105 1003 01

دوالر أمريكي

7,565,775.83

7,565,775.83

2006-05-10

2006

ألمانيا

BU 106 1004 01

يورو

11,662,922.38

14,473,718.52

2007-07-23

2007

ألمانيا

BU 107 1006 01

يورو

11,662,922.38

2008-08-15

2008

ألمانيا

BU 108 1004 01

يورو

4,665,168.96

2009-12-18

2009

ألمانيا

BU 109 1007 01

يورو

9,121,815.12

2004 - 2012
2004 - 2012
Dec.2013

2013
2014

تاريخ التحويل

الوكالة

أمين الخزانة
أمين الخزانة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
(دوالر أمريكي)

37,822,572.11

2005 - 2012

34,479,816.33

3,101,923.81

70,874,367.37

2006 - 2013

93,273,116.31

5,688,337.02

7,436,663.95

2015-09-17

8,384,678.22

1,939,719.88

7,026,669.91

2015-09-17

7,922,730.75

1,832,468.25

20,079,597.10

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

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

6,304,813.19

2005-08-03

6,304,813.19

-

6,304,813.19

2006-08-11

6,304,813.19

-

3,152,406.60

2007-02-16

3,152,406.60

-

3,152,406.60

2007-08-10

3,152,406.60

-

18,914,439.57

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

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

18,914,439.58

1,260,962.64

2006-04-18

1,260,962.64

-

1,260,962.64

2006-08-11

1,260,962.64

-

1,260,962.64

2007-02-16

1,260,962.64

-

1,260,962.64

2007-08-10

1,260,962.64

-

1,260,962.64

2008-02-12

1,260,962.64

-

1,260,962.63

2008-08-12

1,260,962.64

-

7,565,775.83

2,412,286.41

2007-02-28

2,412,286.41

2007-08-10

2,412,286.42

2008-02-12

2,412,286.42

2008-08-12

2,412,286.42

2009-02-17

2,412,286.44

2009-08-12

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

7,565,775.83

1,943,820.40

2007-02-28

2,558,067.65

145,781.24

1,943,820.40

2007-08-10

2,681,305.85

269,019.44

1,943,820.40

2008-02-12

2,821,066.54

408,780.12

1,943,820.40

2008-08-12

2,930,114.87

517,828.45

1,943,820.40

2009-02-17

2,492,560.89

80,274.47

1,943,820.38

2009-08-12

2,760,613.72

348,327.28

11,662,922.38

11,662,922.38
14,473,718.52
2,412,286.42

2008-02-12

2,412,286.41

2008-08-12

2,412,286.42

2009-02-17

2,412,286.42

2009-08-12

2,412,286.42

2010-02-11

2,412,286.43

2010-08-10

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

1,943,820.40

2008-02-12

2,821,066.54

408,780.12

1,943,820.39

2008-08-12

2,930,114.87

517,828.46

1,943,820.40

2009-02-17

2,492,560.89

80,274.47

1,943,820.38

2009-08-12

2,760,613.72

348,327.30

1,943,820.40

2010-02-11

3,179,312.65

767,026.23

1,943,820.41

2010-08-10

2,561,178.36

148,891.93

11,662,922.38

11,662,922.38
5,789,487.42
964,914.57

2009-02-17

964,914.57

2009-08-12

964,914.57

2010-02-11

964,914.57

2010-08-10

964,914.60

2011-02-10

964,914.54

2011-06-20

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

777,528.16

2009-02-17

997,024.36

32,109.79

777,528.16

2009-08-12

1,104,245.49

139,330.92

777,528.16

2010-02-11

529,107.91

)(435,806.66

777,528.16

2010-08-10

1,024,470.50

59,555.93

777,528.16

2011-02-10

1,060,159.65

95,245.05

777,528.16

2011-06-20

1,095,381.67

130,467.13

4,665,168.96

4,665,168.96
13,884,041.00
2,314,006.88

2010-02-11

2,314,006.88

2010-08-10

2,314,006.88

2011-02-10

2,314,006.88

2011-06-20

2,314,006.88

2012-02-03

2,314,006.60

2012-08-08

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

1,520,302.52

2010-02-11

1,520,302.52

2010-08-10

2,003,150.60

)(310,856.28

1,520,302.52

2011-02-10

2,072,932.49

)(241,074.39

1,520,302.52

2011-06-20

2,141,802.19

)(172,204.69

1,520,302.52

2012-02-03

2,002,998.57

)(311,008.31

1,520,302.52

2012-08-08

1,881,982.56

)(432,024.04

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex I
Page 15
االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ (بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

الوكالة

تاريخ التحويل

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

9,121,815.12

2010-04-14

2010

ألمانيا

BU 110 1002 01

يورو

9,121,815.12

2011-04-27

2011

ألمانيا

BU 111 1001 01

يورو

3,648,726.05

2013-01-24

2012

ألمانيا

BU 113 1001 01

يورو

9,823,495.77

2013-03-25

2013

ألمانيا

BU 113 1004 01

يورو

9,823,495.77

2014-10-02

2014

ألمانيا

BU 114 1003 01

يورو

3,929,398.32

2015-01-19

2015

ألمانيا

BU 115 1001 01

يورو

8,424,308.00

2016-01-12

2016

ألمانيا

BU 116 1000 01

يورو

8,424,308.00

قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
(دوالر أمريكي)

9,121,815.12

13,884,041.00
2,314,006.88

2011-02-10

2,314,006.88

2011-06-20

2,314,006.88

2012-02-03

2,314,006.88

2012-08-08

2,314,006.88

2013-02-12

2,314,006.60

2013-08-12

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

1,520,302.52

2011-02-10

2,072,932.48

)(241,074.40

1,520,302.52

2011-06-20

2,141,802.19

)(172,204.69

1,520,302.52

2012-02-03

2,002,998.57

)(311,008.31

1,520,302.52

2012-08-08

1,881,982.56

)(432,024.32

1,520,302.52

2013-02-12

2,037,357.39

)(276,649.49

1,520,302.52

2013-08-12

2,028,843.72

)(285,162.88

9,121,815.12

9,121,815.12
5,553,616.51
925,602.75

2012-02-03

925,602.75

2012-08-08

925,602.75

2013-02-12

925,602.75

2013-08-12

925,602.75

2014-02-11

925,602.76

2014-08-12

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

608,121.01

2012-02-03

801,199.43

)(124,403.32

608,121.00

2012-08-08

752,792.86

)(172,809.89

608,121.01

2013-02-12

814,942.98

)(110,659.77

608,121.01

2013-08-12

811,537.48

)(114,065.27

608,121.01

2014-02-11

824,186.40

)(101,416.35

608,121.00

2014-08-12

814,152.39

)(111,450.37

4,818,811.54

3,648,726.04
13,638,061.59
2,273,010.27

2013-02-12

2,273,010.26

2013-08-12

2,273,010.27

2014-02-11

2,273,010.27

2014-08-12

909,204.10

2015-02-10

3,636,816.42

2015-08-05

13,638,061.59

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

1,637,249.30

2013-02-12

2,194,077.79

)(78,932.48

1,637,249.30

2013-08-12

2,184,909.18

)(88,101.08

1,637,249.30

2014-02-11

2,220,601.22

)(52,409.05

1,637,249.30

2014-08-12

2,191,949.36

)(81,060.92

654,899.72

2015-02-10

749,663.71

)(159,540.39

2,619,598.87

2015-08-05

2,868,722.72

)(768,093.70

1,637,249.30

2014-02-11

2,220,601.22

)(52,409.05

1,637,249.30

2014-08-12

2,191,949.36

)(81,060.92

1,637,249.30

2014-08-12

2,191,949.36

)(81,060.92

1,637,249.30

2015-02-10

1,874,159.27

)(398,851.00

1,637,249.30

2015-08-12

1,874,159.27

)(398,850.97

1,637,249.30

2016-02-10

1,874,159.27

)(398,851.00

1,309,799.44

2015-08-05

1,434,361.37

)(384,046.85

654,899.72

2016-02-10

727,004.18

)(182,199.93

654,899.73

2016-08-10

726,087.33

)(183,116.78

654,893.73

2017-02-10

698,450.55

)(210,753.56

654,893.73

2017-11-10

759,028.76

)(150,175.35

3,159,115.50

2015-02-10

3,616,239.51

)(713,273.15

3,159,115.50

2015-08-05

3,459,547.38

)(869,965.28

2,106,077.00

2016-02-10

2,337,956.08

)(548,385.69

0.7203

2,273,010.27

2014-02-11

2,273,010.27

2014-08-12

2,273,010.27

2014-08-12

2,273,010.27

2015-02-10

2,273,010.24

2015-08-12

2,273,010.27

2016-02-10

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

5,455,224.66
1,818,408.22

2015-08-05

909,204.11

2016-02-10

909,204.11

2016-08-10

909,204.11

2017-02-10

909,204.11

2017-11-10

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

11,545,367.08
4,329,512.66

2015-02-10

4,329,512.66

2015-08-05

2,886,341.77

2016-02-10

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

11,545,367.08
1,443,170.89

2016-02-10

4,329,512.66

2016-08-10

1,443,170.89

2017-02-10

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

3,159,115.50

2016-08-10

3,502,511.35

)(827,001.31

1,053,038.50

2017-02-10

1,123,065.56

)(320,105.33
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االستالمــات
سنة المشاركة

البلد األصلي

تاريخ التسليم

2017-01-13

2017

ألمانيا

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ (بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

1,443,170.89

2017-11-14

1,443,170.89

2018-02-15

1,443,170.86

2018-08-10

يورو

8,424,308.00

2003-12-08

2004

هواندا

D 11

دوالر أمريكي

3,364,061.32

3,364,061.32

2003-12-08

2005

هواندا

D 11

دوالر أمريكي

3,364,061.32

3,364,061.32

2004-05-18

2004

المملكة المتحدة

ليرة استرلينية

7,243,564.08

10,718,502.63

2005-06-01

2005

المملكة المتحدة

ليرة استرلينية

7,243,564.08

BU 117 1000 01

تاريخ التحويل

الوكالة

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)

الربح /الخسارة الى القيمة المقصودة
(دوالر أمريكي)

1,053,038.50

2017-11-14

1,227,211.07

)(215,959.82

1,053,038.50

2018-02-15

1,298,712.38

)(144,458.51

1,053,038.50

2018-08-10

1,220,366.32

)(222,804.54

2,106,077.00

2017-02-10

2,246,131.12

)(640,210.65

2,106,077.00

2017-11-14

2,454,422.14

)(431,919.63

2,106,077.00

2018-02-15

2,597,424.77

)(288,917.00

2,106,077.00

2018-08-10

2,440,732.63

)(445,609.14

3,364,061.32

2004-11-17

3,364,061.32

-

3,364,061.32

2005-12-05

3,364,061.32

-

1,207,260.68

2005-08-23

2,166,550.02

380,132.91

3,621,782.04

Feb. 2006

6,303,711.64

944,460.32

3,621,782.04

2006-07-24

4,473,383.73

900,549.53

12,943,645.39

2,225,142.76

1,207,260.68

2006-07-24

2,236,691.86

450,274.75

3,163,681.03

2006-08-09

6,036,303.40

1,354,916.85

2,872,622.37

2006-08-16

5,429,236.28

1,178,537.31

13,702,231.54

2,983,728.91

11,545,367.08
2,886,341.77

2017-02-10

2,886,341.77

2017-11-14

2,886,341.77

2018-02-15

2,886,341.77

2018-08-10

2004-11-17
2005-12-05

1,786,417.11

2005-08-23

5,359,251.32

Feb. 2006

3,572,834.20

2006-07-24

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

أمين الخزانة
أمين الخزانة

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

7,243,564.08
10,718,502.63
1,786,417.11

2006-07-24

4,681,386.55

2006-08-09

4,250,698.97

2006-08-16

2005-05-13

2004

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

4,920,000.00

4,920,000.00

2005-10-27

2006-03-01

2005

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

3,159,700.00

3,159,700.00

2007-04-25

2006

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

7,315,000.00

7,315,000.00

2008-02-21

2008

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

4,683,000.00

4,683,000.00

2009-04-21

2009

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

5,697,000.00

5,697,000.00

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

7,243,564.08

2006-11-02
2007-10-25

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

2,000,000.00

2005-10-27

2,000,000.00

-

2,000,000.00

2006-11-02

2,000,000.00

-

2007-10-25

920,000.00

920,000.00
4,920,000.00

2006-11-02
2007-10-25

أمين الخزانة
أمين الخزانة

4,920,000.00

2,000,000.00

2006-11-02

2,000,000.00

-

1,159,700.00

2007-10-25

1,159,700.00

-

3,159,700.00

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

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

3,159,700.00

2,500,000.00

2007-10-25

2,500,000.00

-

2,500,000.00

2008-11-19

2,500,000.00

-

2,315,000.00

2009-05-11

2,315,000.00

-

7,315,000.00

2008-11-19
2009-05-11

أمين الخزانة
أمين الخزانة

7,315,000.00

2,341,500.00

2008-11-19

2,341,500.00

-

2,341,500.00

2009-05-11

2,341,500.00

-

4,683,000.00

2009-05-11
2010-11-04
2011-11-03

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

-

4,683,000.00

1,900,000.00

2009-05-11

1,900,000.00

-

1,900,000.00

2010-11-04

1,900,000.00

-

1,897,000.00

2011-11-03

1,897,000.00

-
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2018ﻭ2020
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ
)ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  7ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2018

.1

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

.2

ﻛﻨﺪﺍ

.3

ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

.4

ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ

.5

ﻓﺮﻧﺴﺎ

.6

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

.7

ﺁﻳﺮﻟﻨﺪﺍ

.8

ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

.9

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

.10

ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ

.11

ﺍﺳﺒﺎﻧﺴﺎ

.12

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ

.13

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
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المرفق الثاني
ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لسنوات  2020 ،2019و 2021
الموافق عليها
2019

الموافق عليها
2020

الموافق عليها
2021

 10عنصر الموظفين
 1100موظفو المشروعات (الوظيفة والدرجة)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
98
1199

كبير الموظفين ()D2
نائب كبير الموظفين ()D1
موظف إدارة البرامج ()P4
نائب كبير الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية ()P5
كبير موظفي إدارة المشروعات ()P5
كبير موظفي إدارة المشروعات ()P5
كبير موظفي إدارة المشروعات ()P5
موظف إدارة المعلومات ()P4
كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق (* )P5
كبير موظفي الرصد والتقييم ()P5
موظف إدارة البرامج ()P3/P2
موظف شبكة المعلومات ()P4
موظف إدارة البرامج ()P4
الموظف المساعد لإلدارة ()P2
موظف مساعد معني بقاعدة البيانات ( )P2
السنة السابقة
المجموع الفرعي

التعليقات

جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل
استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتها  3في المائة
291,714
287,886
203,530
260,152
260,152
260,152
260,152
234,486
233,411
260,152
159,884
172,614
202,721
139,113
139,113

300,466
296,523
209,636
267,956
267,956
267,956
267,956
241,521
240,413
267,956
164,681
177,793
208,803
143,286
143,286

309,480
305,418
215,925
275,995
275,995
275,995
275,995
248,766
247,626
275,995
169,621
183,127
215,067
147,585
147,585

3,365,232

3,466,189

3,570,175

 1200االستشاريون

1299
1300

1330
1333
1334
1336
1335
1335
1399

 01مشروعات و مراجعات تقنية إلخ...
 02دراسة للتكاليف اإلدارية
المجموع الفرعي
موظفو الدعم اإلداري
 01مساعد إداري ()G7
 02مساعد خدمات االجتماعات ()G7
 03مساعد برامج ()G6
 04مساعد برامج ()G6
 05مساعد برامج ()G5
 06مساعد معني بعمليات الحاسوب ()G6
 07مساعد برامج ()G5
 08سكرتير/كاتب ،موظف إداري ()G6
 09كاتب تسجيل ()G4
 10مساعد لقواعد البيانات ()G7
 11مساعد برامج ،للرصد والتقييم ()G5
 12مساعد معني بنظام المعلومات اإلدارية المتكامل ()G6
 13مساعد برامج ()G5
 14مساعد برامج ()G5
 15الموظف المساعد للموارد البشرية ()G7
المجموع الفرعي
تكاليف خدمة المؤتمرات
خدمات االجتماعات :اللجنة التنفيذية
خدمات االجتماعات :اللجنة التنفيذية
خدمات االجتماعات :اللجنة التنفيذية
المساعدة المؤقتة
تكاليف اللجنة التنفيذية
المجموع الفرعي
مجموع الدعم اإلداري

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

109,657
103,759
86,994
81,227
103,760
85,849
92,094
70,167
81,227
81,227
78,861
-

112,947
106,872
89,604
83,664
106,873
88,425
94,857
72,272
83,664
83,664
81,227
-

116,335
110,078
92,292
86,174
110,079
91,077
97,703
74,440
86,174
86,174
83,664
-

974,824

1,004,068

1,034,190

355,800
355,800

355,800
355,800

355,800
355,800

18,800

18,800

18,800

730,400
1,705,224

730,400
1,734,468

730,400
1,764,590

ممولة من تكاليف دعم البرامج

ممولة من تكاليف دعم البرامج

على أساس عقد اجتماعين كل عام في الفترة 2020-2018

مالحظة :تكاليف الموظفين تحت البندين  1100و 1300ستُخفض بمقدار 328.344دوالرا أمريكيا استنادا إلى فروق التكاليف الفعلية لعام  2017بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي التي تغطيها حكومة كندا.
* تتم إعادة الفرق بين الدرجتين  P4و 28000( P5دوالر أمريكي) وتحميلها على رسوم الخزانة.
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الموافق عليها
2019
1600

1699
1999
20
2100

2200

2999
30
3300

السفر في مهام رسمية
 01تكاليف البعثات
 02اجتماعات الشبكات ()4
المجموع الفرعي
مجموع العنصر
عنصر التعاقدات
التعاقد من الباطن
 01خدمات الخزانة (المقرر (59/51ب))
 02االستشارات المؤسسية
التعاقد من الباطن
 01دراسات مختلفة
 02العقود المؤسسية
مجموع العنصر
عنصر المشاركة في االجتماعات
السفر وبدل اإلقامة اليومي لمندوبي بلدان المادة  5لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية
01

3999
40
4100

4199
4200

4299
4300

سفر الرئيس ونائب الرئيس

 02اجتماعات للجنة التنفيذية ( 3في عام  2017و 2018و)2019
مجموع العنصر
عنصر المعدات
المعدات المستهلكة
 01األدوات المكتبية
 02الحواسيب المستهلكة (البرمجيات والمستلزمات والمراكز والحواالت
والذاكرة)
المجموع الفرعي
المعدات غير المستهلكة
 01الحواسيب والطابعات
 02المعدات المستهلكة األخرى (الرفوف واألثاث)
المجموع الفرعي
مباني المكاتب
01

الموافق عليها
2020

الموافق عليها
2021

208,000
50,000

208,000
50,000

208,000
50,000

258,000
5,403,456

258,000
5,533,658

258,000
5,667,765

500,000

500,000

500,000

4999
50
5100

5199
5200
5299
5300

5399
5400

مجموع العنصر
عنصر التكاليف المتنوعة
تشغيل وصيانة المعدات
 01الحواسيب والطابعات (الحبارة وطباعة باأللوان)
 02صيانة مباني المقر
 03تأجير الطابعات (المكتب)
 04تأجير معدات االتصاالت
 05صيانة الشبكة
المجموع الفرعي
تكاليف الطباعة
 01اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف
المجموع الفرعي
التكاليف المتنوعة
 01االتصاالت
 02رسوم الشحن
 03رسوم المصارف
 05تدريب الموظفين
 06ضريبة على المنتوجات و الخدمات
 04ضريبة المبيعات في مقاطعة كيبيك
المجموع الفرعي

على أساس خطة السفر المؤقتة
مخصصات لعقد أربعة اجتماعات للشبكة في السنة

رسوم ثابتة وفقا لالتفاق مع أمين الخزانة (المقرر (59/51ب))

500,000

500,000

500,000

15,000

15,000

15,000

تغطي تكاليف السفر بخالف حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية

150,000

150,000

150,000

على أساس اجتماعين في العام للفترة 2021-2018

165,000

165,000

165,000

7,000

7,000

7,000

10,530

10,530

10,530

17,530

17,530

17,530

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

870,282

870,282

870,282

870,282

870,282

870,282

906,662

906,662

906,662

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

10,710
10,710

10,710
10,710

10,710
10,710

45,000
6,000
2,500
20,137

45,000
6,000
2,500
20,137

45,000
6,000
2,500
20,137

73,637

73,637

73,637

إيجارات مباني المكاتب**
المجموع الفرعي

التعليقات

على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة

على أساس االحتياجات المتوقعة

سيتم تحميل مبلغ  54.526دوالر أمريكي على الميزانية .وستغطي
حكومة كندا الرصيد نتيجة فروق التكاليف وستُخفض المخصصات

على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة

على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة
على أساس االحتياجات المتوقعة

الضيافة والترفيه

 01تكاليف الضيافة

16,800

16,800

16,800

على أساس اجتماعين في العام للفترة 2021-2018

16,800
16,800
5499
المجموع الفرعي
145,247
145,247
5999
مجموع العنصر
7,250,567
7,120,365
المجموع الكلي
402,323
390,605
تطبق على تكاليف الموظفين فقط
تكاليف دعم البرامج ()%9
7,652,890
7,510,970
التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف
7,682,125
7,540,205
جدول الميزانية السابق
7,799,067
)(29,235
)(29,235
زيادة/انخفاض
** يعوض تأجير المباني بمبلغ  589.563دوالر أمريكي (استنادا إلى عام  )2017ويغطيه الفرق في التكلفة لحكومة كندا وسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي البالغ  54.526دوالر أمريكي**
16,800
145,247
7,384,674
414,393
7,799,067
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ميزانية الرصد والتقييم لعام 2019
الموافق عليها
2019

 1200االستشاريون
 01المرحلة الثانية من مشروعات التدليل التجريبي بشأن التخلﺺ من
المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها
02

دراسة نظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال
03

دراسة نظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمات
 1600سفر الموظفون
 01تكاليف البعثات

68,250
15,000
15,000

33,800

 5300المتفرقات
 01متنوعات

المجموع الكلي

4,000
136,050

الموافق عليها
2020

الموافق عليها
2021

التعليقات
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺗﻮﻧﺲ
)(TUN/PHA/72/INV/57

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ ﻁﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ،1ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ
ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ(
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﻄﻲء.

ﺗﻮﻧﺲ
)(TUN/PHA/76/INV/66

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ ﻁﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ،1ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍ َﻓﻖ
ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ(
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﻄﻲء.

ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ
)(MAR/PHA/79/INV/27

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ ﻁﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺏ.
)ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

1
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻰ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﺑﻰ
ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ARM/PHA/77/INV/18
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRC/PHA/79/PRP/42
ﻫﺎﻳﺘﻲ
HAI/PHA/76/INV/22
ﺍﻟﻬﻨﺪ
IND/SEV/76/INS/467
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
IRA/PHA/77/INV/226
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
NIR/PHA/75/INV/143

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺧﻄﺔ ﺇﺧﻄﻂ ﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺧﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ (4/2016-3/2018
ﺧﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ(
ﺧﻄﺔ ﺧﻄﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

1

ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ) :ﺃ( ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭ)ﺏ( ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻝ 2018
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ
ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ALG/SEV/73/INS/81
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ
ANT/PHA/73/PRP/17
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ
ANT/SEV/73/INS/16
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
CAF/SEV/68/INS/23
ﺷﻴﻠﻲ
CHI/PHA/76/TAS/191

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
(2016/11-2014/12
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
(2016/12-2015/1
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
(2014/12-2013/1
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/SEV/68/INS/57

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(2013/12-2010/1 :

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRC/PHA/79/PRP/43

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
DMI/PHA/62/TAS/19
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
DMI/PHA/75/TAS/22
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
DMI/SEV/72/INS/21
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
DMI/SEV/80/INS/23
ﺍﺳﻮﺍﺗﻴﻨﻲ
SWA/PHA/70/TAS/20
ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ETH/PHA/77/TAS/27
ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ETH/SEV/77/INS/26
ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
GUA/PHA/75/TAS/50
ﻫﺎﻳﺘﻲ
HAI/SEV/75/INS/20

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
(2016/3-2014/4
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  19/XXIXﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ 36/81

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
(2018/12-2017/1
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
(2017/10-2015/11

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
IRQ/PHA/73/PRP/21
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
IRQ/PHA/74/TAS/22

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
KUW/PHA/66/TAS/19

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ(

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
KUW/PHA/74/TAS/23

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

1

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex V
ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
NAM/SEV/79/INS/24
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
PAK/PHA/76/TAS/93

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:
(2019/6-2017/7
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻗﻄﺮ
QAT/PHA/65/TAS/17

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻳﻮﻟﻴﻪ /ﺗﻤﻮﺯ  ،2019ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2019ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻗﻄﺮ
QAT/PHA/73/PRP/20
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/68/TAS/18

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
(2014/6-2012/7

ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
SIL/PHA/76/TAS/30

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
SSD/PHA/77/TAS/04
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
SSD/SEV/76/INS/03

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
(2018/4-2016/5

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ
SUR/PHA/74/TAS/22
ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ
SUR/SEV/77/INS/25

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
(2018/11-2016/12

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻴﻤﻦ
YEM/SEV/73/INS/43

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
(2016/12-2015/1

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/68/TAS/16
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/77/TAS/32
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/SEV/67/INS/15

2

ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪﻭ
ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
BAH/PHA/68/INV/27
ﺍﻟﺼﻴﻦ
CPR/ARS/56/INV/473
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/73/INV/59
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/73/TAS/60
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/75/INV/62

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻟﻠﻨﻮﺍﻓﺬ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
(Awal Gulf manufacturing
ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
141ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻲ Pyongyang
 Sonbongﻭ(Puhung Building Materials
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
141ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻲ Pyongyang
 Sonbongﻭ(Puhung Building Materials
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/75/TAS/63
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/77/INV/64
ﻣﺼﺮ
EGY/ARS/50/INV/92

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ

ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ETH/PHA/77/INV/28

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

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
IRQ/PHA/73/PRP/19
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
IRQ/REF/73/PRP/20

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ :ﺷﺮﻛﺔ
Kuwait polyurethane Industry Co.؛ ﻭﺷﺮﻛﺔ Kirby
 ،Building Systemsﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺮﺵ
ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ :ﺷﺮﻛﺔ Gulf Insulating Materials
Manufacturing and Trading؛ ﻭﺷﺮﻛﺔ Isofoam
Insulating Materials Plants؛ ﻭﺷﺮﻛﺔ Al Masaha
(Company

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
IRQ/PHA/74/INV/23
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
KUW/PHA/74/INV/24

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
KUW/PHA/74/INV/25

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ 7/28
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺬ 26
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(

1

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ،7/28
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺬ 32
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex VI
ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
MOR/PHA/65/INV/68

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

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
MOR/PHA/68/INV/69
ﻗﻄﺮ
QAT/PHA/65/INV/18
ﻗﻄﺮ
QAT/PHA/65/INV/19

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
)ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﻭ 22ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻌﺰﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺰﻭﺑﻮﺗﺎﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  ،Qatar InsulationﻭOrient Insulation
ﻭ(Al Kawthar Insulation

ﻗﻄﺮ
QAT/PHA/73/PRP/21
ﻗﻄﺮ
QAT/SEV/79/INS/22
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/FOA/62/INV/13

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ- 2017/8 :
(2019/7
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭ142ﺏ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﻟﻮﺍﺡ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Al-Watania
Plastics
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ(
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺦ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺸﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺘﺎﻥ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺃﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﻲ(
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/68/INV/17
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/72/INV/20
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/75/INV/24
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/75/INV/25
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/PHA/77/INV/31
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
SOA/FOA/76/DEM/09
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
SOM/PHA/77/INV/12
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
SOM/PHA/77/TAS/13
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
SYR/PHA/55/PRP/97
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
SYR/FOA/61/PRP/102
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
SYR/REF/62/INV/103
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
SYR/SEV/73/INS/104
ﺗﻮﻧﺲ
TUN/PHA/76/INV/68
ﺗﻮﻧﺲ
TUN/PHA/77/PRP/71

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﻹﺯﺍﻟﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭ141ﺏ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ Al
Hafez Group
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(2016/12-2015/1 :
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ(
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

2

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻳﻮﻟﻴﻪ/ﺗﻤﻮﺯ  ،2019ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘُﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
TUR/PHA/74/PRP/105

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ(
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ZAM/PHA/77/INV/33

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

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺗﻮﻧﺲ
TUN/FOA/77/PRP/72
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺼﻴﻦ
CPR/PHA/77/INV/579

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ(

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ/ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ )(%
ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
0
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻁﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺻﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ

ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ
VIE/PHA/76/INV/70

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ(

ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﻁﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺻﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ

0
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ )ﺍﻟﺒﻠﺪ( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
-1
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ"( ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  69.52ﻁﻦ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2015ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﻞ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﻴﺎﻝ.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ
-2
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ )"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﻌ ّﻬﺩﺍﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻷﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻭﻑ ﺍﻷﻓﻘﻳﺔ  3-1-4ﻭ  3-2-4ﻭ ) 3-3-4ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ( ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ.
ﺭﻫﻧﺎ ً ﺑﺎﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ
-3
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ ﻟﻠﺑﻠﺩ .ﻭﺳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ )"ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"(.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﻁﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
-4
ّ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺳﺗﻘ ّﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻳﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔّﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺳﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺑﻠﺩ
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ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

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

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
)ﻫ(
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ
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ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗـﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ  -5ﺃﻟﻑ )"ﻣﺅ ّ
ّ
ّ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -5ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺃﻳﺿﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺯء
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ً
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻐﻳّﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻠﺱ ﺧﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ
-1ﺃﻟﻑ:
)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ
ﺣﺴ ﺒﻤﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺘﻮﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ ﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘ ﻴﺢ ﻟﺨﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

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

)(2

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

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟﻔ ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭ

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ ﺎﻁ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳ ﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ ﻋ ﻦ  30ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺼ ﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌ ﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴ ﻴﺔ ،ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻗﻴ ﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،ﻭﻳ ﺘ ّﻢ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠ ﺐ ﺍﻟﻤﻘ ﺪﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻭﺍﻷﺛ ﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻨ ﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﺍﺧ ﺘﻼﻑ ﻓ ﻲ ﺃﻁﻨ ﺎﻥ
ﻗ ﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳ ﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬ ﺎ ،ﺣﺴ ﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﺍﻷﻣ ﺮ .ﻭﻳﻮﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓ ﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺳ ﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺾ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛
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ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺳ ﻮﻑ ﺗﻌ ﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺪﺩ ﺍﻷﻁ ﺮﺍﻑ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ ﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

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

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

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 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"( ﻭﻭﺍﻓﻖ 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 ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗُﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻬﺎ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺷﻣﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﻭﺍﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﻳﻥ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ.
ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ –6ﺑﺎء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻳﺳﻳﺭﺍ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺳﻖ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ
ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻖ .ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻧـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻳﻥ ﺍﻷﻓﻘﻳﻳﻥ  2-2ﻭ .4-2ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ -2ﺃﻟﻑ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻣ ّﻛﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ،ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ،ﺃﻭ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻧﺩﺋﺫ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ
ّ
ﻳﺣﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﺣﻖ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺩ
ﻟﻥ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﺣﺩّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﻫﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ
ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻡ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ
)"ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ"( ،ﻋﻥ ّﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟ ُﻣﻧﺟﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ،ﻭﺗﺗﺧﺫ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
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ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
13
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.
ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ
14
 1ﻳﻮﻟﻴﻪ /ﺗﻤﻮﺯ  .2019ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ )1ﺃ( ،ﻭ)1ﺏ( ،ﻭ)1ﺩ(،ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ 4
ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 -15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ً ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻳﺟﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
16
ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﺍﻟﺳﺗﻳﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ–141ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ–142ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
73.45
0.58
12.05
86.08

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ

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

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

2011
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

2012
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ
0
0
0

20132014
86.9

20152018
78.21

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ(
69.52
86.9
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
0
1,045,907
ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
78,443
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ -ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ 105,000
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
13,650
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
1,150,907
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
92,093
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
1,243,000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
1,045,907
78,443
105,000
13,650
1,150,907
92,093
1,243,000
45.81
0
27.64
0
0
0.58
12.05
0
0

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
.1
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 ،ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺍﻟﻨﺸ ﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬ ﺎ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﺯﻳﻠ ﺖ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ،ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺴ ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﻀ ﻮء ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺠ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ،
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺣ ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻴﻐﻄﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜ ﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤ ﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ،ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ .ﻭﺳ ﺘﻌﺪﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ،ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴ ﺐ
ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ ﻁﻠ ﺐ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄ ﺔ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛ ﻭ

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺇﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﺷﺋﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
-1
ﻭﻫﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
ﺇﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
-2
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺳﻭﻑ ﺗﻛﻠﻑ ﺑﻪ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ
-3
ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1

ﺳﺗﻛـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳـﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ّ
ﺿ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ ﻖ ﻣ ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ ﻖ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ ﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ
ﺻ ﺔ ﺑ ﻪ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﺒ ﻴّﻦ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ 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 ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ ؛

)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 ﻧﺘﻴﺠﺔ 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 ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔ ﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

ﺿﻤﺎﻥ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛ ﻭ
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)ﻝ(

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

ﻳﻌﺭﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻛﻳﺎﻥ
2
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺃﺧﺫ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﺗﻛﻠﻳﻔﻪ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺏ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4
ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺸ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ
1
ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ 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؛ ﻭ

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺻﺹ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  170ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻥ ﻛ ّﻝ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧ ّ
ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  120.03ﻁﻦ
ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.2
 -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ،3
ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  3-2-4 3-1-4ﻭ 3-3-4ﻭ 3-4-4ﻭ 3-5-4ﻭ) 3-6-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ،
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.4
ّ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻟﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ
.5
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

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

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.6
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆ ّ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
 -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆ ّ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﺗﻮﺍﻓﻖ 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 ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1
ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

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

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ  (2007ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛
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)ﻩ(
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ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

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

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

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  41/72ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ
.9
ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
.10
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6
ﺑﺎء ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺨﻄﺔ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ  2-2ﻭ 4-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ
.11
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ
ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ 5
ﺃﻋﻼﻩ.
 .12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 .13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ
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ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 .15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 .16ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ ﻳﺠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻔﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

4

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
161.63
0.07
0.00
39.56
5.68
206.94
1.91
208.86
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ
1-1

2-1
1-2

2016

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

186.25
186.25

2017
186.25
186.25

2018
186.25
186.25

2019
186.25
186.25

2020
134.55
120.03

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
n/a
n/a

600,000

0

0

575,000

792,144

1,967,144

2-2

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

42,000

0

0

40,250

55,450

137,700

3-2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

0

0

0

0

0

0

4-2

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

0

0

0

0

0

0

1-3

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

600,000

0

0

575,000

792,144

1,967,144

2-3

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

42,000

0

0

40,250

55,450

137,700

3-3

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

642,000

0

0

615,250

847,594

2,104,844

1-1-4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

22.94

2-1-4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

23.16

3-1-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

115.53

1-2-4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

2-2-4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

3-2-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 123-ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.07

1-3-4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

2-3-4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

3-3-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 124-ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

1-4-4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

2-4-4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

3-4-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

39.56

1-5-4

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

2-5-4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

3-5-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

5.68

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

1-6-4
2-6-4
3-6-4

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ )ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00
1.91

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.1
-2ﺃﻟﻒ.

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

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

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

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛
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)ﺏ(

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

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
.1
ﻭﺳﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ؛ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
.2

ﻭﺗﺮﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ:

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ:
•

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ.

•

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.

•

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

•

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

•

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ.

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻮﻥ:
•

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮﻧﺪﻭﻳﻦ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.

•

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻺﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ،
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 23
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ )ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ(.

•

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ) ،(SENIATﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.

•

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.

•

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ.

•

ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
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•

ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ.

•

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ
•

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ،ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.

•

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ )ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ( ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.

•

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.

•

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

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

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

) ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭ ﻳـﺮ ﻭ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

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

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻱ(

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

)ﻙ(

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

)ﻝ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺇﺑﻼﻍ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

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

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء؛

) ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ؛

) ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ؛

) ﺩ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺇﺑﻼﻍ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ .

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  102.26ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
-2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻦ ﺳﺎﺭﻳﻴﻦ )ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ( ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺰﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺳﻴﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺳﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﺎﺩﻭﺱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻭﺗﻂﻟﺏ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  7/28ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2015ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻷﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺭﺑﻭﺩﺍ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻳﮐﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﮐﻭﻣﺔ
ﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  ،7/28ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺳﺗﺄﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ 19/XXIXﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﺯﺭ ﺍﻟﮐﺎﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺎﺻﻳﺭ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ 20
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺃﺭﻣﻳﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2018ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ
ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.
.ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﯽ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  7/28ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺬﻟﻚ.

ﺍﻟﺼﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻗﻄﺎﻉ
ﺭﻏﻮﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2017ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺭﻏﻮﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮﺭﻳﺛﺎﻥ ﻟﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻗﺩ ﺳﺤﺒﺖ ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺗﻌﺟﻳﻝ ﺑﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﮐﻣﻝ ﺑﻌﺪ ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻘﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2016ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﮐﻭﻧﻐﻭ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﻛﻮﺕ ﺩﻱ ﻓﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻛﻮﺕ ﺩﻱ ﻓﻮﺍﺭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻳﮐﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﮐﻭﻣﺔ ﻭﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ،ﻭﺣﺙ
ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺩﻭﻣﻳﻧﻳﮐﺎ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳ ﺑﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ  19/29ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﺯﺭ
ﺍﻟﮐﺎﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺎﺻﻳﺭ.
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Annex X
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﻏﺎﺑﻮﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﻏﺎﺑﻭﻥ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﻏﻳﻧﻳﺎ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ
ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﻏﻮﻳﺎﻧﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﻏﻳﺎﻧﺎ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﺋﻧﺩﻳﺑﻲ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ
ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺇﻳﺮﺍﻥ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ – ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﮐﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ 20
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺇﻳﺭﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺣﮐﻭﻣﺎﺕ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻭﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2018
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻭﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2017ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.

ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ 20
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻭﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2018ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2014ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﮐﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﮐﻭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.

ﻣﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2017ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2017ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ  59,67ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ  51,35ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻧﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ؛ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﺏ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2015؛ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻏﻴﻨﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
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ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2014ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﻁﻟﺏ ﻣﻦ ﺣﮐﻭﻣﺔ
ﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ ﻟﻨﻘﻞ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻳﻭﺋﻧﺩﻳﺑﻲ ،ﻭﺣﺙ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﺋﻧﺩﻳﺑﻲ ،ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ.

ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﻟﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺣﺻﺹ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2016ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻣﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻭﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻳﻌﻤﻞ.

ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ
ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺑﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.

ﻗﻄﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ ،ﻭﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻳﻮﻟﻴﻪ /ﺗﻤﻮﺯ  2019ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2019ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﮐﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﮐﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ 20
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﻭﻟﺩﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2018ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﮐﻣﻝ ﺑﻌﺪ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2015ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ
ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﻟﮐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ
ﻋﻣﻝ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺮ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻟﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓﻥ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ 2018
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﯽ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ
ﺳﻳﺭﺍﻟﻳﻭﻥ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2016ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ
ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺣﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻬﻳﮐﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.

ﺗﻮﻏﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﮐﻣﻝ ﺑﻌﺪ ،ﻭﺣﺚ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺗﻭﻏﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻣﮐﻥ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ) (2018ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺗﻮﻧﺲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2017ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ .2017

ﺗﺮﻛﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) (2015ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻭﺣﺚ
ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺗﺭﮐﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (2016ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻌﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻟﯽ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺩ ﺗﺣﻘﻘﺕ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎء ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔّﺬﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) (2016ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2017ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ
ﻋﻣﻝ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ –
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ( )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ) (2016ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﮐﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻭﺣﺙ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2017ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ
ﺗﺤﻘﻘﺖ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ...ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ...ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ*
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(**
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ(
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ  12ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ

ﻫﺪﻑ 2019
16
20
24,920,548
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
 230.2ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
63
%70
16
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

* ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  -ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ /ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  -ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

ﻫﺪﻑ2019

ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ *

38

ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(**
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ  21ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ,

94
US $23,851,129
 153.8ﻁﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺇﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
75
 18ﺷﻬﺮﺍ
26
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

* ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
** ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.
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ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻫﺪﻑ 2019

ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
2018 -2017

ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﻓﻰ 2019

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ  90ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻋﺪﺩﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺠﺎﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺗﺤﺼﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻢ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭ/ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ.

ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ

ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﻄﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

 7ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

 3ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  -ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ /ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  -ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

ﻫﺪﻑ2019

ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ *

38

ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(**
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ  21ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ,

94
US $23,851,129
 153.8ﻁﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺇﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
75
 18ﺷﻬﺮﺍ
26
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

* ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
** ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.
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ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻫﺪﻑ 2019

ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
2018 -2017

ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﻓﻰ 2019

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ  90ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻋﺪﺩﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺠﺎﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺗﺤﺼﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻢ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭ/ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ.

ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ

ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﻄﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

 7ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

 3ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ

2
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ --
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ --
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ

ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ*

23

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ /ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ /ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ )ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(**
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺧﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(
ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ  12ﺷﻬﺮﺍ ﺑﻌﺪ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

28

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﻫﺪﻑ ﻋﺎﻡ 2019

* ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﯽ ﻭﮐﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﻋﻠﯽ ﺫﻟﻚ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.

1

23,573,657
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
621,9
ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
48

 12ﺷﻬﺮﺍ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
11

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺗﺨﻄ ﻴﻂ –
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﺨﻄ ﻴﻂ –
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ*

ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮﺍﻓ ﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ
ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(**
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺇﻧﺠ ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺨﻄ ﻂ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(
ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ  12ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻫﺪﻑ 2018
8
6
 13.741.402ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
 2.156,7ﻁ ﻦ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
10

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠ ﺎﺯ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴ ﺔ ﻭﺧﻄ ﻂ ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴ ﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
* ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.

1

90%
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

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

UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

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

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

$60,000

$6,600

$66,600

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

$75,000

$5,250

$80,250

$398,806

$27,916

$426,722

$473,806

$33,166

$506,972

Total for Afghanistan

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNIDO

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Albania

ARGENTINA
PRODUCTION
Preparation of project proposal

Options for proposed projects to comply with the HFC-23 UNIDO
by-product control obligations under the Kigali Amendment
Took into account the information contained in document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69, including data regarding costs and
benefits and covering technical feasibility, economic viability and
logistical, legal, and transactional issues in relation to the
following: restarting the onsite incinerator at the HCFC-22
production swing plant FIASA, on the basis of three independent
estimates of the costs of so doing, including the costs of incinerator
operation, hazardous waste compliance, and cost of monitoring
and verifying the destruction of the HFC-23 by-product;
compensation for closure of the HCFC-22 swing plant FIASA by 1
January 2020 or upon ratification of the Kigali Amendment by the
Government of Argentina, whichever was to come first; destroying
HFC-23 by-product through irreversible transformation and other
new conversion technologies and storage options for HFC-23
management; and shipping HFC-23 for offsite destruction by
means of a technology approved by the Meeting of the Parties.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension for institutional strengthening project (phase X:
1/2019-12/2020)

UNDP

Total for Argentina

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

1

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

ARMENIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI:
4/2019-3/2021)

UNIDO

Total for Armenia

$153,600

$10,752

$164,352

$153,600

$10,752

$164,352

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$149,760

$0

$149,760

BAHAMAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Bahamas

BARBADOS
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VII:
1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Barbados

$149,760

$149,760

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

UNDP

$10,000

$700

$10,700

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

$60,000

$7,200

$67,200

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

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

Total for Belize

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

2

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

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

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

$30,000

$2,100

$32,100

$30,000

$2,100

$32,100

$31,000

$2,170

$33,170

$30,000

$2,100

$32,100

$61,000

$4,270

$65,270

1.4

$90,000

$11,700

$101,700

1.3

$140,000

$9,800

$149,800

$230,000

$21,500

$251,500

UNIDO

Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

0.6

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO
(activities in the refrigeration servicing sector including
policy actions)
Noted that, on an exceptional basis, the funding level of stage II of
the HPMP, when submitted, would be adjusted by US$13,860
representing the savings associated with the conversion at
Alternativa after accounting for the penalty associated with the
second tranche of stage I.

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

UNIDO

Total for Bosnia and Herzegovina

0.6

BOTSWANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that Botswana had consumption in
the servicing sector only; that the end-user incentive programme
would enhance the sustainability of the training of servicing
technicians, and that end users would provide co-financing to
participate in the scheme; that the end-user incentive programme
would focus on small commercial refrigeration equipment; and
that information on implementation of the programme would be
included in the progress reports submitted when requesting future
tranches of stage I of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
Approved on the understanding that Botswana had consumption in
the servicing sector only; that the end-user incentive programme
would enhance the sustainability of the training of servicing
technicians, and that end users would provide co-financing to
participate in the scheme; that the end-user incentive programme
would focus on small commercial refrigeration equipment; and
that information on implementation of the programme would be
included in the progress reports submitted when requesting future
tranches of the HPMP.

Total for Botswana

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

3

2.7

C.E.
(US$/kg)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex XV

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

BRAZIL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(foam sector)

UNDP

136.3 $6,778,396

$474,488

$7,252,884

UNDP

$390,000

$27,300

$417,300

Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the
savings of US $206,800 associated with the change of technology
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises
not addressed under stage I or stage II to which those funds could
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any
reallocation of funds would be reported to the Executive
Committee in the subsequent tranche implementation report; that
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance,
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A
of the Agreement between the Government and the Executive
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting.
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status
of implementation of the projects in the room air-conditioning
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing
sector.

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(regulatory actions and project monitoring)
Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the
savings of US $206,800 associated with the change of technology
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises
not addressed under stage I or stage II to which those funds could
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any
reallocation of funds would be reported to the Executive
Committee in the subsequent tranche implementation report; that
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance,
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A
of the Agreement between the Government and the Executive
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting.
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status
of implementation of the projects in the room air-conditioning
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing
sector.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

4

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

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

ODP/Metric
(tonnes)*

Germany

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

27.0 $2,363,637

$263,059

$2,626,696

15.5 $2,647,057

$185,294

$2,832,351

$950,141

$13,129,231

Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the
savings of US $206,800 associated with the change of technology
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises
not addressed under stage I or stage II to which those funds could
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any
reallocation of funds would be reported to the Executive
Committee in the subsequent tranche implementation report; that
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance,
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A
of the Agreement between the Government and the Executive
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting.
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status
of implementation of the projects in the room air-conditioning
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing
sector.

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO
(commercial refrigeration and air-conditioning sector)
Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the
savings of US $206,800 associated with the change of technology
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises
not addressed under stage I or stage II to which those funds could
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any
reallocation of funds would be reported to the Executive
Committee in the subsequent tranche implementation report; that
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance,
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A
of the Agreement between the Government and the Executive
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting.
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status
of implementation of the projects in the room air-conditioning
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing
sector.
Total for Brazil

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$12,179,090
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

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

$33,000

$2,970

$35,970

$7,000

$910

$7,910

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$89,600

$0

$89,600

$159,600

$7,780

$167,380

UNDP

Approved on the understanding that UNEP would include, as part
of the progress report on the implementation of the third tranche of
the HPMP, an update on progress toward implementing the
recommendations in the verification report submitted at the 82nd
meeting, which included strengthening the licensing system,
improving communication with customs service and additional
training for customs officers, and strengthening data recording
procedures.

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

0.8

UNEP

Approved on the understanding that UNEP would include, as part
of the progress report on the implementation of the third tranche of
the HPMP, an update on progress toward implementing the
recommendations in the verification report submitted at the 82nd
meeting, which included strengthening the licensing system,
improving communication with customs service and additional
training for customs officers, and strengthening data recording
procedures.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VI: 1/2019-12/2020)

Total for Brunei Darussalam

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

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)

2.7

UNIDO

$517,750

$36,243

$553,993

$517,750

$36,243

$553,993

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2018 to
2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline
in 2025. Noted the additional phase-out of 18.98 ODP tonnes of
HCFC-22 achieved during stage I of the HPMP; the commitment
of the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent of
baseline by 2025 and to issue a ban, by 31 December 2020, on the
import, sales and installation of HCFC-based equipment and
HCFCs other than HCFC-22; that Cameroon had consumption in
the servicing sector only; and that the financial incentive scheme
would enhance the sustainability of adoption of technologies with
low global-warming potential and would be co-financed by
participating end-users. The Government and UNIDO were
requested to deduct 14.53 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Approved on
the understanding that if Cameroon were to decide to proceed with
retrofits and associated servicing to flammable and toxic
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment
originally designed for non flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols. UNIDO was
requested, when submitting the second tranche, to review with the
Government the implementation plan for the end-user incentive
programme of stage II of the HPMP, including the co-financing
from the identified beneficiaries, with a view to considering
activities based on more detailed end-user assessment, and to
provide a detailed action plan therefor; and to report on the status
of implementation of the ban mentioned above; and on steps taken
to strengthen monitoring and reporting of HCFC imports in line
with decision 63/17.

Total for Cameroon

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

7

2.7

4.80
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

CHAD
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
1.7

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

$45,000

$5,850

$50,850

Approved on the understanding that if Chad were to decide to
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment
originally designed for non-flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols; that request
for funding for the fifth tranche of stage I of the HPMP would be
provided on the understanding that a report has been received on:
measures taken by the country to address challenges and
recommendations from the verification report on the development
of training modules for refrigeration technicians on the use of
alternatives; provision of additional refrigerant identifiers to cover
the national territory; and organization of information and
awareness campaigns on effects of flammable and toxic
refrigerants; the status of development of an online tool between
the Customs department and the National Ozone Unit to share
information on the use of import quotas for HCFCs; the status of
the regulatory environment for the safe use of flammable and toxic
refrigerants; and actions taken by UNEP through the CAP in
coordination with the Government to address controls on import of
ODS-based equipment and preventing illegal imports.

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

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

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

UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

$105,000

$12,450

$117,450

$499,200

$34,944

$534,144

$499,200

$34,944

$534,144

$30,000

$2,700

$32,700

Total for Chad

1.7

CHINA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 1/2019-12/2020)

UNDP

Total for China

CUBA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNDP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

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

Agency

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

ODP/Metric
(tonnes)*

UNDP
4.2

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

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$60,000

$4,200

$64,200

$100,000

$7,500

$107,500

$190,000

$14,400

$204,400

$100,000

$13,000

$113,000

$574,200

$40,194

$614,394

Noted the conversion of the enterprise Frioclima with its own
funds to HFC-134a and that the associated funding to phase out
1.32 ODP tonnes of HCFC-22 can no longer be requested; the
return of US$50,000, plus agency support costs, approved at the
58th meeting for the preparation of the investment project
mentioned above; the report provided by UNDP and, with
appreciation, the efforts made to facilitate the supply of technology
with low-GWP to the enterprises Friarc and IDA, funded under
stage I of the HPMP. UNDP was requested to continue assisting
the Government in securing the supply of low-GWP alternative
technology and to provide, to the 83rd meeting, a report on the
status of the conversion of the two enterprises, including, in the
event of use of a technology other than that selected when the
project was approved, a detailed analysis of the ICC and IOC,
along with an update from the suppliers on the progress made
towards ensuring that the selected technologies, including
associated components, were available on a commercial basis in
the country.

Total for Cuba

4.2

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that UNDP would include an
update on progress in implementing the recommendations in the
verification report, including training of Customs officers,
improving data recording and management of documentation
related to HCFCs imports and exports, as part of the progress
report on the implementation of the second tranche of stage II of
the HPMP; and that the pilot projects to promote the adoption of
low-global warming potential alternatives and the small equipment
incentive programme would enhance the sustainability of the
training of servicing technicians, and would be co-financed by
participating end users.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
Approved on the understanding that UNDP would include an
update on progress in implementing the recommendations in the
verification report, including training of Customs officers,
improving data recording and management of documentation
related to HCFCs imports and exports, as part of the progress
report on the implementation of the second tranche of stage II of
the HPMP; and that the pilot projects to promote the adoption of
low-global warming potential alternatives and the small equipment
incentive programme would enhance the sustainability of the
training of servicing technicians, and would be co-financed by
participating end users.

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

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

SEVERAL

Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Dominican Republic

$171,946

$0

$171,946

$846,146

$53,194

$899,340

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

UNIDO

$40,000

$2,800

$42,800

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

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

1.1

$25,000

$3,250

$28,250

4.9

$86,500

$6,487

$92,987

$171,500

$15,137

$186,637

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP
Noted the commitment to implement a ban on the import of pure
HCFC-141b as of 1 January 2020. The Government of Ecuador,
UNIDO and UNEP were requested to include in the fifth tranche
an update on the measures taken by the country to ensure that
HCFC imports by individual importers do not exceed the issued
quotas.

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO
Noted the commitment to implement a ban on the import of pure
HCFC-141b as of 1 January 2020. The Government of Ecuador,
UNIDO and UNEP were requested to include in the fifth tranche
an update on the measures taken by the country to ensure that
HCFC imports by individual importers do not exceed the issued
quotas.

Total for Ecuador

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

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

EGYPT
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
2.7

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
(enabling activities in the refrigeration and air-conditioning
sector)
Noted the return, at the 82nd meeting, of US$123,200, plus agency
support costs of US$9,240 from UNDP, from the savings owing to
the change in conversion technology at the Cairo Foam enterprise;
the return, at the 82nd meeting, of US$44,654, plus agency support
costs of US$3,382 from UNDP, from the savings made in the
conversion of the two foam enterprises (Fresh Electric Home
Appliances and MOG Engineering and Industry); and the
commitment of the Government to submit the project completion
report for stage I of the HPMP at the first meeting in 2020 and to
financially complete stage I and return any remaining balances by
31 December 2020. The Government and UNDP were requested to
submit, at each meeting through completion of stage I, a report on
the status of conversion of the systems houses, the 81 SMEs and
the 350 micro users, including: the status of systems-house
conversion, the formulations developed and related disbursement;
an updated list of the SMEs converted with the selected
technology, related disbursement and the commitment of each
SME; and an update on the number of micro users assisted. The
Government and UNIDO were requested to submit, on annual
basis through completion of the project, progress reports on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche of stage I of the HPMP. UNDP was requested to continue
assisting the Government in securing the supply of the alternative
technologies selected for the conversion of the 81 SMEs through
the systems houses; and to report to the Executive Committee on
the status of use of the interim technology at each meeting until a
technology with low GWP, as agreed, had been fully introduced,
along with an update from the suppliers on the progress made
towards ensuring that the selected technologies, including
associated components, were available on a commercial basis in
the country. Approved on the understanding that the request for the
second tranche of stage II could be submitted only if the following
conditions had been met: The Memorandum of Agreement had
been signed with the system house Baalbaki; at least 40 of the
SMEs included in stage I under the systems-houses project had
been converted; and UNDP had disbursed at least an additional US
$350,000 from the funding approved for the systems-houses
project to final foam beneficiaries.

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

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
(phase-out of HCFC-141b in the polyurethane foam sector)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$716,400

$53,730

$770,130

$948,975

$71,173

$1,020,148

$40,000

$2,800

$42,800

$40,000

$2,800

$42,800

Noted the return, at the 82nd meeting, of US$123,200, plus agency
support costs of US$9,240 from UNDP, from the savings owing to
the change in conversion technology at the Cairo Foam enterprise;
the return, at the 82nd meeting, of US$44,654, plus agency support
costs of US$3,382 from UNDP, from the savings made in the
conversion of the two foam enterprises (Fresh Electric Home
Appliances and MOG Engineering and Industry); and the
commitment of the Government to submit the project completion
report for stage I of the HPMP at the first meeting in 2020 and to
financially complete stage I and return any remaining balances by
31 December 2020. The Government and UNDP were requested to
submit, at each meeting through completion of stage I, a report on
the status of conversion of the systems houses, the 81 SMEs and
the 350 micro users, including: the status of systems-house
conversion, the formulations developed and related disbursement;
an updated list of the SMEs converted with the selected
technology, related disbursement and the commitment of each
SME; and an update on the number of micro users assisted. The
Government and UNIDO were requested to submit, on annual
basis through completion of the project, progress reports on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche of stage I of the HPMP. UNDP was requested to continue
assisting the Government in securing the supply of the alternative
technologies selected for the conversion of the 81 SMEs through
the systems houses; and to report to the Executive Committee on
the status of use of the interim technology at each meeting until a
technology with low GWP, as agreed, had been fully introduced,
along with an update from the suppliers on the progress made
towards ensuring that the selected technologies, including
associated components, were available on a commercial basis in
the country. Approved on the understanding that the request for the
second tranche of stage II could be submitted only if the following
conditions had been met: The Memorandum of Agreement had
been signed with the system house Baalbaki; at least 40 of the
SMEs included in stage I under the systems-houses project had
been converted; and UNDP had disbursed at least an additional US
$350,000 from the funding approved for the systems-houses
project to final foam beneficiaries.

Total for Egypt

2.7

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

UNDP

Total for El Salvador

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

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
0.1

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth UNIDO
tranches)
Noted that the Fund Secretariat had updated the Agreement
between the Government and the Executive Committee
specifically paragraph 1 and Appendices 1-A and 2-A to reflect the
revised starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption, and that a new paragraph 16 had been added to
indicate that the updated Agreement superseded that reached at the
65th meeting; that the revised starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption was 2.5 ODP tonnes, on the basis
on the verification report submitted at the 82nd meeting and
calculated using the HCFC consumption of 2013, and that the
revised funding level for stage I of the HPMP was US$280,000
plus agency support costs, in accordance with decision
60/44(f)(xii). Approved on the understanding that approval of
further funding would be subject to the issues identified in the
verification report being satisfactorily addressed; that the
Government would submit, to the second meeting of the Executive
Committee in 2019, a progress report on HCFC consumption
trends and progress made in ensuring an operational licensing and
quota system, and in addressing the recommendations of the
verification report, including the need to improve the HCFC datareporting and monitoring capacity of the NOU. UNEP was
requested to provide a report to the first meeting of 2019 on the
status of signature of the Agreement with the Government for the
combined third and fourth tranches of stage I of the HPMP; and to
provide assistance to support the implementation of stage I of the
HPMP through its CAP, and to submit a report to the second
meeting of 2019 on the assistance provided.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$60,000

$5,400

$65,400

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$45,000

$5,850

$50,850

$105,000

$11,250

$116,250

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

UNDP

$30,000

$2,100

$32,100

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth UNEP
tranches)
Noted that the Fund Secretariat had updated the Agreement
between the Government and the Executive Committee
specifically paragraph 1 and Appendices 1-A and 2-A to reflect the
revised starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption, and that a new paragraph 16 had been added to
indicate that the updated Agreement superseded that reached at the
65th meeting; that the revised starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption was 2.5 ODP tonnes, on the basis
on the verification report submitted at the 82nd meeting and
calculated using the HCFC consumption of 2013, and that the
revised funding level for stage I of the HPMP was US$280,000
plus agency support costs, in accordance with decision
60/44(f)(xii). Approved on the understanding that approval of
further funding would be subject to the issues identified in the
verification report being satisfactorily addressed; that the
Government would submit, to the second meeting of the Executive
Committee in 2019, a progress report on HCFC consumption
trends and progress made in ensuring an operational licensing and
quota system, and in addressing the recommendations of the
verification report, including the need to improve the HCFC datareporting and monitoring capacity of the NOU. UNEP was
requested to provide a report to the first meeting of 2019 on the
status of signature of the Agreement with the Government for the
combined third and fourth tranches of stage I of the HPMP; and to
provide assistance to support the implementation of stage I of the
HPMP through its CAP, and to submit a report to the second
meeting of 2019 on the assistance provided.

Total for Equatorial Guinea

0.3

ERITREA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Eritrea

FIJI
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

SEVERAL

Ozone unit support
UNEP

$85,000

$0

$85,000

Total for Fiji

$145,000

$4,800

$149,800

$21,000

$2,730

$23,730

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

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

UNIDO

$10,000

$700

$10,700

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

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

$81,000

$9,930

$90,930

$178,048

$12,463

$190,511

$178,048

$12,463

$190,511

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$7,800

$67,800

Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 1/2019-12/2020)

GAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
0.2

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

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Gambia

0.2

GHANA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 1/2018-12/2020)

UNDP

Total for Ghana

GRENADA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

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

Total for Grenada

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

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

UNIDO

$25,000

$1,750

$26,750

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

UNEP

$15,000

$1,950

$16,950

$40,000

$3,700

$43,700

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

Total for Guatemala

GUINEA-BISSAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Guinea-Bissau

HONDURAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

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

UNIDO

$40,000

$2,800

$42,800

$60,000

$5,400

$65,400

Total for Honduras

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

INDIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second
tranche) (refrigeration servicing sector plan)

$300,000

$36,333

$336,333

22.9 $2,000,000

$223,922

$2,223,922

3.4

UNEP

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their
consumption, including the enterprises that had been found
eligible, those that had been found ineligible, and those with which
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the
Government were to determine that a continuous foam panel
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban
referred to above, the Memorandum of Agreement with that
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be
included in stage II until its eligibility had been assessed by the
Executive Committee.

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

Germany

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their
consumption, including the enterprises that had been found
eligible, those that had been found ineligible, and those with which
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the
Government were to determine that a continuous foam panel
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban
referred to above, the Memorandum of Agreement with that
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be
included in stage II until its eligibility had been assessed by the
Executive Committee.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second
tranche) (polyurethane foam sector plan)

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$819,560 $12,527,560

UNDP

296.6 $11,708,000

UNDP

9.8 $1,756,000

$122,920

$1,878,920

UNDP

$1,144,000

$80,080

$1,224,080

$16,908,000

$1,282,815

$18,190,815

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their
consumption, including the enterprises that had been found
eligible, those that had been found ineligible, and those with which
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the
Government were to determine that a continuous foam panel
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban
referred to above, the Memorandum of Agreement with that
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be
included in stage II until its eligibility had been assessed by the
Executive Committee.

HCFC phase-out management plan (stage II, second
tranche) (air-conditioning manufacturing sector plan)
The Government was requested, through UNDP, to provide, at the
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their
consumption, including the enterprises that had been found
eligible, those that had been found ineligible, and those with which
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the
Government were to determine that a continuous foam panel
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban
referred to above, the Memorandum of Agreement with that
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be
included in stage II until its eligibility had been assessed by the
Executive Committee.

HCFC phase-out management plan (stage II, second
tranche) (project management and monitoring)
The Government was requested, through UNDP, to provide, at the
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their
consumption, including the enterprises that had been found
eligible, those that had been found ineligible, and those with which
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the
Government were to determine that a continuous foam panel
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban
referred to above, the Memorandum of Agreement with that
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be
included in stage II until its eligibility had been assessed by the
Executive Committee.

Total for India
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

18

332.7

C.E.
(US$/kg)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex XV

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

IRAN
SEVERAL
Ozone unit support
UNDP

$222,094

$15,547

$237,641

Enabling activities for HFC phase-down

UNDP

$155,000

$10,850

$165,850

Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

$95,000

$6,650

$101,650

$472,094

$33,047

$505,141

$307,200

$0

$307,200

Extension of the institutional strengthening project (phase
XII: 4/2019-3/2021)

Technical assistance/support

Total for Iran

IRAQ
SEVERAL

Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV:
1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Iraq

$307,200

$307,200

JORDAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XIII: IBRD
1/2019-12/2020)

$188,586

$13,201

$201,787

$150,000

$10,500

$160,500

$338,586

$23,701

$362,287

Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNIDO

Total for Jordan

LAO, PDR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$7,800

$67,800

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Lao, PDR
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

LEBANON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 4/2019-3/2021)

UNDP

Total for Lebanon

$198,515

$13,896

$212,411

$198,515

$13,896

$212,411

$85,000

$0

$85,000

LESOTHO
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Lesotho

$85,000

$85,000

LIBYA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage UNIDO
II) (foam sector)

$80,000

$5,600

$85,600

$190,893

$13,362

$204,255

$70,000

$4,900

$74,900

$340,893

$23,862

$364,755

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
2.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Noted the return of US $747,533, plus agency support costs of US
$52,327, by UNIDO at the 82nd meeting, owing to the
cancellation of the foam conversion project at Alyem. The
Government and UNIDO were requested to submit, each year until
the completion of the stage I, a progress report on the
implementation of the work programme associated with the second
(final) tranche and a verification report on consumption. UNIDO
was requested to return remaining balances upon completion of
stage I and to submit the project completion report to the second
meeting of the Executive Committee in 2020. Noted that the
country could be at risk of non-compliance with the Montreal
Protocol given that the HCFC consumption reported under Article
7 of the Montreal Protocol in 2017 was only 0.70 ODP tonnes
below the level of consumption allowed under decision XXVII/11
of the Twenty-Seventh Meeting of the Parties.

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

UNIDO

Total for Libya

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

$30,000

$2,100

$32,100

$131,000

$9,825

$140,825

$161,000

$11,925

$172,925

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,418

$0

$85,418

$115,418

$3,900

$119,318

UNIDO

0.1

HCFC phase-out management plan (phase I, eighth tranche) UNIDO
Approved on the understanding that an update on the conversion of
the foam enterprise Sileks be provided to the 83rd meeting under
reports on projects with specific reporting requirements.

Total for Macedonia, FYR

0.1

MADAGASCAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

SEVERAL
Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
1/2019-12/2020)

Total for Madagascar

MALAWI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
1/2019-12/2020)

Total for Malawi

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

MAURITIUS
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

Total for Mauritius

$150,000

$10,500

$160,500

$150,000

$10,500

$160,500

$316,160

$22,131

$338,291

$316,160

$22,131

$338,291

$88,748

$0

$88,748

MEXICO
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XIV: UNIDO
7/2019-6/2021)
Total for Mexico

MOLDOVA, REP
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Moldova, Rep

$88,748

$88,748

MONGOLIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$7,800

$67,800

$30,000

$2,100

$32,100

$30,000

$2,100

$32,100

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

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

Total for Mongolia

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

UNIDO

Total for Montenegro

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

MOZAMBIQUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 1/2019-12/2020)

$103,424

UNEP

Total for Mozambique

$0

$103,424

$103,424

$103,424

NEPAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$7,800

$67,800

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Nepal

NIGER
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

UNIDO

$40,000

$2,800

$42,800

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNIDO

$30,000

$2,700

$32,700

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

$90,000

$8,100

$98,100

$332,800

$23,296

$356,096

$332,800

$23,296

$356,096

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

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

Total for Niger

NIGERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 12/2018-11/2020)

UNDP

Total for Nigeria

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

NIUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 4/2019-3/2021)

$85,000

UNEP

Total for Niue

$0

$85,000

$85,000

$85,000

OMAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

3.1

$50,000

$3,500

$53,500

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

2.2

$59,500

$7,735

$67,235

$87,638

$6,135

$93,773

$197,138

$17,370

$214,508

$287,318

$20,112

$307,430

$287,318

$20,112

$307,430

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening support (phase VII:
12/2018-11/2020)

UNIDO

Total for Oman

5.3

PAKISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 4/2019-3/2021)

UNDP

Total for Pakistan

PALAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Palau

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second
tranche) (refrigeration servicing sector)

6.6

UNDP

$385,800

$27,006

$412,806

$385,800

$27,006

$412,806

UNDP and the Government was requested to continue reporting at
the time of submission of the remaining tranche requests for stage
II of the HPMP on: the status of the Government’s efforts to obtain
data from the systems house in the Free Trade Zone; and the status
of the Government’s efforts to obtain information on HCFCs
imported to and exported from the Free Trade Zone.; and UNEP
was requested to return at the 83rd meeting any remaining
balances approved under stage I of the HPMP.

Total for Panama

6.6

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

UNDP

$20,000

$1,400

$21,400

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

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$145,000

$6,600

$151,600

$100,000

$7,000

$107,000

$50,000

$3,500

$53,500

$150,000

$10,500

$160,500

$30,000

$3,900

$33,900

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2019-12/2020)

Total for Paraguay

QATAR
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNIDO

Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

Total for Qatar

RWANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
0.6

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP
Noted that UNEP will return to the Fund the balance of US $5,000
from the first tranche to the 83rd meeting.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency
Total for Rwanda

ODP/Metric
(tonnes)*
0.6

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$9,200

$1,196

$10,396

SAINT KITTS AND NEVIS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Saint Kitts and Nevis

SAINT LUCIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

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

UNIDO

$10,000

$700

$10,700

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$69,200

$8,396

$77,596

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Saint Lucia

0.2

SAMOA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Samoa

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

SAO TOME AND PRINCIPE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 1/2019-12/2020)

Total for Sao Tome and Principe

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

UNIDO

$30,000

$2,100

$32,100

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNIDO

$30,000

$2,700

$32,700

$60,000

$4,800

$64,800

$109,824

$0

$109,824

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Serbia

SIERRA LEONE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Sierra Leone

$109,824

$109,824

SOLOMON ISLANDS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

$30,000

UNEP
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Total for Solomon Islands

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$30,000

$3,900

$33,900

$90,000

$6,300

$96,300

$90,000

$6,300

$96,300

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

UNIDO

Total for South Africa

SRI LANKA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

UNDP

$40,000

$2,800

$42,800

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

UNDP

$171,592

$12,011

$183,603

$241,592

$17,511

$259,103

$330,441

$23,131

$353,572

$330,441

$23,131

$353,572

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XII: 1/2019-12/2020)

Total for Sri Lanka

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

4.2

UNIDO

Total for Sudan

4.2

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

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

28

C.E.
(US$/kg)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex XV

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

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

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$10,000

$700

$10,700

$60,000

$7,200

$67,200

7.9

$814,470

$57,013

$871,483

12.5

$685,530

$47,987

$733,517

$443,735

$31,061

$474,796

UNIDO

Total for Tanzania

THAILAND
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) IBRD
(refrigeration servicing sector and project management unit)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2018 to
2023 to reduce HCFC consumption by 61.8 per cent by 2023 of
the country’s baseline. Noted the commitment of the Government
to reduce HCFC consumption by 55.8 per cent by 2019, 57.9 per
cent by 2022, and 61.8 per cent by 2023; and to issue a ban on
imports of HCFC-141b in bulk and contained in pre-blended
polyols in all foam applications by 31 December 2023. The World
Bank was requested to include in every progress report and tranche
request, an updated list of foam enterprises verified for assistance
by the Multilateral Fund under stage II, including the HCFC-141b
consumption phased out, the sub-sector, the baseline equipment
and the conversion technology to be adopted, and a list of
enterprises that had been found to be ineligible, along with details
of their HCFC-141b consumption, or had ceased use of HCFC141b without Multilateral Fund assistance. The Government and
the World Bank were requested to deduct an additional 298.47
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption
eligible for funding in Thailand.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(spary foam sector)

IBRD

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2018 to
2023 to reduce HCFC consumption by 61.8 per cent by 2023 of
the country’s baseline. Noted the commitment of the Government
to reduce HCFC consumption by 55.8 per cent by 2019, 57.9 per
cent by 2022, and 61.8 per cent by 2023; and to issue a ban on
imports of HCFC-141b in bulk and contained in pre-blended
polyols in all foam applications by 31 December 2023. The World
Bank was requested to include in every progress report and tranche
request, an updated list of foam enterprises verified for assistance
by the Multilateral Fund under stage II, including the HCFC-141b
consumption phased out, the sub-sector, the baseline equipment
and the conversion technology to be adopted, and a list of
enterprises that had been found to be ineligible, along with details
of their HCFC-141b consumption, or had ceased use of HCFC141b without Multilateral Fund assistance. The Government and
the World Bank were requested to deduct an additional 298.47
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption
eligible for funding in Thailand.

SEVERAL

Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2019-12/2020)

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency
Total for Thailand

ODP/Metric
(tonnes)*
20.4

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$1,943,735

$136,061

$2,079,796

$50,000

$3,500

$53,500

$50,000

$3,500

$53,500

$85,000

$0

$85,000

TIMOR LESTE
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

Total for Timor Leste

TOGO
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2019-12/2020)

UNEP

Total for Togo

$85,000

$85,000

TONGA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$4,200

$64,200

$60,000

$4,200

$64,200

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

Total for Trinidad and Tobago

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

UNIDO

$30,000

$2,100

$32,100

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNIDO

$30,000

$2,700

$32,700

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Total for Turkmenistan

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$60,000

$4,800

$64,800

$85,000

$0

$85,000

TUVALU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 4/2019-3/2021)

UNEP

Total for Tuvalu

$85,000

$85,000

UGANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

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

UNIDO

$10,000

$700

$10,700

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

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$145,000

$7,200

$152,200

$422,889

$29,602

$452,491

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support
Extension of the Institutional strengthening project (phase
III: 1/2019-12/2020)

Total for Uganda

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second
tranche) (foam sector)

4.7

UNDP

Approved on the understanding that end-users participating in the
pilot projects to demonstrate low-GWP alternatives in
supermarkets and the food industry would provide co-financing;
and that UNDP would report, at the 84th meeting, on the progress
in implementation of the conversion of the foam enterprises and
the availability of HFO/HFO-based polyurethane systems and their
associated components.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

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

ODP/Metric
(tonnes)*

UNDP

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$257,000

$17,990

$274,990

$679,889

$47,592

$727,481

$365,414

$25,579

$390,993

$365,414

$25,579

$390,993

$152,289

$0

$152,289

Approved on the understanding that end-users participating in the
pilot projects to demonstrate low-GWP alternatives in
supermarkets and the food industry would provide co-financing;
and that UNDP would report at the 84th meeting, on the progress
in implementation of the conversion of the foam enterprises and
the availability of HFO/HFO-based polyurethane systems and their
associated components.

Total for Uruguay

4.7

VENEZUELA
SEVERAL

Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase XIV:
1/2019-12/2020)

UNDP

Total for Venezuela

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

UNEP

Total for Vietnam

$152,289

$152,289

ZAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Zambia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

ZIMBABWE
REFRIGERATION
Domestic
Conversion from HFC-134a to isobutane in the manufacture France
of domestic refrigerators at Capri (SME Harare)

3.4

$100,000

$13,000

$113,000

29.45

11.1

$326,954

$22,887

$349,841

29.45

$426,954

$35,887

$462,841

Approved on the understanding that no further funding would be
available until the instrument of ratification of the Kigali
Amendment by the Government of Zimbabwe had been received
by the depositary at the Headquarters of the United Nations in
New York; that 14.50 mt (20,735 mt CO2 equivalent) of HFC134a would be deducted from the starting point for sustained
aggregate reduction in HFC consumption once it had been
established; that the project would be completed within 24 months
of the transfer of funds to UNDP and that a comprehensive
completion report would be submitted within six months of project
completion, with detailed information on: the eligible incremental
capital cost for all equipment and other components including
those not funded under the project, IOCs, any possible savings
incurred during the conversion and relevant factors that facilitated
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed
equipment or supplies had gone through a competitive
quote/bidding process and the details thereof), and changes in
energy efficiency of the products being manufactured and any
related policies established by the Government; and that any
remaining funds would be returned to the Multilateral Fund no
later than one year after the date of project completion.

Conversion from HFC-134a to isobutane in the manufacture UNDP
of domestic refrigerators at Capri (SME Harare)
Approved on the understanding that no further funding would be
available until the instrument of ratification of the Kigali
Amendment by the Government of Zimbabwe had been received
by the depositary at the Headquarters of the United Nations in
New York; that 14.50 mt (20,735 mt CO2 equivalent) of HFC134a would be deducted from the starting point for sustained
aggregate reduction in HFC consumption once it had been
established; that the project would be completed within 24 months
of the transfer of funds to UNDP and that a comprehensive
completion report would be submitted within six months of project
completion, with detailed information on: the eligible incremental
capital cost for all equipment and other components including
those not funded under the project, IOCs, any possible savings
incurred during the conversion and relevant factors that facilitated
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed
equipment or supplies had gone through a competitive
quote/bidding process and the details thereof), and changes in
energy efficiency of the products being manufactured and any
related policies established by the Government; and that any
remaining funds would be returned to the Multilateral Fund no
later than one year after the date of project completion.

Total for Zimbabwe

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

GLOBAL
SEVERAL
Agency programme
Core unit budget (2019)

UNDP

$0

$2,083,871

$2,083,871

Core unit budget (2019)

UNIDO

$0

$2,083,871

$2,083,871

Core unit budget (2019)

IBRD

$0

$1,735,000

$1,735,000

Compliance Assistance Programme: 2019 budget

UNEP

$9,974,259

$797,941 $10,772,200

Noted the adjustments to the staff component as originally
proposed. UNEP was requested in future submissions of the CAP
budget, to continue providing detailed information on the activities
for which the global funds would be used; extending the
prioritization of funding between CAP budget lines so as to
accommodate changing priorities and providing details, pursuant
to decisions 47/24 and 50/26, on the reallocations made; reporting
on the current post levels of staff and informing the Executive
Committee of any changes thereto, particularly with respect to any
increased budget allocations; and providing a budget for the year
in question and a report on the costs incurred in the year prior to
the last year, noting the above.

Total for Global
GRAND TOTAL

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Summary
Sector

HCFC

Funds approved (US$)
Project
Support

HFC

(ODP tonne) (Metric tonne)

Total

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:

49.9

3.4

$100,000
$4,363,637
$4,463,637

$13,000
$486,981
$499,981

$113,000
$4,850,618
$4,963,618

$75,000
$326,954
$30,914,601
$31,316,555

$5,250
$22,887
$2,213,449
$2,241,586

$80,250
$349,841
$33,128,050
$33,558,141

$80,000
$2,110,000
$16,590,974
$18,780,974

$5,600
$216,400
$7,022,227
$7,244,227

$85,600
$2,326,400
$23,613,201
$26,025,201

INVESTMENT PROJECT

Production
Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:

527.8

11.1

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Phase-out plan
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
France
Germany

IBRD
IBRD
UNDP
UNDP
UNEP
UNEP
UNIDO
UNIDO
GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs)

3.4
49.9
20.4
11.1
458.2
11.7
37.6
592.2

35

$100,000
$4,363,637

$13,000
$486,981

$113,000
$4,850,618

$632,321
$1,500,000
$3,135,741
$24,615,685
$12,342,468
$1,806,700
$882,398
$5,182,216

$1,779,262
$105,000
$2,303,372
$1,729,640
$822,091
$232,204
$2,145,639
$368,605

$2,411,583
$1,605,000
$5,439,113
$26,345,325
$13,164,559
$2,038,904
$3,028,037
$5,550,821

$54,561,166

$9,985,794

$64,546,960
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Balances on projects returned at the 82nd meeting
Agency
France (per decision 82/2(a)(vi))*
Spain (per decision 82/2(a)(vi))**
UNDP (per decision 82/2(a)(ii), 82/13(b), 82/36(a)(iii),
82/72(a)(ii) and 82/72(a)(iii))
UNEP (per decision 82/2(a)(ii))
UNIDO (per decision 82/2(a)(ii) and 82/75(b))
World Bank (per decision 82/2(a)(ii), 82/30(d) and
82/37(b))
Total
*Cash transfer.
**Already returned

Project costs (US$)
111,780
481
403,505

Support costs (US$)
8,943
62
30,340

Total (US$)

1,248,220
1,988,800
447,399

108,993
143,084
92,058

1,357,213
2,131,884
539,457

4,200,185

383,480

4,583,665

120,723
543
433,845

Interest accrued
Agency
France (per decision 82/2(a)(vii))*
Spain (per decision 82/2(a)(vii))**
UNDP (per decision 82/5(b)(i)
World Bank (per decision 82/5(b)(ii)
UNIDO (per decision 82/64(a))
World Bank (per decision 82/64(b))
UNDP (per decision 82/64(c))
UNIDO (per decision 82/64(d))
UNEP (per decision 82/64(e))
UNDP (per decision 82/64(f))
*Cash transfer.
**Already returned

Interest accrued (US $)
3,774
5,399
634,258
122,167
22,256
15,099
180,821
66,291
2,627
4,836

Remarks
ALG/DES/72/DEM/78 and MEX/DES/63/DEM/155
LAC/FUM/54/TAS/40 and MEX/FUM/66/INV/161
Account Reconciliation
Account Reconciliation
China - HPMP Stage I and II - Foam XPS
China - HPMP Stage I and II - Foam PU
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration ICR
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration RAC
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration Servicing
China - HPMP Stage I and II - Solvent

Net allocations based on decisions of the 82nd meeting
Agency
France
Germany
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank
Total

Project costs (US$)
100,000
4,363,637
26,528,006
12,898,321
3,987,267
1,547,656
49,424,887

36

Support costs (US$)
13,000
486,981
4,002,672
945,302
2,371,160
1,792,204
9,611,319

Total (US$)
113,000
4,850,618
30,530,678
13,843,623
6,358,427
3,339,860
59,036,206
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List of projects and activities approved for funding (additional contributions)

approved
Project
(US$)
Title

Agency

Metric
(tonnes)

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

BAHAMAS
SEVERAL
Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

$95,000

$6,650

$101,650

$95,000

$6,650

$101,650

$150,000

$10,500

$160,500

$150,000

$10,500

$160,500

$150,000

$10,500

$160,500

$150,000

$10,500

$160,500

$95,000

$6,650

$101,650

$95,000

$6,650

$101,650

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

Total for Bahamas

BOLIVIA
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down
UNEP
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article
5 countries.

Total for Bolivia

BRUNEI DARUSSALAM
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down
UNEP
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article
5 countries.
Total for Brunei Darussalam

CAPE VERDE
SEVERAL

Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

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

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

Metric
(tonnes)

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

CHINA
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)

Conversion from C5+HFC-245fa to C5+HFOs in a domestic UNDP
refrigerator manufacturer (Hisense Kelon)

$89,250

$1,364,250

$1,275,000

$89,250

$1,364,250

$50,000

$3,500

$53,500

$50,000

$3,500

$53,500

$240,000

$16,800

$256,800

$240,000

$16,800

$256,800

250.0 $1,275,000

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article
5 countries. Approved on the understanding that no further funding
would be available until the instrument of ratification of the Kigali
Amendment by the Government had been received by the
depositary at the Headquarters of the United Nations in New York;
that 250 mt (257,500 mt CO2 equivalent) of HFC 245fa would be
deducted from the starting point for sustained aggregate reduction
in HFC once it had been established; that the project would be
completed within 24 months of the transfer of funds to UNDP and
that a comprehensive completion report would be submitted within
six months of project completion with detailed information on the
eligible incremental capital costs for all equipment and other
components, including those not funded under the project, IOCs,
including detailed information on the formulations developed and
used, as well as the optimization achieved in the reduction of
density, any possible savings incurred during the conversion and
relevant factors that facilitated implementation (e.g. whether any
purchased and/or installed equipment or supplies had gone through
a competitive quote/bidding process and the details thereof), and
changes in the energy efficiency of the products being
manufactured and any related policies established by the
Government; and that any remaining funds would be returned to
the Multilateral Fund no later than one year after the date of
project completion.

Total for China

250.0

COOK ISLANDS
SEVERAL

Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

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

Total for Cook Islands

SOUTH AFRICA
SEVERAL
Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down

UNIDO

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

Total for South Africa

2
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List of projects and activities approved for funding (additional contributions)

approved
Project
(US$)
Title

Agency

Metric
(tonnes)

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

THAILAND
REFRIGERATION
Commercial

Conversion from HFC to propane (R-290) and isobutene (R- IBRD
600a) as a refrigerant in manufacturing commercial
refrigeration appliances in Pattana Intercool Co. Ltd.

$183,514

$16,516

$200,030

8.8

$183,514

$16,516

$200,030

258.8

$2,238,514

$160,366

$2,398,880

8.8

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article
5 countries. Approved on the understanding that no further funding
would be available until the instrument of ratification of the Kigali
Amendment by the Government of Thailand had been received by
the depositary at the Headquarters of the United Nations in New
York; that 8.78 mt of HFC-134a (12,555 mt CO2 equivalent)
would be deducted from the starting point for sustained aggregate
reduction in HFCs once it had been established; that the project
would be completed within 24 months of the transfer of funds to
the World Bank and a comprehensive completion report would be
submitted within six months of the project completion, with
detailed information on: the eligible incremental capital costs for
all equipment and other components including those not funded
under the project, IOCs, any possible savings incurred during the
conversion and relevant factors that facilitated implementation
(e.g. whether any purchased and/or installed equipment or supplies
had gone through a competitive quote/bidding process and the
details thereof), changes in the energy efficiency of the products
being manufactured and any related policies established by the
Government, and information on the implementation of the
servicing component where applicable; and that any remaining
funds would be returned to the Multilateral Fund no later than one
year after the date of project completion.

Total for Thailand
GRAND TOTAL

3
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Summary
Sector

Tonnes
(Metric)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

INVESTMENT PROJECT

Foam
Refrigeration
TOTAL:

250.0
8.8
258.8

$1,275,000
$183,514
$1,458,514

$89,250
$16,516
$105,766

$1,364,250
$200,030
$1,564,280

$780,000
$780,000

$54,600
$54,600

$834,600
$834,600

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO

8.8
250.0

$183,514
$1,275,000
$540,000
$240,000

$16,516
$89,250
$37,800
$16,800

$200,030
$1,364,250
$577,800
$256,800

GRAND TOTAL

258.8

$2,238,514

$160,366

$2,398,880
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
ﺁﺭﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻸﺭﺟﻨﺘﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.1
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻣﻲ  2016ﻭ ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻅﺖ
ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺟﻧﺗﻳﻥ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﺧﻁﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺣﺻﺹ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ
ﻭﻓﻧﻳﻲ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﺭﻣﻴﻨﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.2
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺭﺕ
ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺑﺄﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﮐﺎﻧﺕ ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﮐﺎﻣﻝ ﻭﺃﺣﺮﺯ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﯽ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻭﺣﺭﮐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻭﺗﺄﻣﻝ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﺻﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺑﻟﺩ ﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﺩﻳﻝ ﮐﻳﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺗﺄﻣﻝ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺃﺭﻣﻳﻧﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻳﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺧﻔﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ  66,6ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺧﻁ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﺮﺑﺎﺩﻭﺱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.3
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﺭﺑﺎﺩﻭﺱ ﻧﻔﺬﺕ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  .2020ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ
ﺻﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ  19ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،2018ﻭﻳﺤﺪﻭﻫﺎ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
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ﺑﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟﺒﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.4
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ
 2016ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺑﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻁﺒﻘﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻘﻨﻴﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺜﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺑﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 2020ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺼﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.5
ﻋﺸﺮ( ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﺻﺪ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .ﻭﺗﺄﻣﻝ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻷﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﺇﻟﯽ ﺗﻣﻬﻳﺩ ﺍﻟﻁﺮﻳﻕ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻔﺾ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺣﻟﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻨﻴﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.6
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻨﻴﻜﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻣﺘﺜﻠﺖ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻻﺣﻈﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻨﻴﻜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺜﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻭﺿﻊ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
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ﻓﻴﺠﻲ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻔﻴﺠﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
.7
ﻋﺸﺮﺓ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ
 2016ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺃﺿﻔﺖ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﻭﻁﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﺠﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻴﺪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺜﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺠﻲ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﻏﺎﻧﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻐﺎﻧﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ(
.8
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻏﺎﻧﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻟﯽ ﺫﻟﻙ ،ﻻﺣﻅﺖ
ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﻁﺮﻳﻘﺔ ﺳﻟﺳﺔ ﻭﻣﻧﺳﻘﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ.

ﺇﻳﺮﺍﻥ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  -ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ
.9
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ً ﻓﺮﻳﺪﺍ ً ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻳﺮﺑﻂ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ.
ﮐﻣﺎ ﻻﺣﻅﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺗﮐﻣﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺃﻋﺭﺑﺕ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﻔﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
 .10ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2016ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺜﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
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ﺍﻷﺭﺩﻥ
 .11ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  (13ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﻴﻦ .ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ّﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻭﻳﻄﺒﻖ
ﺣﻈﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ  HCFC-22ﻭﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴّﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺃﻧّﻪ ﺳﻴﻨﻔّﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ  HCFC-141bﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2022ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻟﺒﻨﺎﻥ
 .12ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ
 2016ﻭ  2017ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺑﺄﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ ﺃﺛﺑﺕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﺑﺎﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ
ﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ
 1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
 .13ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻴﺴﻮﺗﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
 .14ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﺪﻏﺸﻘﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻁﺒﻘﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 35
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﻣﻼﻭﻱ
 .15ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻼﻭﻱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﻼﻭﻱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻼﻭﻱ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  21ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  .2017ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻼﻭﻱ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻼﻭﻱ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.16
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ( ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .7
ﻭﻻﺣﻅﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ،ﻋﺯﺯ ﺍﻟﻣﮐﺳﻳﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻭﺃﻋﺭﺑﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﻟﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﮐﺳﻳﻙ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺗﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻋﻟﯽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛ ٍﻞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺧﻁ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2018ﻭ  50ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﻭﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻚ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ  2018ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ
 .17ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  2017ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﺴﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣ ّ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ
ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
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ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺍﺳﺗﻌﺭﺿﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺏ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ )ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
.18
ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ( ﻭﻻﺣﻅﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺑﻠﺩ
ﻳﻣﺗﺛﻝ ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ .ﻭﻻﺣﻅﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ ،ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺫﻟﻬﺎ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺤﻮ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺑﻧﺳﺑﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﺣﻟﻭﻝ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ
ﻧﻴﻮﻱ
 .19ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻴﻮﻱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﻮﻱ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ  24ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ .2018
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻧﻴﻮﻱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ  2015ﻭ 2016ﻭ 2017ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻧﻴﻮﻱ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺻﻔﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ
 2011ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻧﻴﻮﻱ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
ﻋﻤﺎﻥ
 .20ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻌﻤﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ 2017
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻋﻣﺎﻥ ﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺑﻟﺩ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
 .21ﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻅﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ
ﺑﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﺧﻁﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺗﻬﻼﮐﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎً .ﻭﺗﺄﻣﻝ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﮐﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺧﻔﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﺣﻟﻭﻝ 1
ﻳﻧﺎﻳﺭ /ﮐﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  2020ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻟﯽ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﮐﻳﻐﺎﻟﻲ.
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ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ
 .22ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺣﺼﺺ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ
ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺎﻡ
ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﺴﺐ ﺩﻋﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺜﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ
ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  .2020ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ
ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2018
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ
 .23ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻣﻲ  2016ﻭ 2017ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﺷﺮﻛﺖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ .ﻭﺗﺜﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  2020ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ.
ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ
 .24ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺳﺎﻥ
ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
 .25ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
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ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
.2020
ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ
 .26ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22 -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2018ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑـﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺮﻱ
ﻻﻧﻜﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ .2018
ﻭﺗﺄﻣﻝ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﺗﻣﮐﻳﻧﻳﺔ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺠﻬﺰ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ.
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
 .27ﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ (9
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ّ
ﺑﺄﻥ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﻠّﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ
ّ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ّ
ﺑﺄﻥ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2015ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺃﻧّﻬﺎ ﺗﺘﻮ ّﺟﻪ ﺑﺨﻂ ﺳﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ .ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ )ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺮﺵ( ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻣﻨﺬ  1ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ  .2017ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻧّﻪ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ّ
ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺗﻮﻏﻮ
 .28ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻮﻏﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻮﻏﻮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﻏﻮ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﻛﻔﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻏﻮ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  8ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  ،2018ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺜﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻮﻏﻮ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ،
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
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ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ
 .29ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻮﻓﺎﻟﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(،
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2016ﻭ 2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ،
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  .2020ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ .2017
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
 .30ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻭﻏﻨﺪﺍ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(،
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  2017ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ  21ﻳﻮﻧﻴﻪ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  .2018ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺗﻘﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  -ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ(
 .31ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻭﻻﺣﻅﺖ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺟﻬﻭﺩ ﺣﮐﻭﻣﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻧﺯﻭﻳﻼ ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﻔﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺣﺻﺹ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺗﺄﻣﻝ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﺻﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺑﻟﺩ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ.
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ
 .32ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻔﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻷﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ/ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔـ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ
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ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺗﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ﻭﺗﺜﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ
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المرفق السابع عشر

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 2019
بند الميزانية

10

العنصر

برنامج المساعدة على االمتثال لعام
 2019و اجتماع اللجنة التنفيذية
82

الموقع

عنصر موظفي المشروع
الرتبة

أسبوع/شهر

 1101رئيس الفرع

باريس

D1

12

266,000

الوظيفة  /الوصف

 1102مسؤول البيئة الرئيسي  -الشبكة والسياسة العامة

باريس

P5

12

261,000

 1103بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج  -بناء القدرات

باريس

P4

12

261,000

 1105بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج

باريس

P4

12

228,000

بروتوكول مونتلاير  -موظف سام للتنسيق الخاص باللجنة باريس
1106
التنفيذية
باريس
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج  -مكتب المساعدة
1107
لغير المواد المستنفدة لألوزون
باريس
 1108بروتوكول مونتلاير  -مسؤول البرنامج

P4

12

261,000

P3

12

191,000

P3

12

191,000

باريس/أوروبا وآسيا
الوسطى
بانكوك

P4

12

228,000

P5

12

220,000

بانكوك

P4

12

193,000

1111
1121
1122
1123
1124

1125

بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا
وآسيا الوسطى
منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا
والمحيط الھادئ  -آسيا و المحيط الھادىء
بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب
اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -جنوب شرق آسيا و
المحيط الھادىء وبلدان جزر المحيط الھادئ
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي
آلسيا والمحيط الھادئ
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي
آلسيا والمحيط الھادئ ( -جنوب آسيا والمحيط الھادئ +
بلدان جزر المحيط الھادئ)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي
آلسيا والمحيط الھادئ ( -جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا
و المحيط الھادىء
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي
لغرب آسيا
بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب
اإلقليمي لغرب آسيا  -الشراكات الدولية
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي
لغرب آسيا

بانكوك

P4

12

193,000

بانكوك

P3

12

156,000

بانكوك

P3

12

156,000

المنامة

P4

12

222,000

المنامة

P5

12

234,000

المنامة

P3

12

214,000

بروتوكول مونتلاير  -منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في
 1141المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)

نيروبي

P4

12

245,000

بروتوكول مونتلاير  -منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في
 1142المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)

نيروبي

P4

12

245,000

بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي نيروبي
 1143ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)

P3

12

171,000

بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي نيروبي
1144
ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج معاون في المكتب نيروبي
 1145اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)

P3

12

171,000

P2

12

101,000

نيروبي

P2

12

101,000

نيروبي

P3

12

156,000

بنما

P4

12

194,000

بنما

P4

12

194,000

بنما

P4

12

194,000

1131
1132
1133

بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج معاون في المكتب
1146
اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج (شؤون إدارية
1147
ومالية)
بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب
 1151اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (أمريكا الالتينية)
بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب
 1152اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (بلدان البحر
الكاريبي)
بروتوكول مونتلاير  -مدير إعالم في المكتب اإلقليمي
1153
ألمريكا الالتينية والكاريبي
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بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي بنما
 1154ألمريكا الالتينية والكاريبي (بلدان البحر الكاريبي)

P3

12

165,000

بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي بنما
1155
ألمريكا الالتينية والكاريبي (أمريكا الالتينية)
باريس
 1301مساعد رئيسي لرئيس الفرع

P3

12

165,000

G6

12

117,000

 1302مساعد برامج (الشبكات اإلقليمية)

باريس

G6

12

117,000

 1303مساعد برامج (غرفة تبادل المعلومات)

باريس

G6

12

117,000

G5

12

105,000

G5

12

117,000

باريس

G5

12

104,000

 1311مساعد برامج

باريس

G6

12

0

 1312موظف مساعد للمالية والميزانية

باريس

G7

12

124,000

باريس/أوروبا وآسيا
 1305مساعد برامج
الوسطى
مساعد برامج  -بناء القدرات/بلدان جزر المحيط الھادىء باريس
1306
 1307مساعد برامج

 1317مساعدة مؤقتة تابعة لبرنامج المساعدة على اإلمتثال
مساعد برامج (المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
( 1321جنوب آسيا)
مساعد برامج  -المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
( 1322جنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ)

88,000
بانكوك

G6

12

68,000

بانكوك

G5

12

55,000

 1324مساعد إداري -المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

بانكوك

G6

12

76,000

 1331مساعد برامج  -المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

المنامة

G6

12

0

 1332مساعد برامج  -المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

المنامة

G6

12

76,000

 1341مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

نيروبي

G6

12

61,000

 1342بروتوكول مونتلاير  -مساعد إداري عالمي

نيروبي

G5

12

37,000

 1343مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

نيروبي

G6

12

46,000

مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان
1344
الناطقة بالفرنسية)
 1345بروتوكول مونتلاير  -مساعد إداري عالمي

نيروبي

G6

12

46,000

نيروبي

G5

12

37,000

بنما

G4

12

39,000

بنما

G6

12

62,000

مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
1351
والكاريبي
مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
1352
والكاريبي

المجموع الفرعي لعنصر تكاليف الموظفين
1600

7,069,000

السفر
 1601سفر موظفي مكتب باريس*
1610
1620
1621
1622

سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
(جنوب آسيا)
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
وجنوب آسيا (آسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا)
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
وجنوب آسيا (جزر المحيط الھادئ)
سفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

باريس

171,000

باريس/أوروبا وآسيا
الوسطى
بانكوك

25,000
33,000

بانكوك

33,000

بانكوك

50,000

المنامة

45,000

 1640سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا (الناطقة بالفرنسية) نيروبي

60,500

نيروبي

60,500

1630

سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا (الناطقة
1641
باإلنجليزية)

سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي بنما
1650
(منطقة البحر الكاريبي)
سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي بنما
1651
(أمريكا الالتينية)

المجموع الفرعي لعنصر السفر
20/30

35,000
35,000
548,000

األنشطة اإلقليمية

عنصر خدمات العقود
 2210االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
ألوروبا وآسيا الوسطى/التعاون فيما بين بلدان
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

المجموع الفرعي ألوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا وآسيا
الوسطى

130,000

130,000
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 2220االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ/التعاون فيما بين بلدان
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جنوب آسيا)

بانكوك

92,000

بانكوك

70,000

 2221االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ/التعاون فيما بين بلدان
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جنوب شرق آسيا
والمحيط الھادئ)
بانكوك
 2222االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ/التعاون فيما بين بلدان
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جزر المحيط الھادئ)

105,000

267,000

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
 2230االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
لغرب آسيا /التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية
اإلقليمية

المنامة

 2240االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
ألفريقيا /التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية
اإلقليمية (البلدان الناطقة بالفرنسية)
 2241االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
ألفريقيا /التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية
اإلقليمية (البلدان الناطقة باإلنجليزية)

نيروبي

175,000

نيروبي

175,000

100,000

100,000

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا

350,000

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا
 2250االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي/التعاون فيما بين بلدان
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جزر البحر الكاريبي)

بنما

130,000

 2251االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي/التعاون فيما بين بلدان
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (أمريكا الالتينية)

بنما

120,000

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
والكاريبي
المجموع الفرعي لألنشطة اإلقليمية

250,000
1,097,000

الخدمات العالمية  /حافظة تنمية القدرات
 3210برنامج تدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية

50,000

 3211السياسات والمساعدة التقنية

100,000

 3213التوعية والترجمة

100,000

 3214إطار قانوني بعد كيغالي

75,000

 3215رخص قيادة سائقي مركبات غازات التبريد

80,000

 3216تطبيق

100,000

المجموع الفرعي للخدمات العالمية

505,000

االجتماعات
 4210اجتماعات استشارية و حلقات عمل أصحاب المصلحة
(احتياجات ناشئة/قطاع خدمات التبريد)

50

باريس/أقاليم

165,000

المجموع الفرعي لالجتماعات

165,000

المجموع الفرعي للخدمات العالمية  /االجتماعات

670,000

عمليات المكاتب
 5210عمليات المكاتب /االتصاالت (المعدات ،اإليجارات،
اللوازم المكتبية والصيانة)
 5220عمليات المكاتب /االتصاالت (المعدات ،اإليجارات،
اللوازم المكتبية والصيانة)

60

باريس

290,000

أقاليم

300,000

المجموع الفرعي لعمليات المكاتب

590,000

 99مجموع تكاليف المشروع المباشرة

9,974,000

تكاليف دعم البرنامج ()%8
90

797,920

المجموع الكلي

10,771,920

3
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تقاسم التكاليف بنسبة  - %8برنامج المساعدة على
االمتثال لسنة  2015و مقرر اللجنة التنفيذية 75/38
مسؤول إداري

P3

180,000

موظف مساعد للميزانية و الماليىة

G6

45,000

المجموع

225,000

* 1601المشاركة في اإلجتماعات :اللجنة التنفيذية  -فريق العمل المفتوح العضوية  -االجتماعات المشتركة بين الوكاالت  -اجتماعات الشبكة  -اجتماع األطراف و نشاطات التوعية على أساس احتياجات  7موظفين
من مكتب باريس
** 3210 - 3215

نشاطات ز
وميانية للتحويل إىل 2019

مالحظة حول جميع بنود الميزانية  :سوف يتم إرجاع األموال المتبقية
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء
.1
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻗﺪﺭﻫﺎ  22.20ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2025ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬـﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.2
-2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ  3-1-4ﻭ ) 3-2-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ(.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.4
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
.5
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"( ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ
1
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Annex XVIII

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛
)ﺩ(

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

ﺍﻟﺮﺻﺪ
ﺳﻴﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ.
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺰء
.7
ً
ﻣﻨ ﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬـﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

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

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)(5

ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺤﺪﺩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﺃﻱ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻱ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ :ﺭﺻﺪ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ؛ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ،ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ،ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ؛ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
Annex XVIII

ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛
)ﺩ(

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
.8

ﻳﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄـﺎﻉ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻄﺎﻉ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ
.9
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﻳﺮﺩ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-2ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ
 .11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﻟﻦ
ً
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ،
ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
 .12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ
 .14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺻﺤﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
 .15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 .16ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
66.76
10.80

77.56

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 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

ﺍﻟﻮﺻﻒ

2018
79.92

2019
79.92

2021
57.72

2020
57.72

2022
57.72

2023
57.72

2024
57.72

2025
28.86

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
22.20
22.20 24.80
27.50
30.10
32.70 35.40
38.08
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
79,000
0
0
0 786,750
0
0 517,750
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
5,530
0
0
0
55,073
0
0
36,243
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
79,000
0
0
0 786,750
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ 0 517,750
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
5,530
0
0
0
55,073
0
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 36,243
ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
84,530
0
0
0 841,823
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 0 553,993
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

Total
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

1,383,500
96,846
1,383,500
96,846
1,480,346
14.53
28.68
23.55
0
10.80
0

* ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 31 :ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2018

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.1
-2ﺃﻟﻒ.

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.1

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

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

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

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

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ
.2
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺇﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ،
.1
ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ .ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
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2ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻓﺈﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
.2
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .ﺃﻣﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء.
ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺧﺒﺮﺍء ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ
.3
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ .ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

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

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

) ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

)ﻭ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪﻑ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ؛

)ﺯ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺡ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﻁ(

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

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ؛
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)ﻝ(

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

)ﻡ(

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

)ﻥ(

ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻵﻧﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ  /ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ
.2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
-4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  190ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻁﻠﺒﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻦ ﺳﺎﺭﻳﺎﻥ )ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ( ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺰﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺳﻴﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 354.74
ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2023ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬـﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.2
-2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  ،3-1-4ﻭ 3-2-4ﻭ 3-3-4ﻭ 3-4-4ﻭ 3-5-4ﻭ) 3-6-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ(.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.4
ّ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
.5
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

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

ﺍﻟﺮﺻﺪ
ﺳﻴﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.6
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ.
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺰء
.7
ﻣﻨ ﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬـﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

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

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)(5

ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺤﺪﺩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﺃﻱ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻱ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻔﺦ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺑﻼ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻣﺠﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ :ﺭﺻﺪ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ؛ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ،ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ،ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ؛ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)ﻭ(

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
.8

ﻳﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄـﺎﻉ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻄﺎﻉ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ
.9
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﻳﺮﺩ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ 2-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ
 .11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﻟﻦ
ً
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
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ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ،
ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
 .12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 .13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ
 .14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺻﺤﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
 .15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 .16ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225-
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
716,57
3,2
0,08
205,25
0,12
2,3
927,52
15,68
943.2

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 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
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
4.6.1
4.6.2
4.6.3

ﺍﻟﻮﺻﻒ

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

2019

2018

2021

2020

2023

2022

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

834,84

834,84

602,94

602,94

602,94

602,94

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

788,46

410,00

410,00

400,00

390,00

354,74

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

1.500.000

0

2.116.532

0

174.545

0

3.791.077

105.000

0

148.157

0

12.218

0

265.375

1.500.000

0

2.116.532

0

174.545

0

3.791.077

105.000

0

148.157

0

12.218

0

265.375

1.605.000

0

2.264.689

0

186.763

0

4.056.452

ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 123-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 124-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 225-ﻭ  225ﺝ ﺃ ﻭ  225ﺝ ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 225-ﻭ  225ﺝ ﺃ ﻭ  225ﺝ ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 225-ﻭ  225ﺝ ﺃ ﻭ  225ﺝ ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
* ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 31 :ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2018
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20,00
314,11
382,46
0
0
3,20
0
0,08
0
31,53
151,68
22,04
0
15,68
0
0
0,12
0
0
0
2,3
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ]ﺍﻷﻭﻝ/ﺍﻟﺜﺎﻧﻲٍ[ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
.1
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.1

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

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛
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)ﻫ(

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

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ
.2
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.1
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ .
ﻭﺳﺗﺿﻄﻠﻊ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ،
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﺳﻟﻁﺔ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ.
ﺳﺗﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
.2
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻟﺟﻣﺎﺭﻙ ﺍﻟﺗﺎﻳﻟﻧﺩﻳﺔ ﻭﺗﻨﺴﻖ
ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻟﻳﻬﺎ؛ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻧﺸﺮ ﺣﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2019ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2023
ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ
.3
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﻭﻳﺘﺘﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ( ،ﺳﻨﻮﻳﺎً؛

)ﺏ(

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ؛

)ﺝ(

ﺭﺻﺪ ﺃﻱ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ؛

)ﺩ(

ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ؛

)ﻫ(

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ؛
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)ﻭ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻹﻁﻼﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺯ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ؛

)ﺡ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﺎ
ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ؛
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﱠ

)ﻁ(

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

ﺳﺗﮐﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﯽ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺣﮐﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﮐﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ
.4
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ( ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎء ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬﻝ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

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

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

) ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛

)ﻭ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪﻑ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ؛

)ﺯ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺡ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛
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)ﻁ(

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

)ﻱ(

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

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

)ﻡ(

ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻵﻧﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ  /ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ
.2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
-4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  147,14ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛ ّﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻁﻠﺒﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻦ ﺳﺎﺭﻳﺎﻥ )ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ( ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺰﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺳﻴﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء
.1
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ
 730.02ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2021ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
.2
 -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ،3
ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  3-2-4 3-1-4ﻭ 3-3-4ﻭ 3-4-4ﻭ) 3-5-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﻭﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
.3
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.4
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
.5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

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

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

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛
) (2ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛
) (3ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛
) (4ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﻦ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻛﺒﺪﺍﺋﻞ
ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ؛ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ،ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ؛ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ،ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭ

)ﻭ(

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

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

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

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  41/72ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ
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ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ،ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6ﺑﺎء
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺨﻄﺔ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  2-2ﻭ4-2
ﻭ 6-2ﻭ 8-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
 .11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،
ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ 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 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 .15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
.16

ﻳﺤ ّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟ ُﻤﺤﺪﱠﺙ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟ ُﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

4

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
792.0
521.7
5.6
0.3
7.7
1,327.3
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ
1.1
2.1
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
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

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،1ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺝ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ( ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،1ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺝ
)ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ )ﺍﻟﻴﺆﻧﺪﻳﺒﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

2015
1,194.60

2016
1,194.60

2017
1,194.60

2018
1,194.60

2019
1,194.60

2020
862.74

2021
862.74

2022
862.74

2023
862.74

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

1,194.60

1,194.60

1,194.60

1,194.60

1,194.60

862.74

730.02

730.02

730.02

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

3,078,900
215,523
1,950,275
136,519
1,299,386
144,614
250,000
32,500
6,578,561
529,156
7,107,717

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,627,704
183,939
0
0
686,978
76,457
0
0
3,314,682
260,396
3,575,078

7,168,396
501,788
2,647,057
185,294
2,363,637
263,059
0
0
12,179,090
950,141
13,129,231

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,895,000
272,650
3,619,365
253,356
1,004,545
111,800
0
0
8,518,910
637,806
9,156,716

0
0
2,000,000
140,000
1,500,000
166,941
0
0
3,500,000
306,941
3,806,941

0
0
1,000,000
70,000
0
0
0
0
1,000,000
70,000
1,070,000

0
0
0
0
872,727
97,129
0
0
872,727
97,129
969,856

16,770,000
1,173,900
11,216,697
785,169
7,727,273
860,000
250,000
32,500
35,963,970
2,851,569
38,815,539
163.16
51.50
577.34
300.90
168.80
52.00
0.00
0.00
5.60
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
7.70

ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫّﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫّﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫّﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫّﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 123-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫّﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 124-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ

.1
-2ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:

.1
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
6
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ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
.2
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

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

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (Ministério do Meio Ambiente - MMAﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
.1
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ) (IBAMAﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
)ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ( ﺗﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻴﺮﺍﻗﺐ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ )ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ( ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ.
ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ
.2
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ .ﻭﺳﻴﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺠﺎﺡ ﺃﻱ
ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.3
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺳﺘﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ )ﺃﻱ
 ،(PROZONﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ .ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺭﺻﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻱ ﺧﺒﺮﺍء ﻭﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

.1
)ﺃ(

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

) ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳـﺮ ﻭ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

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

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

)ﻫ(

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

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

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

)ﻁ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻱ(

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

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

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

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  154.98ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
-2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﻦ ﺳﺎﺭﻳﺎﻥ )ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ( ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺰﺍء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺳﻴﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  1.63ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ) 3-1-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
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ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ،
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ
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ّ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

)ﺏ(
)ﺝ(

ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
1
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)ﺩ(

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

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

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼ ﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌ ﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴ ﻴّﺔ ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛ ﱠ ﻖ ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ً ﺇﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

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

)(2

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

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟﻔ ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ ﺎﻁ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ،ﺗﺰﻳ ﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ ﻋ ﻦ  30ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺼ ﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌ ﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴ ﻴﺔ ،ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻗﻴ ﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،ﻭﻳ ﺘ ّﻢ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺳ ﻮﻑ ﺗﻌ ﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺪﺩ ﺍﻷﻁ ﺮﺍﻑ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴ ﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ
-8
ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 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 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
2
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ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ( ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ –6ﺑﺎء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ[ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﺍﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  2-2ﻭ  4-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،
ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ(
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
16
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
I

ﺝ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
2.50

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2011
1.1

2.1

1.2
2.2
3.2

4.2

2013

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 6.29

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 6.29
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(*
0
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ 40,000
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 5,200
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ 75,000

ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

6,750

2015

2014

2017

2016

2019

2018

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

2020

5.66

5.66

5.66

5.66

5.66

4.09

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

6.29

5.66

5.66

5.66

2.25

2.25

1.63

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

0

0

0 30,000

0

45,000

0

30,000

0

0

3,900

0

0

5,850

0

3,900

0

0

0

0

0

60,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,400

0

0

0

0

0

0 30,000

0

105,000

0

30,000

0

3,900

0

33,900

 1.3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 115,000
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
11,250
0
0 3,900
0
0
0
11,950
 2.3ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
116,250
0
0 33,900
0
0
0
126,950
 3.3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
 1.1.4ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 2.1.4ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ  22 -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
 3.1.4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 22 -ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.87
0
1.63

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

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
1

ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺍﻟﻨﺸ ﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬ ﺎ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﺯﻳﻠ ﺖ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ،ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ،ﻟﻠﻤﺴﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ
5
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ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺴ ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﻀ ﻮء ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺠ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ،
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺣ ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻴﻐﻄﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜ ﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤ ﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ،ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﻭﺧﻄ ﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺳﺘﻌﺪﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ،ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ،ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄ ﺔ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

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

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
1
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺻﺪ
2
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ،
ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺇﺳﺪﺍء ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

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

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ 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 ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ّﻬ ﺪﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿ ﻤﺎﻥ ﻭﺟ ﻮﺩ ﺁﻟﻴّ ﺔ ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻭﻣﺘﺴ ﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

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

)ﻱ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜ ﺎﻝ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮﺓ  11ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺎﻭﺭ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼ ﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀ ﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﺑﻨ ﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ؛

)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 ﻛﻴﺎﻥ
2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
1
ﻋﻠﻰ:

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﺗﺤ ﺪﺩ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ  ،ﻭﺗﺸ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ 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 ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ 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.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -8ﺃﻟﻒ :ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ.
-------
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