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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال ،من  16إلى  20ديسمبر /كانون األول 2019

تقرير االجتماع الرابع والثمانين للجنة التنفيذية
مقدمة
عقد االجتماع الرابع والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر
.1
منظمة الطيران المدني الدولي ،في مونتريال ،كندا ،في الفترة من  16إلى  20ديسمبر/كانون األول .2019
وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  18/XXXلالجتماع
.2
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
(أ)

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

(ب)

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

وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين ممثلون
.3
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) باعتبار كل منهما وكالة منفذة
وأمين خزانة الصندوق ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.
وحضر أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون ،ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ
.4
وأعضاء فرقة العمل المعنية بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  2023-2021التابعة
لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والمدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج األمم المتحدة للبيئة.
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وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة ،ووكالة التحقيق البيئي ،ومعهد الحوكمة
.5
والتنمية المستدامة ،ولجنة القطاع الخاص المعنية بالدراسات في مجال التنمية المستدامة في المكسيك ورابطة منتجي
غازات التبريد في الهند

البند  1من جدول األعمال :افتتاح االجتماع
افتتح االجتماع الرئيس ،السيد فيليب شاموني .ورحب بالمشاركين ،بما في ذلك عضو مجموعة العمل التابعة
.6
لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي المعنية بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف ،مع تشجيع أعضاء اللجنة
التنفيذية على التحدث معهم وتقديم أي أفكار قد تساعد في تيسير عملهم.
وقال إن اللجنة التنفيذية ستستمر في معالجة المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي ،بما في ذلك إعداد المبادئ
.7
التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وكفاءة استخدام الطاقة .وستناقش أيضا الجوانب
الرئيسية للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون ،23-بما في ذلك المسائل المتعلقة بإرشادات
السياسة ،والنظر في مقترحي مشروعين يتعلقان بهذا األمر.
وستنظر اللجنة في بنود جدول أعمالها المعتاد لالجتماع األخير هذا العام ،بما في ذلك التقارير المرحلية لعام
.8
 ،2018وتخطيط األعمال للفترة  ،2022-2020والتأخيرات في تقديم الشرائح والمسائل المالية المتعلقة بالمساهمات،
وأرصدة المشروعات ،والحسابات والميزانية ألمانة الصندوق .وسوف تتناول أيضا بيانات البرامج القطرية
والتوقعات لالمتثال ،وخصوصا الشكل المنقح لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري.
وسيكون أمام اللجنة الفرصة لتقديم إرشادات بشأن العمل المستمر في الرصد والتقييم لعام  .2020وباإلضافة
.9
إلى ذلك ،ستنظر اللجنة في التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد
المستنفدة لألوزون وتدميرها ،والدراسة النظرية لتقييم إستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،والتقرير المرحلي عن
الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة واختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية
لموظفي األوزون الوطنيين.
وباإلضافة إلى النظر في طلبات التمويل للمشروعات واألنشطة ،التي تبلغ قيمتها حوالي  123,4مليون
.10
دوالر أمريكي ،ستتناول اللجنة المسائل ذات الصلة ،مثل المواعيد النهائية لتقديم المشروعات ،وتقديم مشروعات
استثمارية إضافية قائمة بذاتها في مجال المواد الهيدروفلوروكربونية بعد االجتماع الرابع والثمانين ،والطلبات ألموال
إضافية لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمشروعات اإليضاحية التجريبية.
وستنظر اللجنة في التقرير المقدم من حكومة الصين عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المذكورة في
.11
المقرر  41/83وعددا من التقارير األخرى المتعلقة بمشروعات في الصين.
وقد أعدت األمانة عدة ورقات سياسة ،بما في ذلك بشأن ما يلي :نظم الحوافر للمستخدمين النهائيين الممولة
.12
بموجب خطط موافق عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ
الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية؛ ومشروع السياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها
الصندوق المتعدد األطراف .وباإلضافة إلى ذلك ،ستواصل اللجنة مداوالتها بشأن النظرة العامة على النظم الجارية
للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف.
وعلى هامش االجتماع ،سيتناول الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بحث مشروع المبادئ التوجيهية
.13
والنموذج القياسي المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،والمسائل المتعلقة بقطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين والمبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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وختاما ،قال الرئيس إنه يرغب في توجيه الشكر مقدما إلى المشاركين على دعمهم وعلى التزامهم المستمر
.14
إلنجاح إدارة الصندوق المتعدد األطراف .وهو على ثقة باحراز تقدم مهم من خالل الجهود المشتركة.

البند  2من جدول األعمال :المسائل التنظيمية
(أ)

إقرار جدول األعمال

اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.15
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1بصيغته المعدلة شفويا:
.1

افتتاح االجتماع.

.2

المسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

المسائل المالية:
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات؛

(ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

(ج)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر
(4/83ج))؛

(د)

حسابات الصندوق المتعدد األطراف:

(هـ)

()1

الحسابات الختامية لعام 2018؛

()2

تسوية حسابات العام .2018

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  2020و 2021والميزانية المقترحة لعام
.2022

.5

بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال.

.6

التقييم:
(أ)

تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2018؛

(ب)

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون وتدميرها؛
3
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.7

(ج)

الدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛

(د)

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين؛

(ه)

تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة؛

(و)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام .2020

تنفيذ البرنامج:
(أ)

.8

التقارير المرحلية في  31ديسمبر/كانون األول :2018
()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)

تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛

(ج)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام .2019

تخطيط األعمال:
(أ)

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

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح؛

(ج)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2022-2020؛

(د)

خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة :2022-2020
()1

الوكاالت الثنائية؛

()2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

()3

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛
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()5
.9

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 على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2019؛

()2

تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2019؛

()3

تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2019؛

(د)

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  2020التابع لليونيب؛

(ه)

تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 2020؛

(و)

المشروعات االستثمارية.

.10

تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر .)54/82

.11

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم
إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر (60/83ج)).

.12

تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر .)69/81

.13

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

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر (65/83ج) و(د))؛

(ب)

كفاءة استخدام الطاقة:
()1

ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة  2من
المقرر  5/XXXالجتماع األطراف (المقرر )62/83؛

()2

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر )63/83؛
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()3

(ج)

(ب)

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة
استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر (83/82ه) (المقرر
)64/83؛

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات
الهيدروفلوروكربون( 23-المقرران  66/83و .)67/83

الرقابة

على

المنتج

الثانوي

.14

مشروعً السياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصندوق
المتعدد األطراف (المقرر (68/83ج)).

.15

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج.

.16

مسائل أخرى.

.17

اعتماد التقرير.

.18

اختتام االجتماع.

تنظيم العمل

وافقت اللجنة التنفيذية على النظر ،في إطار البند  16من جدول األعمال ،مسائل أخرى ،في المسائل المتعلقة
.16
بمواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين ،والسابع والثمانين والثامن والثمانين للجنة
التنفيذية.
الوثيقة
األمانة
تصدر
أن
على
أيضا
التنفيذية
اللجنة
ووافقت
.17
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3التي تحتوي على معلومات إضافية تتعلق بالتقرير عن إنتاج رابع
كلوريد الكربون ) (CTCواستخداماته كمواد أولية في الصين ،التي تم استالمها بعد الموعد النهائي إلصدار الوثائق،
وأن يتم النظر فيها في إطار البند ( 7ب) من جدول األعمال ،تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ
معينة.
ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على إعادة إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي:
.18
سر) والصين وفرنسا وغرينادا والنيجر والنرويج والواليات المتحدة األمريكية.
األرجنتين وكندا (المي ّ
واقترح أحد األعضاء أنه ينبغي إعطاء األسبقية للنظر في البند  13من جدول األعمال ،المسائل ذات الصلة
.19
بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال ،بينما شدد عضو آخر على أهمية اعتماد مقرر في االجتماع الحالي وفي
أقرب وقت ممكن بالعالقة إلى البند الفرعي (ج) من ذلك البند ،الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة
على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون.23-

البند  3من جدول األعمال :أنشطة األمانة
رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي .وأعرب عن حزن
.20
جميع الزمالء لوفاة السيد موزيس أجيباد ،الذي قدم خدمات فائقة للصندوق المتعدد األطراف بصفته أمين الخزانة في
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الفترة من عام  2007إلى عام  .2013ورحب أيضا بالسيد أرنولد كريلهوبر ،المدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج
األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ،الذي يحضر اجتماع اللجنة التنفيذية ألول مرة.
وبعد ذلك ،قدم الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2التي عرضت لمحة عامة عن العمل الذي
.21
أجرته األمانة منذ االجتماع الثالث والثمانين ،بما في ذلك ملخصات لالجتماعات التي حضرها موظفو األمانة
والبعثات التي قاموا بها .وفيما يتعلق بالموظفين والتعيينات ،أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية ،بأنه ،بعد عملية
تنافسية ،عيّنت السيدة ميريام فيغا ،المنسقة الحالية لشبكة برنامج عمل األوزون ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،بصفتها مسؤولة إدارة برامج .وأفاد بأن عمليات التعيينات األخرى مستمرة للمناصب الشاغرة األخرى
وسوف يتم االنتهاء منها قريبا .وفيما يتعلق بالمقرر (1/83ب) ،الذي طلب إلى األمانة أن تدرج مخططا تنظيميا يبين
هيكل الموظفين في األمانة وأدوار ومسؤوليات كل منصب ،قال إن المسألة سيتم عرضها في إطار البند (4هـ) من
جدول األعمال ،ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة للعامين  2020و  2021والميزانية المقترحة لعام .2022
وأضاف أن األمانة تواصلت مع ممثل حكومة أوزبكستان بشأن المسائل اإلدارية والقانونية واللوجستية
.22
المتعلقة باالجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية ،عقب مقرر اللجنة بعقد ذلك االجتماع مباشرة بعد االجتماع الثاني
والثالثين لألطراف في طشقند ،في نوفمبر/تشرين الثاني .2020
وفي الختام ،قال كبير الموظفين إن األمانة انتهت من عملية استعراض عقد إيجار مكتب األمانة .وأعربت
.23
أمانة الصندوق عن بالغ تقديرها للضياقة والمساعدة التي تلقتها من حكومة كندا منذ إنشائها في عام .1991
وخالل المناقشات التالية ،أعرب عدة أطراف عن تقديرهم للعمل الذي تؤديه األمانة خالل الفترة الفاصلة بين
.24
الدورات ،بما في ذلك تحضير الوثائق لالجتماع الحالي .وشدد أحد األعضاء على أهمية حضور ممثلي األمانة في
اجتماعات الشبكات اإلقليمية ،مما يضيف قيمة مهمة لكل من األمانة واألطراف الحاضرة .وأعرب عضو من أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تقديره للعمل الذي قامت به السيدة ميريام فيغا كمنسقة شبكة برنامج عمل
األوزون لإلقليم وهنأها على تعيينها في أمانة الصندوق.
ورد كبير الموظفين على المسائل األخرى المختلفة التي أثيرت .وقال إن العديد من االجتماعات قد عقدت
.25
بين األمانة وممثلي الصندوق األخضر للمناخ ،مع توفير الفرصة لتبادل المعلومات عن كيفية عمل كال الصندوقين
واإلمكانيات لمزيد من التعاون ،بما في ذلك بشأن مسألة كفاءة استخدام الطاقة .وفي اجتماع ثنائي ،قدمت األمانة
معلومات إلى ممثل الصندوق األخضر للمناخ عن العملية الشاملة للصندوق المتعدد األطراف وحالة مناقشات اللجنة
التنفيذية حول كفاءة استخدام الطاقة .وأشار ممثل الصندوق األخضر للمناخ إلى أن التمويل قد يكون متاحا في إطار
تجديده للموارد لتمويل األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ،وخصوصا في قطاع التبريد.
وفيما يتعلق بطلب مقدم من أمانة مرفق البيئة العالمية بأن تقوم أمانة الصندوق باستعراض تقديم من حكومة
.26
الهند لمشروع بشأن كفاءة استخدام الطاقة لتبريد هواء المباني لذلك البلد ،وجدت أمانة الصندوق عدم وجود تداخل مع
األنشطة والمخرجات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند التي يتم تنفيذها حاليا
بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف .واقترحت أمانة الصندوق أيضا إيالء االعتبار الواجب للمشروع الخاص
باعتماد تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء وفي سالسل
التبريد.
وفي الختام ،فيما يتعلق بتساؤل عن زيارته لفريق برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب في نيروبي،
.27
كينيا ،أبرز كبير الموظفين قيمة مثل هذه الزيارات من أجل تبادل المعلومات عن المسائل ذات الصلة.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما ،مع التقدير ،بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة
.28
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2
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البند  4من جدول األعمال :المسائل المالية
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات

قدم أمين الخزانة التقرير المتعلق بحالة المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة
.29
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3وقدم معلومات محدثة عن مساهمات البلدان للصندوق المتعدد األطراف .ومنذ
إصدار هذه الوثيقة ،تلقى أمين الخزانة مساهمات إضافية تبلغ  3,022,812دوالر أمريكي من حكومات تشيكيا
والدانمرك واليونان وايسلندا .وأرسلت فواتير االستعجال في أوائل أكتوبر /تشرين األول  2019الى األطراف التي
لديها مساهمات مستحقة.
وحتى  16ديسمبر /كانون األول  ،2019بلغ رصيد الصندوق  222,565,321دوالر أمريكي وصلت
.30
جميعها نقدا .وبلغت نسبة المدفوعات مقابل التعهدات اإلجمالية لعام  2019إلى  87في المائة ،وترجع الخسارة الى
آلية أسعار الصرف الثابتة حيث انخفض مقدار  314,212دوالرا أمريكيا منذ االجتماع الثالث والثمانين .وبلغت
الخسائر اإلجمالية نتيجة آللية أسعار الصرف الثابتة مقدار  32.5مليون دوالر أمريكي منذ إنشاء هذه اآللية.
.31

وقررت اللجنة التنفيذية:
( أ)

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

( ب)

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

(ج)

أن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي عليها مساهمات
مستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )1/84

)ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

.32

قدّم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/4

دوالرا أمريكيًا من خطة قطاع
وبعد إصدار الوثيقة ،قام البنك الدولي بإعادة مبلغ إضافي قدره 6,763,467
.33
ً
الرغاوي في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة إدارة إزالة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وأرصدة من إعداد المشروعات للمرحلة الثانية لخطة كل من
القطاعين .وبذلك يكون المبلغ اإلجمالي الذي أعاده البنك الدولي إلى االجتماع الرابع والثمانين  7,670,501دوالر
أمريكي كتكاليف المشروعات و  488,796دوالرا أمريكيا كتكاليف دعم الوكالة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيعيد البنك
الدولي مباشرة إلى الصندوق غرامة قدرها  133,146دوالرا أمريكيا تلقاها من الصين عمالً بالمقرر (88/82د).
وسيتم بدالً من ذلك ،اإلعادة في االجتماع الخامس والثمانين لألرصدة المحتفظ بها من قبل اليونيب ألحد الدراسات
االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون في الجزائر ومن قبل اليونيدو لخطة قطاع الرغاوي في إطار المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية ،والتي كان من المقرر
إعادتها في االجتماع الرابع والثمانين.
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وبلغ إجمالي التمويل المطلوب في االجتماع الحالي كما تم تقديمه في األساس  156,062,592دوالر
.34
أمريكي ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة .ومع األخذ في االعتبار إعادة األرصدة البالغة قيمتها  12,042,689دوالر
أمريكي من قبل الوكاالت المنفذة و  920,287دوالرا أمريكيا من قبل الوكاالت الثنائية ،باإلضافة إلى المعلومات
المحدثة التي قدمها أمين الخزانة ،بلغ إجمالي التمويل المتاح  235,661,443دوالر أمريكي.
وردا ً على استفسار حول مبلغ آخر يحتفظ به اليونيب ،أوضح ممثل األمانة أن لدى اليونيب رصيد غير ملتزم
.35
به بقيمة  58,363دوالرا أمريكيا مرتبط بمشروع تعزيز غازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان
ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آسيا ،وسيعاد إلى االجتماع الخامس والثمانين ،عمالً بالمقرر
( 37/83ج).
.36

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما بما يلي:

)(1

باألرصدة
المتعلق
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4؛

)(2

أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين يبلغ
 12,014,622دوالر أمريكي ،ويتألف من  438,499دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة البالغة  30,902دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي؛ و 2,088,984دوالر
أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  162,970دوالرا أمريكيا من اليونيب؛
و 1,050,133دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 83,837
دوالرات أمريكية من اليونيدو؛ و 7,670,501دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  488,796دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

)(3

أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة في االجتماع الرابع والثمانين من
المشروعات الممولة من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية قد بلغ  28,064دوالرا
أمريكي ،ويتألف من اآلتي 25,934 :دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  1,815دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي ،و 294دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  21دوالرا أمريكيا ً من اليونيدو؛

)(4

أن اليونيب احتفظ بأرصدة قدرها  56,500دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة ،ولذلك لمشروع واحد من المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة
لألوزون و 58,363دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة ،في الرصيد غير
الملتزم به لمشروع واحد؛

)(5

أن اليونيدو احتفظت بأرصدة قدرها  152,209دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة لمشروع أنجزا منذ أكثر من سنتين ،و 8,058دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف
دعم الوكالة ،لمشروع ممول من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية؛

)(6

أن صافي مستوى األموال وتكاليف دعم الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى
االجتماع الرابع والثمانين قد بلغ  920,287دوالرا أمريكيا ،ويتألف من اآلتي454,087 :
دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  57,518دوالرا أمريكيا من
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الموارد

الوارد

في

الوثيقة
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حكومة فرنسا و 405,953دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 2,729دوالرا أمريكيا ً من حكومة اليابان؛
(ب)

أن تطلب إلى:
)(1

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف أو تلغي األموال الملتزم بها وغير الملتزم بها غير
الالزمة للمشروعات المنجزة والمشروعات المنجزة غير المطلوبة "بموجب مقرر صادر
عن اللجنة التنفيذية" وأن تعيد األرصدة في االجتماع الخامس والثمانين؛

)(2

اليونيدو أن تعيد رصيد مشروع منجز واحد ممول من المساهمات الطوعية اإلضافية إلى
االجتماع الخامس والثمانين؛

)(3

اليونيدو أن تصرف أو تلغي االلتزامات المتعلقة بمشروع منجز واحد منذ أكثر من سنتين،
وتعيد األرصدة في االجتماع الخامس والثمانين؛

)(4

اليونيب أن يعيد األرصدة المستحقة ألحد المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة
لألوزون قبل االجتماع الخامس والثمانين ،تمشيا ً مع المقررين (75/80ج)""2
و(3/83ب)""3؛

)(5

أمين الخزانة أن يتابع مع حكومتي فرنسا واليابان بخصوص أن تعيدا نقدا المبلغ
 920,287دوالرا أمريكيا المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)" "6أعاله؛

)(6

أمين الخزانة أن يجري المقاصة بين مبلغ  133,146دوالرا أمريكيا من األموال الموافق
عليها للبنك الدولي في االجتماع الرابع والثمانين ،يمثل مبلغ الغرامة المتلقى من حكومة
الصين وفقا ً للمقرر ( 88/82د).
(المقرر )2/84

)ج)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر (4/83ج))

قدم أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5وقال إنه حتى  16ديسمبر /كانون األول
.37
 2019بلغ الرصيد المتوافر من المساهمات اإلضافية المقدمة من مجموعة من  17بلدا غير بلدان المادة  5لدعم البداية
السريعة لتنفيذ الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون  13,698دوالرا أمريكيا.
.38

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف
وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5؛

(ب)

واإلحاطة علما ،مع التقدير ،بموافقة البلدان المانحة على دمج األرصدة الناتجة عن المساهمات
اإلضافية من أجل تقديم دعم البداية السريعة لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
مع المساهمات العادية ال ُمتع َّهد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

(ج)

وتوجيه طلب إلى أمين الخزانة مفاده ما يلي:
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(د)

()1

إضافة الرصيد البالغ  13,698دوالرا أمريكيا الناتج عن المساهمات اإلضافية إلى
المساهمات العادية ال ُمتع َّهد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛

()2

وإضافة األرصدة الخاصة بالمشروعات المنجزة ،وكذلك بالمشروعات الممولة من
المساهمات اإلضافية بقرار يُتَّخذ في هذا الصدد ،التي أعيدت في االجتماع الرابع
والثمانين أو التي سيتم إعادتها في االجتماعات المقبلة ،إلى المساهمات العادية ال ُمتع َّهد
بتقديمها إلى الصندوق المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛

واإلحاطة علما كذلك بأن اللجنة التنفيذية لن ت ُبلَّغ ،اعتبارا من االجتماع الخامس والثمانين ،عن حالة
المساهمات اإلضافية تبليغا منفصال عن المساهمات العادية ال ُمتع َّهد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد
األطراف.
(المقرر )3/84

(د)

حسابات الصندوق المتعدد األطراف
()1

الحسابات الختامية لعام 2018

قدم أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6وقال إن الفرق في االيرادات البالغ
.39
 32,420,968دوالر أمريكي فيما بين البيانات المؤقتة وتلك النهائية بواسطة اليوئنديبي نشأت عن توقيت تسجيل
تحويالت األموال التي وافق عليها االجتماع الثاني والثمانين .ويتعلق الفرق في المصروفات لليوئنديبي واليونيب
بتسويات نهاية العام التي أجرتها الوكالتان بعد تقديم التقرير المالي المرحل وسوف تظهر التسويات في حسابات
 2019وأبلغ أمين الخزانة أيضا بأن مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات لم يبلغ عن أي مالحظات تتعلق
بالصندوق المتعدد األطراف.
.40

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالبيانات المالية الختامية المراجعة للصندوق المتعدد األطراف في  31ديسمبر/كانون
األول  2018والمعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وبيان اإليرادات والنفقات
المصدق عليه للمساهمات اإلضافية لدعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية عمال بالمقرر (4/83ب) على النحو الوارد في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6والتصويب 1؛

(ب)

مطالبة أمين الخزانة بأن يسجل في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  ،2019الفروق بين
البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام  2018وبياناتها الختامية لعام  2018على النحو الذي
ينعكس في الجدول  1من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6
(المقرر )4/84

()2

تسوية حسابات 2018

قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7قائال إن جميع الفروق الموجودة بين جرد
.41
قاعدة بيانات المشروعات الموافق عليها والتقارير المرحلية لعام  2018قد تم شرحها .وفيما يتعلق باإليرادات ،هناك
بنود تتطلب التسوية بين التقارير المرحلية لعام  2018والحسابات لعام  ،2018تبلغ قيمتها  11,093دوالرا أمريكيا
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

لليونيدو و 120,198دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،التي قد يتطلب شرحها في عملية التسوية القادمة .وبالعالقة إلى
المصروفات ،هناك بند قائم بقيمة  65,856دوالرا أمريكيا لليونيدو قد يتطلب شرحا بحلول عملية التسوية القادمة.
.42

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتسوية حسابات عام  2018الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7؛

(ب)

مطالبة أمين الخزانة بخصم ما يلي من التحويالت المستقبلية:

(ج)

()1

لليونئديبي ،المبلغ  827,039دوالرا أمريكيا ،من حساب اإليرادات المحققة من الفوائد
المذكورة في حساباته الختامية لعام  2018الذي لم تتم موازنته بعد على أساس االعتمادات
الجديدة؛

()2

لليونيب ،المبلغ  616,416دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل المحقق من الفوائد المكتسبة
في عام  ،2018و  449,123دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل من الفوائد المحققة في
السنوات السابقة ،و 28,906دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل المحقق من مكاسب سعر
الصرف ،الواردين في حساباته الختامية لعام  2018الذين لم تتم موازنتهم بعد على أساس
االعتمادات الجديدة؛

()3

للبنك الدولي 441,943 ،دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل المحقق من االستثمار المذكور
في حساباته الختامية لعام  2018الذي لم تتم موازنته بعد على أساس االعتمادات الجديدة؛

مطالبة اليوئنديبي بما يلي:
()1

أن يجري تعديال قدره  33دوالرا أمريكيا في تقريره المرحلي لعام  ،2019وهو ما يمثل
فرق التقريب في تكاليف دعم الوكالة؛

()2

وأن يبين في حساباته لعام  ،2019المبلغ  246,281دوالرا أمريكيا ،وهو ما يمثل نفقات
ثنائية ذكر بالخطأ في حساباته الختامية لعام 2018؛

(د)

مطالبة اليونيب بأن يجري تعديال قدره  317,438دوالرا أمريكيا و  83,383دوالرا أمريكيا في
تقريره المرحلي لعام  ،2019وهو ما يمثل فرقًا في تكاليف دعم الوكالة المتوقعة والفعلية في
الحسابين الختاميين لعامي  2017و  ،2018على التوالي؛

(هـ)

مطالبة اليونيدو بما يلي:
()1

أن تجري تعديال قدره  109,825دوالرا أمريكيا في تقريرها المرحلي لعام  ،2019وهو
ما يمثل اإليرادات المسجلة في حساباتها لعام  2018وأرصدتها المعادة في عام 2019
فقط؛

()2

أن تبين في حساباتها لعام  ،2019المبلغ  2,083,871دوالر أمريكي في الدخل المسجل
في العام  ،2018والمبلغ  88,547دوالرا أمريكيا ،ما يمثل الفائدة المحققة من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي تمت موازنتها في عام 2018
ولكنها لم تذكر في حساباتها لعام 2018؛
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(و)

مطالبة البنك الدولي بأن يجري تعديالت بقيمة  4,813دوالرا أمريكيا ،ما يمثل األموال المعادة من
الدخل المحقق من مشروع استثماري ( ،(CPR/PHA/73/INV/551و 1,102,100دوالر
أمريكي ،ما يمثل األموال المعتمدة في االجتماعين الثمانين والحادي والثمانين ،في تقريره المرحلي
لعام 2019؛

(ز)

مالحظة أن الوكاالت المنفذة المعنية سوف تحدّث بنود التسوية القائمة لعام  2018التاليين قبل
االجتماع السادس والثمانين:

(ح)

()1

فروق في الدخل قدرها  11,093دوالرا أمريكيا وفي النفقات قدرها  65,856دوالرا
أمريكيا بين التقرير المرحلي والحسابات الختامية لليونيدو؛

()2

فروق في الدخل قدرها  120,198دوالرا أمريكيا بين التقرير المرحلي والحسابات
الختامية للبنك الدولي؛

مالحظة بنود التسوية القائمة كما يلي:
()1

لليوئنديبي ،للمشروعات غير المحددة ،في المبالغ  68,300دوالرا أمريكيا و 29,054
دوالرا أمريكيا؛

()2

للبنك الدولي ،للمشروعات التالية المنفذة مع وكاالت ثنائية أخرى عند االقتضاء:
ا-

التعاون الثنائي لحكومة اليابان ) ،(THA/PHA/68/TAS/158بقيمة 342,350
دوالرا أمريكيا؛

ب-

والتعاون الثنائي لحكومة السويد ) ،(THA/HAL/29/TAS/120بقيمة
 225,985دوالرا أمريكيا؛

ج-

المتحدة
الواليات
لحكومة
الثنائي
والتعاون
) ،(CPR/PRO/44/INV/425بقيمة  5,375,000دوالر أمريكي؛

األمريكية

د-

المتحدة
الواليات
لحكومة
الثنائي
والتعاون
) ،(CPR/PRO/47/INV/439بقيمة  5,375,000دوالر أمريكي؛

األمريكية

هـ -

ومشروع تبريد المباني لتايلند ) ،(THA/REF/26/INV/104بقيمة 1,198,946
دوالر أمريكي.
(المقرر )5/84

(هـ)

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها ألعوام  2019و 2021 2020والمقترحة لعام 2022

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8وأشارت الى إن تحركات الموظفين نتيجة
.43
للتقاعد والموظفين الجدد خالل العامين القادمين ستسفر عن تكاليف واحدة خارجة لم تدرج في الميزانية ،وأن
الوظائف الشاغرة سوف يتم شغلها .إال أن ذلك سوف يتطلب إجراء تغيير محتمل في هيكل التوظيف ولذا فقد يكون
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من المناسب إجراء استعراض لتكاليف الموظفين في  2020مع األخذ في االعتبار نفقات األمانة المقدمة في حسابات
 2019النهائية.
وردا على طلب للحصول على مزيد من المعلومات عن التغييرات المحتملة في التوظيف ،دعا رئيس
.44
االجماع األعضاء المعنيين الى االجتماع بصورة ثنائية مع ممثلي أمانة الصندوق وإبالغ اللجنة التنفيذية عن تلك
المناقشات.
.45

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

(ج)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

الوثيقة المعنية بميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لألعوام  2019و 2020و،2021
والميزانية المقترحة لعام  2022الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8؛

()2

أن المبلغ  97,506دوالرا أمريكيا من المصروفات غير المسجلة في حسابات عام 2018
قد أعيد تخصيصه لميزانية عام 2019؛

()3

إعادة المبلغ  1,646,463دوالر أمريكي ( 1,624,548دوالر أمريكي من ميزانية عام
 2018المعتمدة لألمانة و  21,915دوالرا أمريكيا من ميزانية عام  2018المعتمدة
لبرنامج عمل الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الرابع
والثمانين؛

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

ترقية هذه الوظائف :موظف معاون لقاعدة البيانات ( )BL 1116من المستوى  P2إلى
المستوى  ،P3ومساعد الفريق ( )BL 1309من المستوى  G4إلى المستوى  ،G5ومعاون
للشئون المالية والميزانية ( )BL 1312من المستوى  G6إلى المستوى  ،G7مع إجراء
التغيير المقابل في مسميات الوظائف اعتبارا من عام 2020؛

()2

الميزانية المقترحة لعام  2022ألمانة الصندوق بقيمة  7,949,630دوالر أمريكي،
استنادا إلى ميزانية عام  ،2021بما في ذلك اجتماعان للجنة التنفيذية في مونتلاير؛ وزيادة
بنسبة  3في المائة في تكاليف الموظفين؛

وتطلب من األمانة االستمرار في رصد تكاليف موظفيها لتقييم المعدل المناسب للزيادة للسنوات
المقبلة ،وأن تقدم تقريرا إلى االجتماع السادس والثمانين ،مع مراعاة مصروفات أمانة الصندوق
المقدمة في الحسابات الختامية لعام .2019
(المقرر )6/84

البند  5من جدول األعمال :بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال
قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1وأوضحت بأن األمانة قد تلقت
.46
منذ إصدار الوثيقة بيانات البرنامج القطري لكل من الكويت وموريتانيا مما يصل بعدد بلدان المادة  5التي قدمت
تقارير عن البيانات القطرية لعام  2018الى  142بلدا.
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وخالل المناقشات ،أعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء تزايد أعباء اإلبالغ التي سوف ينطوي عليها
.47
مشروع االستمارة الخاصة باإلبالغ المنقحة ،واقترح إعادة النظر في االستمارة لضمان سهولة تنفيذها وال تتداخل مع
خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وقال عضو آخر إن من المفيد في ضوء االنبعاثات غير المتوقعة من
الكلوروفلوروكربون ،11-إعادة النظر في نهج إزالة المواد من استمارة اإلبالغ بمجرد الوصول الى سنة اإلزالة
الخاصة .وأشير الى أنه نظرا ألن اإلبالغ عن الهيدروفلوروكربون يمثل مهمة جديدة ،وأن بعض البلدان قد ال تمتلك
بعد النظم الكفيلة بتوفير البيانات الالزمة ،ينبغي أن تكون هناك بعض المرونة بشأن توقيت اإلبالغ وسعة البيانات
التي ستدرج.
.48

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة الى فريق األعضاء المعنيين في اللجنة التنفيذية لمواصلة نظرها.

.49

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ)

أن تحاط علما بالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال الواردة في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1بما في ذلك:
()1

قدم  140بلدا ً بيانات البرنامج القطري لعام  124 ،2018منهم باستخدام النظام القائم على
شبكة االنترنت؛

()2

لم تقدم اليمن ،حتى  20ديسمبر /كانون األول  ،2019بيانات البرنامج القطري للسنوات
من  2014إلى  ،2018ولم تقدم قطر بيانات البرنامج القطري لعام 2018؛

()3

سوف تقدم حكومة جنوب أفريقيا بيانات البرنامج القطرى عن عام  2018إلى األمانة؛

(ب)

وأن تطلب من األمانة إرسال رسائل إلى حكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرامج القطرية الذين لم
يقدموا بعد للسنوات  2014و  2015و  2016و  2017و  ،2018وإلى حكومة قطر بشأن تقرير
بيانات البرنامج القطري لعام  2018الذي لم يقدم بعد لحثها على تقديم تلك التقارير في أقرب وقت
ممكن؛

(ج)

أن توافق على النموذج المنقح المحدّث لتقارير بيانات البرنامج القطري الوارد في المرفق ثالث
ومسودة الدليل العملي لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري الواردة في المرفق الرابع بالتقرير
الحالى ،مع العلم بأن النموذج المنقح سيستخدم ابتدا ًء من عام  2020إلعداد تقارير بيانات البرنامج
القطري لعام 2019؛

(د)

أن تنقح القسم باء  1لإلبالغ عن بيانات بشأن تصنيع خلطات تحتوى على مواد المرفق واو في
المرفق الثالث بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1للنظر فيها في االجتماع
الخامس والثمانين؛

(هـ)

أن تطلب من األمانة أن تعد تقريرا عن نتائج استخدام النموذج المنقح لتقارير بيانات البرنامج
القطرى خالل الفترة التجريبية في أول اجتماع في عام .2023
(المقرر )7/84
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البند  6من جدول األعمال :التقييم
(أ)

تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام 2018

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10التي تتضمن تقييما ألداء الوكاالت
.50
المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام .2018
وبعد هذه المقدمة ،طلب أحد األعضاء معلومات إضافية عن سبب عدم تحقيق بعض األهداف وتساءل عما
.51
إذا كان قد تم تحديد أو تنفيذ أي إجراءات لتحسين األداء حسب االقتضاء ،وعما إذا كانت هناك أي عواقب في الحاالت
التي لم يكن فيها األداء مرضيا.
وردت ممثلة األمانة قائلة إن تحليل االتجاهات استند إلى أهداف وضعت خالل العام السابق ،وإن الوكالة
.52
المنفذة لم تحقق الهدف في بعض الحاالت التي شملت تنبؤات عالية .غير أن جميع الوكاالت المنفذة حققت عموما
تصنيفا جيدا على األقل ،ولم تُخفق في تحقق أهدافها إال في حاالت قليلة .ولم تكن هناك أية عواقب في الحاالت التي
أخفقت فيها الوكاالت المنفذة في تحقيق أهدافها.
.53

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تُحاط علما بما يلي:
()1

تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  2018على النحوو الووارد فوي الوثيقوة
UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/10؛

()2

أن جميع الوكواالت المنفوذة لوديها تقيويم كموي ألدائهوا لعوام  2018يبلوغ  77فوي المائوة علوى
األقل من 100؛

()3

أن تحليووول االتجاهوووات أشوووار الوووى أن أداء الوكووواالت المنفوووذة لوووم يحقوووق تحسووونا فوووي بعووو
المؤشرات في  2018بالمقارنة بعام 2017؛

()4

مبديووة تقووديرها ،بووالجهود التووي تبووذلها الوكوواالت الثنائيووة والمنفووذة لعقوود مناقشووات صووريحة
وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية المعنية حول المجاالت التي اعتُبرت فيها خدماتها أقل
من مرضية ،والحصيلة المرضية لمشاوراتها مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛

أن تُحاااط علمااا ،مبديااة تقااديرها ،بااأن  71بلاادا ماان بااين  144ق ادّم تقييماتااه لااألداء النااوعي للوكاااالت
الثنائية والمنفذة ،في معرض مساعدة حكوماته ،مقارنة بـ  40بلادا فاي عاام  ،2018لتشاجيع وحادات
األوزون الوطنية على تقديم ،على أساس سنوي وفي الموعد المحدد ،هذه التقييمات.
المقرر ()8/84

(ب)

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإلرشادية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
وتدميرها

.54

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11
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وفي المناقشة التي تلت ذلك ،كان هناك تقدير عام لنتائج تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن
.55
التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،التي أبرزت مختلف التحديات القانونية واللوجستية والسياسية
المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،وقدمت دروسا ً قابلة للتكرار من شأنها أن تساعد البلدان في
وضع خطط في هذا المجال.
وقال أحد األعضاء إن التقرير أشار إلى تعقيد إدارة المواد المستنفدة لألوزون .وكانت البيانات الدقيقة حيوية
.56
لتجميع قوائم الجرد الوطنية .وتعتمد الخيارات التي اتخذها البلدان في إدارة مخزونات المواد المستنفدة لألوزون
واعتمد اختيار استراتيجيات التخلص منها على وفورات الحجم المتاحة .وكانت الوقاية من النفايات من األولويات،
وظهر في التقييم أنها الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة النفايات .ويمكن أن تنير نتائج التقرير المناقشات
حول المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة .5
وقال أحد األعضاء إنه ،نظرا للعينة الصغيرة من المشروعات القطرية ،قد ال تنطبق جميع الدروس المستفادة
.57
على نطاق واسع على مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون األخرى .وقال عضو آخر إن المزيد من
المعلومات حول فعالية التكلفة سيكون مفيدًا ،ال سيما في ضوء التباين في المشروعات التي تم استعراضها بين كميات
المواد المستنفدة لألوزون المستهدفة للتدمير والكميات الفعلية التي تم تدميرها .وقال عضو آخر إنه ينبغي إيالء اهتمام
أكبر لتحديد مستوى التمويل الالزم لتطوير قوائم الجرد ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان ذوي حجم
االستهالك المنخفض .وقال عضو آخر إنه ينبغي استكشاف الفرص للتعامل مع التخلص من النفايات وتدميرها على
الصعيد اإلقليمي.
وقالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم ،ردا ً على بعض المسائل التي أثيرت ،إنه عند اختيار عينة من البلدان،
.58
أعطيت األولوية لتلك المشروعات التي أحرزت تقدما جيدا أو اكتملت من أجل الحصول على المعلومات األكثر
أهمية ،في حين أن التنوع الجغرافي واألنواع األخرى كان ذو أولوية أقل .وذكرت أنه سيتم إصدار تصويب للوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11لتصحيح بعض البيانات.
.59

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من
المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11
والتصويب 1؛

(ب)

وأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى أن تطبق ،عند االقتضاء ،الدروس المستفادة استنادا إلى
النتائج الرئيسية لتقييم المشروعات اإلرشادية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرها.
(المقرر )9/84

(ج)

دراسة نظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12وذكرت أن التقرير
.60
أوصى بإجراء مرحلة ثانية للدراسة ،لكنها طلبت المشورة من اللجنة بشأن ضرورة هذا العمل اإلضافي.
وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،رحب العديد من األعضاء بالدراسة النظرية ،التي عززت فهم العوامل التي
.61
تسهم في استدامة األنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول والمجاالت التي تتطلب المزيد من العمل والتحسين.
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وشدد العديد من األعضاء على أهمية التعزيز المؤسسي لتحقيق أهداف البروتوكول ،بما في ذلك من خالل زيادة قدرة
وحدات األوزون الوطنية بصفتها مراكز تنسيق لحشد أصحاب المصلحة .وقال أحد األعضاء إنه ينبغي إيالء أولوية
أعلى الستصالح وإعادة تدويرغازات التبريد من المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون ،نظرا لالستدامة
األكبر لهذه األنشطة مقارنة بالتدمير.
وفيما يتعلق بتطبيق الدراسة النظرية ،قال بعض األعضاء إنها يمكن أن تسهم في المناقشات في إطار البند
.62
 11من جدول األعمال ،نظرة عامة على نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص والحصص الحالية القابلة لإلنفاذ
التي تم تطويرها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف.
نظرا للنطاق
وفيما يتعلق بإجراء مرحلة ثانية من الدراسة ،رأى بعض األعضاء أن ذلك ليس ضروريًا،
.63
ً
الشامل لهذه الدراسة وحقيقة أن األمور ذات الصلة ببرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020ستتم مناقشتها في إطار
بند جدول األعمال ( 6و) ،مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  .2020وقال بعض األعضاء اآلخرين إن
المرحلة الثانية يمكن أن تكون مفيدة في الحصول على مدخالت من مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة ،بما في
ذلك وحدات األوزون الوطنية .وأشار بعض األعضاء إلى صعوبة استخالص دروس ذات مغزى من عدد الردود
الصغير نسبيا ً على استبيان أرسل إلى جميع وحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة التي استندت إليها الدراسة
الحالية .ويمكن أن تستخدم مرحلة أخرى من الدراسة منهجية أكثر بساطة ،مثل االستبيان ،بدالً من الدراسة الميدانية
الكاملة.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال الواردة في
.64
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12
(د)

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين

.65

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13

وفي المناقشة التي تلت ذلك ،رحب العديد من األعضاء باالختصاصات المقترحة للدراسة النظرية .وقال أحد
.66
األعضاء أن هذه الدراسة ستوفر معلومات مفيدة للجنة التنفيذية في وقت كانت تقوم فيه بتقييم استدامة أنشطتها،
والتكيف مع التحديات التي تواجه تنفيذ تعديل كيغالي.
واسترعى العديد من األعضاء االنتباه إلى مجاالت معينة من االختصاصات التي اعتبروها ذات أهمية
.67
خاصة ،بما في ذلك :دعم الشبكات اإلقليمية للتدريب وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات بين الشبكات وقدرة الشبكات
على التأثير في عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطني واإلقليمي والتنسيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة.
واقترح عدد من المجاالت اإلضافية التي يمكن فيها توسيع نطاق االختصاصات ،على سبيل المثال :دور
.68
الشبكات في معالجة المسائل التقنية مثل كفاءة استخدام الطاقة وتسعير البدائل في السوق؛ وإمكانية زيادة التعاون بين
بلدان الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب؛ وإشراك مجموعة كبيرة من كيانات بروتوكول مونتريال؛ وتقييم قدرة
الوكاالت الثنائية والمنفذة على توفير الدعم للشبكات اإلقليمية؛ ومعلومات عن التكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك نقل
المعرفة؛ والتغير بين الشبكات اإلقليمية فيما يتعلق ،على سبيل المثال ،بعدد االجتماعات التي تعقد ومقدار الدعم
المتلقى والوقت المخصص في االجتماعات لمسائل بروتوكول مونتريال ،والمرونة في طرائق االجتماعات ،على
سبيل المثال عن طريق عقد اجتماعات شبكة مشتركة تضم جميع المناطق وتأثير اإلصالحات الوطنية على تنفيذ
األنشطة المضطلع بها بموجب بروتوكول مونتريال.
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وفيما يتعلق بمنهجية الدراسة ،قال أحد األعضاء إن االستبيان المقترح يمكن أن يشكل جز ًءا مه ًما من العمل
.69
لوحدات األوزون الوطنية ،وينبغي توخي الحذر لضمان سماح التصميم باالستجابة السريعة والسهلة.
واستجابة للمسائل التي أثيرت ،وافقت كبيرة موظفي الرصد والتقييم على أنه يجب أن يكون االستبيان
.70
واضحا وسهل االستكمال .وقالت إنها ستتصل باألعضاء للحصول على مزيد من التوضيح بشأن كيفية تنقيح
االختصاصات ،وأن مراجعة للوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13ستصدر لتشمل هذه التعليقات.
وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية
.71
لموظفي األوزون الوطنيين الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13/Rev.1
(المقرر )10/84
(هـ)

تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14التي تتضمن التقرير
.72
المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة .وقد تم تحديد خبير استشاري خارجي
يتمتع بالخبرة الالزمة وأُدرجت قائمة بالوثائق ذات الصلة التي تم تجميعها للتحليل الذي سيجريه الخبير االستشاري
في الملحق الثاني بالوثيقة .وستُقدم النتائج التي يتوصل إليها الخبير االستشاري في دراسة نظرية خالل االجتماع
السادس والثمانين.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في
.73
قطاع الخدمة الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14
(و)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2020

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15التي تتضمن مشروع
.74
برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  .2020ويقترح مشروع برنامج العمل ثالثة أنشطة تقييمية ،وهي :المرحلة الثانية
من تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛ والدراسة النظرية عن تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون
الوطنيين؛ والدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.
وبعد العرض ،وباإلضافة إلى المناقشة في إطار البند (6ج) من جدول األعمال بشأن الدراسة النظرية لتقييم
.75
استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،أجرى األعضاء مزيد من المناقشة حول ما إذا كانت المرحلة الثانية من تقييم
استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال مطلوبة .ورأى بعض األعضاء أن المرحلة الثانية غير مطلوبة وأنه ينبغي
إزالتها من مشروع برنامج العمل والميزانية .وشدد أعضاء آخرون على أهمية إجراء مرحلة ثانية من التقييم باستخدام
نهج مختلف يمكن أن ينطوي على زيارات ميدانية .وكانت هناك حاجة إلى توضيح بشأن ما إذا كانت النُهج المختلفة
تتضمن الحصول على معلومات بطرق مختلفة على أساس نفس االختصاصات أو الحصول على معلومات مختلفة،
وهو ما يتطلب تعديل االختصاصات.
واقترح أحد األعضاء الذين يدعون إلى إزالة المرحلة الثانية استبدالها بتقييم للمشروعات اإليضاحية المتعلقة
.76
بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،نظرا ألن التكنولوجيات والدروس المستفادة من هذه المشروعات يمكن أن
تساعد بلدان المادة  5التي تستكمل خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن توفر في
الوقت نفسه معلومات مفيدة للبلدان التي تتطلع إلى التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
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وأعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء انخفاض مستوى الرد على االستقصاء المرسل إلى وحدات األوزون
.77
الوطنية .وفيما يتعلق بهذه النقطة ،أوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن االستقصاءات الموجهة إلى موظفي
األوزون الوطنيين قليلة جدا ،نظرا ألن كبيرة موظفي الرصد والتقييم تدرك عبء عملهم .وفي هذا الصدد ،طلب أحد
األعضاء إرشادات بشأن الشخص داخل شبكة وحدة األوزون الوطنية في البلد الذي ينبغي تكليفه بملء هذه
االستبيانات .وردت كبيرة موظفي الرصد والتقييم قائلة إنه على الرغم من أن المصدر األول للمعلومات أثناء
الدراسات النظرية هم موظفو األوزون الوطنيون ،فإنه تتم استشارة كيانات أخرى منخرطة في تنفيذ أنشطة
بروتوكول مونتريال ،وعادة ما يحدث ذلك في مرحلة العمل الميداني.
وبعد المناقشة ،اقترح الرئيس أن يجتمع األعضاء المهتمون باألمر مع كبيرة موظفي الرصد والتقييم لمناقشة
.78
ُ
الشواغل المعلقة والمقترحات المختلفة التي أبديت ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجلسة العامة بشأن ما ينبغي إدراجه في
برنامج عمل الرصد والتقييم للعام .2020
على
المنقح،
العمل
برنامج
إصدار
وبعد
.79
 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1قررت اللجنة التنفيذية:

النحو

الوارد

في

الوثيقة

(أ)

الموافقة على مقترح برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1والميزانية ذات الصلة البالغة  36,500دوالرا
أمريكيا على النحو المبين في الجدول  2من تلك الوثيقة؛ و

(ب)

إعادة تخصيص مبلغ  15,000دوالرا أمريكيا للدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة
لميزانية عام  2020بعد أن كانت مخصصة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2019
(المقرر )11/84

البند  7من جدول األعمال :تنفيذ البرامج
التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول 2018

(أ)
()1
.80

التقرير المرحلي المجمع

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16

وعقب العرض ،أثيرت نقاط تتعلق بما يلي :اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمواد
.81
الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات اإلضافية للصندوق؛ وتسجيل المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن
المتري وبمكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المستقبلية؛ واإلبالغ عن إجمالي الفعالية من حيث التكلفة
للمشروعات االستثمارية حسب القطاع والمادة؛ وضرورة تحليل أسباب التأخيرات في تنفيذ المشروعات التي قد
تكون خارج سيطرة البلدان .واقترح الرئيس أن يلتقي األعضاء المعنيون مع ممثل األمانة إلصدار مشروع قرار
يعالج النقاط التي أثيرت لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية.
.82

وعرض ممثل األمانة نتيجة المناقشات مع األعضاء المهتمين باألمر.

.83

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما:
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()1

بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى  31ديسمير/كانون األول
 2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16؛

()2

مع التقدير ،بالجهود التى اضطلعت بها الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أنشطتها
في عام 2018؛

()3

بأن تبلغ الوكاالت الثنائية والمنفذة ،في االجتماع الخامس والثمانين ،عن  5مشروعات ذات
تأخيرات في التنفيذ و 65مشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة إضافية
عنها ،على النحو الوارد في المرفقات الخامس إلى الثامن بالتقرير الحالي؛

()4

بأن تقوم األمانة ،بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،بتنقيح قاعدة بيانات التقرير
المرحلى إلدراج قياس بالطن المترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون للمواد المذكورة في
المرفق "واو" ،يحسب على أنه االستهالك أو اإلنتاج باألطنان المترية مضروبا بإمكانية
االحترار العالمي للمادة على النحو المنصوص عليه في المرفق "واو" من بروتوكول
مونتريال ،واإلبالغ عن تلك القيم في التقارير المرحلية المقدمة إلى االجتماع الثامن
والثمانين وفي جميع التقارير المرحلية المستقبلية؛

(ب)

مطالبة األمانة بأن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين ،تقريرا إضافيا عن المشروعات
االستثمارية واألنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها باستخدام
المساهمات اإلضافية بواسطة مجموعة من  17طرفا من غير بلدان المادة  ،5مع تحديد البلدان التي
تمت الموافقة على المشروعات فيها وتقديم نظرة عامة عن األهداف ،وحالة التنفيذ ،والنتائج
الرئيسية والدروس المستفادة ،وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها ،وعند
االقتضاء ،مستوى األموال الموافق عليها والمنصرفة والتحديات المحتملة التي تواجه استكمال
المشروعات واألنشطة ،على أساس الفهم أن تلك المعلومات ستقدم على أساس فردي للمشروعات
االستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس تجميعي لألنشطة التمكينية
للمواد الهيدروفلوروكربونية؛

(ج)

مطالبة األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة بأن تدرج المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية
(ب) أعاله في جميع التقارير المرحلية المجمعة المستقبلية والتقارير المرحلية الفردية ،بالتوالي،
إلى حين استكمال جميع المشروعات االستثمارية واألنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية.
(المقرر )12/84

))2

الوكاالت الثنائية

.84

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17

.85

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما  -مع التقدير  -بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا
في
الواردة
وإسبانيا
الروسي
واالتحاد
واليابان
وإيطاليا
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17؛
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(ب)

وأن توافق على التوصية المتعلقة بمشروع جاري تنفيذه له مسائل محددة الواردة في المرفق
الخامس بالتقرير الحالي.
(المقرر )13/84

()3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)

.86

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18

.87

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) حتى  31ديسمبر/
كانون األول  2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18؛

(ب)

وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها ذات القضايا المحددة الواردة في
المرفق السادس بالتقرير الحالي.
(المقرر )14/84

))4
.88

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19

واستجابةً لطلب التوضيح بشأن انخفاض معدل الصرف على أنشطة الهيدروفلوروكربون التمكينية ،قال إن
.89
المبلغ المذكور في التقرير هو المبلغ الذي تم تسجيله في نظام أوموجا ( ،)Umojaوإنه تم تسجيل المبالغ الفعلية
المقدمة إلى البلدان للتنفيذ في نظام أوموجا ( )Umojaبعد تقديم شركاء المشروع تقارير النفقات فقط .وذكر بأن
اليونيب هو أول وكالة قدمت تقارير نهائية لمشروعين مكتملين ،وأكد للجنة أنه يتم إحراز تقدم جيد في جميع
مشروعات أنشطة الهيدروفلوروكربون التمكينية البالغ عددها  89مشروعاً.
وقدمت إحدى األعضاء معلومات حديثة عن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى ،وهو بلد يغطيه برنامج
.90
األمم المتحدة للبيئة ،حيث أعاق الوضع السياسي واألمني المعقد أنشطة حماية طبقة األوزون لبعض الوقت .وذكرت
أن هذا الوضع تحسن وعاد تنفيذ المشروع إلى المسار الصحيح.
.91

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حتى  31ديسمبر /كانون األول
 2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19

(ب)

وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها ذات القضايا المحددة الواردة في
المرفق السابع بالتقرير الحالي؛
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(ج)

وأن توافق على تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  30يونيه /حزيران
 2020لجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
) ،(DRC/PHA/80/TAS/44لكي يتمكن اليونيب من استكمال أنشطة قطاع الخدمات المتبقية ،مع
مالحظة الوضع الصعب في البلد.
(المقرر )15/84

()5
.92

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

عرض ممثل اليونيدو الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20والتصويب .1

وردا على طلبات لمزيد من المعلومات ،قال إن عدم توافر موظف وطنى لألوزون في قطر أدى إلى بطء
.93
التقدم في كل من الدعم المؤسسي ومشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك البلد .وفي
مصر ،بينما تم االنتهاء من أنشطة مشروع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة ،لم تقبل السلطات الوطنية بعد المنتج
النهائي وهناك حاجة إلى تمديد لتمكين اليونيدو من اإلفراج عن تكاليف التشغيل االضافية غير الملتزم بها عند تسجيل
المنتج.
وتساءل عضو ،مالحظا أن مشروعات بمقتضي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
.94
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد توقفت منذ مدة طويلة ،عن السبب في محاولة تمديدها .وأجاب ممثل اليونيدو
بأن الوكالة قد نظرت في التمديد فقط كطريقة وحيدة لضمان أن أى أنشطة قد تنفذ سوف تمتثل لمقررات اللجنة
التنفيذية ذات العالقة .والحظ ممثل األمانة أن منهج اليونيدو هو طلب تمديد قبل تاريخ االنتهاء .وفضال عن ذلك ،بينما
ال توجد معلومات جديدة حاليا عن حالة العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل مجلس
أمن األمم المتحدة ،فإن مستقبل هذه العقوبات غير مؤكد .ووافقت اللجنة على السماح بوقت اضافى لمشاورات ثنائية
بشأن المسألة على هامش االجتماع.
.95

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى  31ديسمبر/كانون
األول  2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20؛

(ب)

الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الواردة في
المرفق الثامن بالتقرير الحالي؛

(ج)

إلغاء في االجتماع الرابع والثمانين مكون تونس من المشروع اإليضاحي إلدخال تكنولوجيا التبريد
بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحالت السوبر ماركت (األرجنتين وتونس)
( ،)GLO/REF/76/DEM/335مع مالحظة أن األرصدة ستُعاد إلى االجتماع السادس
والثمانين؛

(د)

الموافقة على تمديد ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2019خطة إدارة إزالة المواد
الرابعة)
الشريحة
األولى،
(المرحلة
للكاميرون
الهيدروكلوروفلوروكربونية
( ،)CMR/PHA/80/INV/44مع مالحظة أنه سيتم االنتهاء من الصرف النهائي على
المشتريات واألنشطة ذات الصلة بحلول ديسمبر/كانون األول 2019؛

(هـ)

الموافقة على تمديد ،على أساس استثنائي وحتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2021خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرحلة األولى ،الشرائح
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األولى والثانية والثالثة) ( ،DRK/PHA/73/INV/59و،DRK/PHA/73/TAS/60
و ،DRK/PHA/75/INV/62و DRK/PHA/75/TAS/63و،)DRK/PHA/77/INV/64
مع مالحظة أن المشروعات ال تتقدم بسبب أحكام العديد من قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة؛
(و)

الموافقة على تمديد ،حتى  30يونيه/حزيران  ،2020إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية
في صناعة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر ()EGY/ARS/50/INV/92
لتمكين االنتهاء من إعداد الموافقة التنظيمية من السلطات الصحية في البلد؛

(ز)

الموافقة على تمديد ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2019خطة إدارة إزالة المواد
الثالثة)
الشريحة
األولى،
(المرحلة
للسودان
الهيدروكلوروفلوروكربونية
( ،)SUD/PHA/80/INV/42مع مالحظة أنه تم االنتهاء من األنشطة بحلول نوفمبر/تشرين
الثاني .2019
(المقرر )16/84

()6
.96

البنك الدولي

قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21

وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  31ديسمبر /كانون األول  2018الوارد
.97
في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21
(ب)

تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ محددة

صممت بطريقة مختلفة عن
.98
قدم الرئيس الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22وقال إن الوثيقة قد ُ
الماضي كجزء من نهج جديد مقترح ،حيث سيتم اعتماد التوصيات المرتبطة بالتقارير التي ال توجد فيها مشكالت ،أو
التي عولجت فيها جميع المشكالت على نحو مرضي ،دون الحاجة إلى النظر فيها بصفة فردية ،في نهج "الموافقة
الشمولية على التوصيات" .وكان الهدف من هذا النهج هو منح اللجنة التنفيذية المزيد من الوقت لمناقشة بنود جدول
األعمال األخرى .واسترعى االنتباه إلى الجدول  1من هذه الوثيقة ،الذي أدرج التقارير التي أوصى بالموافقة الشمولية
عليها ،وقال إن تقرير االجتماع الرابع والثمانين سيقدم كل تقرير على حدة ،إلى جانب القرارات التي اتخذتها اللجنة.
وأضاف أنه إذا طلبت اللجنة مزيدا ً من التوضيح ألي من تلك التقارير ،سيتم النظر فيها بصفة فردية.
وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من الترحيب بالجهود المبذولة لتحسين الكفاءة ،فإن عددًا من المشروعات
.99
كان يستحق الدراسة بصفة فردية .وكان من المهم النظر في أسباب التأخير في إدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة
على إحداث االحترار العالمي المعتمدة ،والتي كانت مرتبطة غالبًا بثالثة أنواع مختلفة من التحديات :تكلفة البدائل
الباهظة أو عدم توافرها؛ ومشكالت تقنية؛ والحاالت التي وافقت فيها الشركات على التحول إلى بديل منخفض القدرة
على إحداث االحترار العالمي وأكملت عملية التحويل ،ولكنها غيرت قرارها فيما بعد .واقترح استخدام النهج الجديد
لعرض التقارير في االجتماع الحالي ،وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرار بشأن اعتماده كممارسة قياسية .وقال عضو آخر،
مع اإلشارة إلى تزايد عدد تغييرات وإلغاءات المشروعات ،إنه سيكون من المفيد الوصول إلى المعلومات المحدثة
بانتظام عن أسباب هذه التغييرات واإللغاء.
 .100وبعد المناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية على النظر بصفة فردية في :التقارير عن االستخدام المؤقت لتكنولوجيا
ذات قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي في المشروعات المعتمدة في كوبا ولبنان؛ والتقارير عن خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما والبرازيل (المرحلتان األولى والثانية) والهند وقطر
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وأوروغواي؛ والتقرير عن المشروع إلظهار خيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة
لألوزون في رغوة البولي يوريثان لدى صغار المستخدمين في مصر.
الجزء األول :تقارير عن المشروعات المحدد لها متطلبات إبالغ معينة الموصى بالموافقة الشمولية عليها
مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

البرازيل :مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها (التقرير
المرحلي) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))
 .101ترد المعلومات المتعلقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

بالمشروع

في

الفقرات

8

إلى

12

من

الوثيقة

 .102وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد
المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل ،المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والوارد في الوثيقة
.UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22
تقارير متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مصر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقرير المرحلي النهائي)
(اليوئنديببي واليونيدو)
 .103ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/49
.104

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

اإلحاطة علما بما قدمه اليونيدو ،الوارد في الوثيقة :UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49
()1

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

()2

تقرير عن المشروع لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لصناعة
تكييف الهواء في مصر )(EGYPRA؛

()3

تقرير عن حالة تحويل بيوت النظم ،و 81من الشركات الصغيرة والمتوسطة و 350من
المستخدمين الصغار المدرجين في مشروع قطاع تصنيع الرغاوي بموجب المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقرير عن حالة استخدام
التكنولوجيا المؤقتة؛

اإلحاطة علما أيضا بأن جميع األنشطة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر سيتم استكمالها بحلول  31ديسمبر /كانون األول  ،2019وإعادة
أي أرصدة متبقية بحلول  31ديسمبر /كانون األول  ،2020باستثناء مكون اليونيدو في قطاع
الخدمة الذي سيستكمل بحلول  30يونيه /حزيران 2020؛
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(ج)

الموافقة على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 30
يونيه /حزيران  2020للسماح باستكمال األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما التقرير النهائي عن مشروع  EGYPRAفي
االجتماع السادس والثمانين؛

(ه)

أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما على أساس سنوي تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج
العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حين استكمال المشروع ،وتقديم تقرير إتمام المشروع في االجتماع
السابع والثمانين.
(المقرر )17/84

غينيا االستوائية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير المرحلي
عن اتجاهات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم المحرز في ضمان وجود نظام الترخيص
والحصص القابل للتشغيل ،وفي معالجة توصيات تقرير التحقق ،والمساعدة المقدمة من برنامج اليونيب
للمساعدة على االمتثال) (برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب))
 .105ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من  69إلى  74من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
 .106وأحيطت اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير المرحلي المفصل الذي قدمته حكومة غينيا االستوائية واليونيب الوارد
في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الذي أكد :وجود أنظمة الترخيص والحصص القابلة للتشغيل؛
وتمت معالجة توصيات تقرير التحقق ،مما زاد من قدرة وحدة األوزون الوطنية على اإلبالغ بفعالية عن بيانات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛ واستمرت المساعدة المقدمة من برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال في
دعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد.

هندوراس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير المرحلي عن
تنفيذ جميع األنشطة في نطاق عناصر برنامج األمم المتحدة للبيئة) (برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب))
 .107ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  75إلى  84من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
.108

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة في نطاق عناصر اليونيب للمرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس ،المقدم من اليونيب والوارد في
الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛

(ب) وأن تحيط علما بأنه ال يمكن تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال بعد استيفاء الشروط التالية:
()1

إكمال تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ ،الذي يغطي  31نقطة دخول جمركية ،على
مراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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(ج)

()2

واستكمال إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين؛

()3

وإحراز تقدم كبير في تنقيح المعايير التقنية ،بما في ذلك تدابير السالمة لغازات التبريد
القابلة لالشتعال؛

()4

وصرف  100في المائة من المبلغ اإلجمالي لألموال المعتمدة لعناصر اليونيب للشرائح
األولى والثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وصرف  70في المائة لعنصر اليونيب من الشريحة الرابعة؛

أن تطلب من اليونيب أن يواصل تقديم  -إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى تقديم الشريحة الخامسة
واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -تقرير
مرحلي عن تنفيذ جميع األنشطة في نطاق عناصر اليونيب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك المصروفات.
(المقرر )18/84

جمهورية إيران اإلسالمية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير
المرحلي السنوي) (اليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيا)
 .109ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51
.110

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران
اإلسالمية ،المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51؛

()2

وقدمت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية واليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيا
تقريرا ً منقحا ً عن إنجاز المشروع إعماال للمقرر 23/83؛

()3

وأن اليونيدو ستعيد إلى االجتماع الرابع والثمانين رصيدا قدره  2,391دوالرا أمريكيا،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها  180دوالرا أمريكيا ،من الشريحة الثالثة من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

وأن تطلب من اليونيدو أن تعيد ،في موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين ،أي أرصدة
متبقية من األموال المعتمدة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )19/84
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ليبيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي) (اليونيدو)
 .111ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  98إلى  111من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.112

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليبيا ،المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و

(ب)

أن تمدد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  31ديسمبر/
كانون األول  ،2021انطالقا ً من إدراك الوضع األمني الصعب في البالد ،على أساس تفهم أنه سيتم
تقديم مسودة اتفاق منقح بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين ،مشفوعة
بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل وتقرير التحقق.
(المقرر )20/84

ملديف :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ومشروع إيضاحي للبدائل
الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في
قطاع مصايد األسماك – تقرير مرحلي (اليوئنديبي واليونيب)
 .113ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  112إلى  121من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.114

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقارير المرحلية عن المشروع اإليضاحي للبدائل الخالية من
الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في
قطاع مصايد األسماك وعن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف ،المقدمين من اليونيب والواردين في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

أن تطلب إلى اليوئنديبي تقديم ،إلى االجتماع الخامس والثمانين ،تقريرا ً عن إنجاز المشروعِ
اإليضاحي للبدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار
العالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك في ملديف؛ و

(ج)

أن تطلب إلى اليونيب مواصلة تقديم التقارير المرحلية عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف على أساس سنوي حتى االنتهاء من المرحلة
األولى في  31ديسمبر /كانون األول  ،2020وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد أقصاه
االجتماع السابع والثمانين.
(المقرر )21/84
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المكسيك :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي) (اليونيدو
واليوئنديبي)
 .115ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  122إلى  136من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.116

وقررت اللجنة التنفيذية التنويه إلى ما يلي:
(أ)

التقرير المرحلي لعام  2019عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك المقدم من اليونيدو ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

أن شركة  Plasticos Espumadosلم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وأن األموال المعتمدة والبالغة  683,300دوالرا أمريكيا
ستُعاد إلى الصندوق في االجتماع السابع والثمانين بعد االكتمال المالي للمرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج)

ستُعيد اليونيدو رصيدا قدره  24دوالرا أمريكيا ،في االجتماع الخامس والثمانين ،والرصيد البالغ
 300,000دوالرا أمريكيا ،وأي رصيد متبق من قطاع الخدمات ،ستعيده اليوئنديبي واليونيدو ،على
التوالي ،في االجتماع السابع والثمانين عند االكتمال المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

(د)

أن اليوئنديبي واليونيدو ستقدمان التقرير األخير عن استكمال األنشطة المتبقية في إطار المرحلة
األولى كجزء من التقرير المرحلي المقبل المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وستقدمان تقرير إنجاز المشروع في المرحلة األولى في موعد أقصاه
 30يونيو /حزيران  ،2020وفقا ً للمقرر (33/82ج).
(المقرر )22/84

المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

المغرب :إيضاح استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة
لألوزون في رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة (التقرير النهائي) (اليونيدو)
 .117ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع االيضاحي في الفقرات  161إلى  179من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22وفي مرفق لها.
.118

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير النهائي بشأن استخدام تكنولوجيات رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى
تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة
الوثيقة
في
والوارد
اليونيدو
من
المقدم
المغرب،
في
والمتوسطة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و
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(ب)

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى
مساعدة بلدان المادة  5في إعداد مشروعات في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات
الصغيرة والمتوسطة.
(المقرر )23/84

المملكة العربية السعودية :مشروع إيضاحي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام
الهيدروفلوروأوليفينات كعوامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة المحيطة العالية
(اليونيدو)
 .119ترد المعلومات المتعلقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

بالمشروع

في

الفقرات

180

إلى

183

من

الوثيقة

المقدم عن المشروع اإليضاحي إلزالة المواد
 .120وأشارت اللجنة التنفيذية إلى تقرير اليونيدو النهائي
ِ
الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفينات كعوامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في
درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في المملكة العربية السعودية ،والذي ستستعرضه األمانة وتقدمه في
االجتماع الخامس والثمانين.

إقليم غرب آسيا :مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات تبريد بديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي
ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا (اليونيب واليونيدو)
 .121ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي في الفقرات  184إلى  187من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
 .122وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اليونيب واليونيدو قد قدمتا التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي بشأن
الترويج لغازات تبريد بديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا
( ،)PRAHA-IIوالذي ستستعرضه األمانة وتقدمه في االجتماع الخامس والثمانين.

عالمي (مناطق شرق إفريقيا والبحر الكاريبي) :مشروع إيضاحي بشأن جودة غازات التبريد ،واحتواءها،
وإدخال بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء (التقرير
المرحلي) (اليونيدو)
 .123ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي في الفقرات  188إلى  200من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.124

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي العالمي (مناطق شرق إفريقيا والبحر
الكاريبي) بشأن جودة غازات التبريد ،واحتواءها ،وإدخال بدائل منخفضة القدرة على إحداث
االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و

(ب)

أن تحيط علما ً كذلك بأن اليونيدو ستقدم تقريرا ً نهائيا ً عن المشروع المذكور في الفقرة الفرعية
(أ) أعاله ،وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس والثمانين ،وأن األرصدة غير
المستخدمة ست ُعاد إلى االجتماع السادس والثمانين.
(المقرر )24/84
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بروميد الميثيل

األرجنتين :إعفاءات االستخدامات الحرجة (اليونيدو)
 .125ترد المعلومات المتعلقة بإعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل في الفقرات  201إلى  203من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
 .126وأحاطت اللجنة التنفيذية علما ً بأن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين الذي تم اإلبالغ عنه في عام
 2018كان معدوما ً ،وفقا ً لالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية ،باستثناء إعفاءات االستخدامات الحرجة التي
أقرها اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال.
تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية

السنغال :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – طلب لتغيير الوكالة المنفذة
الرئيسية) (اليونيب واليونيدو)
 .127ترد المعلومات المتعلقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.128

بالطلب

في

الفقرات

204

إلى

208

من

الوثيقة

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى طلب حكومة السنغال بتغيير الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من اليونيدو إلى اليونيب ،والوكالة المنفذة المتعاونة من
اليونيب إلى اليونيدو؛ و

(ب)

الطلب إلى اليونيب ،بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية ،بتقديم شريحة التمويل الثالثة من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،إلى جانب االتفاق المنقح بين
حكومة السنغال واللجنة التنفيذية ،في موعد أقصاه االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )25/84

طلبات تمديد األنشطة التمكينية (يونديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولى وحكومة ألمانيا)
 .129ترد المعلومات المتعلقة بطلبات تمديد األنشطة التمكينية في الفقرات  209إلى  211من الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
.130

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة لتمديد األنشطة التمكينية للخفض
التدريجى للهيدروفلوروكربون لعدد  63بلدا من بلدان المادة  5الواردة في الجدول  11من الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

تمديد تاريخ اكتمال األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون حتى 30
يونيه/حزيران  2020لليبريا ،وبابوا غينيا الجديدة ،وسيشيل ،ولغاية  31يناير/كانون الثاني
 2021بالنسبة ألفغانستان ،واألرجنتين ،والبحرين ،وبنغالديش ،وبنن ،وبوتسوانا ،وتشاد،
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وجزر القمر ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجيبوتي ،ومصر،
والسلفادو ر ،وغينيا االستوائية ،وإسواتيني  ،وإثيوبيا ،وجورجيا ،وغينيا بيساو ،وغيانا،
وهندوراس ،وإندونيس يا ،وجمهورية إيران اإلسالمية ،والعراق ،وكينيا ،وكيريباتي ،والكويت،
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وليبيا ،ومدغشقر ،ومالوي ،ومالي ،وجزر مارشال،
وموريتانيا ،وواليات ميكرونيز يا الموحدة ،والمغرب ،وموزا مبيق ،وميانمار ،وناورو ،ونيبال،
ونيكاراغوا ،والنيجر ،ونيوي ،وعُمان ،وباكستان ،وب نما ،وباراغواي ،وسانت كيتس ونيفس،
وساموا ،و ساو تومي وبرينسيبي ،والمملكة العربية السعودية ،وسيراليون ،وجزر سليمان،
وجنوب السودان ،وسري النكا ،وتوفالو ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وفانواتو،
وجمهورية فنزويال البوليفارية ،على أسا س تفهم أنه لن يطلب أي تمديد إضافي وأن الوكاالت
الثنائية والمنفذة ستقدم ،في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع ،تقريرا ً نهائيا ً عن
األنشطة التمكينية المنجزة وفقا ً للمقرر (32/81ب).
(المقرر )26/84
مستقبل النهج الجديد" ،الموافقة الشمولية على التوصيات"
 .131وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة استخدام نهج "الموافقة الشمولية على التوصيات" ،على أساس الفهم أن
األمانة ستواصل لفت انتباه اللجنة إلى أية مسائل متصلة بالمشروعات قد يكون لديها تداعيات سياساتية.
القسم الثاني :تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة لنظر اللجنة التنفيذية على نحو
إفرادي
االستخدام المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة في المشروعات الموافق عليها
 .132عقب مناقشات غير رسمية بين األعضاء المهتمين ،قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة مراعاة
المناقشات التي دارت في االجتماع الرابع والثمانين ،إلعداد لالجتماع الخامس والثمانينن ،قائمة بالشركات التي تم
تمويلها في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار
عالمي منخفضة ،والتي عانت من تأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافر في السوق المحلي و/أو التكاليف
المرتفعة.
(المقرر )27/84

كوبا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير عن حالة تحويل
المنشئتين  FRIARCو( )IDAاليوئنديبي)
.133

استرعت ممثلة األمانة االنتباه إلى الفقرات  13إلى  20من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .134وردا على استفسار على الجدول الزمني لتحويل شركتين في إطار خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،قال ممثل اليوئنديبي إنه من المتوقع االنتهاء من كليهما بحلول عام .2020
.135

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما مع التقدير ،بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود المبذولة لتيسير توريد التكنولوجيا
ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة إلى الشركتين  FRIARCو ،IDAالممولتان في إطار
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المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا ،الوارد في الوثيقة
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛
(ب)

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة كوبا في تأمين بدائل منخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي وأن يقدم في االجتماع الخامس والثمانين ،تقريرا عن حالة تحويل
الشركتين المذكورتين في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،بما في ذلك ،في حالة استخدام تكنولوجيا بخالف
تلك المختارة عند الموافقة على المشروع ،تحليال تفصيليا عن التكاليف الرأسمالية والتشغيلية
اإلضافية ،بجانب تحديثا من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة،
بما في ذلك المكونات المرتبطة بها ،كانت متاحة تجاريا في البلد.
(المقرر )28/84

لبنان :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -تقرير عن حالة تحويل
الشركات المستفيدة المتبقية في قطاعي تصنيع الرغوة وتكييف الهواء) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
(اليوئنديبي))
.136

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  21إلى  29من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .137واستجابةً لطلب معلومات حديثة بشأن تحويل الشركتين  CGI Halawanyو  ،ICRأبلغ ممثل اليوئنديبي
اللجنة بأن التحويالت تسير على ما يرام ،وتم حل المشاكل المتعلقة بتوافر الهيدروفلوروكربون 32-ومكوناته ذات
الصلة .ومع ذلك ،لم يوجد تمويل كاف في إطار الشريحة الحالية لتغطية مشروعي التحويل .وبنا ًء على ذلك ،كان
ضا أن
اليوئنديبي يعمل مع الحكومة اللبنانية لتقديم تقديم الشريحة التالية من عام  2021إلى عام  .2020وأوضح أي ً
تأجيل تنفيذ فرض الحظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 141 -ب حتى نهاية عام  2020سيتيح وقتًا كافيًا
لتحويل شركات الرغوة.
.138

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير المقدم من اليوئنديبي وحكومة لبنان ،الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها
الحكومة في الحصول على البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي
المتاحة تجارياً ،مثل الهيدروفلوروأوليفين ،والجهود التي تبذلها الحكومة واليوئنديبي
لتيسير توفير تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي للشركات الممولة
في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان؛

()2

وأن حكومة لبنان ملتزمة التزاما تاما بفرض حظر على واردات
الهيدروكلوروفلوروكربون 141 -ب اعتبارا من  31ديسمبر /كانون األول 2020؛

وأن تطلب من اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة لبنان في تأمين اإلمداد بتكنولوجيا بديلة
منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي وأن يقدم تقريرا ،في االجتماع الخامس والثمانين،
عن نتائج اختبار بديلين في قطاع الرغاوى ،و -في االجتماع نفسه وفي كل اجتماع بعد ذلك حتى يتم
استعمال التكنولوجيا المختارة أصالً أو تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار
العالمي  -عن حالة تحويل باقي الشركات المستفيدة في قطاع تصنيع الرغوة (( SPECو
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 Prometalوالشركات الصغيرة) وفي قطاع صناعة تكييف الهواء (  CGI Halawanyو
.)ICR
(المقرر )29/84

ترينيداد وتوباغو :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -تقرير عن
االستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على إحداث االحترار العالمي) (اليوئنديبي)
 .139استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

االنتباه

إلى

الفقرات

212

إلى

217

من

الوثيقة

 .140وفي المناقشة التي تلت ذلك ،لفت العديد من األعضاء االنتباه إلى تشابه الحالة الحالية مع الحالة في المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،حيث أن إحدى الشركتين قد شعبت
التصنيع عن طريق تسويق الصيغ القائمة على فورمات الميثيل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي
مع االستمرار في تلبية طلب السوق على الصيغ القائمة على الهيدروفلوروكربون .وقال ممثل اليوئنديبي إن الوكالة
ستستعرض الوضع مع الشركة المصنعة في بداية عام .2020
.141

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي عن حالة استخدام التكنولوجيات المختلفة والتحديات
الناشئة عند اعتماد عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي من
ِقبل الشركات التي قُدمت لها المساعدة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الوثيقة
في
الوارد
وتوباغو،
لترينيداد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و

(ب)

الطلب إلى اليوئنديبي الرقابة على توافر واستخدام عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على
إحداث االحترار العالمي في ترينيداد وتوباغو ،وتقديم تحديث عن اعتماد التكنولوجيات من
الشركات التي تتلقى المساعدة في قطاع الرغاوي ،بما في ذلك  ،Seal and Ice Fabفي االجتماع
السادس والثمانين مع طلب الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.
(المقرر )30/84

التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

جزر البهاما :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تحديث التقرير النهائي
عن نتائج الدراسة الستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد وتحديث تعديلي
لنظامين من نظم تكييف الهواء (اليونيب)
.142

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  30إلى  35من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

 .143ور ّحب أحد األعضاء بإعداد دراسة نظرية حول خيارات التكنولوجيا إلجراء تعديل تحديثي على أنظمة
تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-والقرار بإعادة تخصيص األموال التي كان ليتم استخدامها
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للتعديل التحديثي إلى تدريب فنيي التبريد .وأوضح ممثل األمانة أن األموال المخصصة لمكون التعديل التحديثي لم
تستخدم بالفعل ،وبالتالي أنه يمكن إعادة تخصيصها ألنشطة بناء القدرات في قطاع الخدمة.
.144

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تشير إلى:
()1

التقرير المتعلق بالدراسة النظرية ،المقدم من اليونيب ،بالنيابة عن حكومة جزر البهاما،
حول خيارات التكنولوجيات إلجراء تعديل تحديثي على أنظمة تكييف الهواء المعتمدة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الوثيقة
في
الوارد
البهاما،
لجزر
الهيدروكلوروفلوروكربونية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

()2

أن حكومة جزر البهاما قررت عدم إجراء تعديل تحديثي لنظامين من أنظمة تكييف الهواء
معتمدين على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تكنولوجيات تعتمد على الهيدروكربون؛
و

الطلب إلى اليونيب تقديم خطة عمل منقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مع التنويه بأن مكون التعديل التحديثي الذي تمت الموافقة عليه أصالً
كجزء من تلك المرحلة لن يتم تنفيذه مع طلب شريحة التمويل الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )31/84

البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير عن االستخدام
المؤقت لتكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في بيت النظم  U-Techوتقرير مرحلي
عن الفترة ( )2019-2028اليوئنديبي وحكومة ألمانيا)
.145

استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  36إلى  58من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

 .146وردا ً على األسئلة ،قال ممثل اليوئنديبي إن بيت النظم سيختبر الصيغ القائمة على الهيدروفلوروأوليفان خالل
فترة ستة أشهر ،على أمل أن يتمكن من التفاوض على سعر مناسب للهيدروفلوروأوليفان مع المورد .وللحصول على
تفاصيل حول سبب اختيار الهيدروفلوروكربون  134-أ ،سيحتاج مع ذلك إلى استشارة خبير فني من اليوئنديبي.
 .147وأ ُعرب عن القلق من أن تنفيذ المشروعات ،في البلدان النامية على وجه الخصوص ،كثيرا ً ما يعوقه
محدودية توافر التكنولوجيا المطلوبة وارتفاع تكلفتها .وشدد أحد األعضاء على أنه إلى أن يتم إثبات التكنولوجيا
وتصبح متاحة على نطاق واسع ،ينبغي أن تختار البلدان الفردية التكنولوجيا المحددة لالستخدام .وقال عضو آخر إن
التكلفة المرتفعة للغاية للتكنولوجيا ال يمكن أن تتحملها العديد من الشركات ،والتي ال يكون تأثيرها مستدا ًما على
البلدان العاملة بموجب المادة  .5وبدالً من دعوة الشركات إلى مواصلة التفاوض مع الموردين واستخدام التكنولوجيات
التي لم يتم إثباتها بعد ،ربما تحتاج اللجنة التنفيذية إلى اتباع نهج أكثر شمولية تجاه للمسألة ،التي كان لها بعد سياسي.
.148

واقترح الرئيس استئناف المناقشة حول كيفية تناول اللجنة لمسألة تكلفة التكنولوجيا وتوافرها في مرحلة

الحقة.
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.149

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تشير إلى:
()1

التقرير المرحلي لعام  2018حول تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل ،المقدم من اليوئنديبي ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

()2

أن شركة  Panisolلن تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وستتم إعادة رصيد األموال البالغ  301,695دوالرا
أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ قدرها  22,627دوالرا أمريكيا ،إلى
الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

أن شركة النظم  Polisystemقررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وسيُعاد التمويل المخصص لشركة  Polisystemإلى
الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()4

تبين أن اثنتي عشرة شركة من شركات إنتاج رغوة البوليوريثان النهائي كانت غير مؤهلة
للتمويل أثناء تنفيذ المشروع ،وأن األموال المخصصة لتلك الشركات سوف تعاد إلى
الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تطلب إلى اليوئنديبي وحكومة ألمانيا بأن يقوما بما يلي ،بالتعاون مع حكومة البرازيل:
()1

تقديم تقرير نهائي حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى االنتهاء من المشروع ،وتقديم تقرير إنجاز
المشروع في االجتماع الخامس والثمانين؛

()2

أن تدرج في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)( )1أعاله ،قائمة تتألف
من:
أ.

كافة شركات إنتاج الرغوة النهائية التي يساندها الصندوق المتعدد األطراف في
إطار المرحلة األولى ،مرفقةً باستهالكها المخفض تدريجيا ً من
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،وقطاعها الفرعي ،والمعدات األساسية
والتكنولوجيا المعتمدة؛

ب.

شركات الرغاوي التي تخلصت تدريجيا ً من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
دون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف أو انسحبت من المرحلة األولى إلى
جانب استهالكها ذي الصلة؛

ج.

شركات الرغاوي التي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد
األطراف واستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ذي الصلة؛
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()3

د.

شركات الرغاوي اإلضافية التي تم تحديدها على أنها مؤهلة للتمويل من قبل
الصندوق المتعدد األطراف ولكن لم يتم التطرق لها في إطار المرحلة األولى أو
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

هـ.

األرصدة المرتبطة بالتمويل الذي تمت الموافقة عليه لتحويل الشركات التي
قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أو تبين أنها غير مؤهلة لتلقي المساعدة من
الصندوق المتعدد األطراف؛

إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة
الهيدروكلوروفلوروكربونية في موعد أقصاه االجتماع السادس والثمانين؛

إزالة

المواد

الطلب من اليوئنديبي االستمرار في مساعدة حكومة البرازيل في تأمين التقنيات البديلة منخفضة
(ج)
القدرة على إحداث االحترار العالمي إلى شركة النظم  ،U-Techعلى أساس تفهم أنه لن يتم دفع أي تكاليف
تشغيل إضافية إلى أن يتم إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي بشكل كامل ،وتقديم في كل اجتماع إلى حين إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو
إدخال تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بالكامل ،تقرير عن حالة التحويل
مشفوعا ً بتحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان توفر التكنولوجيات المحددة ،بما في ذلك
المكونات المرتبطة بها ،على أساس تجاري في البلد.
(المقرر )32/84

البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – حالة تنفيذ المشروعات في
قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف وفي شركة  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaفي قطاع
تصنيع التبريد التجاري وتغيير ثالث شركات صغيرة ومتوسطة في المساعدة التقنية (اليونيدو ،واليوئنديبي
وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا(
.150

استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  59إلى  68من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .151وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن حالة التحول إلى  R-290في قطاع
تصنيع تكييف هواء الغرف والتوقعات المستقبلية لذلك التحول .وقال ممثل اليونيدو إن حكومة البرازيل وافقت على
االضطالع بدراسة السوق بما في ذلك البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في عام  2020لمساعدة الشركات
على اختيار التكنولوجيا من أجل التحول .وعقدت حلقتا عمل بشأن المسألة .وستقوم ثالث شركات متضمنة في
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باتخاذ القرار النهائي بشأن استعدادها للتحول
إلى  .R-290وسوف يبلغ اليونيدو االجتماع الخامس والثمانين عن هذه المسألة.
.152

وقررت اللجنة التنفيذية :
(أ)

أن تشير إلى:
()1

التقرير ،المقدم من اليونيدو ،حول حالة تنفيذ المشاريع في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء
الغرف ،وفي شركة  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaفي قطاع تصنيع
الوثيقة
في
الوارد
(62/82ج))،
(المقرر
التجاري
التبريد
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛
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()2

أن شركة  Freeart Seral Brasilلم تعد تُصنع معدات التبريد التجارية وانسحبت من
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموالد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن استهالكها
ذي الصلة البالغ  17.00طن متري ( 0.93طن من قدرات استنفاد األوزون) من
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-قد تم التخلص منه دون مساعدة من الصندوق المتعدد
األطراف؛ وأن األموال المرتبطة بالمشروع ستُعاد إلى الصندوق ،إال في حال حددت
اليونيدو شركات إضافية مؤهلة للحصول على تمويل ،لم تتم مساعدتها في إطار المرحلة
األولى أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والتي
يمكن إعادة تخصيص هذه األموال لها؛ وأنه يتعين اإلبالغ عن أي إعادة تخصيص األموال
إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين؛

()3

أن شركات  CMR Refrigerationو Fermaraو ،Polifrioالتي تستهلك  2.06طن
متري ( 0.11طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-قد
انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنه
قد تم إدراج الشركات  Refriacو Audenو ،Ingecoldالتي بلغ إجمالي استهالكها
 4.16طن متري ( 0.23طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-
 ،22في المرحلة الثانية ،دون تكبد أي تكلفة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف؛

(ب)

الموافقة على إعادة تخصيص مبلغ  198,000دوالرا أمريكيا من الشركات CMR
 Refrigerationو Fermaraو Polifrioإلى الشركات  Refriacو Audenو ،Ingecoldعلى
النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ)( )3أعاله؛

(ج)

الطلب إلى اليونيدو تقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين عن حالة تنفيذ المشاريع في قطاع
تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف.
(المقرر )33/84

الهند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تحديث عن تقييم منشئات
تصنيع ألواح الرغاوي المتصلة فيما يتعلق بالتزام الحظر وقائمة المنشئات في قطاع تصنيع رغاوي
البوليوريثان (اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا
.153

استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  85إلى  97من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .154وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن أهلية تمويل شركات ألواح الرغاوي
المتصلة في القطاع الفرعى بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبشأن
التقدم الراهن في تقييم ما إذا كانت الشركات تمتثل لحظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في تصنيع
األلواح المتصلة اعتبارا من  1يناير/كانون الثانى  .2015وقال ممثل اليونديبي إن التقييم مطلوب للدخول في العمليات
القانونية والحكومية في الهند ولم يكن من الممكن أن يتم تحديد االنتهاء في الوقت الراهن .وسوف تقدم إلى اللجنة
التنفيذية في اجتماعها الخامس والثمانين مزيدا من المعلومات.
.155

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي والذي يتضمن قائمة بالشركات العاملة في قطاع تصنيع
رغاوي البوليوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند ،مشفوعا ً باستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،بما
في ذلك الشركات التي وجد أنها مؤهلة ،وتلك التي وجد أنها غير مؤهلة ،وكذلك التي تم توقيع
مذكرات اتفاق معها؛
(ب)

أن تطلب:
()1

إلى اليوئنديبي تُرفق مع طلب الحصول على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قائمةً محدّثة بشركات رغاوي
البوليوريثان التي تتم مساعدتها ،وال ُمقرر مساعدتها ،مرفقةً بمعلومات حول االستخدام
المؤقت للبدائل عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي من ِقبل أي شركة تُقدم لها
المساعدة ،بما في ذلك مستوى االستهالك؛

()2

تقديم تقييم
إلى حكومة الهند ،من خالل اليوئنديبي ،بحلول االجتماع الخامس والثمانين
َ
حكومي بشأن ما إذا كانت شركات تصنيع األلواح الرغوية الممتدة قد التزمت بحظر
استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب اعتبارا ً من  1يناير/كانون الثاني ،2015
وفقا ً للمقرر (74/82ب) و(ج).
(المقرر )34/84

إندونيسيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي وتقرير عن
حالة تحويل شركات التبريد وتكييف الهواء وتحويل رغاوي البوليوريثان) (اليوئنديبي ،واليونيدو ،والبنك
الدولي وحكومة أستراليا)
 .156استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى

الفقرات

218

إلى

241

من

الوثيقة

 .157وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،كان هناك اعتراف عام بتعقيد المشروع قيد الدراسة وتأثيره األوسع على
التحديات التي تواجهها الشركات التي تحاول تصنيع معدات قائمة على غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث
االحترار العالمي ،بالنظر إلى ضغوط السوق .وفي الحالة الراهنة ،كانت الشركات حذرة بشأن االلتزام الكامل بتصنيع
المعدات القائمة على غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي .وقال أحد األعضاء إن اللجنة
التنفيذية يجب أن تكون أكثر حذرا ً بشأن العواقب المحتملة على الشركات قبل حثها على قبول التقنيات البديلة ويجب
أن تتبنى نه ًجا أكثر مرونة عندما تواجه الصعوبات بسبب التدخالت المبكرة.
 .158ونظر العديد من األعضاء في تأثير تصنيع المعدات القائمة على غازات تبريد عالية ومنخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي من جانب بعض الشركات على نقطة بداية الهيدروفلوروكربون ومستويات التمويل التي
تلقتها من الصندوق المتعدد األطراف .ورأى بعض األعضاء أنه ليس ثمة حاجة لتعديل نقطة البداية للتخفيضات
اإلجمالية المستدامة في استهالك الهيدروفلوروكربون ،حيث أشار أحد األعضاء إلى المقرر  2/XXVIIIللتوجيه.
وقال أحد األعضاء إن التقدم نحو إدخال المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون  32-في السوق اإلندونيسية كان
واعداً ،على الرغم من أن قرار بعض الشركات بمواصلة تصنيع المعدات القائمة على غازات تبريد عالية القدرة على
إحداث االحترار العالمي لبعض قطاعات السوق ،بعد تلقي التمويل لتحويلها بالكامل إلى الهيدروفلوروكربون ،32-
ضا آثار على
شكل تحديا للجنة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية تعديل التمويل في ظروف مماثلة .وكان لهذه المسألة أي ً
حساب نقطة بداية الهيدروفلوروكربون ،والتي ينبغي تعديلها وفقًا لذلك.
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.159

وعقب المناقشات غير الرسمية بين األعضاء المهتمين ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التحديث الخاص بتحويل الشركة التكنولوجي والتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،المقدم من اليوئنديبي،
الوثيقة
في
الوارد
أستراليا،
وحكومة
الدولي،
والبنك
واليونيدو،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

اإلحاطة علما ً أيضا بما يلي:
()1

أن الشركات التالية قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،وسيعاد التمويل المرتبط بالشركات في االجتماع
الخامس والثمانين:
أ.

في قطاع التبريد التجاري ،Mentari Metal Pratama ،و Polysari
 ،Citratamaو ،Inti Tunggalباستعادة مبلغ  375,930دوالرا أمريكيا،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  28,195دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ و

ب.

في القطاع الفرعي لتجميع التبريد التجاريSabindo Refrigeration ،
و Global Technicو AVIS Alpin Servis Trو Aneka Froze
 Triutamaو Graha Cool Technicو United Refrigerationو Gaya
 Technic Supplyو ،Ilthabi Mandiri Techباستعادة مبلغ 388,912
دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  29,168دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي؛

()2

أن شركة  Aneka Coolقررت االستعانة بمصادر خارجية لتصنيع رغاوي
البوليوريثان ،وبالتالي ،ستتم إعادة مبلغ  60,500دوالرا أمريكيا ذات الصلة بالشركة في
االجتماع الخامس والثمانين؛

()3

أن شركات  ،Gita Mandrin Teknikو ،Fata Sarana Makmurو Sumo Elco
 Mandiriقد قررت تحويل خطوط اإلنتاج الخاصة بها لتكنولوجيات
الهيدروفلوروكربون 32-وستقوم بتصنيع المعدات المعتمدة على الهيدروفلوروكربون32-
بموجب العالمات التجارية لشركاتها ووستقوم بتصنيع مؤقتا للمعدات القائمة على غازات
تبريد عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي بنا ًء على طلبات من مصنعي المعدات
األصليين؛

(ج)

الموافقة على تغيير التكنولوجيات في  ،Rotaryana Primaالشركة المصنعة للثالجات
والمجمدات ،من الهيدروفلوروكربون 32-إلى مركبات الهيدروكربون دون أي تكلفة إضافية
للصندوق المتعدد األطراف؛

(د)

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2020على أساس تفهم أن:
()1

أي أرصدة متبقية من قطاع رغاوي البوليوريثان ستُعادُ في االجتماع الخامس والثمانين؛ و
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()2

اليوئنديبي سيقدم في االجتماع الخامس والثمانين ،خطة عمل محدثة لتحويل الشركات
المحددة في الفقرة الفرعية ب( )3أعاله ،وطلبا آخر ممكن لتمديد تاريخ االنتهاء من
المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

أن اللجنة ستنطر في االجتماع الخامس والثمانين في األثر المحتمل على نقطة البداية
للتخفيضات اإلجمالية المستدامة الستهالك الهيدروفلوروكربون ،وفقا للمقرر
(30/82ز)()2؛

()4

أن اليوئنديبي لن يصرف تكاليف التشغيل اإلضافية إلى الشركات المذكورة في الفقرة
الفرعية ب( )3أعاله إلى حين اتخاذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن المسألة.
(المقرر )35/84

قطر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي نهائي)
(اليونيدو واليونيب)
 .160استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى

الفقرات

137

إلى

140

من

الوثيقة

 .161وطلب أحد األعضاء ،معربًا عن قلقه بشأن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها المشروع وعدد التمديدات
للمشروع ،مزيدًا من التوضيح من الوكالة المنفذة .وقال ممثل اليونيدو إن التغييرات في وحدة األوزون الوطنية قد
أخرت التقدم وأنه تمت مواجهة تحديات في صرف تكاليف التشغيل اإلضافية .ومع ذلك ،تم حل المشكالت وكان من
المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع ضمن التمديد المطلوب.
.162

وعقب مناقشة غير رسمية حول المسألة ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لقطر الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر حتى  30يونيه /حزيران  ،2020على أساس استثنائي ،مع
اإلشارة إلى أنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع؛ و

(ج)

الطلب إلى حكومة قطر ،واليونيدو ،واليونيب تقديم تقرير مرحلي نهائي وتقرير إنجاز المشروع في
االجتماع السادس والثمانين ،وضمان اإلكمال المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع
السابع والثمانين.
(المقرر )36/84

أوروغواي :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تقرير عن التقدم المحرز
في تنفيذ تحول شركات الرغاوي) (اليوئنديبي(
 .163استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى
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الفقرات

141

إلى

147

من

الوثيقة
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 .164وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن الحالة الراهنة للمشروع .وقال ممثل
اليونديبي إن تحديات عديدة قد تم مواجهتها بما في ذلك الوصول إلى نظم قائمة على الهيدروفلوروأوليفين في المنطقة.
ومع ذلك ،التزمت الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بتقديم استثمارات اضافية لتحول إنتاجها إلى السيكلوبنتان،
واستمرت المناقشات مع مكتب تكنولوجيا يوفر نظم قائمة على الهيدروفلوروأوليفين،التى سيجرى توفيرها على أساس
تجريبي في عام .2020
.165

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ تحول شركات الرغويات
وتوافر أنظمة البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها الممولة في
إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي ،الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

الطلب إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة أوروغواي في تأمين إمدادات أنظمة
البوليوريثان/المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها ،أو بدائل أخرى منخفضة
القدرة على إحداث االحترار العالمي ،وتقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين ،وفي كل
اجتماع الحق ،عن حالة تحويل  21شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الرغاوي حتى يتم إدخال
التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي
بشكل كامل.
(المقرر )37/84

المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

مصر :إيضاح الخيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي
البوليوريثان عند صغار المستخدمين (التقرير النهائي) (اليوئنديبي)
 .166استرعى ممثل األمانة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى

الفقرات

148

إلى

160

من

الوثيقة

 .167وقال أحد األعضاء أن المشروعات اإليضاحية بشأن البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار
العالمي وصحائف الحقائق التى توجز النتائج التى توصلت إليها األمانة كانت مفيدة للغاية .وتم السعى للحصول على
ايضاحات تتعلق بفهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة منخفضة واختبارها خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلب من اليوئنديبي أن يقدم تحديثات منتظمة إلى اللجنة التنفيذية
بشأن المسألة.
.168

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تنوه ،مع التقدير ،بالتقرير النهائي للمشروع اإليضاحي المتعلق بالخيارات منخفضة التكلفة
للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار
الوثيقة
في
والوارد
اليوئنديبي
من
المقدم
مصر،
في
المستخدمين
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

(ب)

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى
مساعدة بلدان المادة  5في إعداد مشاريع رغاوي البوليوريثان لصغار المستخدمين الذين يستخدمون
بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي؛

(ج)

أن تطلب من اليونديبي أن يضمن معلومات عن حالة المشروع اإليضاحى المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله والتركيز بشكل خاص على فهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة
منخفضة للشركات الصغيرة وال متوسطة في كل تقرير عن ت نفيذ الشريحة من المرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر.
(المقرر )38/84

 .169وانتقلت اللجنة التنفيذية بعد ذلك الى الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1التي تتضمن
والوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2
والوثيقة
أجزاء،
ثالثة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3وتتضمن اإلضافات الثالث تقارير عن المشروعات التي تتطلب
إبالغا محددا تتعلق بالصين.

الجزء األول :تقرير عن التقدم في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر ( 41/83اليوئنديبي واليونيب واليونيدو
والبنك الدولي)
 .170قدم الرئيس البند مذكرا اللجنة التنفيذية بأنه إعماال للمقرر (41/83ه) ،تقوم الصين بتقديم تقرير أولي وسوف
تقدم التقرير النهائي في االجتماع السادس والثمانين.
 .171وأبرز ممثل حكومة الصين عددا من األنشطة التنظيمية والمتعلقة باإلنفاذ قامت بها الحكومة منذ االجتماع
الثالث والثمانين .فعلى سبيل المثال يجري تنقيح قواعد إدارة المواد المستنفدة لألوزون لتوسيع نطاق الرقابة على هذه
المواد بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية ،وتعزيز متطلبات الحصص ،وإنفاذ المسؤوليات القانونية ،وزيادة
أدوات الردع القانونية .وفيما يتعلق بجانب اإلنفاذ ،هاجمت حكومة الصين ثالثة مواقع لإلنتاج غير القانوني ودمرت
خطوط اإلنتاج غير القانونية وجميع كميات الكلوروفلوروكربون 11-التي عثر عليها .واتخذ إجراءات إنفاذ خاصة في
أنحاء البلد تضطلع بها أفرقة تفتيش مشتركة تتألف من مفتشين من وزارة اإليكولوجيا والبيئة وهيئة إنفاذ القانون
للتحقق وللتفتيش على المرافق في  11مقاطعة وبلديات رئيسية .وتعتزم الوزارة أن تضطلع في المستقبل بعملية إنفاذ
مشتركة واحدة على األقل مع هيئة إنفاذ القانون سنويا لمهاجمة األنشطة غير القانونية المتعلقة بالمواد المستنفدة
لألوزون .وعلى المستوى المحلي ،طلبت الوزارة من مكاتب اإليكولوجيا والبيئة إدراج عمليات التفتيش في خطط
عملها ،وزودت المكاتب بعدد  50جهاز رصد فورية متنقلة لضمان أن يكون لدى كل مقاطعة أو بلدية جهاز رصد من
هذا النوع ،ودربت موظفي المكاتب على استخدام هذه األجهزة .كما بدأت الوزارة في وضع دليل تقني لهيئة إنفاذ
قانون المواد المستنفدة لألوزون لتوجيه موظفي اإلنفاذ وترشيد عملهم .وفيما يتعلق ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول
مونتريال ،أنشأت ثمانية مختبرات لالختبار وتقوم بتوسيع نطاق هيئة التفتيش في الصين وعملية اعتماد الموافقة
اإللزامية في المختبرات لمنح األثر القانوني الختبارات المواد المستنفدة لألوزون ونتائج التحقق في المختبرات.
وسعيا الى االضطالع باإلشراف في المواقع في اإلنتاج الفرعي لرباعي أكسيد الكربون ،بدأت الوزارة في إيفاد أفرقة
عمل إشرافية الى جميع المنشئات الستة عشرة للكلوروميثان التي لديها إنتاج فرعي لرباعي أكسيد الكربون في البلد،
وطالبت هذه المنشئات بتركيب نظام رصد اإلنتاج اإللكتروني لرباعي أكسيد الكربون قادرا على التحقق والتحديد
الكمي .وأطلقت حكومة الصين أيضا خطة النتشار شبكة لرصد المواد المستنفدة لألوزون في الغالف الجوي لتحسين
نظام اإلنذار المبكر الفعال لديها وقدرات التقييم ،ويجري تشكيل فريق من الخبراء لوضع تكنولوجيا ونهج .وأخيرا،
استكملت عملية طرح العطاءات واضطلعت منظمة غير حكومية بدراسة لتحديد الظروف التنظيمية والخاصة باإلنفاذ
وسياسة أو ظروف السوق إلزالة الكلوروفلوروكربون 11-والكلوروفلوروكربون 12في الصين.
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 .172وبعد العرض المقدم من ممثل حكومة الصين ،أشار عدد من األعضاء مع التقدير إلى إجراءات الرصد
واإلنفاذ الكثيرة مع تأكيد الطابع الخطير لألوضاع التي دفعت الى إصدار المقرر  ،41/83وخاصة االنبعاثات غير
المتوقعة للكلوروفلوروكربون .11-وأعرب أحد األعضاء عن تقديره للطريقة التي حدد بها التقرير المرحلي األولى
كال من اإلجراءات الحالية والخطوات التالية التي اتخذتها حكومة الصين .وكان هذا األمر يكتسي أهمية بالغة ألن
األمر كان يتطلب ليس فقط إبراز وتسوية المشكلة القائمة بل ولتالفي حدوثها مرة أخرى .ومضى األعضاء الى طرح
عدد من األسئلة ذات النوعية المحددة.
 .173وردا على أسئلة بشأن رصد الغالف الجوي باإلجراء السريع ،قال ممثل حكومة الصين إنه منذ إصدار
التقرير المرحلي ،تدرس الحكومة الطريقة التي تمضي بها قدما بعد أن الحظت محدودية البيانات المرتبطة بأخذ
العينات العشوائية .ورأت حكومة الصين أن الرصد باإلجراء السريع يعد وسيلة مفيدة للعثور على معوقات لألنشطة
غير القانونية من خالل بيان الطابع غير العادي وسوف تستخدمه كعنصر مكمل إلجراءات اإلنفاذ في عام .2020
 .174وردا على استفسار عما إذا كان إنشاء هيئة تفتيش للصين ونظام العتماد الموافقات اإللزامية للمختبرات
ألغراض اختبار المختبرات يمضى على قدم وساق بحسب ما هو مقرر ،ذكر ممثل حكومة الصين أن مختبرين
إضافيين تم إنشاءهما مقابل المختبرات الستة األصلية المقترحة في المقرر  .41/83وسيتمثل اعتماد جميع المختبرات
الثمانية الخطوة التالية لتفعيلها في عام .2020
 .175وفيما يتعلق بتحليل توازن الحجم كعوامل نفخ الرغاوي لتحديد حجم السوق لقطاع الرغاوي ،أشار أحد
األعضاء الى أن البيانات المقدمة تغطي الفترة من  2011الى  ،2017وتساءل عن الوقت الذي أجرى فيه هذا التحليل
وما إذا كان قد تم في صورة دراسة ،إذ أن المعلومات ستكون مفيدة للجنة التنفيذية .وتساءل عضو آخر عما إذا كانت
التحديات التي تنطوي عليها عملية تحليل توازن الحجم لقطاع التبريد وتكييف الهواء المشار إليها في التقرير المقدم
من حكومة الصين قد حالت دون إجراء هذا التحليل .وقال ممثل حكومة الصين إنه سيجري تحديث تحليل قطاع
الرغاوي ببيانات من عام  2018واستنادا إلى العمل الذي سينفذ في  .2020ويجري بعد تحليل توازن الحجم لقطاع
التبريد وتكييف الهواء لتحديد حجم السوق والتحقق من االستهالك المبلغ للهيدروفلوروكربون حيث قامت الحكومة
بالتنسيق مع روابط الصناعة والخبراء إليجاد منهجية وطريقة للمضي قدما في التحليل.
 .176وفيما يتعلق بمسألة األموال التي استخدمتها حكومة الصين لتنفيذ األنشطة الواردة في المقرر  ،41/83أثيرت
مسألة تتعلق بأنه في حين أنه يمكن أن تستخدم األرصدة المتبقية من مشروعات المواد المستنفدة لألوزون المنتهية في
تمويل أنشطة الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ ،كان من المتوقع أن تستخدم حكومة الصين مواردها الخاصة لتمويل
الجهود المقبلة والمستدامة لضمان حل دائم لمشكلة االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون .11-وأوضح ممثل
حكومة الصين أن األموال من الصندوق المتعدد األطراف تشكل نسبة ضئيلة من مجموع األموال التي استخدمت،
وأنه يمكن اإلبالغ عن هذه األموال للجنة التنفيذية وفقا لإلجراءات المعمول بها .وفي نفس الوقت ،خصصت حكومة
الصين بالفعل مبلغ  10,000,000دوالر أمريكي من أموالها الخاصة لألنشطة التي تجري إعماال للمقرر .41/83
 .177وردا على االستفسارات عن رصد الغالف الجوي ،قال ممثل حكومة الصين إنه كان من المقرر أن تبدأ
عملية رصد الغالف الجوي في عام  2022وأن يجري تقاسم البيانات مع المجتمع الدولي .وشدد أحد األعضاء على
أن عملية رصد الغالف الجوي قد رصدت في أول األمر االنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوروكربون ،11-وأن
من األمور البالغة األهمية الحصول على النتائج من رصدات الغالف الجوي في المستقبل التي تبين عدم وجود
انبعاثات غير متوقعة.
 .178وطلب أحد األعضاء الحصول على إيضاحات بشأن الدليل التقني لإلنفاذ القانوني للمواد المستنفدة لألوزون
الذي سيصدر في نهاية عام  .2019وأكد ممثل حكومة الصين أنه قد جرى استشارة مكاتب االيكولوجية والبيئة
والخبراء ،وأن نتائج هذه االستشارات أدرجت في الدليل الذي سيصدر في نهاية ديسمبر /كانون األول .2019
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 .179وطلب عضو آخر إيضاحا عن النطاق الزمني للدراسة المستقلة لتحديد الظروف التنظيمية والسياساتية
واالنفاذية أو ظروف السوق التي قد تؤدي الى اإلنتاج غير القانوني واستخدام الكلوروفلوروكربون11-
والكلوروفلوروكربون ،12-وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها استخدام نتائج الدراسة .ورد ممثل حكومة الصين بأنه
سيجري استكمال الدراسة بواسطة خبير استشاري غير حكومي قبل  20أغسطس/أب  2020وسوف تقدم للجنة
التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين.
 .180وفي حين جرى االعتراف بأن التقرير المرحلي المقدم من ممثل حكومة الصين كان تقريرا مؤقتا ،وأن
بعض اإلجراءات المدرجة في المقرر  41/83سوف تستغرق بعض الوقت للتطوير ،طلب األعضاء معلومات إضافية
عن االستعراض التنظيمي ،ونظام الرصد اإللكتروني في مرافق إنتاج الكلوروميثان ،واختبار المنتج العشوائي،
ووضع مؤشرات أداء ألنشطة اإلنفاذ ،والجهود التي تبذل لوقف أي انحراف محتمل من رباعي كلوريد الكربون الى
إنتاج الكلوروفلوروكربون 11-والجهود التي تبذل لعدم تشجيع الطلب على الكلوروفلوروكربون 11-وإنتاجه غير
القانوني.
 .181وأبدى ممثل حكومة الصين استعداده للرد على تلك األسئلة وأي أسئلة أخرى يطرحها األعضاء بصورة
ثنائية وكرر أن حكومة الصين تتمتع بموقف خال من التسامح إزاء االنتاج واالستهالك غير القانوني للمواد المستنفدة
تقوض جهود الحكومة لإلزالة خالل فترة العشرين عاما الماضية ،دع جانبا مايصيب اقتصاد
لألوزون بالنظر الى أنها ّ
البلد.
 .182وبعد أن أشار الرئيس الى أن أنه لم يمض سوى خمسة أشهر منذ اعتماد المقرر  ،41/83أوضح أن األسئلة
التي طرحها األعضاء كانت تهدف الى تحديد األنشطة التي يمكن أن تنطوى على أولوية أكبر لحكومة الصين وأن
تكون األكثر فعالية في معالجة الزيادة غير المتوقعة في الكلوروفلوروكربون 11-في الغالف الجوي في الصين .كما
كانت األسئلة تستهدف الحصول على مزيد من التفاصيل.
 .183وعقب المناقشة ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالمعلومات المقدمة من ممثل حكومة الصين بخصوص تنفيذ
األنشطة المدرجة في المقرر .41/83

الجزء الثاني تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان
وعملية العامل الثاني وخدمة التبريد والمذيبات (المقرر ( )42/83اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك
الدولي)
 .184استرعى ممثل األمانة اإلنتباه الى المعلومات الواردة في الفقرات  6الى  105من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1
 .185وبعد ذلك ،وردا على أسئلة ،قدم معلومات إضافية عن المبالغ التي مازال يتعين صرفها في قطاعات إنتاج
الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان وخدمة التبريد والمذيبات ،وأشار الى أن المبالغ المشار إليها في الوثيقة
خفضت لمراجعة األرقام حتى  30يونيه /حزيران  2019مقابل المبالغ غير المراجعة التي أبلغت عنها الوكاالت
المنفذة في التقارير المرحلية حتى أغسطس /آب  .2019ومن المتوقع أن تستكمل عمليات صرف خالل المستقبل
القريب.
 .186وفيما يتعلق بقطاع الهالونات ،أشار ممثل األمانة الى الجزء األكبر من التأخير كما سبقت اإلشارة ،في تنفيذ
مخزون الهالونات نشأ عن تصنيف الهالونات على أنها من النفايات الخطرة مما كان يشكل عائقا أمام نقل الهالونات
عبر المقاطعات في البلد .ولم يتم تغيير القواعد إالّ في  .2018وبالنسبة لنشاط تخزين الهالونات اآلخر تضمن تحسين
تخزين الهالونات 1211-من خالل شراء سلندرات جديدة .وأضاف ممثل البنك الدولي قائال إنه وفقا للهدف األول من
األنشطة المقررة سيتم استخدام تمويل قطاع الهالونات في إدارة المركز الوطني إلدارة الهالونات بما في ذلك إنشاء
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محطات إعادة تدوير إضافية للهالونات لجمع الهالونات 1301-والهالونات 1211-ونقلها إلى مراكز إعادة تدوير
مناسبة.
 .187وفيما يتعلق بعنصر الرصد والتقييم الخاص بخطة قطاع عملية العامل الثاني ،أبلغ ممثل األمانة أنه قد
خصص له مبلغ  250,000دوالرا أمريكيا لتصميم نظام لإلبالغ والمعلومات عن البيانات االلكترونية للمواد
المستنفدة لألوزون الستكمال نظام معلومات اإلدارة اإللكترونية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أنشئ خالل
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وخصص مبلغ آخر قدره  750,000دوالرا
أمريكيا للتدريب على إدارة المواد المستنفدة لألوزون وبناء القدرات لسلطات الجمارك ،وتخصيص المبلغ المتبقي
وقدره  1,240,000دوالر أمريكي لألنشطة األخرى المشار إليها في الفقرة  31من الوثيقة.
 .188وكان هناك أحد األعضاء لديه تحفظات على التمويل الجاري لقطاعي عملية العامل الثاني والهالونات وطلب
إجراء مناقشات ثنائية على جانب االجتماع.
.189

وعقب المناقشات الثنائية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

(ج)

أن تحاط علما بمايلي:
()1

تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ،والهالونات ورغاوي
البوليوريثان وعملية العامل الثاني ،والمذيبات وخدمة التبريد في الصين الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛

()2

أن أرصدة التمويل المتعلقة بكل قطاع من هذه القطاعات لم تصرف بالكامل حتى 30
يونيه /حزيران 2019؛

()3

أن حكومة الصين أكدت أن خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي
البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد سوف تستكمل وأن األرصدة المتبقية سوف تصرف
قبل  31ديسمبر /كانون األول 2019؛

أن تمدد:
()1

خطة عملية العامل الثاني حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020مع إعادة أي أرصدة
متبقية في االجتماع السابع والثمانين؛

()2

خطة قطاع الهالونات حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020الستكمال األنشطة المقررة
بالفعل مع إعادة أي أرصدة متبقية حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020إلى االجتماع
السابع والثمانين.

أن تطلب من حكومة الصين ،من خالل الوكالة المنفذة المعنية:
()1

أن تقدم لالجتماع الخامس والثمانين تقرير المراجعة المالية حتى  31ديسمبر /كانون األول
 2019بالنسبة لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعملية العامل الثاني
ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد وأن تقدم تقارير انتهاء المشروع بالنسبة
لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة
التبريد؛
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(د)

()2

أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والثمانين أرصدة التمويل
المتوافرة حتى  31ديسمبر /كانون األول  2019والمرتبطة بخطط قطاعات إنتاج
الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد؛

()3

أن تبلغ عن نتائج جهود الرصد التي بذلتها مكاتب االيكولوجيا والبيئة المحلية ،بما في ذلك
الحاالت التي رصدت فيها الكلوروفلوروكربون ،11-في تقارير المراجعة المالية في
المستقبل ،بمجرد االنتهاء من صرف جميع األرصدة المتبقية بموجب المشروعات
المدرجة في تقارير المراجعة المالية ،وأن تواصل اإلبالغ في التقارير المرحلية السنوية
للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البوليوريثان من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()4

أن تقدم التقارير المتبقية للبحوث والمساعدات التقنية التي تمت في جميع القطاعات،
الحتمال نشرها على بلدان المادة  5األخرى؛

أن تطلب من حكومة الصين  -من خالل البنك الدولي – أن تقدم معلومات إضافية عن األنشطة
المقترح القيام بها في إطار خطة قطاع عملية العامل الثاني وميزانيتها والتقرير المرحلي عن
تنفيذها ،في االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )39/84

الجزء الثالث :خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل (يونيدو)
 .190عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1التى يرد في الفقرات من 106
إلى  118خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين .وقدم أيضا تحديثا عن مذكرة التفاهم المعلقة بين وزارة
اإليكولوجيا والبيئة وسلطة الجمارك في الصين على أساس المعلومات التى قدمتها اليونيدو إلى األمانة .واجتمع ممثلو
الوزارة وسلطة الجمارك في  29نوفمبر/تشرين الثانى  2019لمناقشة نطاق وطرائق رصد واإلشراف على البرنامج
الذي ستنفذه األخيرة .ونتيجة لتغييرات في المتطلبات اإلدارية ،تم االتفاق على أن تعتبر محاضر ذلك االجتماع طريقة
للتعاون .واستجابة لطلب ايضاح بشأن هذه النقطة ،أكد ممثل األمانة ،وأيده ممثل اليونيدو ،على أن محاضر االجتماع
بين الوزارة وسلطة الجمارك كافية لمواصلة برنامج رصد بروميد الميثيل واالشراف عليه .ومواصلة العمل بهذه
الطريقة ،اعتبر طريقة كافية للقضاء على التأخيرات.
 .191وردا على طلب توضيح حول حالة وضع البطاقات ونظام التتبع ،قدم ممثل األمانة شرحا بأن على الرغم من
أن النظام مازال في مرحلة مفاهيمية والمشاورات مع منتجى بروميد الميثيل واألطراف الفاعلة األخرى لم تكتمل،
فإن المشروع يتقدم إلى األمام.
.192

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين ،وتحديث
العقد المتعلق ببرنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك ،والتحديث المتعلق بنظام
توصيف وتتبع بروميد الميثيل المقدم من اليونيدو ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛

(ب)

مطالبة حكومة الصين  -من خالل اليونيدو  -بإدراج معلومات محدثة عن نظام توصيف وتتبع
بروميد الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في
الصين لكي تقدمها في االجتماع السادس والثمانين،
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(ج)

دعوة حكومة الصين  -من خالل اليونيدو  -لتقديم معلومات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير
المشروع في عام  2014المشار إليه في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1
بعد إتاحة هذه المعلومات للجمهور فورا.
(المقرر )40/84

دراسة بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين
 .193عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2التى تقدم دراسة بشأن إنتاج
رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3
التى تحتوى على معلومات قدمت من خالل البنك الدولى عقب إصدار هذه الوثيقة.
 .194وخالل المناقشات التالية ،أعرب أعضاء عن تقديرهم للتقرير التقنى الذي أعدته حكومة الصين والمعلومات
اإلضافية التى قدمت من خالل البنك الدولى .وتم مالحظة أنه بالرغم من الدعوة األصلية في االجتماع الخامس
والسبعين في سياق استخدام األرصدة من المشروعات القديمة من أجل مزيد من التحقق من إنتاج رابع كلوريد
الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين ،قدم التقرير في الوقت المناسب على ضوء المناقشات بشأن إنتاج
الكلوروفلوروكربون .11-وقدم معلومات تقنية مفيدة ومقترحات عن كيف يمكن لحكومة الصين مواصلة أنشطة
الرصد ومؤشرات عن كيفية تناول بلدان أخرى اإلفراط في رابع كلوريد الكربون كمادة أولية .وأكد عضو بشكل
خاص على مقترح يطلب تسجيل منتجو البركلوروإيثيلين المنتجين لرابع كلوريد الكربون كمنتج وسيط ،األمر الذي
يساعد في اكتمال صورة إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه.
 .195ومع ذلك ،أثيرت شواغل متعلقة باكتمال المعلومات عن إنتاج رابع كلوريد الكربون كمادة أولية واستخدامه
في الصين ،نظرا لالنبعاثات المهمة المرتفعة لرابع كلوريد الكربون في الورقتين العلميتين المشار إليهما في الوثائق.
وتم االقتراح باالضطالع بمزيد من التحقق لشرح ذلك الفرق مع النتائج التى سيجرى تضمينها في التقرير المحدث
الذي ستقدمه حكومة الصين .وأقترح أيضا أن يتضمن التقرير المحدث مزيدا من المعلومات عن مصانع
البركلوروإيثيلين وأن تقدم قبل التاريخ المقترح في عام  ،2021إذا كان ممكنا .وحذر عضو ،مالحظا العدد الكبير من
األوراق التى تعد للجنة ،بأن التقرير المحدث ينبغى أن يتجنب التداخل مع تقرير حكومة الصين بشأن أنشطتها
المنتظمة للمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها الذى سيقدم إلى االجتماع السادس والثمانين عمال بالمقرر .41/83
 .196ووافقت اللجنة على عقد مناقشات غير رسمية لتنقيح صيغة المقرر النهائي ،خاصة في ما يتعلق بمحتويات
التقرير المحدث الذي ستقدمه حكومة الصين.
.197

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بالتقرير الخاص بإنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين
(المقرر (18/75ب)( ))3الوارد في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2
وAdd.3؛

(ب)

أن تدعو حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي ،إلى تقديم تقرير محدث عن إنتاج رابع كلوريد
الكربون واستخداماته كمادة أولية في البلد في االجتماع الثامن والثمانين ،مع األخذ في االعتبار
المعلومات الواردة في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2و ،Add.3وبما
في ذلك:
()1

تحديث للتقدم المحرز في رصد مصانع البركلوروإيثيلين التي تستخدم عملية المعالجة
بالكلور األلكاني؛
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()2

(ج)

أي معلومات إضافية ذات صلة باالختالف في االنبعاثات الوارد وصفها في التقرير المحدد
في الفقرة الفرعية (أ) أعاله وانبعاثات رابع كلوريد الكربون المقدرة من الصين المدرجة
في القسم  3-2-1من التقييم العلمي الستنفاد األوزون2018 :؛

أن تأخذ علما بأن حكومة الصين تدرس رصد مصانع البركلوروإيثيلين المشار إليها في الفقرة
الفرعية (ب)( )1أعاله ،وأن تدعو الحكومة إلى أن تدرج في التقرير المحدث المشار إليه في الفقرة
الفرعية (ب) أعاله معلومات عن أي إجراءات اتخذت بشأن هذه المسألة.
(المقرر )41/84

 .198وبعد النظر في جميع التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة ،ومع األخذ في الحسبان
التعليقات من أحد األعضاء ومفادها أنه سيكون من المفيد الحصول بانتظام على معلومات محدثة عن أسباب
التغييرات في المشروعات وإلغائها ،نظرت اللجنة التنفيذية في مقترح لمقرر من شأنه أن يطلب إلى األمانة أن تقوم
بتجميع المعلومات ،على أساس سنوي ،بشأن حاالت الشركات التي يتم تمويلها بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ.
 .199وتم اإلعراب عن شواغل إزاء صلة بعض بنود المعلومات المدرجة في القائمة ،والعبء الذي قد يضعه
اإلبالغ عن مثل هذه المعلومات على الوكاالت المنفذة واحتمال التداخل مع المعلومات المقدمة في التقارير المرحلية
السنوية.
 .200ولذلك ،قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد جدول بسيط ،لالجتماع الخامس والثمانين،
باستخدام المعلومات المشتقة من التقارير المرحلية ذات الصلة ،عن حاالت الشركات الممولة بموجب خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ.
(المقرر )42/84
(ج)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام 2019

.201

عرضت كبيرة موظفى الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23

.202

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

اإلحاطة علما ً بالتقرير المجمع عن إنجاز المشروعات لعام  2019الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23؛

(ب)

وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم  -في االجتماع الخامس والثمانين  -تقارير إنجاز
المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواجب تقديمها ،وأن تقدم األسباب
في حالة عدم تقديمها؛

(ج)

وأن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في االنتهاء من حصتها من
تقارير إنجاز المشروعات لكي يتسنى للوكالة المنفذة الرئيسة تقديم تقارير إنجاز المشروعات
المكتملين وفقا ً للجدول الزمني؛

(د)

وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملة عند تقديم تقاريرها
عن إنجاز المشروعات؛
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(ه)

وأن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى
مراعاة الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات  -عند الضرورة  -عند إعداد وتنفيذ
المشروعات المستقبلية.
(المقرر )43/84

البند  8من جدول األعمال :تخطيط االعمال
(أ)

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

.203

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24

.204

وقررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:
(أ)

التحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  2021 - 2019للصندوق المتعدد األطراف
على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24؛

(ب)

تقديم أنشطة للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة  2,539,511دوالر أمريكي إلى
االجتماع الرابع والثمانين ،بما فيها أنشطة بقيمة  1,101,777دوالر أمريكي لم تض ّمن في خطط
األعمال لفترة الثالث سنوات .2021 – 2019
(المقرر )44/84

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح

.205

عرض ممثل األمانة الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

 .206رحب األعضاء بمقترح وضع سياسة إللغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات التى تعكس اإلجراء القائم
للمشروعات القائمة بذاتها عمال بالمقرر  2/26وأشار عضو إلى أن ينبغى أن يكون اإلجراء معروفا لجميع األطراف
الفاعلة .وتمت مالحظة أن إلغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات قد يكون له تأثير على االمتثال لبروتوكول
مونتريال ،ولم يكن واضحا ما هى اآلثار المترتبة في حالة اعتماد تدابير وعمليات اضافية.
.207

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بما يلي:
()1

التقرير المتعلق بالتأخير في
UNEP/OzL.Pro/ExCom /84/25؛

()2

المعلومات عن التأخير في تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

50

تقديم

الشرائح

والوارد

في

الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
()3

أن  43نشاطا من أصل  57نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ( 21بلدا من أصل  30بلدا) المستحق تقديمه إلى االجتماع
الرابع والثمانين قد قدم في موعده؛

()4

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في االجتماع الثاني من عام
 2019لن يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو
من غير المحتمل أن يؤثر عليه؛ وأنّه ما من أمر يشير إلى ّ
ي بلد من البلدان المعنية ال
أن أ ّ
يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخير في تقديم
الشرائح المذكورة في المرفق التاسع بالتقرير الحالي؛

(ج)

وضع السياسة التالية إللغاء مكونات االتفاقات المتعددة السنوات:
()1

مكونات اتفاق متعدد السنوات باالتفاق المتبادل بين الحكومة المعنية والوكالة المنفذة
إلغاء ّ
الرئيسية لالتفاق المتعدد السنوات ،حسب االقتضاء ،على أن تقوم الوكالة المنفذة الرئيسية
بتقديم اقتراح اإللغاء إلى اللجنة التنفيذية في تقريرها المرحلي السنوي و/أو التقارير عن
المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛ أو

()2

مكونات اتفاق متعدد السنوات وردت في التقارير المرحلية إشارة إلى أنّها تعاني من
إلغاء ّ
تأخير في التنفيذ مع اعتماد اإلجراءات التالية:
أ.

مكون االتفاق المتعدد السنوات بعد تصنيفه
ي تقدم في تنفيذ ّ
في غياب اإلبالغ عن أ ّ
المكونات المتأخر تنفيذها ،يجوز لألمانة أن تقوم بالنيابة عن اللجنة
في فئة
ّ
التنفيذية ،وذلك في االجتماع التالي للتصنيف ،بإبالغ الوكالة المنفذة الرئيسية
مكون االتفاق المتعدد السنوات ،بما في
المعنية والدولة المستفيدة باحتمال إلغاء ّ
ذلك المبالغ التي أقرت من حيث المبدأ ،وعند الحاجة وبعد دراسة ك ّل حالة على
حدة ،باحتمال إلغاء االتفاق المتعدد السنوات بأسره؛

ب.

مكون االتفاق المتعدد السنوات بعد
ي تقدّم في تنفيذ ّ
وفي غياب اإلبالغ عن أ ّ
المكونات المتأخر تنفيذها إلى ثالثة اجتماعات متعاقبة للجنة
تصنيفه في فئة
ّ
المكونات المتأخر تنفيذها ،يجوز للجنة التنفيذية ،بعد
التنفيذية بعد تصنيفه في فئة
ّ
مكون االتفاق
األخذ في االعتبار الردّ على اإلبالغ باحتمال اإللغاء ،أن تقرر إلغاء ّ
المتعدد السنوات ،وعند الحاجة وبعد دراسة ك ّل حالة على حدة ،إلغاء االتفاق
المتعدد السنوات بأسره.
(المقرر )45/84

(ج)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2022-2020

 .208قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26واسترعت االنتباه إلى مسألة اإلفراط
في البرمجة .وأشارت إلى أن قيمة األنشطة في خطة األعمال تجاوزت الميزانية اإلرشادية اإلجمالية بمبلغ 43.74
مليون دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات  .2022-2020وحتى بعد التعديالت التي تتماشى مع المقررات السابقة
للجنة التنفيذية ،فإن قيمة األنشطة في خطة األعمال تجاوزت الميزانية اإلشارية بمبلغ  14.15مليون دوالر أمريكي.
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كما صححت ممثلة األمانة األرقام الخاصة بتكاليف األمانة ،بإزالة  500,000دوالرا أمريكيا من تكاليف أمين الخزانة
لعامي  2021و 2022نظرا ألنه تم إدراج هذه التكاليف بالفعل ،لتصبح القيم  6,508,606دوالر أمريكي لعام 2021
و 6,659,169دوالر أمريكي لعام  .2022وستنعكس التغيرات في خطة األعمال المجمعة بصيغتها المعدلة وفقا
للمقررات التي ستتخذها اللجنة التنفيذية في هذا االجتماع .وتطلبت بعض توصيات األمانة لتعديل خطة األعمال
المجمعة إرشادات من اللجنة التنفيذية ،وال سيما فيما يتعلق بما يلي :إزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند؛ وإزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لديها أهداف تخفيض موافق عليها للمرحلة الثانية بعد عام
2020؛ وإعادة األنشطة المرتبطة بالتحضير للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتوقيت إدراج أنشطة
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطط األعمال المستقبلية.
 .209واستجابة لطلب توضيح بشأن سبب إزالة أنشطة خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للهند ،أوضح ممثل لألمانة أن المسألة األصلية تتعلق بالطلب المقدم في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية إلجراء
مراجعة تقنية لقطاع اإلنتاج في الهند .ولم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المراجعة التقنية ،بما في ذلك
الشركة ،التي لم تكن من المصانع المتحولة ،نظرا لعدم تقديم شهادة تفيد بأن الشركة المعنية قد أنتجت
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لالستخدامات الخاضعة للرقابة قبل تاريخ االنتهاء .وفي ظل عدم تقديم الشهادة،
أوصت األمانة بإزالة األنشطة التي تنطوي على الشركة المذكورة من خطة األعمال .وقدم ممثل البنك الدولي
معلومات جديدة تشير إلى أن حكومة الهند ذكرت أن الشركة المعنية أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون  22-قبل
تاريخ االنتهاء ،ولكن لم يتم الحصول على الشهادة .وتعهد البنك الدولي بالحصول على األرقام المطلوبة .ورغب
بعض األعضاء في مواصلة مناقشة هذه المسألة ،نظرا ألن دعمهم إلزالة األنشطة من خطة األعمال كان قائما على
افتراض أن الشركة كانت من المصانع المتحولة .وطلب الرئيس من األعضاء المهتمين لقاء أعضاء األمانة والبنك
الدولي على هامش االجتماع إليجاد واقتراح طريق للمضي قدما.
 .210وفيما يخص مسألة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لديها مرحلة ثانية موافق عليها وتشمل هدفا للتخفيض بعد عام  ،2020أشار
أحد األعضاء إلى أنه من المهم السماح للبلدان بتقديم أنشطة المرحلة الثالثة إلدراجها في خطة األعمال بهدف
الوصول إلى هدف التخفيض البالغ  67.5في المائة في عام  2025عندما تكون األنشطة في إطار المرحلة الثانية من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك البلد غير كافية للوصول إلى الهدف .ووافق عضو آخر
على ذلك ،مشيرا إلى أنه من الضروري التأكد من عدم إدراج إال األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة لتحقيق هدف عام .2025
 .211وقد تم تأجيل مناقشة ما إذا كان ينبغي إعادة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى
خطة األعمال بالنسبة للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت رسالة توضح أن الحكومة تبذل أفضل
الجهود للتصديق على تعديل كيغالي ،والنظر في موعد إدراج في خطة األعمال األنشطة المتعلقة بخطط إدارة
التخفيض التدريجي الهيدروفلوروكربونية ،إلى ما بعد أن تتاح للجنة التنفيذية فرصة لمناقشة هذه المسائل في إطار
البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات.
 .212وكان هناك اتفاق عام على تعديل خطة األعمال المجمعة التى اقترحتها األمانة .وكان أحد المشروعات التى
أزيلت كجزء من التعديل ،مشروع إقليمى للمساعدة التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون للترويج لسوائل تبريد ذات
احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاع تكييف الهواء في البلدان ذات بيئات مرتفعة الحرارة ،ذا اهتمام خاص
لعضوين .واقترح أن يتكلم العضوان وأى أعضاء آخرين مهتمين مع الوكاالت التنفيذية المعنية العادة تقديم المشروع
إلدراجه في خطة األعمال.
 .213وبناء على ذلك ،فيما يتعلق بمسألة أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للهند ،أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية باستالم رسالة إلكترونية من حكومة الهند ،من خالل البنك الدولي ،تؤكد أن
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الشركة أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في عام  ،2007مصحوبة بتقرير سنوي يشير إلى أن ذلك الجزء من
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في ذلك الوقت كان لغرض االستخدامات الخاضعة للرقابة.
.214

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بخطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  2022-2020الواردة في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26؛

(ب)

النحو
على
العمل
خطة
تعديل
،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26

الوثيقة

(ج)

إجراء تعديل إضافي لخطة العمل على النحو المقترح في االجتماع الرابع والثمانين خالل المناقشات
و/أو أثناء تقديم الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط العمل:

الذي

اقترحته

األمانة

في

()1

بإضافة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة العمل لعام 2019
التي تم تأجيلها في االجتماع الرابع والثمانين إلى خطة العمل لعام 2020؛

()2

المواد

بمراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ لخطط
الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في االجتماع الرابع والثمانين؛

إدارة

إزالة

(د)

إعادة تشغيل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد
المشروع للهند؛

(هـ)

السماح بتقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الذين لديهم مرحلة ثانية معتمدة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لها أهداف تخفيض تقل عن أهداف االمتثال لعام 2025؛

(و)

إعادة تشغيل األنشطة التحضيرية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان الذين لم
يصدقوا على تعديل كيغالي ولكنهم قدموا رسائل نوايا توضح عزم حكوماتهم على بذل قصارى
جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي؛

(ز)

إعادة تشغيل األنشطة في خطة العمل لعام  2022المتعلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية المقدمة من البلدان الذين صدقوا على تعديل كيغالي؛

(ح)

وأن تصادق على خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  ،2022-2020بصيغتها
المعدلة من األمانة واللجنة التنفيذية ،مع مراعاة المقررات ذات الصلة المتخذة في االجتماع الرابع
والثمانين ،مع العلم بأن هذه المصادقة ال تدل على الموافقة على المشروعات المحددة فيها أو
مستويات تمويلهم أو مستويات الحمولة بالطن.
(المقرر )46/84
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(د)

خطة األعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة 2022-2020
()1

الوكاالت الثنائية

 .215عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27مؤكدا على قيمة األنشطة في خطة
أعمال حكومة ألمانيا على أنها تجاوزت  20في المائة من المساهمات التى تعهد بها البلد لفترة الثالث سنوات -2018
 .2020واقترحت حكومة ألمانيا إعادة تخصيص الشرائح الموافق عليها لالتفاقات متعددة السنوات لتظل في حدود
نسبة  20في المائة ،ولكن كان من الممكن أن التأخيرات في الموافقة على المشروعات أن يعرض قدرتها على
االلتزام الكامل لخطر تخصيص  20في المائة لعام  ،2020مما يسبب عدم تقديم الشرائح األخرى.
 .216وأعرب بعض األعضاء عن الرغبة في مناقشة خطة محددة لضمان أن تظل حكومة ألمانيا في إطار
تخصيصها 20 ،في المائة من المساهمات المتعهد بها ،للمشروعات الثنائية .وشجع الرئيس هؤالء األعضاء على عقد
مناقشات مع حكومة ألمانيا واألمانة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية.
.217

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:
(أ)

بخطتي عمل الوكاالت الثنائية للفترة  2022-2020المقدمتين من حكومتي أستراليا وألمانيا،
الواردتين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27؛

(ب)

بأنه ينبغي إعادة النظر في خطة عمل ألمانيا للفترة  2022-2020في االجتماع الخامس والثمانين
على ضوء تخصيص النشاط الثنائي لفترة الثالث سنوات  2020 -2018على أن يكون من المفهوم
أن التمويل وأنشطة البلدان المستهلكة ألحجام منخفضة التى تدعمها حكومة ألمانيا لن تتأثر.
(المقرر )47/84

()2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

.218

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28

.219

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  2022-2020على النحو الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبيّن في المرفق العاشر
أن ّ
بالتقرير الحالي.
(المقرر )48/84

()3

برنامج األمم المتحدة للبيئة

.220

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29

.221

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة البيئة للفترة  2022-2020على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في المرفق الحادي
أن ّ
عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )49/84

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

.222

قدم ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30

.223

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة  2022-2020على النحو
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على النحو المبيّن في المرفق
أن ّ
الثاني عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )50/84

()5

البنك الدولي

.224

قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31

.225

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  2022-2020على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة للبنك الدولي على النحو المبيّن في المرفق الثالث عشر بالتقرير
أن ّ
الحالي.
(المقرر )51/84

البند  9من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

.226

استرعى الرئيس االنتباه إلى الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32
مهلة تقديم المشروعات (المقرر (30/81ج)())2

.227

عرض ممثل األمانة المسألة ،على النحو الوارد في الفقرات  9إلى  11من الوثيقة.
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 .228وقررت اللجنة التنفيذية أن تستعرض مهل التقديم المتفق عليها بموجب المقرر  30/81في اجتماعها السادس
والثمانين عوضا عن اجتماعها الرابع الثمانين ،باالستناد إلى تحليل ألسلوب تطبيق مهل التقديم المنقحة وما إذا كانت
قد أثرت على تقديم المشاريع ،تعدّه األمانة بعد استشارة الوكاالت الثنائية والمنفذة.
(المقرر )52/84
تقديم مشروعات استثمارية إضافية للهيدروفلوروكربون بعد االجتماع الرابع والثمانين
.229

عرض ممثل األمانة المسألة ،على النحو الوارد في الفقرات  12إلى  14من الوثيقة.

 .230وعمو ًما ،قبل األعضاء تمديد الموعد النهائي لتقديم المشروعات إلى ما بعد االجتماع الرابع والثمانين،
مشيرين إلى قلة عدد المشروعات المقدمة حتى اآلن والمعلومات القيمة التي يمكن الحصول عليها من هذه
المشروعات الستخدامها في إعداد المبادئ التوجيهية للتكلفة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،مع
العلم بأن هذه المشروعات ستقلل من استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية في الشركات المستفيدة .ومع ذلك ،أوصى
أحد األعضاء بتحديد مدة التمديد واقترح عضو آخر الحد من عدد المشروعات .واقتُرح أيضا ً وتم االتفاق عموما ً على
ضرورة إعطاء األولوية لمشروعات المناطق والقطاعات الممثلة تمثيال ناقصا ،على الرغم من أن أحد األعضاء شدد
على ضرورة النظر أيضا فيما إذا كان القطاع موجودا في عدة بلدان .وأخيراً ،شدد األعضاء على أهمية المشروعات
االستثمارية الالتي تؤدي إلى تخفيضات مستدامة في المواد الهيدروفلوروكربونية ،التي من شأنها أن تسهم في
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلد وتقليل احتياجات التمويل في المستقبل.
 .231وقررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في مقترحات المشروعات االستثمارية المستقلة المتعلقة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية حتى االجتماع السابع والثمانين ،وفقا ً للمعايير المنصوص عليها في المقررات (3/78ز)
و  45/79و  ،53/81وتحديد أولويات المشروعات في قطاعات تكييف الهواء الثابت والتبريد التجاري وتكييف الهواء
المتنقل.
(المقرر )53/84
طلبات تمويل تحضير خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروعات إيضاحية
تجريبية ،مدرجة في التعديالت على برنامج عمل وكالة منفذة
.232

عرض ممثل األمانة القضية ،على النحو الوارد في الفقرات  16إلى  20من الوثيقة.

 .233وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،أيد األعضاء إيجاد طريقة لتمويل إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في انتظار االنتهاء من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتكاليف الخفض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،وأيدوا إعداد األمانة لمسودة المبادئ التوجيهية بشأن تمويل إعداد الخطط .ولوحظ أنه قد تم
بالفعل تقديم العديد من طلبات إعداد المشروعات إلى االجتماع الحالي وتم إدراج أكثر من  50طلبًا في خطة عمل
الصندوق للفترة  .2022-2020وكان اإلجماع العام على أنه ينبغي تقديم مسودة المبادئ التوجيهية إلى اللجنة للنظر
فيها في اجتماعها الخامس والثمانين ،ال سيما وأن التأخير في المضي قدما ً في الطلبات قد يتسبب في فقدان البلدان التي
صدقت على تعديل كيغالي في وقت سابق الزخم في تنفيذ أنشطتها المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
 .234واقترح أحد األعضاء مكونات محتملة لمشروع مقرر يسمح بدء العمل على إعداد المبادئ التوجيهية بشأن
تمويل إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية .واقترح أن تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في
البداية على بلدان المجموعة األولى العاملة بمقتضى المادة  5لمعالجة تجميد عام  2024والتخفيض بنسبة  10في
المائة في عام  .2029ومن المهم للغاية أن توضح بوضوح توقع أن تؤدي خطط التخفيض التدريجي هذه إلى تخفيض
مستدام لــ ،والحد من النمو في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية وتقديم التوجيهات بشأن نوع االلتزام الحكومي
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الالزم لمنح اللجنة التنفيذية الثقة في أن استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية الذي تم خفضه تدريجيا ً سوف يستمر.
وبالتالي ،باإلضافة إلى مسودة المبادئ التوجيهية ،اقترح أن يُطلب من األمانة إعداد وثيقة توفر التحليالت والخيارات
لالستراتيجيات المحتملة وأنشطة المشروعات وتدابير السياسات إلدراجها في خطط التخفيض التدريجي لضمان أنها
ضا تحليل األمانة لآلثار
تؤدي إلى تخفيضات مستدامة أو تحد من االستهالك .وقد اقترح فيما بعد أن تعكس الوثيقة أي ً
المترتبة على التنفيذ المتوازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،والتي ستناقش في إطار البند  12من جدول األعمال.
 .235ورحب أعضاء آخرون بالمسار المقترح للمضي قدماً ،حيث أكد العديد منهم على أهمية ضمان تخفيضات
مستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية .ورأى أحدهم ،رغم أنه مؤيد ،أن المبادئ التوجيهية يجب أن
تنطبق على كل من البلدان العاملة بمقتضى المادة  5وبلدان المجموعة الثانية.
 .236وبناء على ذلك ،نظرت اللجنة التنفيذية في مشروع مقرر بشأن هذه المسألة ،وبعد مناقشة وجيزة ،أحالت
المسألة إلى فريق اتصال.
.237

وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد ما يلي لالجتماع الخامس والثمانين:
(أ)

(ب)

مسودة المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان
المادة  5التي يمكن أن تتضمن استراتيجية شاملة ومرحلة أولى للوفاء بالتجميد في االستهالك
والخفض بنسبة  10في المائة ،مع مراعاة الدروس المستفادة خالل تحضير المبادئ التوجيهية
إلعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك القطاعات
المحددة في المقرر  ،16/56على أن يكون من المفهوم أن:
()1

مسودة المبادئ التوجيهية ستتناول الحاجة إلى سياسات والتزامات من جانب أطراف المادة
 5لضمان الحد من نمو أو تخفيضات في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية التي كانت
مستدامة على مر الزمن؛

()2

مسودة المبادئ التوجيهية ستتضمن مستويات التمويل المقترحة إلعداد المرحلة األولى من
خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛

()3

طلبات التمويل إلعداد المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية سيتم النظر فيها بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على مسودة المبادئ
التوجيهية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

وثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة ،وتدابير السياسات وااللتزامات ،وكذلك المشروعات
واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة  5لضمان الحد من النمو والتخفيضات في استهالك المواد
الهيدروفلوروكربونية التي كانت مستدامة على مر الزمن ،مع مراعاة التنفيذ الموازي أو المتكامل
ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،حسب االقتضاء.
(المقرر )54/84
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المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية
 .238وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية طلبات الشريحة الثالثة
من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا والشريحة السادسة من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن ،والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا ،والشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس ،والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام والنظرها فيها في إطار البند (9و)من جدول األعمال ،المشروعات
االستثمارية.
.239

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المشار إليها في
المرفق الرابع عشر بالتقرير الحالي ،مع الشروط المرتبطة بالمشروعات المدرجة في وثائق تقييم
المشروعات والشروط التي ترتبط بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية مشيرة الى
االتفاقات التالية التي جرى تحديثها:
()1

االتفاق بين حكومة دومينيكا واللجنة التنفيذية استنادا الى خط األساس المحدد
للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال ،على النحو الوارد في المرفق
الخامس عشر بالتقرير الحالي؛

()2

االتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية استنادا الى خط األساس المحدد
للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال وتكاليف دعم الوكالة المنقحة ،على
النحو الوارد في المرفق السادس عشر بالتقرير الحالي؛

أنه بالنسبة للمشروعات ذات الصلة بتجديد التعزيز المؤسسي ،تتضمن الموافقة الشمولية الموافقة
على المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق السابع عشر بالتقرير
الحالي.
(المقرر )55/84

(ب)

التعاون الثنائي

 .240قدم الرئيس الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/33و ،Corr.1اللتين تضمنا طلبات من أربع
وكاالت ثنائية لمشروعات متعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان.
 .241وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المتعمدة في
االجتماع الرابع والثمانين على النحو التالي:
(أ)

 21,470دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة فرنسا
الثنائية لعام 2019؛

(ب)

 1,400,376دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة ألمانيا
الثنائية للفترة 2020-2018؛
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(ج)

 565,000دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة إيطاليا
الثنائية لعام 2019؛

(د)

 185,297دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة اليابان
الثنائية لعام .2019
(المقرر )56/84

(ج)

تعديالت على برامج العمل لعام 2019
()1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .242قدّم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/34التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل
اليوئنديبي لعام  .2019وحددت الوثيقة  15نشا ً
طا ،بما فيهم ستة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ وثالثة
للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق؛ وثالثة طلبات إلعداد مشروع للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلب للمرحلة الثالثة؛ ومشروع للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال للمقرر
46/79؛ وإعداد مشروع واحد لمشروع استثماري يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية .وقد تم إدراج جميع الطلبات،
باستثناء طلب إعداد مشروع واحد لمشروع استثماري يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية ،والموافقة عليها في إطار
قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية بموجب البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم
تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
 .243وقدّمت األمانة ذلك الطلب إلعداد المشروع للمشروع االستثماري الذي يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية
في قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر.
 .244وأثيرت أسئلة ،وأُعرب عن شكوك ،بشأن قابلية توسيع المشروع وتكراره .وردا ً على استفسار ،أكد ممثل
األمانة أن مصر لم تتلق بعد تمويالً ألي مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية .وردا ً على استفسارات أخرى،
قال ممثل اليوئنديبي إن استهالك الهيدروفلوروكربون ea227 -في مصر يبدو أنه يتزايد .وعلى الصعيد العالمي ،قدر
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع لليونيب أن االستهالك سيصل إلى حوالي  10,500طن متري سنويا ً في
عام  .2019ووفقا ً للدراسة االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون ،في البلدان غير المستهلكة لحجم منخفض،
يمثل قطاع مكافحة الحرائق  1.5في المائة من إجمالي استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية.
 .245وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلب إلعداد مشروع لمشروع استثماري يتعلق
بالهيدروفلوروكربون في قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر إلى اجتماع مقبل ،على أن يكون من المفهوم
أن الطلب سيعاد تقديمه بطريقة تتسق مع المقرر  54/84وأنه ينبغي أن يتحتوي على المعلومات التي طلبتها اللجنة
التنفيذية بشأن قابلية توسيع المشروع وتكراره وبشأن استهالك الهيدروفلوروكربون في ذلك القطاع بالمقارنة إلى
التطبيقات األخرى في البلد.
(المقرر )57/84
()2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .246قدّم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/35التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل اليونيب
لعام  .2019وحددت الوثيقة  51نشا ً
طا ،بما فيهم  22طلبا لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ و 11مشروعا
للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق؛ و 16طلبا إلعداد مشروع للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلبين للمرحلة الثالثة .وسيجري النظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونية للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة
للبحرين في إطار البند ( 9و) ،المشروعات االستثمارية.
 .247ونتيجة لذلك ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيب إلعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين بقيمة  42,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 5,460دوالرا أمريكيا.
(المقرر )58/84
()3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .248قدّم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/36التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل اليونيدو
لعام  .2019وحددت الوثيقة  23نشا ً
طا ،بما فيهم أربعة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ وثالثة طلبات
للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق؛ و 14طلبا إلعداد مشروع للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تشمل طلبات لتمويل إعداد المشروعات لألنشطة االستثمارية في قطاعي التبريد
وتكييف الهواء والرغاوي ،وطلبا للمرحلة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وطلبا
للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال للمقرر  .46/79وسيجري النظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونية للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة
للبحرين في إطار البند ( 9و) ،المشروعات االستثمارية.
 .249ونتيجة لذلك ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيدو إلعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين بقيمة  18,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 1,260دوالرا أمريكيا ،وإعداد المشروعات للمشروعات االستثمارية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع الرغاوي بقيمة  80,000دوالرا امريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  5,600دوالرا أمريكيا.
(المقرر )59/84
(د)

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  2020التابع لليونيب

.250

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37

 .251وأعرب عن التقدير للخدمات المقدمة إلى بلدان المادة  5بموجب برنامج المساعدة على االمتثال ،مع تشديد
العديد من األعضاء على أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي أن تكون كافية لضمان التقديم المستمر لتلك
الخدمات .غير أن أحد األعضاء ،مشيرا إلى أن اليونيب أعاد بانتظام أرصدة كبيرة إلى الصندوق المتعدد األطراف،
وذلك أساسا بسبب الوظائف الشاغرة للموظفين ،وأن لديه في الوقت الراهن عددا من الوظائف الشاغرة التي ال يمكن
ملئها في أقرب وقت ممكن حتى عام  ،2020اقترح أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي اعتمادها على
مستوى عام  ،2019على أساس الفهم بأن الحالة سيتم استعراضها في عام  2020في ضوء الجهود التي تبذلها
اليونيب في التعيين .واقترح عضو آخر أنه ينبغي إجراء تقييم للتأكد من أن الموارد المتوافرة ألنشطة برنامج
المساعدة على االمتثال كانت كافية لتغطية تشغيل الشبكات اإلقليمية ،مما يضمن متابعة المشروعات ،وبذلك تجنب
التأخيرات في تنفيذها .وفيما يتعلق ببرنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام  ،2020قال أحد األعضاء إنه
من المهم ضمان التمييز بين أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال وتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات التعزيز المؤسسي ،التي يتم تمويلها على نحو مستقل بموجب الصندوق
المتعدد األطراف ،وعلى نحو أعم ،أن تكون هناك دقة أكبر عند وصف تلك األنشطة في برامج العمل المستقبلية.
.252

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

اإلحاطة علما بخطة عمل برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  2020والميزانية المقترحة
الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37؛

(ب)

الموافقة على أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب والميزانية لعام  2020بمبلغ
 9,974,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بنسبة  8في المائة والبالغة
 797,920دوالرا أمريكيا ،على النحو الوارد في المرفق الثامن عشر بالتقرير الحالي؛

(ج)

مطالبة اليونيب أيضا أن يواصل ما يلي عند تقديم طلباته المقبلة بشأن ميزانية برنامج المساعدة على
االمتثال:
()1

توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية؛

()2

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

()3

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات تطرأ
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 إلى الفقرتين الفرعيتين (ج)( )2و(ج)( )3أعاله.
(المقرر )60/84

(هـ)

تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 2020

.253

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38

.254

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تأخذ علما بما يلي:
()1

التقرير المتعلق بتكاليف الوحدات األساسية لعام  2020لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي
على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38؛

()2

مع التقدير ،أن عمليات الوحدات األساسية لليونيدو والبنك الدولي تقل عن المستويات
الواردة في ميزانيتها ،وأن اليونيدو والبنك الدولي سوف يعيدان األرصدة غير المستخدمة
البالغة  7,931دوالرا أمريكيا و 6,940دوالرا أمريكيا ،على التوالي ،الى الصندوق
المتعدد األطراف في االجتماع الرابع والثمانين؛

أن توافق على ميزانيات الوحدات األساسية لعام  2020المطلوبة لكل من:
()1

اليوئنديبي بمبلغ  2,098,458دوالر أمريكي؛

()2

اليونيدو بمبلغ  2,098,458دوالر أمريكي؛
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()3
(ج)

البنك الدولي بمبلغ  1,735,000دوالر أمريكي؛

أن تطلب إلى األمانة أن تقدم في االجتماع السادس والثمانين نتائج تحليل نظام التكاليف اإلدارية
وتمويل الوحدات األساسية ،مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية ،بما في
ذلك المقررات الصادرة في اجتماعيها الرابع والثمانين والخامس والثمانين ،والتي ستقرر على
أساسها اللجنة ما إذا كان يمكن الحفاظ على نظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف لفترة
الثالث سنوات  2020-2018لفترة الثالث سنوات .2023-2021
(المقرر )61/84

(و)

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

.255

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45

.256

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن توافااااااق ،ماااااان حيااااااث المباااااادأ ،علااااااى المرحلااااااة الثانيااااااة ماااااان خطااااااة إدارة إزالااااااة المااااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة لكوسااتاريكا للفتاارة ماان  2019إلااى  2030لتخفاايض اسااتهالك المااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  97.5في المائة من خاط أسااس البلاد ،بمبلاغ  1,099,177دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  76,942دوالرا أمريكياا لليوئناديبي ،علاى أناه مان المتفاق
علياااه أناااه لااان ياااتم تاااوفير المزياااد مااان التمويااال مااان الصاااندوق المتعااادد األطاااراف إلزالاااة الماااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

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

تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  97.5في المئة مان خاط أسااس
البلد بحلول عام  ،2030وفق جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال؛

()2

أن تصااااادر حظااااارا علاااااى واردات الهيااااادروكلوروفلوروكربون141-ب المتضااااامن فاااااي
البولياوالت الساابقة الخلاط ماا أن تكتمال عملياة تحويال شاركة Refrigeracion Omega
إلزالااة  0.69طاان ماان قاادرات اسااتنفاد األوزون ماان الهياادروكلوروفلوروكربون141-ب
المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط؛

(ج)

أن تخصااام  9.46طااان مااان قااادرات اساااتنفاد األوزون مااان الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة مااان
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافاااق علاااى االتفااااق باااين حكوماااة كوساااتاريكا واللجناااة التنفيذياااة لتخفااايض اساااتهالك الماااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااااااااة وفقااااااااا ً للمرحلااااااااة الثانيااااااااة ماااااااان خطااااااااة إدارة إزالااااااااة المااااااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق التاسع عشر بالتقرير الحالي؛ و

62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

(هـ)

أن توافاااااق علاااااى الشاااااريحة األولاااااى مااااان المرحلاااااة الثانياااااة مااااان خطاااااة إدارة إزالاااااة الماااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا ،وخطة تنفيذ الشاريحة المقابلاة لهاا بمبلاغ  187,777دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13,144دوالر أمريكي لليوئنديبي.
(المقرر )62/84

تونس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة األولى) (اليونيدو
واليونيب)
.257

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

 .258وردا على استفسار عن حالة وضع السياسات واللوائح في إطار المشروع الحالي ،والذي تضمن إشارة إلى
المواد الهيدروفلوروكربونية ،أوضح ممثل األمانة أن المكون التنظيمي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية يشمل وضع سياسات ولوائح متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية إلى جانب اللوائح
الحالية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،من أجل تحقيق التكامل بين األنشطة الجاري تنفيذها للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية.
.259

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونس للفترة من  2020إلى  2025لتخفي استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  67.5في المائة من خط األساس ،بمبلغ إجمالي قدره
 1,686,492دوالر أمريكي ،يتألف من  1,364,946دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  95,546دوالرا أمريكيا لليونيدو ،و 200,000دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة البالغة  26,000دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة تونس بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي
والمتضمن في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ،بعد اكتمال تحويل الشركات ،وفي موعد ال
يتجاوز  1يناير/كانون الثاني 2023؛

(ج)

أن تخصم كمية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدرها  22.22طنا من قدرات استنفاد
األوزون من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد في المرفق العشرين بالتقرير الحالي؛
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(هـ)

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس ،وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة ،بمبلغ  1,004,267دوالر
أمريكي ،يتألف من  858,306دوالرات أمريكية ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 60,081
دوالرا أمريكيا لليونيدو ،و 76,000دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 9,880دوالرا أمريكيا لليونيب.
(المقرر ()63/84

طلبات شرائح المرحلة األولى /المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األرجنتين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -الشريحة الثانية)
(اليونيدو وحكومة إيطاليا)
.260

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

.261

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين وطلب تمديد المرحلة األولى من الخطة إلى 31
ديسمبر /كانون األول 2020؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
إلى  31ديسمبر /كانون األول  2020على أساس أنه لن تتم الموافقة على أي تمديد إضافي؛

(ج)

أن تطلب إلى يونيدو وحكومة األرجنتين تقديم تقرير مرحلي على أساس سنوي بشأن تنفيذ برنامج
العمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى
استكمال المشروع ،وتقرير انتهاء المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛

(د)

أن تطلب إلى يونيدو:
()1

أن تقدم طلب الشريحة الثالثة والقائمة المحدثة لمؤسسات الرغاوي الالحقة والتي يساعدها
الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة الثانية ،بما في ذلك إزالة استهالكها
للهيدروكلوروفلوروكربون141-ب والقطاع الفرعي ومعدات خط األساس والتكنولوجيا
المعتمدة؛

()2

أن تقدم في االجتماع الخامس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لمؤسسة Celpack
والقرار الخاص بإذا ما كانت المؤسسة ستتم مساعدتها من جانب الصندوق المتعدد
األطراف ،على أساس أن أموال التحويل لمؤسسة  Celpackستتم إعادتها للصندوق
المتعدد األطراف في حالة استبعاد المؤسسة من المشروع؛

()3

أن تبلغ األمانة مسبقا بالحاالت التي تقرر فيها المؤسسة أن تتحول إلى تكنولوجيا مختلفة
عن تلك الموافق عليها في اللجنة التنفيذية ،نظرا لآلثار البيئية والخاصة بالكلفة المترتبة
على ذلك بحيث يمكن عرض تلك التكنولوجيا الجديدة على اللجنة التنفيذية لدراستها؛ و
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(هـ)

أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  2022-2020بمبلغ
 3,280,793دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  229,656دوالرا أمريكيا ليونيدو.
(المقرر )64/84

البحرين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحتان الثالثة
والرابعة) (يونيب ويونيدو)
.262

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

 .263وأعرب بعض األعضاء عن األسف إللغاء مشروع التحول لشركة أوال الخليج للتصنيع واالعتماد المحتمل
لبديل له إمكانية مرتفعة على االحترار العالمى .وتساءل عضو عن حالة خطة التحول في الشركة .وقال ممثل اليونيدو
إن الشركة ستواصل إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-طالما هناك طلب عليه في السوق ،ولكن في النهاية
سيتحول إلى بديل له إمكانية مرتفعة على االحترار العالمى إذا طلب السوق ذلك .ويتطلب التغيير المهم في خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعض التعديل في االلتزام باإلزالة وتاريخ االنتهاء من الخطة ومستوى
التمويل.
.264

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علماً:
()1

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الماواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين؛

()2

بإلغاء المكون المخصص لتحويل خط تصنيع واحد ألجهازة تكيياف الهاواء فاي شاركة أوال
الخليج للتصنيع ،والتمويل المرتبط به البالغ  1,789,530دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  125,267دوالرا أمريكيا لليونيادو ،وباأن الشاركة التزمات بإزالاة اساتهالك
 254.90طااااان متاااااري ( 14.02طااااان مااااان قااااادرات اساااااتنفاد األوزون) مااااان اساااااتهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المرتبط بالتحويل ،بتمويلها الخاص؛

()3

بأن نتيجة إللغاء المكون الوارد في الفقارة الفرعياة (أ)( )2أعااله ،تام تعاديل التازام حكوماة
البحرين بموجب المرحلة األولى من خطاة إدارة إزالاة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة
بالنسبة لخفض استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون بحلاول عاام  2020مان نسابة 39
في المائة إلى نسبة  35فاي المائاة؛ وتام خفاض فتارة تنفياذ المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة
إزالااااة المااااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااااة ماااان  2023-2012إلااااى 2020-2012؛ وأن
مجموع التمويل الموافق علياه مان حياث المبادأ للفتارة  2012إلاى  2020قاد تام تعديلاه مان
 3,033,814دوالر أمريكي إلى  1,119,017دوالر أمريكي يتالف من  470,000دوالرا
أمريكياااا زائااادا تكااااليف دعااام الوكالاااة البالغاااة  61,100دوالرا أمريكياااا لليونياااب و مبلاااغ
 549,455دوالرا أمريكياااا زائااادا تكااااليف دعااام الوكالاااة البالغاااة  38,462دوالرا أمريكياااا
لليونيدو؛

()4

ّ
بأن أمانة الصندوق قامت بتنقيح االتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذياة ،علاى النحاو
الااوارد فااي المرفااق الحااادي والعشاارين بااالتقرير الحااالي ،وعلااى وجااه الخصااوص الفقاارة 1
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والتاااااااذييل -2ألاااااااف ،اساااااااتنادا ً إلاااااااى الهااااااادف المااااااانقح لعاااااااام  2020إلزالاااااااة الماااااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة ،ومس اتوى التموياال الموافااق عليااه ماان حيااث المباادأ والتوزيااع
المعاادل لتموياال الشاارائح وماادة التنفيااذ ،بساابب إلغاااء المكااون المااذكور فااي الفقاارة الفرعيااة
(أ)( )2أعاله؛ والفقرة  16لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يح ّل مح ّل ذلك الذي تم التوصال
إليه في االجتماع الثمانين؛
(ب)

الموافقة على الشريحتين الثالثة والرابعة المجمعتين من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالاة الماواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة للبحاارين ،وخطااة تنفيااذ الشااريحتين للفتاارة  2020 -2019المقابلااة لهااا
بمبلغ  180,000دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  23,400دوالرا أمريكيا لليونيب.
(المقرر )65/84

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي)
.265

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

 .266وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت في المستقبل على أساس الفوائد
المتحصلة من جانب حكومة الصين ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018عن األموال التي سبق تحويلها لتنفيذ
الخطط القطاعية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بحسب المقررين 24/69
و(49/77ب)( ،)3على النحو التالي:
(أ)

مبلغ  5,293دوالرا أمريكيا لليونيدو لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بموجب
المرحلتين األولى والثانية؛

(ب)

مبلغ  8,004دوالرات أمريكية للبنك الدولي لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين بموجب
المرحلة األولى؛

(ج)

مبلغ  99,480دوالرا أمريكيا لليوئنديبي لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
للصين بموجب المرحلتين األولى والثانية؛

(د)

مبلغ  53,142دوالرا أمريكيا لليونيدو لخطة قطاع تكييف هواء الغرف بموجب المرحلتين األولى
والثانية؛

(هـ)

مبلغ  5,674دوالرا أمريكيا لليونيب لخطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني بموجب
المرحلتين األولى والثانية؛

(و)

مبلغ  2,373دوالرا أمريكيا لليوئنديبي لخطة قطاع المذيبات للصين بموجب المرحلة الثانية.
(المقرر )66/84
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الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(قطاع رغاوي البوليوريثان) (البنك الدولي)
.267

قررت اللجنة التنفيذية اإلحاطة علما بما يلي:
(أ)

التقرير المرحلي لعام  2019عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان
الجاسئة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
المقدم من البنك الدولي ويرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42؛

(ب)

إعادة البنك الدولي إلى هذا االجتماع  2,560,576دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  179,240دوالرا أمريكيا والمتعلقة بأرصدة من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة
في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
(المقرر )67/84

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري) (اليوئنديبي)
 .268أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي لعام  2019عن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء
الصناعي والتجاري بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين المقدم
من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(قطاع تكييف هواء الغرف) (اليونيدو)
 .269أقر بأن قطاع تكييف هواء الغرف يواجه تحديات كبيرة في تقبّل السوق ألجهزة تكييف الهواء المنفصلة
العاملة بالغاز  R-290وأن حكومة الصين قد بذلت جهودا كبيرة لتشجيع تقبّل السوق لها.
 .270وطلب بعض األعضاء توضيحات بشأن تكاليف التشغيل اإلضافية واقترحوا تغييرات على نظام حوافز
تكاليف التشغيل اإلضافية .وأكد ممثل األمانة أن مبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية المقدم لن يتغير؛ ولن يتم إال توزيع
التكاليف بشكل مختلف.
 .271وردا على سؤال حول طاقة اإلنتاج السنوية للخطوط المحولة إلى  R-290وتكاليف التشغيل اإلضافية
الموزعة لكل وحدة ،قال ممثل األمانة إنه إذا استمر بيع أجهزة تكييف الهواء المنفصلة العاملة بالغاز  R-290بنفس
الوتيرة باستخدام نفس المزيج من المنتجات ،سيتم استخدام جميع تكاليف التشغيل اإلضافية بعد تصنيع حوالي مليون
وحدة ،أي ما يقرب من  14في المائة من الطاقة المحولة إلى  .R-290وكان التصنيع المحدود للوحدات القائمة على
الغاز  R-290مصدرا للقلق ،نظرا ألنه يمكن أن يكون له عواقب على استدامة التحويل .وأشير إلى أن معدل توزيع
تكاليف التشغيل اإلضافية سيعتمد على معدل تصنيع الوحدات المحولة.
 .272وأشار عضو آخر إلى أن خطة حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية تبدو فعالة ،ولكنه قال إنه يرغب في فهم
العالقة بين األرصدة المتبقية في المشروع وتكاليف التشغيل اإلضافية .وأوضح ممثل األمانة أنه وفقا لخطة الحوافز،
سيتم توفير تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس كفاءة استخدام الطاقة في الوحدات المباعة .وسينخفض مستوى
تكاليف التشغيل اإلضافية ببطء مع مرور الوقت من أجل تعزيز استيعاب التكنولوجيا بشكل مستدام .وترتبط أرصدة
التمويل المتبقية جزئيا بدفع التكاليف الرأسمالية اإلضافية لخط إنتاج واحد لم يتم تحويله حتى اآلن ،وترتبط جزئيا
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بتكاليف التشغيل اإلضافية .وكان هناك سؤال حول ما إذا كانت الوحدات المحولة المصدرة إلى بلدان المادة  5قد تلقت
الحافز أم ال.
 .273وكانت هناك رغبة في فهم خطة حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية بشكل أفضل ،والتي كانت ،على حد علم
أحد األعضاء ،أول خطة تربط الزيادات في الحوافز بإنتاج معدات ذات درجات أعلى من حيث كفاءة استخدام الطاقة.
وعلى الرغم من أن هذا النهج قد يكون إيجابيا ،فقد يكون له آثار سياساتية ينبغي مراعاتها .واقترح الرئيس أن يلتقي
األعضاء المهتمون باألمر بممثل األمانة وأن يقدموا بعد ذلك تقريرا إلى اللجنة التنفيذية.
 .274وعقب المناقشات مع األمانة ،أعرب أحد األعضاء عن رغبته في إبراز نظام حوافر تكلفة التشغيل اإلضافية
الذي يعزز التقبّل للمعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في التوصية المقترحة ،إذ أنه يمكن أن يشكل مرجعا مفيدا
لكل من اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف .وقال عضو آخر إنه يتطلع إلى رؤية كيف يمكن لنظام الحوافز أن يزيد
من مبيعات وحدات المعدات ذات الكفاءة األعلى في استخدام الطاقة وبالتالي طلب أن يدرج المشروع تحديدا في
التقارير المرحلية المستقبلية.
.275

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المنقح بشأن تنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين المقدمة من
اليونيدو؛

(ب)

أن تحاط علما بنظام حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية لخطة قطاع تكييف هواء الغرف كمرجع
ممكن لنظم الحوافز في المستقبل؛

(ج)

أن توافق على تمديد تنفيذ قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020على أساس الفهم بأنه لن
يطلب أي تمديد آخر بعد ذلك؛

(ج)

أن تطلب من حكومة الصين واليونيدو:
()1

أن يقدما تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية لخطة قطاع
تكييف هواء الغرف على أساس سنوي إلى حين االنتهاء من المشروع ،وتقديم تقرير انتهاء
المشروع الى االجتماع السابع والثمانين ،وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع الثامن
والثمانين؛

()2

اإلبالغ عن انعاكاسات نظام حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية في تقبّل السوق ألجهزة
تكييف الهواء المنفصلة العاملة بالغاز  ،R-290كجزء من تقاريرها المرحلية.
(المقرر )68/84

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الشاملة) (اليوئنديبي
واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليونيدو وحكومة ألمانيا)
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الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان (المرحلة
الثانية – الشريحة الثانية) (البنك الدولي)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي
والتجاري (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين
(المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع المذيبات (المرحلة الثانية -
الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
.276

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

 .277وفيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا المقترح في خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ،أبدى أحد
األعضاء تعليقا مفاده بأنه باإلضافة الى المنشئات التي أصبحت مؤهلة للتمويل في المستقبل ،سوف تخصم كميات
المواد المستنفدة لألوزون المرتبطة بها من نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة.
.278

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الموافق
عليها في االجتماع السابع والسبعين:
()1

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،بالنيابة عن حكومة الصين ،أن تقدم في
االجتماع الخامس والثمانين ،طلبات تمويل شرائح عام  2020لخطط قطاعات رغاوي
البوليوريثان ،ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،والتبريد الصناعي والتجاري،
وخطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()2

أن توافق على التذييل -2ألف المنقح" ،األهداف والتمويل" ،في االتفاق بين حكومة الصين
واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الموافق عليها في االجتماع التاسع والسبعين ،على النحو الوارد في المرفق الثاني
والعشرين بالتقرير الحالي ،لإلشارة إلى تحديث الحد األقصى لالستهالك اإلجمالي
المسموح به من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف  2-1وتحديث مجموع
األموال في الصفوف  1-3و 2-3و 3-3وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛

()3

أن تطلب من حكومة الصين ،من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،أن تقدم خطة
عمل منقحة ،في موعد أقصاه ثمانية أسابيع قبل االجتماع السادس والثمانين ،تتضمن
األنشطة والمعلومات ذات الصلة عن التكنولوجيا المختارة ،وشرائح التمويل المرتبطة بها
لتمديد المرحلة الثانية من قطاعات خدمة تكييف هواء الغرف ،والتبريد الصناعي
والتجاري ،والتبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين لغاية عام  ،2026وبالنسبة لخطط
قطاعي التبريد وتكييف الهواء والتبريد الصناعي والتجاري ،أقصى مستويات استهالك
القطاع المسموح بها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في
الصفين  1-3-1و4-3-1؛
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()4

(ب)

أن تطلب أيضا من حكومة الصين ،من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،أن تقدم
في االجتماع السادس والثمانين ،أرقام للمراجعات المحتملة للتذييل -2ألف لما يلي:
أ.

الصف  2-1لتحديد الحد األقصى إلجمالي االستهالك المسموح به من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  2026-2021لإلشارة إلى المعلومات في
إطار الفقرة الفرعية (أ)( )3أعاله؛

ب.

شرائح تمويل قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،ورغاوي
البوليوريثان والمذيبات للفترة  2026-2021في الصفوف  1-2-2إلى ،4-2-2
و 1-3-2إلى  2-3-2و 1-6-2إلى  ،2-6-2على التوالي؛

ج.

الكميات المرتبطة بالصفوف  1-1-4إلى  3-6-4لإلشارة إلى المعلومات في
الفقرة الفرعية (أ) ( )3أعاله؛

()5

أن تطلب كذلك إلى حكومة الصين تحديث المعلومات عن المراجعات الضرورية لإلشارة
إلى المقرر الحالي لخطط القطاعات الموافق عليها لرغاوي البولسيترين المسحوبة
بالضغط ورغاوي البوليوريثان والمذيبات؛

()6

الموافقة على مبلغ  1,000,000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 120,000
دوالرا أمريكيا لليونيب ،من أجل قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين ،بما
يتسق مع التذييل -2ألف المنقح المشار إليه في القثرة الفرعية (أ)( )2أعاله؛

()7

أن تطلب إلى اليوئنديبي ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة لخطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بالنيابة عن حكومة الصين ،أن يقدم في
االجتماع السادس والثمانين ،مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية
لإلشارة فقط إلى النتائج ذات الصلة الموافق عليها في االجتماع الرابع والثمانين أو تلك
النتائج المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين (أ)( )3و(أ)( ،)4أعاله ،وخطة العمل المنقحة
لقطاعات خدمة تكييف هواء الغرف ،والتبريد الصناعي والتجاري ،والتبريد وتكييف
الهواء وبرنامج التمكين الواجب تقديمها أيضا في االجتماع السادس والثمانين؛

أن تطلب إلى البنك الدولي ،بالنيابة عن حكومة الصين ،تقديم مقترح منقح في االجتماع السادس
والثمانين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد.
(المقرر )69/84

كولومبيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة الثالثة) (يوئنديبي
ويونيب وحكومة ألمانيا)
 .279عرض الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43مشيرا إلى أن طلب الشريحة الثالثة من
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لكولومبيا حظيت بالنظر فيها على نحو انفرادى عقب
إزالتها من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة بموجب البند ( 9أ) ،نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء
استعراض المشروعات.
 .280وقدم ممثل اليونديبي وممثل األمانة معلومات إضافية ردا على األسئلة المتعلقة باألنشطة المقترحة .وبالنسبة
للسبب المنطقى لدراسة الجدوى لتطوير آلة استرداد ذات تكلفة منخفضة ،شرح ممثل اليونديبي أن في كولومبيا تعتبر
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وحدات االسترداد غالية الثمن وتتاح فقط لعدد صغير من التقنيين في القطاع الرسمى .ولذا فإن هدف الدراسة هو
التعاون مع المنتج المحلى لتطوير نموذج آللة ذات تكلفة منخفضة يمكن إنتاجها في البلد .وسؤل عن معلومات اضافية
بشأن مشروع تجريبي لم يختار بعد ،قال إن هدف المشروع لم يكن وضع مخطط لحوافز المستعمل النهائي ،ولكن
توفير المساعدة التقنية ،التى تتألف من معلومات عن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة واحتمالية
احترار عالمى صفر ،للمستعملين النهائيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،من المحتمل في سلسلة المتاجر الكبيرة
وتيسير االنتقال إلى هذه التكنولوجيات في المستقبل.
 .281وتناول ممثل األمانة مسألة عدم كفاية المعلومات لتقدير تكاليف التشغيل االضافية لقطاع الرغاوى .مالحظا
أن المسألة تنطبق على التحوالت إلى الهيدروفلوروأوليفين ،قال بينما يتاح الهيدروفلوروأوليفين في البلد من أجل
إجراء تجارب في مكاتب التكنولوجيا ،فهو محدود تجاريا ولم تحدث عمليات تحول حتى اآلن .وبما أن تكاليف
التشغيل االضافية ستعتمد على األسعار المحلية ،اقترحت األمانة أن تقدم المعلومات عن التكاليف الفعلية مع طلب
الشريحة التالية ،وذلك تمشيا مع المقرر (44/75ب)(.)4
 .282والحظ عضو أنها تنوى إثارة أسئلة خالل المناقشة تحت البند  10من جدول األعمال ،تقرير عن نظم
الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها،
التى يمكن أن يكون لها آثار على طلب الشريحة لكولومبيا ،ووافقت اللجنة على استئناف النظر في الطلب بمجرد
حدوث النقاش تحت البند  10من جدول األعمال.
.283

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا؛

(ب)

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية
لكولومبيا وخطة تنفيذ الشريحة في الفقرة  2021-2019عند مبلغ  736,751دوالرا أمريكيا
يتالف من مبلغ  635,749دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  44,502دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي ومبلغ  50,000دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 6,500
دوالرا أمريكيا لليونيب ،على أن يكون من المفهوم أن اليوئنديبي سوف يبلغ عن تكاليف التشغيل
اإلضافية الفعلية المتكبدة خالل التحول لخف صيغ الهيدروفلوروأوليفين في قطاع الرغاوى عند
طلب الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وإذا كانت تكاليف التشغيل االضافية أقل من  12.13دوالر
أمريكي/كيلوجرام ،ستقوم حكومة كولومبيا بإعادة األموال إلى الصندوق المتعدد األطراف تمشيا
مع المقررين (44/75ب)( )4و(34/81أ).
(المقرر )70/84

كوت ديفوار :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة)
(اليونيب واليونيدو)
.284

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

.285

وقررت اللجنة التنفيذية:

71

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

(أ)

أن تأخذ علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار؛

(ب)

أن توافق على تمديد مدة المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة
من  31ديسمبر/كانون األول  2020إلى 31ديسمبر/كانون األول 2021؛

(ج)

أن تأخااذ علماا ً ّ
أن أمانااة الصااندوق قاماات بتنقاايح االتفاااق المحاادث بااين حكومااة كااوت ديفااوار واللجنااة
التنفيذية ،الوارد في المرفق الثالث والعشارين باالتقرير الحاالي ،وعلاى وجاه التحدياد التاذييل -2ألاف
إلظهااار تمديااد ماادة المرحلااة األولااى وجاادول التموياال الماانقح الااذي جمااع الشااريحة الثالثااة ()2016
والشريحة الرابعة ( )2018وغيّر جدول الشريحة الخامسة حتى عام  ،2021وأنه تمت إضافة فقارة
جدياادة  16لإلشااارة إلااى أن االتفاااق المحاادث يح ا ّل مح ا ّل ذلااك الااذي تاام التوصاال إليااه فااي االجتم ااع
الخامس والسبعين؛

(د)

أن توافق علاى الشاريحتين الثالثاة والرابعاة المجموعتاان مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة
المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة لكااوت ديفااوار ،وخطااة تنفيااذ الشااريحة لعااام  2020المقابل اة لهااا
بمبلااغ  806,091دوالرا أمريكياا ،يتااألف ماان  280,000دوالرا أمريكياا زائااد تكاااليف دعاام الوكالااة
البالغااة  33,891دوالرا أمريكيااا لليونيااب و  460,000دوالرا أمريكي اا زائااد تكاااليف دعاام الوكالااة
البالغة  32,200دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ و

(هـ)

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار واليونيب تنفيذ التدابير الموصى بها في تقرير التحقاق ،وأن تفياد،
بواسااطة اليونيااب ،االجتماااع السااادس والثمااانين ،باعتماااد المرسااوم المشااترك بااين الااوزارات لتنظاايم
عمليات استيراد وتصدير وعباور وإعاادة تصادير وتجاارة الماواد المساتنفدة لاألوزون ،وغيرهاا مان
التااااااادابير بشاااااااأن تعزياااااااز نظااااااام الرصاااااااد ةاإلباااااااالغ المتعلقاااااااة باساااااااتيراد وتصااااااادير الماااااااواد
الهيدوروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )71/84

مصر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) المشروع
االستثماري في قطاع تكييف هواء الغرف (اليونيدو واليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)
.286

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

 .287وأشار أحد األعضاء الى الحاجة الى أن ينعكس في التوصية أن الشركات الخمس المشاركة في مشروع
تحويل التصنيع لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل في المستقبل من الصندوق المتعدد األطراف .وأعرب نفس
العضو عن رغبته في تحديد إطار زمني محدد إلزالة تصنيع األجهزة المعتمدة على  R-410Aللسوق المحلية
لضمان تقبّل السوق للمعدات المعتمدة على تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي.
.288

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

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

(ب)

الموافقة على المشروع لتحويل شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير من
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الهيدروفلوروكربون ،32-وإذا قررت الشركات ذلك بمجرد
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توافر التكنولوجيا ،R-454B ،المستخدم في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلي بقيمة
 10,926,623دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  764,864دوالرا أمريكيا لليونيدو؛
(ج)

خصم كمية قدرها  65.44طنا من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-من
االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(د)

اإلحاطة علما بتعهد حكومة مصر بخفض بنسبة  70في المائة في خط أساس
الهيدروكلوروفلوروكربون فيها بحلول  1يناير/كانون الثاني  ، 2025يمثل مستوى مستدام يبلغ
 115.54طنا من قدرات استنفاد األوزون؛

(ه)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

تعهد حكومة مصر بما يلي:
أ.

حظر استيراد على استيراد وتصنيع معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-بحلول  1يناير/كانون الثاني 2023؛

ب.

كفالة الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على R-410A
و  ،R-407Cالمستوردة أو الموجودة في السوق المحلي؛

ج.

ضمان استعمال الهيدروفلوروكربون ،32-وإذا قررت الشركات ذلك بمجرد
توافر التكنولوجيا ،تكنولوجيا  R-454Bبواسطة السوق المحلي؛

د.

تقديم تحديث عن التدابير التنظيمية المزمع إدخالها أو المدخلة وجدول زمني
مخطط للشركات للتصنيع حصريا للسوق المحلي باستخدام الهيدروفلوروكربون-
 32أو بديل منخفض القدرة على االحترار العالمي ،كجزء من تقديم الشريحة
الثالثة في عام 2021؛

()2

تعهد شركات العربي ،وفريش وميراكو ،وباور ،ويونيون إير بالمشاركة بنشاط في الجهود
المبذولة لتعزيز قبول السوق لمعدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على التكنولوجيا المتفق
عليها ،وضمان تصنيعها للمعدات القائمة على  R-410Aلغرض السوق المحلي ينخفض
تدريجيا إلى أن تقوم الشركات فقط بتصنيع المعدات للسوق المحلي بالتكنولوجيا المتفق
عليها ،أو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي أقل ،على أن يكون من المفهوم أن
الشركات ستستمر في تصدير المعدات القائمة على R-410A؛

()3

لن تكون شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير مؤهلة لتمويل في المستقبل
من الصندوق المتعدد األطراف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في
تكييف الهواء المنزلي بموجب تعديل كيغالي؛

()4

أن األمانة قامت بتحديث التذييل -2ألف في االتفاق بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية،
على النحو الوارد في المرفق الرابع والعشرين بالتقرير الحالي ،استنادا إلى الموافقة على
مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،وخفض كمية أطنان المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) أعاله ،وتحديث الهدف
لالستعمال المراقب في الفقرة  1إلى  115.54طن من قدرات استنفاد األوزون ،وإضافة
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فقرة جديدة  17لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي توصل إليه في
االجتماع التاسع والسبعين؛
(و)

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2022-2019بقيمة
 7,507,455دوالر أمريكي ،تتألف من  4,668,214دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  326,775دوالرا ً أمريكيا ً ليونيدو؛ و 1,836,750دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  128,573دوالرا ً أمريكيا ً ليوئنديبي؛ و 279,500دوالرا ً أمريكياً ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  33,394دوالرا ً أمريكيا ً ليونيب؛ و 207,300دوالرا ً أمريكياً ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 26,949دوالرا ً أمريكيا ً لحكومة ألمانيا.
(المقرر )72/84

غانا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة السادسة) (يوئنديبي
وحكومة إيطاليا)
 .289قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40مشيرا إلى أن الطلب للشريحة السادسة من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا تم النظر فيه على نحو إفرادي بعد أن
أزيلت من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية في إطار البند  9من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا
التى تم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
 .290وأشارت إحدى العضوات إلى أنها تنوي إثارة تساؤالت خالل المناقشة في إطار البند  10من جدول
األعمال ،تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ،يمكن أن يكون لها انعكاسات على طلب الشريحة لغانا ،ووافقت اللجنة
على استئناف نظرها في الطلب بمجرد أن تتم المناقشة في إطار البند .10
 .291وناقش العضو بعد ذلك مع حكومة غانا على هامش االجتماع .وقرروا أن مكون حوافز المستعمل النهائي
المزمع سيعاد برمجته إلى المساعدة التقنية لدعم إدخال تكنولوجيا  R-290ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
.292

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غانا؛

()2

بأن التمويل المخطط لبرنامج الحوافز للمستعملين النهائيين يمكن أن يستخدم :لتدريب
التقنيين على تركيب وخدمة وحدات تكييف الهواء القائمة على  R-290؛ توفير أدوات
الخدمة لتناول سوائل التبريد القابلة لالشتعال؛ رصد استخدام أجهزة تكييف الهواء القائمة
على  R-290لضمان السالمة؛ نشر المعلومات عن استخدام تكنولوجيا ذات احتمالية
احترار عالمى منخفضة؛

أن تطلب إلى غانا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة إيطاليا أن تقدم تقارير مرحلية سنوية
عن تنفيذ برنامج العمل المتصل بالشريحة األخيرة إلى حين استكمال المشروع وتقارير التحقق إلى
حين إقرار المرحلة الثانية وتقرير إنتهاء المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛
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(ج)

الموافقة على الشريحة السادسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا وخطة تنفيذ الشريحة لفترة  2021-2019عند مبلغ 121,311
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9,098دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،على أن يكون
من المفهوم أن حكومة غانا تنفذ إعادة تهيئة وحدات تكييف الهواء القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الهيدروكربون ،وتقوم بذلك طبقا للمعايير والبروتوكوالت ذات
الصلة وأنها ستضطلع بجميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها.
(المقرر )73/84

جمهورية إيران اإلسالمية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة
الثانية) (اليوئنديبي ،واليونيب ،واليونيدو ،وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا)
.293

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

 .294وسأل أحد األعضاء عن السبب في إعادة األموال المرتبطة بالشركات التي لم تعد جز ًءا من خطة إدارة إزالة
حولت على حسابها الخاص إلى الصندوق المتعدد األطراف ،ولكن ال تعاد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنها ت ّ
األموال المرتبطة بالشركات التي لم تعد جز ًءا من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أغلقت.
أوضح ممثل األمانة أن الشركات التي تحولت على حسابها الخاص لم تعد بحاجة إلى األموال ،ولم تعد تمثل
االستهالك المؤهل ألنها تحولت بالفعل إلى السيكلوبنتان .وفي حالة الشركات التي أفلست ،أعيد توزيع أنشطتها
واستهالكها بين الشركات الباقية .وقد أدى هذا ،باإلضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواد الخام بسبب الوضع المتقلب
السائد في البلد ،إلى حدوث اختالفات في الحصة السوقية للعديد من الشركات .ونما استهالك بعض الشركات الصغيرة
سابقًا ،بينما انخفض استهالك بعض الشركات الكبيرة سابقًا .وتعني التغييرات المقترحة لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية أنه يمكن إعادة تخصيص األموال لتوفير المساعدة الالزمة لـ  15شركة تتحول من
تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا .وأشار ممثل األمانة إلى أن المبلغ المعاد تخصيصه وقدره
 348,006دوالرا أمريكيا لن يغطي تكلفة التحويل بالكامل ،ألن تكنولوجيا السيكلوبنتان تتطلب تدابير إضافية للسالمة
ستشترك الشركات في تمويلها.
 .295وفيما يتعلق بمسألة التغيير التكنولوجي المقترح ،أعرب أحد األعضاء عن تقديره لإلنذار المسبق المقدم إلى
اللجنة التنفيذية ،الذي كان في غاية األهمية .ومضى العضو ليشير إلى أن سبب التغيير هو أن تكنولوجيا اإلرغاء
بالمياه لم تكن بديالً مناسبًا ألحد تطبيقات رغوة البولي يوريثان في جمهورية إيران اإلسالمية .وأدى ذلك إلى التساؤل
عن سبب اختيار تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه في المقام األول .أوضح ممثل اليونيدو أن االختيار قد تم ألسباب تتعلق
ضا مرتبطة بتوفر المواد
بالميزانية أساسا ،ألن تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه هي الخيار األقل تكلفة .ووجدت مشكالت أي ً
الخام والقائمة األولية للشركات المراد تحويلها .وقد تقرر تغيير هذه التكنولوجيا إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا بعد
إجراء مزيد من التحليل للتكنولوجيات المتاحة ونظمت اليونيدو حلقة عمل بشأن البدائل للجهات المعنية برغوة البولي
يوريثان في عام .2018
 .296وكذلك طلب العضو التأكيد على أنه ،مع كل التغييرات المقترحة للمشروع ،سيبقى إجمالي الفعالية من حيث
التكلفة كما هو .وأوضح ممثل األمانة أن حذف ثالث شركات وإعادة  375,701دوالر أمريكي سيكون لهما تأثير
على الفعالية من حيث التكلفة؛ ومع ذلك ،قد تتغير هذه القيمة ،وستواصل األمانة الرصد في جميع أنحاء المشروع
لضمان استرداد أي انحراف في فعالية التكلفة عن المستوى المعتمد من األموال المخصصة للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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 .297وكان هناك سؤال للمتابعة فيما يتعلق باحتمالية انخفاض االستهالك الكلي بسبب الظروف االقتصادية السائدة
في البلد ،وفي هذه الحالة ،قد يتعين استخدام األموال المرتبطة بالشركات التي أفلست ،بشكل مختلف داخل خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إذا لم تكن الشركات العاملة حاليًا تناول االستهالك المؤهل .والحظ ممثل
اليونيدو أنه حتى اآلن ،استهلكت شركات أخرى استهالك الشركات التي توقفت عن أنشطتها وأنه سيتم رصد الوضع
عن قرب.
 .298وإذ يدرك أن االقتراح معقد نظرا للظروف السائدة في البلد ،وأن األمانة قد حاولت إيجاد أفضل طريقة ممكنة
لضمان استمرار األنشطة في خطة قطاع رغوة البولي يوريثان ،فقد تقرر إجراء مزيد من المناقشة بين العضو المعني
وممثل األمانة وممثل اليونيدو.
.299

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

تأخذ علما بما يلي:
()1

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية؛

()2

أنه قد تم إغالق مؤسستين فرديتين  Hanzadو  Tara Sanat Barfinباستهالك 39.00
طن متري ( 4.29طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب والتمويل المقابل وقدره  348,006دوالرا أمريكيا واستبعدت من المرحلة الثانية؛

()3

أن يونيدو سوف تنقل مؤسستين من التحويل الفردي باستهالك  51.00طن متري (5.61
طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى مشروع
التحويل الجماعي ،وثالث مؤسسات في مشروع التحويل الجماعي باستهالك  97.7طن
متري ( 10.75طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
إلى التحويل الفردي؛

()4

أن مؤسسات  Aysan Sanatو  Forouzanو  Yoosh Electricباستهالك قدره
 66.00طن متري ( 7.27طن من قدرات استنفاد األوزون) من
الهيدروكلورفلوروكربون141-ب قامت بالتحول من مواردها الخاصة قبل بداية المشروع
وقد استبعدت من المرحلة الثانية ،والتمويل المقابل وقدره  375,701دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  26,299دوالر أمريكي سيتم خصمه من الموافقة على
الشريحة الثالثة ليونيدو؛

()5

أنه سيتم خصم مبلغ  126,545دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,393
دوالرا أمريكيا من الموافقة الخاصة بحكومة ألمانيا ،وفقا للمقرر ( 21/80ج)؛

توافق على ما يلي:
()1

تغيير التكنولوجيا من قائمة على المياه إلى السيكلوبنتان سابق الخلط للـ 15مؤسسة صغيرة
ومتوسطة في قطاع الرغاوي التي تتم مساعدتها في المشروع الجماعي ،دون أي تكاليف
إضافية يتكبدها الصندوق المتعدد األطراف؛

()2

على أساس استثنائي ومع أخذ الحالة االقتصادية القائمة في البلد ،إعادة تخصيص الرصيد
البالغ  348,006دوالر أمريكي من المؤسستين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) ()2
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أعاله ،لتغطية التكاليف اإلضافية التي حدثت بسبب التغيرات في الفقرتين الفرعيتين
(أ) ( )3و (ب) ( )1أعاله؛
(ج)

(د)

تطلب إلى يونيدو ويوئنديبي وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا:
()1

أن يقدموا مع كل طلب تمويل شريحة تقريرا تفصيليا بشأن حالة تحويل كل من مشروعات
الرغاوي التي تغطيها المرحلة الثانية ،شامل القدرة االستمرارية المالية ومستوى استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الحالي ،والتكنولوجيا البديلة المختارة وإجمالي التكلفة
من الصندوق المتعدد األطراف ومستوى التمويل المشترك حسب الحالة؛

()2

أن يستمروا في توفير معلومات فور إتاحتها بشأن مؤسسات الرغاوي التي ثبت عدم أهليتها
للتمويل أو التي قد أزالت الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب دون مساعدة من الصندوق
المتعدد األطراف ،أو انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى استهالكها المقابل أو التمويل الموافق عليه؛

()3

أن يقوموا باإلبالغ مقدما عن أي تغيير في التكنولوجيا لكي تدرسه اللجنة التنفيذية وفقا للفقرة
( 7أ) ( )5من االتفاق بين جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية؛

()4

أن تضمن أنه بالنسبة للمؤسسات التي حصلت على تمويل للتحويل خالل المرحلة الثانية
وأغلقت قبل استكمال التحويل يتم نقل المعدات المقابلة الستخدامها في مؤسسات أخرى
مؤهلة للحصول على المساعدة ،وأن أي رصيد لم يتم صرفه تتم إعادته إلى الصندوق
المتعدد األطراف دون المساس بأي مؤسسة أخرى مؤهلة؛

()5

ضمان أنه عندما يتم التحقق من كافة المؤسسات وتخصيص الموارد ،فأي خروج عن نجاعة
التكاليف الموافق عليها لقطاع رغاوي البوليوريتان للمرحلة الثانية ( 6.79دوالر
أمريكي/كغم) ينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية به وتتم تغطيته من األموال المتبقية من المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

أن توافق أيضا على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة -2020
 2022بمبلغ  4,275,180دوالر أمريكي يشمل  1,593,980دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  111,579دوالر أمريكي ليوئنديبي ،و  1,047,035دوالر أمريكي زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  119,092دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا ،و  584,000دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  40,880دوالر أمريكي ليونيدو ،و  504,004دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  60,996دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا و  190,000دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  24,857دوالر أمريكي ليونيب.
(المقرر )74/84

العراق :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
(اليونيب واليونيدو)
.300

قدّم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/52
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.301

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشاأن تنفياذ الشاريحة الثانياة مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق؛

(ب)

توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة إلاى
 31ديسمبر/كانون األول 2020؛

(ج)

(د)

(هـ)

تأخذ علما بأن األمانة قد حدثت االتفاق باين حكوماة العاراق واللجناة التنفيذياة ،علاى النحاو الاوارد فاي
المرفق الخامس والعشرين بالتقرير الحالي ،وبصفة خاصة التذييل -2ألف ليبين جدول التمويل المنقح
وتمديااد فتاارة المرحلااة األولااى ،والفقاارة  16لإلشااارة إلااى أن االتفاااق المعاادل ي ّجااب االتفاااق الااذي تاام
التوصل إليه في االجتماع الرابع والسبعين؛
تطلب إلى حكومة العراق ويونيب ويونيدو أن يقدموا ما يلي:
()1

تقرير استكمال المشروع في االجتماع السابع والثمانين؛

()2

تقرير تحقق مستقل لعام  2019وذلك مع طلب المرحلة الثانية من خطاة إدارة إزالاة الماواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

توافااااق علااااى الشااااريحة الثالثااااة واألخياااارة ماااان المرحلااااة األولااااى ماااان خطااااة إدارة إزالااااة المااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة للعااراق ،وخطااة تنفيااذ الشااريحة المقابلااة لعااام  2020بمبلااغ 473,384
دوالر أمريكي يشمل  220,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الادعم البالغاة  27,634دوالر أمريكاي
ليونيب ،و  210,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  15,750دوالر أمريكي ليونيدو.
(المقرر )75/84

األردن :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) (البنك
الدولي واليونيدو)
 .302أوضح ممثل األمانة ،عند تقديمه للوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53أن بيانات االستهالك
الواردة في تقرير التحقق لعامي  2016و 2017تختلف عن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتريال لهاتين السنتين .وفي أوائل ديسمبر /كانون األول  ،2019قدمت حكومة األردن بيانات المادة  7المنقحة
لعامي  2016و 2017التي تتسق مع نتائج تقرير التحقق لعامي  2016و.2017
.303

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ) اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األردن؛
(ب) الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وخطة تنفيذ شريحة  2021-2020المقابلة ،بقيمة 1,663,211
دوالرا أمريكيا ،وتتألف من  1,013,554دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  70,949دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،و 540,849دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  37,859دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على أساس أن البنك الدولي سيقدم تحديثا في
78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

االجتماع السادس والثمانين عن حالة تنفيذ األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )76/84
ماليزيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة الثانية) (اليوئندييي)
 .304قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54وأشار الى أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا يجري النظر فيه بصفة فردية بعد حذفه من
قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية تحت البند ( 9أ) ،نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء استعراض
المشروعات.
.305

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا؛

()2

أن منشأة سقف آسيا قد غيرت على أساس استثنائي تكنولوجيتها الى السيكلوبنتان التي
يشكل تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي دون أي تكاليف إضافية على
الصندوق المتعدد األطراف؛

أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة  2021-2019بمبلغ قدره
 2,475,225دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  173,266دوالرا أمريكيا لليوئنديبي
على أساس الفهم بمايلي:
()1

في حالة أن تقرير منشئات ،Gai Hin ،Century،Astino ،Allied Foam
 Insulated Box or Roto،Hewgantخالل التنفيذ تغيير التكنولوجيا من
الهيدروفلوروأولفين الى السيكلوبنتان السابقة الخلط ،سيكون لديها المرونة في عمل ذلك
على أساس الفهم بأن عمليات التحويل لن تتأخر ،وأن تكاليف إضافية سوف تتحملها
المنشئات؛

()2

أن تقدم اليوئنديبي تقريرا عن تنفيذ التكنولوجيات المختارة في المنشئات في الفقرة الفرعية
(ب)( )1أعاله ،عن حالة الحظر على استيراد أجهزة التبريد وتكييف الهواء العاملة
بالهيدروكلوروفلوروكربون وفي التصنيع والتركيبات الجديدة ألجهزة التبريد وتكييف
الهواء العاملة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدى تقديم طلب الشريحة الثالثة من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )77/84
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باكستان :إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،المرحلة الثانية) (يونيدو)
.306

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57

.307

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن تعتموووود مشووووروع تحويوووول شووووركة  Symbol Industriesموووون الهيوووودروكلوروفلوروكربون-
142ب/الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الهيدروفلوروأوليفان/ثاني أكسويد الكربون/ثنوائي ميثيول
اإليثر المستخدم في صناعة ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بمبلوغ  619,938دوالر
أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  43,396دوالر أمريكي لليونيدو؛

(ب)

أن تحسووم  4.68طوون موون قوودرات اسووتنفاد األوزون ( 1.69طوون موون قوودرات اسووتنفاد األوزون موون
الهيوووووووووودروكلوروفلوروكربون 22-و  2.99طوووووووووون موووووووووون قوووووووووودرات اسووووووووووتنفاد األوزون موووووووووون
الهيووودروكلوروفلوروكربون142-ب) مووون اسوووتهالك الموووواد الهيدروكلوروفلوروكربونيوووة المتبقوووي
المؤهل للتمويل؛

(ج)

أن تحاط علما ً بما يلي:
()1

أنوووه لووون يكوووون هنووواك اسوووتهالك متبقوووي مووون الهيووودروكلوروفلوروكربون142-ب المؤهووول
للتمويل؛

()2

التووزام حكومووة باكسووتان بفوور حظوور علووى اسووتيراد الهيوودروكلوروفلوروكربون142-ب
ابتووودا ًء مووون  1ينووواير /كوووانون الثووواني  2023وحظووور علوووى تصووونيع رغووواوي البوليسوووترين
المسحوبة بالضغط القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موا أن يوتم االنتهواء مون
مشروع التحويل؛

()3

أنه سيتم تنقيح االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحيث يشمل الموافقة على مقترح المشروع
المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،وحسم أطنان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،وسيتم تقديمه جنبا ً إلى جنب مع طلب تمويل
الشريحة الثالثة في االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )78/84

صربيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الرابعة)
(اليونيدو /اليونيب)
.308

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59

.309

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بما يلي:
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()1

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا؛

()2

وأن األمانة قد حدّثت االتفاق المبرم بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية ،على النحو الوارد
في المرفق السادس والعشرين بالتقرير الحالي ،وتحديداً :الفقرة  14والتذييل  -2ألف،
لتوضيح أن تلك المرحلة األولى ستكتمل بحلول  31ديسمبر /كانون األول 2020
والشريحة الرابعة المطلوبة في عام 2019؛ والفقرة  ،16لإلشارة إلى أن االتفاق المنقح
المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الحادي والسبعين؛

(ب)

وتطلب من حكومة صربيا واليونيدو واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط
بالشريحة النهائية وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛

(ج)

والموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2020 -2019بمبلغ
قدره  36,159دوالر أمريكي ،يتألف من  25,700دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  1,928دوالر أمريكي لليونيدو و  7,550دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  981دوالر أمريكي لليونيب.
(المقرر )79/84

تونس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة واألخيرة)
(اليونيدو/حكومة فرنسا/اليونيب)
 .310قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60مشيرا إلى أن الطلب للشريحة الثالثة واألخيرة
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس يجري النظر فيه بصفة فردية بعد
حذفه من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية تحت البند ( 9أ) ،نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء
استعراض المشروعات.
 .311وأشار أحد األعضاء إلى أنه ،خالل المناقشات التي أجريت مع األمانة والوكالة المنفذة الرئيسية ،تم توضيح
أن برنامج الحوافز الستبدال المعدات المذكورة في الفقرة (20د) من الوثيقة كان مشروعا للمساعدة التقنية وبموجبه لم
يحصل المستخدمون النهائيون على أي أموال.
.312

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما ً بما يلي:
()1

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس؛

()2

والتزام الحكومة بوضع ضوابط صارمة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
للتطبيقات المتعلقة بالمذيبات؛

أن تطلب إلى حكومة تونس ،واليونيدو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة فرنسا تقديم تقارير
مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة األخيرة إلى حين االنتهاء من
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المشروع ،وتقارير التحقق إلى حين الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثامن والثمانين؛
(ج)

الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس وخطة تنفيذ شريحة عام  2020المقابلة ،بقيمة  99,945دوالرا
أمريكيا ،تتألف من  57,500دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  4,025دوالرا أمريكيا
لليونيدو ،و 15,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  1,950دوالرا أمريكيا
لليونيب ،و 19,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  2,470دوالرا أمريكيا لحكومة
فرنسا ،على أساس الفهم بأنه لن يقدم أى أموال أخرى للمستخدمين النهائيين الستبدال المعدات
بموجب المساعدة التقنية.
(المقرر )80/84

تركيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة)
(اليونيدو/اليونيب)
.313

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

.314

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

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

(ب)

أن توافق على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لتحقيق اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير /كانون الثاني  ،2025على
ي تمديد إضافي؛
شرط عدم الموافقة على أ ّ

(ج)

أن تخصم  137.06طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من من
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن تحيط علما بأن األمانة حدثت االتفاق المبرم بين حكومة تركيا واللجنة التنفيذية ،على النحو
الوارد في المرفق السابع والعشرين بالتقرير الحالي ،وال سيما الفقرة  1والتذييل -2ألف ،لإلشارة
إلى تمديد المرحلة األولى واإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فضال عن إضافة
الفقرة  16لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يح ّل مح ّل ذاك الذي أبرم في االجتماع الثامن والستين؛

(هـ)

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا وخطة تنفيذ شريحة الفترة  2020-2019المقابلة بقيمة
 1,598,850دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  111,920دوالرا أمريكيا
لليونيدو ،مع العلم أنّه إذا اختارت تركيا أن تقوم بإعادة تهيئة أجهزة التبريد وتكييف الهواء
المصممة أصال للتشغيل بمواد غير قابلة لالشتعال حتى تستهلك غازات التبريد السامة والقابلة
لالشتعال وأن تقدّم الخدمة التالية إلعادة التهيئة هذه ،فإنها تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر
المتصلة بخيارها هذا على أن تت ّم هذه العملية وفقا للمعاير والبروتوكوالت ذات الصلة.
(المقرر )81/84
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فييت نام :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) (البنك
الدولي وحكومة اليابان)
 .315قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62وذكر أن طلب الحصول على الشريحة الثانية
من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام يجري النظر فيه بصفة فردية
بعد حذفه من قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية في إطار البند ( 9أ) من جدول األعمال،
نظرة عامة على القضايا التي تم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
 .316وتم اإلعراب عن شواغل إزاء تعديل التوصية المقدمة من األمانة بجعل تحويل التمويل وموازنة التكاليف
شريطة استالم التأكيد ،بحلول  15يناير /كانون الثاني  ،2020بأن االستهالك في السنوات  2016و  2017و 2018
على النحو الوارد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال لكي تبين االستهالك
الذي تم التحقق منه لتلك السنوات .وذكر أحد األعضاء أنها لم تكن حالة عدم امتثال ،وقال إنه ال يبدو أن هناك سابقة
أو مبرر لهذه التوصية ،التي ،إذا تمت الموافقة عليها ،قد تعيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وردا ً على ذلك ،قال ممثل األمانة إن البنك الدولي ذكر أنه سيتعاون مع البلد لضمان
توضيح البيانات المستقبلية المبلغ عنها للواردات الفعلية ،بدالً من الكميات المبينة في تصاريح االستيراد .ولم تستلم
األمانة بعد تأكيدًا بأنه قد تم تعديل بيانات األعوام  2016و  2017و  .2018وأضاف كبير الموظفين أن األمانة
أخطرت على الفور الوكاالت المنفذة الرئيسية بأي تباينات بين مجموعات البيانات ،وفي كثير من الحاالت ،قدمت
تفسيرا ً لسبب وجود تباين فيها .ونظرا ً لألهمية الكبيرة لوجود بيانات متسقة ،فقد رأت أنه ينبغي اتخاذ إجراء فيما
يتعلق بالطلب قيد البحث .وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاالت مماثلة في الماضي ،أجاب ممثل األمانة بأن عدة
بلدان كان عليها في السابق تقديم بيانات منقحة .وردا ً على سؤال آخر ،قال ممثل البنك الدولي إن حكومة فييت نام
اعترفت بهذا التباين ،الذي كان أقل من  1في المائة ،وعليها أن تمر بعملية داخلية لتغيير البيانات.
.317

وبعد المناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية على عدم تحديد موعد نهائي الستالم تأكيد تعديل البيانات.

.318

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام؛

(ب)

وأن تحيط علما أيضا ً بأن األمانة قد حدثت التذييل  -2ألف من االتفاق المبرم بين حكومة فييت نام
واللجنة التنفيذية ،على النحو الوارد في المرفق الثامن والعشرين بالتقرير الحالي ،على أساس إعادة
األموال المعتمدة في االجتماع الثاني والثمانين وأنه تمت إضافة فقرة  17الجديدة لكي تبين أن
االتفاق المحدث حل محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والسبعين؛

(ج)

وأن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2020 -2019بقيمة
 2,517,034دوالر أمريكي ،تتألف من  2,179,193دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  152,544دوالر أمريكي للبنك الدولي ،و  163,980دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة بقيمة  21,317دوالر أمريكي لحكومة اليابان ،على أساس أن أمين الخزانة
سيحول التمويل إلى البنك الدولي ويوازن التكاليف المرتبطة بالعنصر الثنائي من جانب حكومة
اليابان فقط بنا ًء على تأكيد من األمانة بأنه تم تعديل االستهالك في السنوات  2016و 2017
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و  2018حسبما ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
لكي يبين االستهالك الذي تم التحقق منه لتلك السنوات.
(المقرر )82/84
المشروعات االستثمارية للهيدروفلوروكربون
كوبا :التحويل من استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ الى البروبان ( )R-290في تصنيع معدات تبريد
المباني في فريوكليما (اليوئنديبي)
.319

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/47

 .320وأعرب الكثير من األعضاء عن تأييدهم للمشروع مشيرين على وجه الخصوص الى الوفورات في الطاقة
التي يمكن أن يسفر عنها هذا التحويل .وأكد العديد من األعضاء االلتزام بتقديم تقرير يتضمن تحليال مقارنا مع
استهالك الكهرباء لتبريد المباني الجديد المعتمد على  R-290وتبريد المباني المعتمد على الهيدروفلوروكربون134-أ
الذي كانت األمانة قد طلبته ولكن لم يمكن تحقيقه إالّ أن ذلك سوف يمثل مدخال مفيدا في نظر المشروع .وتضمنت
الجوانب اإليجابية التي أبرزت التمويل المشترك المقدم من المنشأة وااللتزام بعدم العودة الى الهيدروفلوروكربون-
134أ في المستقبل ،والدعم التقني الذي سيقدمه االتحاد األوروبي وحقيقة أن التكنولوجيا كانت تستخدم على نطاق
واسع في البلدان غير العاملة بالمادة  5والمعروف بمستوى كفاءتها العالي وأدائها الجيد.
 .321وأعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء عدم القدرة على تكرار المشروع وضعف مردودية تكلفته إالّ أن
أعضاء آخرين أشاروا الى أن هناك معلومات مفيدة يمكن اكتسابها حيث أنه ال تتوافر حتى اآلن إالّ خبرات ضئيلة
بمثل هذه المشروعات في اإلقليم .وأضاف أحد األعضاء أن ضعف مردودية التكاليف نشأت عن صغر حجم المنشأة
ومن هنا كان انخفاض اقتصاد الحجم الكبير ،وقال إن المشروع ينطوي على أهمية كبيرة للبلدان المجاورة.
.322

ووافقت اللجنة على إجراء مناقشات غير رسمية بشأن هذه المسألة.

.323

وبناء على ذلك ،أفاد ممثل األمانة أنه على الرغم من المناقشات المستفيضة ،لم يتم التوصل إلى توافق في

اآلراء.
 .324وقررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحول من استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ
إلى البروبان في تصنيع معدات تبريد المباني في فريوكليما.
(المقرر )83/84
البند  10من جدول األعمال :تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر )54/82
 .325عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63مسلطا الضوء على بعض النتائج المحققة
أثناء تحضير التقرير ،بما فيها :الصعوبة في تقييم مرونة التوسع في تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي
منخفضة التي تم الترويج لها في نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ ومدى توافر المعدات أو البدائل في السوق؛
وإمكانية التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير في زيادة أثر نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ واألثر المحدود
للتمويل المشترك من جانب المنتفعين من نظم الحوافز على استخدام أوسع للتكنولوجيات البديلة؛ وتنفيذ التدريب
للفنيين وأنشطة بناء القدرات لدعم تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ والخفض الكبير في تسربات
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الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المحققة من خالل نظام واحد معين للمستخدم النهائي يركز على خفض التسربات في
السوبرماركت.
 .326وعقب العرض ،أدلى عدد من األعضاء بتعليقات على التقرير والنتائج ،قائلين إنه على الرغم من أن المسألة
كانت معقدة ،فإن النهج الصحيح لنظم الحوافز للمستخدمين النهائيين يمكن أن ينتج عنه نتائج مفيدة على مدى تنفيذ
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتطبيق التكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة .كما
سلط األعضاء الضوء على أهمية إدراج نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين في السياسات الصحيحة واإلطار
التنظيمي الصحيح.
 .327وأثار األعضاء عددا من النقاط األخرى التي ينبغي النظر فيها عند تصميم نظم الحوافز للمستخدمين
النهائيين المستقبلية .وسلط أحد األعضاء الضوء على مرونة التوسع المحدودة و جدوى تكلفة نظم الحوافز وشدد على
الحاجة إلى تحديد البارامترات في هذين المجالين من أجل تحسين النتائج .فتقييم القيمة وجدوى التكلفة على األجل
الطويل لنظم الحوافز قد ينطوي على رصد التأخيرات وتحديد أسباب تلك التأخيرات .ولذلك ،ينبغي تصميم منهجية
لتقييم نظم الحوافز ،وينبغي المطالبة بتقديم تقارير مرحلية .وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من المناقشة حول كيفية
مالءمة كل عنصر من نظام حوافز معين في الخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فيما
يتعلق بالعمل مع الفنيين ،وبناء القدرات والجوانب المتعلقة بالسالمة في حالة البدائل القابلة لالشتعال .وتناول العضو
مسألة كيفية تشكيل نظم الحوافز ،قائال إنها كانت مشروعات لمرة واحدة ،ومحددة زمنيا على نحو أكبر ،مثل
المشروعات اإليضاحية أو التجريبية التي تهدف إلى بدء تكنولوجيا أو ممارسة جديدة .ولذلك ،اقترح تسمية نظم
الحوافز بأنها مشروعات "إيضاحية" أو "تجريبية" موجهة إلى المستعملين النهائيين ،وبالتالي سلط الضوء أيضا على
مدتها المحدودة .ومن المهم فهم وتحديد كيفية عمل هذه المشروعات ،والظروف أو البلدان التي يمكن أن تكون أكثر
فائدة فيها ،مثل بلدان االستهالك المنخفض حيث يمكن أال تكون أساسا للتصنيع .وخلص أحد األعضاء قائال إن
المشروعات الموجهة إلى المستعملين النهائيين التي نجحت نجاحا كبيرا مثل برنامج خفض التسربات الذي ذكره ممثل
األمانة يمكن دراسته الستخالص العناصر التي يمكن أن تقدم مثاال تحتذي به البلدان األخرى.
ّ
وأقرت عضوة أخرى بأن هناك تحديات تواجه ضمان النتائج الناجحة لنظم الحوافز ،ولكن الخبرة واألسواق
.328
المتغيرة يمكن أن تقود إلى نتائج إيجابية .ورحبت بفكرة وجود شروط مسبقة لنظم الحوافز ،مثل القواعد والسياسات،
وزيادة التوعية ،وبناء القدرات ،وتنفيذ الممارسات الجيدة .ومن الضروري أيضا ضمان أن مثل هذه الظروف
التمكينية موجودة مبكرا حتى يتم االستفادة من منافع نظم المستخدمين النهائيين .وعالوة على ذلك ،من المهم ضمان
أن التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية احترار عالمي منعدمة أو منخفضة فقط تشكل أهدافا لنظم الحوافز.
 .329وأشار عضو آخر إلى أن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين تتمتع بنجاح مختلط ألن غرضها يمكن أن
يتفاوت على نحو كبير من بلد إلى آخر .فقد استخدمت بعض البلدان نظم الحوافز للتشجيع على تطبيق تكنولوجيات
جديدة ،بينما استخدمتها بلدان أخرى من أجل عدم التشجيع على التسربات أو للوفاء بتدابير االمتثال .ولذك من المهم
تجنب إنشاء نظم حوافز لغرض واحد يمكن أن تقيّد البلدان .واقترح العضو االستعانة بالمقررين  38/26و،44/28
على النحو الذي اقترحته األمانة ،من أجل استعراض وتحديث المبادئ التوجيهية والشروط المسبقة الواردة فيهما ،إذ
أنهما يغطيان مسائل مثل الحاجة إلى ضوابط سليمة ،والحاجة إلى التركيز على االستهالك في قطاع الخدمة ،على
سبيل المثال.
 .330وباإلشارة إلى أن عددا من األعضاء قد أعربوا عن رغبتهم في إضافة صياغة محددة إلى التوصية ،اقترح
أن يجتمع األعضاء المهتمين باألمر مع ممثل األمانة على هامش االجتماع .وأعرب عن القلق بأن الوقت قد ال يكون
كافيا في االجتماع الحالي الستكمال عملية المشاورة والصياغة ،وفي هذه الحالة يمكن تحديد عملية لجمع التقديمات
وتجميعها من األعضاء حتى يمكن تحديث التقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين لعرضها في االجتماع
الخامس والثمانين.
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.331

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير عن نظم حوافز المستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة
الوثيقة
في
الوارد
)54/82
(المقرر
الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63؛

(ب)

أن تنظر في المشروعات المحددة زمنيا والمشروعات اإليضاحية والتجريبية لمرة واحدة الموجهة
إلى المستخدمين النهائيين للتحول إلى البدائل إمكانية احترار عالمي منعدمة أو منخفضة و/أو خفض
استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب المراحل القائمة أو المستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مع تحديد أولوية تلك األنشطة في بلدان االستهالك المنخفض ،على
أساس كل حالة على حدة ،مع األخذ في الحسبان أن الظروف التالية ينبغي أن تكون سائدة قبل أن
توجه المشروعات اإليضاحية والتجريبية إلى المستخدمين النهائيين ،بما يتماشى مع المبادئ
التوجيهية لتحويل المستخدم النهائي في قطاع التبريد التجاري المعتمدة في المقرر :44/28

(ج)

()1

أن يكون لدى البلد رقابة على إنتاج واستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات
التي تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن تكون هذه الرقابة قائمة ومطبقة
فعال ،ومقيدة النتشار مكونات جديدة تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون؛

()2

ينبغي أن يكون االستهالك المتبقي الرئيسي للبلد إنما هو استهالك لقطاع خدمة معدات
التبريد وتكييف الهواء؛

()3

ينبغي تحديد بيانات شاملة عن جميع االستهالك المتبقي وإتاحة هذه البيانات للجنة التنفيذية؛

()4

ينبغي أال تكون هناك أية أنشطة أخرى ممكنة تسمح للبلد بأن يفي بالتزاماته الخاصة
بالرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون ،أو أن يكون السعر المقارن لمستهلكي المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بالقياس إلى مواد التبريد البديلة ،سعرا عاليا لمدة  9أشهر
على األقل وأن يكون من المتوقع استمراره في االرتفاع؛

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى تصميم وتقديم المشروعات اإليضاحية والتجريبية
الموجهة إلى المستخدمين النهائيين على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله:
()1

أن تقدم معلومات عن كيفية تنفيذ البلد إلطار السياسة المحلية لدعم واستدامة إدخال
واستيعاب التكنولوجيا الجديدة و/أو الممارسة الجديدة؛

()2

أن تقدم معلومات عن عدد الشركات في ذلك البلد أو اإلقليم التي يمكن أن تكون مهتمة في
التحول نتيجة للبرنامج الجاري تنفيذه ،وعن إزالة المواد الخاضعة للرقابة وإدخال غازات
التبريد البديلة؛

()3

أن توضح وتقدم المنهجية لتقدير مرونة التوسع المتوقعة للتكنولوجيا البديلة أو الممارسة
المقترحة في ضوء ظروف السوق المحلي؛

()4

أن تدرج خطة إليصال نتائج المشروع إلى أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في
استيعابهم بدون استخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف؛
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()5

أن تحدد أولويات تطبيقات التبريد وتكييف الهواء حيث يمكن أن يسهم المشروع في تسريع
إزالة المواد الخاضعة للرقابة؛

()6

أن تتبع نهجا متدرجا لضمان التنفيذ المبكر للظروف التمكينية التي يمكن أن تزيد من منافع
مثل هذه المشروعات؛

()7

أن تفسر كيف يمكن تنفيذ المشروعات وربطها باألنشطة األخرى لخطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل التدريب ،وبناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل اعتماد
التكنولوجيا البديلة المقترحة بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛

()8

أن تقدم معلومات عن المستوى التقديري للتمويل المشترك من جانب جميع المستخدمين
النهائيين المستفيدين والمشاركين في نظام الحوافز ،ووصف اإلجراءات التي سيتخذونها
للترويج العتماد التكنولوجيا المقترحة؛

()9

أن تضمن أنه إذا كان البلد المشارك في إعادة تهيئة معدات التبريد وتكييف الهواء العاملة
بالهيدروكلوروفلوروكربون إلى غازات تبريد سامة أو قابلة لالشتعال وما يرتبط بها من
الخدمات ،قد قام بذلك على أساس الفهم أنهم سيتولون جميع المسؤوليات والمخاطر
المرتبطة بذلك ،وأن إعادة تهيئة المعدات ستتم فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات
الصلة ،بما يتماشي مع المقررين  17/72و34/73؛

(د)

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير مفصلة عن نتائج مشروعات المستخدمين
النهائيين القائمة والمستقبلية بمجرد استكمال هذه المشروعات ،للسماح لألمانة بإعداد صحائف
حقائق إلرشاد المشروعات المستقبلية؛

(هـ)

أن تطلب إلى األمانة تقديم تحديث للتقرير الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63

في أول اجتماع لعام  2023إلعادة تقييم مدى فعالية المشروعات اإليضاحية والتجريبية الموجهة
إلى المستخدمين النهائيين ،بما في ذلك النتائج المحدثة من المشروعات ،وتحليل فعالية التكلفة،
والمناقشة حول كيفية تأثير المقرر الحالي على مثل هذه المشروعات ،ومالحظات أخرى.
(المقرر )84/84
البند  11من جدول األعمال :نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص
التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر (60/83ج))
 .332عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64التي تحتوي على ملخص للمناقشات حول
مسألة نظم الرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص أعدته اللجنة التنفيذية ،في االجتماع الثالث
والثمانين ،واألطراف ،في االجتماع الحادي واألربعين لمجموعة العمل المفتوحة العضوية وفي االجتماع الحادي
والثالثين لألطراف.
 .333وأشار األعضاء إلى أنه في االجتماع الثالث والثمانين ،لوحظ أن بعض التوصيات في الوثيقة ذات الصلة
يمكن معالجتها على نحو أفضل بواسطة اجتماع األطراف ،ولكن رأى أعضاء آخرون ،وخصوصا ذوي الصلة
بالصندوق ،أن اللجنة التنفيذية يمكن أن تتناولها .واقترح أنه نظرا لغياب إرشادات من االجتماع الحادي والثالثين
لألطراف ،على اللجنة أن تقرر أي توصيات تقع ضمن نطاق اختصاصها وتتناول كيفية العمل بشأنها.
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 .334وأشار أحد األعضاء إلى أن وفده كان قد اقترح في االجتماع الثالث والثمانين أن تقترن طلبات تجديد التعزيز
المؤسسي برسالة يعرب فيها البلد الذي يجري التخفيضات المستدامة إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بعد انتهاء
المشروعات واالتفاقات التي وافق عليها الصندوق ،وطلب أن يضاف اقتراحة إلى التوصيات التي سيتم النظر فيها.
واقترح أيضا إعداد مجموعة من األسئلة للنظر فيها عند استعراض المشروعات.
.335

ووافق األعضاء على مناقشة أخرى للمسائل في فريق غير رسمي في االجتماع الحالي إذا سمح الوقت بذلك.

 .336ونظرا لضيق الوقت ،وافقت اللجنة بعد ذلك
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64إلى اجتماعها الخامس والثمانين.

على

إرجاء

النظر

في

الوثيقة

(المقرر )85/84
البند  12من جدول األعمال :تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر )69/81
.337

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65

 .338وأعرب األعضاء عن تقديرهم للتحليل ،الذي سيدعم الفعالية من حيث التكلفة في عمل اللجنة في المستقبل
ويثبت فائدته بشكل خاص في وضع خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية .وأبرزوا على وجه
الخصوص إمكانية التآزر في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد ،مع مالحظة الفرص المتاحة في قطاعات الرغاوي وأجهزة تكييف
هواء الغرف والتبريد التجاري وصناعة المبردات .وأُقر أيضا باالحتياجات اإلدارية ،وال سيما في ضوء المناقشات
التي ستُعقد في اجتماعات مقبلة بشأن التعزيز المؤسسي ،وبرنامج المساعدة على االمتثال ،ووحدات إدارة
المشروعات ،ووحدات األوزون الوطنية .وفي ضوء حالة عدم اليقين المحيطة باألثر على المؤسسات ،أيّد األعضاء
إعداد تحديث للتحليل لتقديمه إلى االجتماع السابع والثمانين لتقديم مزيد من المعلومات عن اإلنتاج واالستهالك .كما
أعربوا عن اهتمامهم بمواصلة مناقشة طرق دعم اتباع نهج فعال من حيث التكلفة ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
.339

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتحليل المتعلق بانعكاسات التنفيذ الموازي أو المتكامل إلزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65؛

(ب)

وأن تطلب إلى األمانة:
()1

أن تعد تحديثا للتحليل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لالجتماع السابع والثمانين؛
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()2

في ضوء الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65أن تأخذ في االعتبار الفرص
المتاحة للتنفيذ المتكامل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد عند إعداد الوثيقة المتعلقة بتحليل
مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة
التبريد على النحو المطلوب بموجب المقرر .65/83
(المقرر )86/84

البند  13من جدول األعمال :المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال
(أ)
.340

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة :5
مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر (65/83ج) و(د))
عرض ممثل األمانة الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66

 .341واتباعا للمنهج الذي اعتمد في اجتماعات سابقة ،وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال بشأن وضع
مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  ،5مع نفس الميسر (بلجيكا)
لمزيد من مناقشة األمر.
.342

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع الصناعات االستهالكية ،أن تطلب إلى األمانة إعداد
وثيقة ،لالجتماع السادس والثمانين ،تقدم تحليال ومعلومات ،بما في ذلك معلومات مجمعة في شكل
جدول ،عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها ،والفاعلية من حيث
التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات
الفرعية ،بما في ذلك المواد الخاضعة للرقابة التي تم إزالتها والمواد البديلة التي تم إدخالها؛

(ب)

فيما يتعلق بالتخلص ،أن تطلب إلى األمانة إعداد تقرير مجمع لالجتماع الخامس والثمانين ،يصف
أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة  24من المقرر  ،2/XXVIIIمع
مراعاة ما يلي:
()1

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرها ،الوارد في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11والتقرير
المجمع عن مشروعات التخلص من المواد المستنقدة لألوزون الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21؛

()2

المشروعات األخرى ذات
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

المواد

()3

الدروس المستفادة من البنية التحتية والسياسات القائمة التي يمكن أن تستخدم إلنشاء
اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير
المرغوبة؛
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()4

فرص التمويل الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكات.
(المقرر )87/84

(ب)

كفاءة استخدام الطاقة

 .343وافقت اللجنة التنفيذية على إعادة إنشاء فريق اتصال بشأن كفاءة الطاقة الذي تشكل في االجتماع الثالث
والثمانين.
()1

.344

ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة  2من المقرر 5/XXX
لألطراف (المقرر )62/83

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67

 .345ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة لمواصلة المناقشة التى
بدأت في االجتماع الثالث والثمانين.
 .346وبعد ذلك ،أبلغ ميسر فريق االتصال بأن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج بخصوص الجدول بشأن
التمويل اإلضافي ،واقترح أن يتم دراسة المسألة في االجتماع القادم.
 .347وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء ومواصلة المناقشة حول الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر ،2/XXVIII
والفقرة  2من المقرر  5/XXXلألطراف (المقرر  )62/83إلى اجتماعها الخامس والثمانين واستخدام النص الوارد
في المرفق التاسع والعشرين بالتقرير الحالي كأساس لتلك المناقشة.
(المقرر )88/84
()2

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة
استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر
)63/83

.348

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68

.349

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة.

.350

وعقب المناقشة في فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة:
()1

أن تعد ،بالتشاور مع الوكاالت المنفذة ،وثيقة لالجتماع الخامس والثمانين ،يمكن أن توفر
إطارا للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف إمكانية حشد
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الموارد المالية ،على المستويين اإلداري والتشغيلي ،تكون إضافة لتلك المقدمة من
الصندوق المتعدد األطراف ،للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال
المواد الهيدروفلوروكربونية بغازات تبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع
التبريد وتكييف الهواء؛
()2

أن تواصل التبادل غير الرسمي للمعلومات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة،
بما في ذلك إلعداد الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)( )1أعاله.
(المقرر )89/84

()3

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة
فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر (83/82ه) (المقرر )64/83

.351

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69

.352

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة.

 .353وعقب تقرير من ميسر فريق االتصال ،أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالموجز المحدث لتقرير فريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المتعلق بالمسائل المحددة في المقرر
(83/82هـ) (المقرر  )64/83الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69على أن يكون من المفهوم
أن األمانة لن تطلب تحديثا للموجز.
(ج)

الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون( 23-المقرران
 66/83و)67/83

 .354عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70التي تشتمل على ثالثة أجزاء عن
القضايا السياساتية التي أثيرت في مشروعى األرجنتين والمكسيك ،والقضايا السياساتية التي أثيرت في المشروع عن
األرجنتين ،والقضايا السياساتية التي أثيرت في مشروع المكسيك.
 .355وشدد األعضاء على أهمية معالجة القضايا السياساتية في االجتماع الحالي والسيما بالنظر الى أن حكومتي
األرجنتين والمكسيك قد صدقا على تعديل كيغالي وكانتا في حالة امتثال لاللتزامات التي تحققها اعتبارا من  1يناير/
كانون الثاني  .2020وجرى إبراز عدد من االعتبارات من بينها أهمية إسناد مستوى الدعم المالي الى خيار أكبر
مردودية للتكاليف في األوضاع التي لم تخضع فيها انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-للرقابة بالفعل؛
واعتماد تكاليف التشغيل اإلضافية على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-قبل الفترة السابقة بدال من االعتماد عليها
للسنوات القادمة مع مراعاة تحسينات عملية اإلنتاج التي قد تخفض من معدالت التوليد بمرور الوقت؛ وضمان
استدامة إزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون23-؛ ومراعاة الدور الذي تضطلع به السياسات والقواعد الداخلية في
ضمان التدمير المستدام للهيدروفلوروكربون23-؛ ومراعاة أهلية نظم التدعيم إذا كانت هناك حاجة إليها على
اإلطالق .ولوحظ أيضا أن الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-الناشئة عبر إنتاج
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الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يجري تصديره الى بلدان غير عاملة بالمادة  5تثير شواغل جديدة تتطلب اهتماما
دقيقا.
 .356وأعرب العديد من األعضاء أيضا عن شواغل تتعلق بفهم الفقرة  6من المادة  21من بروتوكول مونتريال.
ورؤى أن الفهم الوارد في الوثيقة يمكن أن يؤول على أنه يعني أنه يتعين على األطراف أن تقوم ببساطة باإلبالغ عن
انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-بدال من بذل أقصى الجهود لخفضها باستخدام تكنولوجيات موافق
عليها بحسب ما دعت اليه الفقرة  7من المادة  .21وفي نفس الوقت ،أدرك األعضاء إن اللجنة التنفيذية ال تملك
صالحية أن تقرر ما يشكل امتثاال للفقرة المعنية.
 .357ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمناقشة القضايا ذات الصلة بالرقابة على المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-التي أثيرت في الوثيقة .غير أن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء .وأعرب
أحد األعضاء ،بتأييد من عضوين آخرين ،عن قلقه بأن اللجنة لم تحرز التقدم المطلوب لتمكين األطراف في تعديل
كيغالي من االمتثال لتدبير الرقابة المؤرخ  1يناير/كانون الثاني  .2020ووافقت اللجنة على عقد مناقشات إضافية في
فريق االتصال .وبناء عليه ،أفاد ميسر فريق االتصال أنه على الرغم من المناقشات المهمة ،لم يتمكن الفريق مرة
أخرى من تسوية المشاكل.

مشروع األرجنتين (المقرر )66/83
 .358عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71التي قدمت مقترحا لمشروع للرقابة
واإلزالة بشأن انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في شركة فريو للصناعات في األرجنتين .وكان قد
سبقت مناقشة مقترح المشروع في االجتماع الثالث والثمانين وأعادت اليونيدو تقديمه وفقا للمقرر (66/83ب) .كما
أشار الى أنه سيجري النظر في الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين في إطار البند (9و) من جدول األعمال ،المشروعات االستثمارية؛ وفي حالة
أن ثبتت اللجنة في خيار غلق المنشأة ،أن يعاد رصيد األموال التي ووفق عليها بالفعل لرصد اإلنتاج في المرفق في
إطار المرحلة الثانية الى الصندوق ،وتعديل االتفاق مع اللجنة التنفيذية.
 .359ووافقت اللجنة على إحالة المسألة الى فريق االتصال بشأن الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون.23-
.360

وعقب المناقشة في فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تؤجل نظرها في المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في
األرجنتين إلى االجتماع الخامس والثمانين؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة تقديم تحليل إضافي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله إلى
االجتماع الخامس والثمانين ،استنادا إلى أية معلومات إضافية تقدمها حكومة األرجنتين من خالل
اليونيدو.
(المقرر )90/84
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مشروع المكسيك (المقرر )66/83
 .361عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72التي قدمت خيارات لمقترح المشروع
للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23 -والتخلص التدريجي منها في كويموباسيكوس ،المكسيك.
 .362وقدم ممثل اليونيدو بعد ذلك معلومات إضافية ردا ً على أسئلة من األعضاء .وأوضح أنه على الرغم من عدم
وجود نظام احتياطي في البداية ،استثمرت الشركة في وحدة تدمير قوس البالزما الثانية لهذا السبب على وجه التحديد.
وتم استخدام الوحدة الثانية لتدمير الغاز المفلور كجزء من مشروع إيضاحي في عام  ،2015ولكن ليس منذ ذلك
الحين؛ ال يوجد حاليا ً سوق للنفايات الخطرة أو لتدمير المواد المستنفدة لألوزون ،ولم يتوقع وجودها .وانتقل إلى سؤال
يتعلق باإليرادات التي حققتها الشركة من خالل آلية التنمية النظيفة ،فأبلغ اللجنة أنه تم استثمار هذه األرباح في
مشروعات صناعية ومشروعات خضراء .وردا ً على سؤال حول تفضيل الشركة والحكومة للتدمير في الموقع ،قال
إن تجديد وحدتي تدمير قوس البالزما في الموقع يعتبر أفضل نهج نظرا للوائح المحلية ومخاطر النقل المرتبطة
بالتدمير خارج الموقع ،وكذلك أحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وأخيراً ،وعندما سئل لماذا لم يتم النظر في خيار تحسين عملية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22 -على جدية أكثر،
قال إن الشركة عملت على تحسين العملية على مر السنين ،وتمكنت من خفض معدل توليد المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23 -إلى أقل من  2في المائة ،وأن الوثيقة أوضحت التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة خفض
معدالت االنبعاثات.
 .363وفيما بعد ،أعرب أحد األعضاء عن قلقه فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بآلية التنمية النظيفة ،قائالً إنها آلية
استثمارا لتحقيق ربح للشركة ،مثل أي تبادل تجاري .ومع ذلك ،أكد
قانونية وينبغي اعتبار الدخل من بيع األرصدة
ً
عضو آخر على أنه من المهم معرفة اإليرادات المتولدة ،ألنه كان من الممكن استخدامها لزيادة خفض انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون.23 -
 .364ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشة مشروع المكسيك في فريق االتصال المعني بالرقابة انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون.23 -
 .365وعقب المناقشة في فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء نظرها في المشروع للرقابة على انبعاثات
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23 -في المكسيك إلى االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )91/84
 .366وبناء عليه ،أدلى أحد األعضاء ببيان قائال إنه بالرغم من تاريخ بروتوكول مونتريال يفخر بإنجازاته ،من
المرجح أن االجتماع الحالي سيتم ذكره على أنه فشل لآللية في إيجاد حل من شأنه أن يمكن بلدان المادة  5التي تنتج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-من االمتثال لتدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون .23-فالمادة  10من البروتوكول
تحتوي على االلتزام بتقديم المساعدة المالية لبلدان المادة  ،5ولكن اللجنة التنفيذية فشلت في هذا الصدد .ويشكل ذلك
مشكلة ليس فحسب لبلدان المادة  5التي أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-بل أيضا لجميع بلدان المادة .5
وبالتالي ،سيكون على البلد أن يثير تلك المسألة مع لجنة التنفيذ ومع الفريق العامل المفتوح العضوية.
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البند  14من جدول األعمال :مشروع السياسة العملية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني للمشروعات
المدعومة من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر ( 68/83ج))
.367

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73

 .368وأعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم لعمل األمانة في إعداد الوثيقة وأكدوا على أهمية وجود سياسة
عملية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف .والحظ بعض
األعضاء أن الهدف من السياسة ال ينبغي أن يتمثل في تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني فحسب ،بل المساهمة
أيضا في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .وذُكر أيضا أنه ينبغي رصد تنفيذ السياسة ومراجعتها بانتظام،
لكي يمكن استنباط الدروس المستفادة وإجراء تعديالت إذا لزم األمر.
 .369وقالت إحدى العضوات إنه سيكون من المفيد للجنة التنفيذية اعتماد وثيقة سياسة مستقلة تضم عناصر
السياسيات من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73ويمكن إضافتها كمرفق بتلك الوثيقة .وأعد وفدها
مسودة ،بعد التشاور مع األعضاء اآلخرين ،سيتم عرضها كورقة غرفة اجتماعات .وأكدت على ضرورة إدراج
تعريف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وذكرت أن ذلك منصوص عليه في قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
ضا أن تشير الوثيقة الناتجة إلى "النهج المراعي لالعتبارات الجنسانية" بدالً من
لألمم المتحدة  .2/1997واقترحت أي ً
"النهج المراعي للمنظور الجنساني" .كما أثيرت أهمية تقييم وتنفيذ سياسة تعميم المنظور الجنساني .وكان من
الضروري جمع البيانات المصنّفة حسب الجنس واإلبالغ عنها كلما أمكن ذلك .وعالوة على ذلك ،ينبغي تحديد نقاط
الدخول ليس فحسب على أساس السياسات المطبقة في الوكاالت ،بل أيضا على خبراتها في تنفيذ السياسات الخاصة
بها.
.370

وأعرب العديد من األعضاء اآلخرين عن تأييدهم العتماد وثيقة سياسة مستقلة.

.371

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بمشروع السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق
المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73؛

(ب)

أن توافق على السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق المتعدد
األطراف الواردة في المرفق الثالثين بالتقرير الحالي؛

(ج)

أن تؤكد أهمية تعميم المنظور الجنساني في المشروعات المعانة من الصندوق المتعدد األطراف؛

(د)

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة:
()1

أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله على
مدى دورة المشروع ،بدءا بالمشروعات المقترحة للنظر فيها في االجتماع الخامس
والثمانين؛

()2

أن تقدم معلومات تتعلق بالمنظور الجنساني ،عند إتاحتها ،في التقارير بشأن المشروعات
الجاري تنفيذها والموافق عليها قبل االجتماع الخامس والثمانين؛
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(هـ)

أن تطلب إلى األمانة أن تستعرض تنفيذ السياسة العملية عن تعميم الجنسانية المذكورة في الفقرة
الفرعية (ب) أعاله ،وإعداد تقرير لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثمانين.
(المقرر )92/84

البند  15من جدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
 .372قدم ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/74التي تحتوي
على تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج ،الذي اجتمع ثالث مرات على هامش االجتماع الحالي .وتضمن
التقرير توصيات لنظر اللجنة التنفيذية بشأن قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ،وتحديدا بشأن
تقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  2018والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ونظرا لضيق الوقت ،لم يتمكن الفريق الفرعي من مناقشة مشروع المبادئ
التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء ا لتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،والوثيقة األولية بشأن
التحقق من تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين ،ومشروع المبادئ التوجيهية لقطاع
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأوصى بإرجاء النظر في تلك المسائل إلى اجتماع مقبل.
تقرير التحقق من قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2018
.373

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  2018في الصين؛

(ب)

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم ،إلى االجتماع الخامس والثمانين ،تقرير التحقق المحدث لعام
 2018عن طريق إضافة تحقق لمرة واحدة يؤكد أن خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في
سوكيان كاييان كان مدمجا رأسيا مع اإلنتاج في المرفق الالحق.
(المقرر )93/84

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المقررات 71/81
و 89/82و)72/83
.374

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة بموجب مبلغ  23مليون دوالر أمريكي الموافق
عليه بموجب المقرر (71/81ب) وتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

(ب)

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم ،في االجتماع السادس والثمانين ،تقريرا مرحليا عن األنشطة
المنفذة باستخدام المبلغ  23مليون دوالر أمريكي الموافق عليه بموجب المقرر (71/81ب).
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(المقرر )94/84
مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون
(المقرر (70/83ب))
 .375قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من
إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )95/84
الوثيقة األولية عن التحقق من تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين
(المقرر (71/83ج))
 .376قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الوثيقة األولية عن التحقق من تطبيقات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )96/84
المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .377قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )97/84

البند  16من جدول األعمال : :مسائل أخرى
تواريخ وأماكن االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين و السابع و الثمانين و الثامن و الثمانين للجنة
التنفيذية
.378

قدّمت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/83/Inf.2

 .379وردا ً على سؤال ،قالت إنه ،وفقا للمقرر  ،74/83بما أن المكان المقترح لالجتماع السادس والثمانين لم يكن
مركز عمل تابع لألمم المتحدة ،فسيكون هناك فرق في التكلفة قدّر بمبلغ  70,000دوالرا أمريكيا .وسيتم تحديث هذا
التقدير في عام  2020بمجرد حساب تكاليف تذاكر السفر ومعدل بدل اإلقامة اليومي .وكانت المناقشات بشأن المسألة
بين حكومة أوزبكستان واألمانة جارية تمشيا مع إجراءات األمم المتحدة.
 .380وأشار أحد األعضاء إلى أن تواريخ االجتماع السادس والثمانين تتعارض مع تواريخ الدورة السادسة
والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،التي كان مقررا عقدها من  9إلى
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 19نوفمبر/تشرين الثاني  .2020وأشار الرئيس إلى أن الخيار البديل تمثل في عقد االجتماع في الفترة من  2إلى 6
نوفمبر/تشرين الثاني  2020في مونتريال.
 .381وفيما يتعلق بالتواريخ المقترحة لالجتماع السابع والثمانين ،أشير إلى أن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر
األطراف في اتفاقية بازل ،واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام واالجتماع العاشر لمؤتمر
األطراف في اتفاقية ستكهولم كان من المقرر عقدها بالتعاقب في الفترة من  17إلى  28مايو /أيار .2021
.382

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

التأكيد على قرارها بعقد اجتماعها الخامس والثمانين في الفترة من  25إلى  29مايو /أيار 2020
في مونتريال ،كندا ،في مكان يتم تحديده الحقا؛

(ب)

أن تعقد اجتماعها السادس والثمانين في الفترة من  2إلى  6نوفمبر/تشرين الثاني  2020في
مونتريال ،كندا ،في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ،مع تغيير التواريخ والمكان المتفق
عليهما بموجب المقرر 74/83؛

(ج)

أن تعقد اجتماعها السابع والثمانين في الفترة من  28يونيه /حزيران إلى  2يوليه /تموز  ،2021في
مونتريال ،كندا ،في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛

(د)

أن تعقد اجتماعها الثامن والثمانين في الفترة من  15إلى  19نوفمبر /تشرين الثاني  ،2021في
مونتريال ،كندا ،في مكان يتم تحديده الحقا.
(المقرر )98/84

البند  17من جدول األعمال :اعتماد التقرير
 .383اعتمدت اللجنة التنفيذية التقرير الحالي على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/L.1

البند  18من جدول األعمال :اختتام االجتماع
 .384عقب التبادل المعتاد للمجامالت ،اختتم االجتماع في الساعة  5:30مساء الجمعة ،الموافق  20ديسمبر/
كانون األول .2019
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ  1991ﺇﻟﻰ ) 2020ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ :

3,646,804,658
0
172,783,460
229,405,339
0
21,841,581

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ
ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ*
ﺩﺧﻞ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ
ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

4,070,835,037

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ **ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻲ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ

934,058,333
342,171,526
933,708,074
1,279,657,911
3,489,595,844

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )(2021 -1991

138,303,006
9,556,982
3,762,848
1,699,806

ﺗﺸﻤﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2021
ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ )(2021-2003
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )(2019-1999
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(2010-1998
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ )(2004-2003

104,750
172,783,460

ﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2004
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ

32,463,020

ﺧﺴﺎﺋﺮ /ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

3,848,269,717
222,565,321

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ
ﻣﻮﺍﻝ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺫﻭﻧﺎﺕ ﺻﺮﻑ:

2019
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻭﻟﺔ

0
0
-

ﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
222,565,321
ﺫﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ )ﺍﻟﺼﻴﻦ( ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ  1.182.233ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ )*(
ﺲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2018ﺇﻟﻰ  2021ﻭ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ(**).
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ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ  /ﻭﺻﻠﺖ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﺫﻭﻧﺎﺕ ﺻﺮﻑ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ

1991-1993
235,029,241
206,611,034
4,366,255
0
210,977,289
0
24,051,952
89.77%

1994-1996
424,841,347
381,555,255
11,909,814
393,465,069
8,098,267
31,376,278
92.61%

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :2ﻣﻮﺟﺰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2020-1991ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
399,640,706
368,028,480
474,000,001
440,000,001
472,567,009
377,140,516
340,179,456
418,221,079
407,980,375
418,444,981
13,689,195
18,717,866
47,349,203
21,302,696
21,358,066
0
)(0
0
390,829,712
358,897,322
465,570,282
429,283,071
439,803,048
405,792
32,471,642
0
0
0
8,810,995
9,131,159
8,429,719
10,716,930
32,763,961
97.80%
97.52%
98.22%
97.56%
93.07%

2012-2014
396,815,725
376,819,026
12,165,681
)(0
388,984,707
3,477,910
7,831,018
98.03%

2015-2017
436,198,530
414,760,085
14,072,029
0
428,832,114
1,301,470
7,366,416
98.31%

2018-2020
498,513,206
305,092,850
7,852,655
0
312,945,505
1,486,792
185,567,701
62.78%

1991-2020
4,145,634,247
3,646,804,658
172,783,460
0
3,819,588,118
47,241,873
326,046,129
92.14%

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

10,544,631

6,615,053

8,836,637

8,015,261

229,405,339

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

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ

217,743,036

423,288,168

485,712,161

484,354,955

486,330,908

405,812,320

404,921,996

401,404,170

439,451,585

321,815,739

4,070,835,037

1991-1993
235,029,241
210,977,289
89.77%
217,743,036
24,051,952
10.23%

1994-1996
424,841,347
393,465,069
92.61%
423,288,168
31,376,278
7.39%

1997-1999
472,567,009
439,803,048
93.07%
485,712,161
32,763,961
6.93%

2000-2002
440,000,001
429,283,071
97.56%
484,354,955
10,716,930
2.44%

2003-2005
474,000,001
465,570,282
98.22%
486,330,908
8,429,719
1.78%

2006-2008
368,028,480
358,897,322
97.52%
405,812,320
9,131,159
2.48%

2009-2011
399,640,706
390,829,712
97.80%
404,921,996
8,810,995
2.20%

2012-2014
396,815,725
388,984,707
98.03%
401,404,170
7,831,018
1.97%

2015-2017
436,198,530
428,832,114
98.31%
439,451,585
7,366,416
1.69%

2018-2020
498,513,206
312,945,505

1991-2020
4,145,634,247
3,819,588,118
92.14%
4,070,835,037
326,046,129
7.86%

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

14,994,041

138,777,685

10.23%

7.39%

6.93%

2.23%

1.58%

1.61%

1.55%

1.26%

0.26%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻫﻲ :ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ  ،ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ ،ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ  ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ  ،ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻴﺎ  ،ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ  ،ﻻﺗﻔﻴﺎ  ،ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ  ،ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ،

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

321,815,739
185,567,701

3.35%
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 3ﻣﻮﺟﺰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2020-1991ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019

ﺍﻟﻄﺮﻑ

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

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

164,488
0 118,987
1,610,907
92,382,190
93,993,098
131,790
42,498,761
44,445,051
0
311,683
1,666,395
0
544,515
3,834,988
0
52,950,716
55,181,048
0
1,955,477
2,068,810
10,764,533
138,107,800
155,851,704
0
1,427,655
1,677,155
0
1,294,195
1,402,528
287,570
14,497,905
14,785,475
161,053
34,997,175
36,630,061
0
909,157
1,004,990
399,158
27,078,451
28,626,776
16,873,136
287,935,878
317,054,514
71,518,266
357,251,431
445,874,691
0
16,652,913
26,432,727
0
16,166
18,666
46,494
9,172,070
9,624,231
0
1,601,567
1,659,567
0
16,173,297
17,017,630
70,453
3,824,671
19,179,221
18,239,731
219,771,716
249,371,526
19,675,349
697,812,197
758,606,808
0
1,825,183
2,306,516
0
286,549
286,549
0
1,210,830
1,336,831
0
409,666
427,333
0
1,382,995
2,057,463
0
3,759,984
3,921,317
0
332,205
485,539
0
326,072
351,239
0
83,996,118
87,730,952
0
12,391,247
13,066,581
0
35,431,674
37,571,342
0
16,915
16,915
113,000
23,893,045
26,125,545
47,935
20,170,430
21,365,524
0
3,177,136
4,104,470
666,676
35,029,735
151,376,735
0
60,231
67,731
71,976
459,245
531,221
16,523
4,967,714
5,387,403
0
2,960,610
3,172,277
30,000
3,763,691
3,793,691
6,439,137
124,355,479
136,951,449
1,574,353
52,148,111
56,131,797
1,913,230
57,086,502
61,872,733
0
49,086
164,899
0
5,764
293,245
0
1,303,750
11,040,359
0
559,639
559,639
565,000
277,124,381
288,936,881
21,567,191
878,787,490
937,021,347
0
246,606
1,006,574
172,783,460
3,646,804,658
4,145,634,247
0
0
47,241,873
172,783,460
3,646,804,658
4,192,876,120

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

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
45,501
0
1,814,500
1,354,712
3,290,473
2,230,333
113,333
6,979,371
249,500
108,333
0
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
17,104,994
9,779,814
2,500
405,667
58,000
844,333
15,284,097
11,360,079
41,119,262
481,333
0
126,000
17,667
674,468
161,333
153,334
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
0
2,119,500
1,147,160
927,334
115,680,324
7,500
0
403,167
211,667
0
6,156,833
2,409,333
2,873,001
115,813
287,481
9,736,609
0
11,247,500
36,666,666
759,968
326,046,129
47,241,873
373,288,002

ﺧﺳﺎﺋﺭ/ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ=ﻣﻛﺳﺏ
0
3,744,079
292,517
0
0
2,307,848
0
-377,309
158,056
55,419
726,085
75,496
53,180
-57,827
-4,990,716
8,277,206
-1,340,447
0
-76,259
51,238
956,817
0
8,206,467
0
0
0
-2,483
0
0
15,647
15,485
-572
-0
405,014
1,700,590
0
1,129,253
131,573
0
6,576,265
3,429
0
207,776
0
0
3,472,311
920,904
-1,751,190
0
0
0
0
1,577,170
0
0
32,463,020

*

ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﻛﻨﺪﺍ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  39ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  40ﻭ ﻫﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ  1.208.219ﻭ  6.449.438ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻮﺽ  1.300.088ﻭ  6.414.880ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.

***

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ 5ﻭ  39ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﺒﻠﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2004ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  5.764ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻓﻘﻂ.

**
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :4ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2020-2018ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

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

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
45,501
17,669,001
5,443,500
453,501
423,501
6,690,999
339,999
22,083,999
748,500
324,999
2,601,000
4,415,499
287,499
3,447,501
36,736,500
48,303,999
3,561,000
7,500
1,217,001
174,000
2,532,999
3,251,001
28,336,500
71,890,118
1,443,999
378,000
53,001
544,500
483,999
120,999
75,501
11,204,499
2,025,999
6,419,001
6,358,500
2,963,499
1,391,001
23,346,999
22,500
1,209,501
635,001
18,470,499
7,227,999
8,619,000
30,000
778,500
33,742,500
109,808,592
174,000
498,513,206
1,486,792
499,999,998

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
0
17,669,001
3,629,000
0
218,167
4,460,666
226,666
14,092,666
499,000
216,666
2,601,000
2,943,666
191,666
2,298,334
24,378,000
26,067,082
0
5,000
811,334
116,000
1,688,666
0
16,604,659
30,680,453
962,666
252,000
35,334
363,000
322,666
0
50,334
7,469,666
1,350,666
4,279,334
4,239,000
1,816,338
463,667
15,465,293
15,000
806,334
423,334
11,120,935
4,818,666
5,746,000
0
0
22,495,000
73,141,925
58,000
305,092,850
0
305,092,850

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ
0
0
0
0
0
0
0
1,011,962
0
0
0
0
0
0
113,000
5,072,800
0
0
0
0
0
0
371,762
90,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,192,731
0
0
0
0
0
0
0
7,852,655
0
7,852,655

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
45,501
0
1,814,500
453,501
205,334
2,230,333
113,333
6,979,371
249,500
108,333
0
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
17,164,117
3,561,000
2,500
405,667
58,000
844,333
3,251,001
11,360,079
41,119,265
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
120,999
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
1,147,161
927,334
7,881,706
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
30,000
778,500
11,247,500
36,666,667
116,000
185,567,701
1,486,792
187,054,493

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ) 1.295.383ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻭﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) 191.409ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ()*(
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

39,843,501

24,849,460

0

0

14,994,041
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :5ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2020ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

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

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
15,167
5,889,667
1,814,500
151,167
141,167
2,230,333
113,333
7,361,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
16,101,333
1,187,000
2,500
405,667
58,000
844,333
1,083,667
9,445,500
24,395,167
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
40,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
10,000
259,500
11,247,500
36,666,667
58,000
166,666,666

6,756,667

381,962

0

15,167
0
1,814,500
151,167
141,167
2,230,333
113,333
6,979,371
249,500
108,333
0
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
16,101,333
1,187,000
2,500
405,667
58,000
844,333
1,083,667
9,445,500
24,395,167
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
40,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
10,000
259,500
11,247,500
36,666,667
58,000
159,528,037

13,281,167

867,000

0

0

12,414,167

5,889,667

381,962

867,000

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :6ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2019ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

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

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
15,167
5,889,667
1,814,500
151,167
141,167
2,230,333
113,333
7,361,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
16,101,333
1,187,000
2,500
405,667
58,000
844,333
1,083,667
9,445,500
24,395,167
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
40,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
10,000
259,500
11,247,500
36,666,667
58,000
166,666,666

11,247,500
36,666,667
58,000
143,387,377

2,182,533

13,281,167

12,002,627

0

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

0

15,167
0
0
151,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,062,784
1,187,000
0
0
0
0
1,083,667
0
16,724,098
0
0
0
0
0
40,333
0
0
0
0
0
0
463,667
99,373
0
0
0
0
0
0
10,000
259,500
0
0
0
21,096,756

0

1,278,540

5,889,667
1,814,500
141,167
2,230,333
113,333
7,031,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
13,186,016

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ

330,000

1,852,533

2,500
405,667
58,000
844,333
9,445,500
7,671,069
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
7,682,960
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :7ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2018ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

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

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
15,167
5,889,667
1,814,500
151,167
141,167
2,230,333
113,333
7,361,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
16,101,333
1,187,000
2,500
405,667
58,000
844,333
1,083,667
9,445,500
23,099,784
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
40,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
10,000
259,500
11,247,500
36,475,258
58,000
165,179,874
1,486,792
166,666,666

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

5,889,667
1,814,500
77,000
2,230,333
113,333
7,061,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,132,500
12,881,066

300,000

113,000
3,220,267

2,500
405,667
58,000
844,333
7,159,159
23,009,384
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
828,505
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
4,964,102
2,409,333
2,873,000

371,762
90,400

1,192,731

11,247,500
36,475,258

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ*
0
5,288,160
154,948,806
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ) 1.295.383ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻭﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) 191.409ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ()*(
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

13,281,167

154,948,806

5,288,160

0

11,979,833

0

0

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
15,167
0
0
151,167
64,167
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,187,000
0
0
0
0
1,083,667
1,914,579
0
0
0
0
0
0
40,333
0
0
0
0
0
159,328
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
259,500
0
0
58,000
4,942,909
1,486,792
6,429,701

1,301,334
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :8ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2017-2015ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ

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

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ*
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
48,504
12,574,443
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
436,198,530
1,301,470
437,500,000

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
48,504
12,574,443
4,838,190
0
226,348
6,050,769
284,955
18,091,677
763,926
284,955
2,340,276
4,092,453
242,517
3,146,643
32,748,542
34,636,101
0
6,063
1,612,731
163,698
2,534,289
0
24,877,303
65,359,260
733,611
284,955
54,567
442,590
491,094
64,670
72,756
10,028,028
1,533,912
5,159,523
5,583,927
2,873,811
1,370,214
14,114,660
18,189
1,036,755
606,288
16,850,406
5,820,378
6,347,850
0
0
31,399,728
94,948,529
0
414,760,085
0
414,760,085

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,161,226
8,659,026
0
0
0
0
0
0
2,090,450
320,073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666,676
0
0
0
1,174,578
0
0
0
0
0
0
0
14,072,029
0
14,072,029

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

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
0
0
0
242,517
113,174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
-0
-0
3,868,128
0
0
0
0
2,400,906
0
0
0
0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
18,189
600,227
0
-0
90,942
7,366,416
1,301,470
8,667,886

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )*(
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

28,956,382

25,169,335

666,676

0

3,120,371
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 9ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2017ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ((
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
ﻗﺒﺮﺹ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ
ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ
ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮﻍ
ﻣﺎﻟﻄﺔ
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
ﺭﻭﻣــﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻁﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
TOTAL
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
16,168
4,191,481
1,612,730

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
32,083,333
30,314
145,833,333

139,394,183

3,999,846

-0

0
0
0
80,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
0
30,314
2,439,305

9,652,127

8,649,728

0

0

1,002,399

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

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

831,004
2,886,342

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

-0

2,021
537,577
54,566
844,763
8,706,751
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698

282,500

24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950

10,466,576
32,083,333

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 10ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2016ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

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

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
31,233,927
30,314
144,983,927
849,406
145,833,333

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
16,168
4,191,481
1,612,730
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,018,799
11,545,367

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

-0

2,021
537,577
54,566
844,763
7,463,801
21,753,838
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,260,436
6,063
345,585
202,096
4,833,750
1,940,126
2,115,950

1,525,450
139,273

666,676

1,174,578

10,466,576
31,233,927

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ*
135,900,182
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )*(
9,652,127

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

284,457
2,886,342

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

135,900,182

7,983,052

6,676,776

-0

6,676,776

-0

666,676

0

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
0
0
0
80,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
6,063
200,076
0
0
30,314
2,406,970
849,406
3,256,376

1,002,399
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 11ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2015ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
31,631,269
30,314
145,381,269
452,064
145,833,333

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
16,168
4,191,481
1,612,730

9,652,127

8,536,555

ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ
2,016,923
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
94,985
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
6,030,559
ﻛﻨﺪﺍ
254,642
ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
94,985
ﻗﺒﺮﺹ
780,092
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
1,364,151
ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ
80,839
ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
1,048,881
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
11,257,491
ﻓﺮﻧﺴﺎ
11,545,367
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
2,021
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ
537,577
ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
54,566
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ
844,763
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
8,706,751
ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
21,712,311
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
244,537
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
94,985
ﻻﺗﻔﻴﺎ
18,189
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
147,530
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
163,698
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮﻍ
32,335
ﻣﺎﻟﻄﺔ
24,252
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
3,342,676
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
511,304
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
1,719,841
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
1,861,309
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
957,937
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
456,738
ﺭﻭﻣــﺎﻧﻴﺎ
4,927,112
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
6,063
ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ
345,585
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
202,096
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
6,008,328
ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
1,940,126
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
2,115,950
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻁﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
10,466,576
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
31,631,269
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ*
ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
139,465,721
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ*
139,465,721
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )*(
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

0
0
0
80,839
113,174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
-0
30,314
2,520,142
452,064
2,972,206

45,765
2,886,342

282,500
180,800

3,395,407
3,395,407

0

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ

0

1,115,572
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 12ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2014-2012ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
35,720
9,863,697
4,342,476
76,542
214,317
5,485,501
193,906
16,364,653
164,729
234,728
1,780,874
3,755,655
204,112
2,888,180
31,244,394
40,914,185
3,526,029
5,103
1,484,912
214,317
2,541,190
1,959,472
25,508,856
63,937,981
128,906
193,906
45,925
331,681
459,251
86,747
15,308
9,465,679
1,393,062
4,444,532
4,225,112
2,607,527
903,194
8,174,672
15,308
724,596
525,588
16,211,570
5,429,370
5,766,155
10,206
443,943
33,698,837
84,522,090
51,028
396,815,725
3,477,910
400,293,635

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
35,787
9,863,697
4,342,476
0
0
5,485,501
193,906
16,364,653
164,729
234,728
1,780,874
3,755,655
204,112
2,888,180
30,502,388
32,731,348
1,175,343
5,103
1,484,912
214,317
2,541,190
0
24,700,925
62,396,024
128,906
193,906
45,925
331,680
459,251
86,747
15,308
9,465,679
1,393,062
4,444,532
4,225,112
2,607,528
903,194
5,449,782
15,308
724,596
525,588
15,320,620
5,429,370
5,766,155
0
0
33,698,837
84,522,090
0
376,819,026

ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
ﻗﺒﺮﺹ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ
ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ
ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮﻍ
ﻣﺎﻟﻄﺔ
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
ﺭﻭﻣــﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻁﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ*
376,819,026
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )*(
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

18,635,395.71

13,634,658.23

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
742,006
8,182,837
0
0
0
0
0
0
807,931
1,541,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890,950
0
0
0
0
0
0
0
12,165,681

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

12,165,681

0

-

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
-67
0
0
76,542
214,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,350,686
0
0
0
0
1,959,472
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
2,724,891
0
0
0
0
0
0
10,206
443,943
0
0
51,028
7,831,018
3,477,910
11,308,928

-

5,000,737.48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex I
Page 13
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 13ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ) 2014ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  16ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ
1,828,500
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
64,635
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
5,454,884
ﻛﻨﺪﺍ
164,729
ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
78,243
ﻗﺒﺮﺹ
593,625
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
1,251,885
ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ
68,037
ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
962,727
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
10,037,699
ﻓﺮﻧﺴﺎ
5,455,225
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
1,701
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ
494,971
ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
71,439
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ
847,063
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
7,762,821
ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
21,193,682
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
128,906
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
64,635
ﻻﺗﻔﻴﺎ
15,308
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
110,560
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
153,084
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮﻍ
28,916
ﻣﺎﻟﻄﺔ
5,103
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
3,155,226
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
464,354
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
1,481,511
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
1,408,371
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
869,176
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
301,065
ﺭﻭﻣــﺎﻧﻴﺎ
2,724,891
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
5,103
ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ
241,532
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
175,196
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
5,403,857
ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
1,809,790
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
1,922,052
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻁﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
11,232,946
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
28,619,010
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
121,399,754
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ*
121,399,754
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )*(
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

11,907
3,287,899
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
64,635
5,454,884
164,729
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
10,414,798
13,638,062
1,175,343
1,701
494,971
71,439
847,063
653,157
8,502,952
21,312,660
128,906
64,635
15,308
110,560
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
869,176
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
1,809,790
1,922,052
3,402
147,981
11,232,946
28,619,010
17,009
132,912,645
714,323
133,626,968

11,907
3,287,899
1,447,492

6,211,799

5,453,183

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ

377,099
2,688,494

ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ

-0

740,131
118,979

3,924,703

)(0

3,924,703

0

0

0

ﺍﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪﺩﺓ
0
0
0
25,514
71,439
0
0
)(0
0
0
0
0
0
0
)(0
5,494,343
1,175,343
0
0
0
0
653,157
)(0
0
)(0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
)(0
)(0
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
7,588,188
714,323
8,302,512

758,616
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2019الجدول :14سجل أذونات الصرف للفترة  2019-2004الى غاية  16ديسمير /كانون األول 2019
االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

2004 - 2012
2004 - 2012
Dec.2013

2013
2014

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

كندا
فرنسا
فرنسا
فرنسا

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ (بالفئة األصلية)

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

تاريخ التحويل

الوكالة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

دوالر كندي

37,801,368.39

31,377,892.52

37,822,572.11

يورو

70,874,367.37

87,584,779.29

70,874,367.37

يورو

7,436,663.95

10,324,398.10

يورو

7,026,669.91

9,755,199.00

أمين الخزانة
أمين الخزانة

تاريخ القبض

2005 - 2012

قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة
(دوالر أمريكي)

34,479,816.33

3,101,923.81

93,273,116.31 2006 - 2013

5,688,337.02

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
-

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

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

9,121,815.12

9,121,815.12
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االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ (بالفئة األصلية)

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 األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

الوكالة

تاريخ التحويل

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة
(دوالر أمريكي)

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

-

الرصيد

13,638,061.59

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

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
أمين الخزانة

1,637,249.30

2013-02-12

2,194,077.79

)(78,932.48

الرصيد

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

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

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

)(0.00

الرصيد

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

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

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

0.00

الرصيد

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

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

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

1,443,170.89

2017-11-14

1,443,170.89

2018-02-15

1,443,170.86

2018-08-10

0.00

الرصيد

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
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

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
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االستالمــات
سنة المشاركة

البلد األصلي

تاريخ التسليم

2017-01-13

2017

ألمانيا

رمز أذن الصرف

BU 117 1000 01

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ (بالفئة األصلية)

يورو

8,424,308.00

قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب
اليونيب

تاريخ التحويل

الوكالة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة
(دوالر أمريكي)

11,545,367.08

Balance

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

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

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

0.00

2003-12-08

2004

هواندا

D 11

دوالر أمريكي

3,364,061.32

3,364,061.32

2004-11-17

2003-12-08

2005

هواندا

D 11

دوالر أمريكي

3,364,061.32

3,364,061.32

2005-12-05

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

1,786,417.11

2005-08-23

5,359,251.32
3,572,834.20

أمين الخزانة
أمين الخزانة

Feb. 2006
2006-07-24

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

3,364,061.32

2004-11-17

3,364,061.32

-

3,364,061.32

2005-12-05

3,364,061.32

-

2,166,550.02

380,132.91

1,207,260.68

2005-08-23

3,621,782.04

6,303,711.64 Feb. 2006

944,460.32

3,621,782.04

4,473,383.73

900,549.53

12,943,645.39

2,225,142.76

2006-07-24

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

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

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

-

920,000.00

2007-10-25

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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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  2021 ، 2020 ،2019ﻭ 2022

10
1100

1299
1300

1330
1333
1334
1336
1335
1399

)2019(1

2020

2021

2022

ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ*

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

1199
1200

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ

ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ )(D2
ﻧﺎﺋﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ )(D1
ﻣﻮﻅﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(P4
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ )(P5
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ )(P5
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ )(P5
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ )(P5
ﻣﻮﻅﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )(P4
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ )(P5
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )(P5
ﻣﻮﻅﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(P3
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ )(P4
ﻣﻮﻅﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(P4
ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ )(P2
ﻣﻮﻅﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(P3
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ

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

318,764
314,581
222,402
284,275
284,275
284,275
284,275
256,229
255,055
284,275
174,710
188,620
221,519
152,012
152,012

3,365,232

3,466,189

3,570,175

3,677,280

ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻮﻥ
01
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﺦ...
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
01
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ )(G7
02
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ )(G7
03
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G6
04
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G6
05
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G5
06
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )(G6
07
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G5
08
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ )(G6
09
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ )(G5
10
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ )(G7
11
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G5
12
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ )(G7
13
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G5
14
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(G5
15
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )(G7
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

75,000
75,000

75,000
75,000

75,000
75,000

75,000
75,000
119,825
113,380
95,060
88,759
113,381
93,810
100,634
76,674

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
-

88,759
88,759
86,174
-

974,824

1,004,068

1,034,190

1,065,216

355,800
355,800

355,800
355,800

355,800
355,800

355,800
355,800

18,800

18,800

18,800

18,800

ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ

730,400
730,400
730,400
730,400
1,795,616
1,764,590
1,734,468
1,705,224
') (1ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﺎﻡ  2018ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  97,506ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ 79,849 :ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﺍﻟﺒﻨﺪ  1334ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(؛ ﻭ 7,734ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﺍﻟﺒﻨﺪ  4102ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(؛ ﻭ 8,100ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،ﻭﺧﻼﻓﻪ )ﺍﻟﺒﻨﺪ
 5101ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(؛ ﻭ 1,823ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ )ﺍﻟﺒﻨﺪ  5401ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(.
)*( .ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ  1100ﻭ 1300ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  301,265ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﺪﺍ *
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ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
2019
1600

1699
1999
20
2100

2200

2999
30
3300

3999
40
4100

ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺳﻤﻴﺔ
01
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ
02
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ )(4
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻁﻦ
01
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )59/51ﺏ((
02
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻁﻦ
01
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
02
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
01
ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
02
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )(2
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
01
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
02

4199
4200

4299
4300

ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
01
ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺎﺕ
02
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺍﻟﺮﻓﻮﻑ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ(
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
01

4999
50
5100

5199
5200
5299
5300

5399
5400

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

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
2022

208,000
50,000

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

258,000
5,805,896

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

15,000

15,000

15,000

15,000

150,000

150,000

150,000

150,000

165,000

165,000

165,000

165,000

7,000

7,000

7,000

7,000

10,530

10,530

10,530

10,530

17,530

17,530

17,530

17,530

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

870,282

870,282

870,282

870,282

870,282
906,662

870,282
906,662

870,282
906,662

870,282
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

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

10,710
10,710

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

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

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻌﻘﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

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

ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 2022-2019

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

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

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

73,637

73,637

73,637

73,637

16,800

16,800

16,800

16,800

ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 2022-2019

16,800
145,247
7,384,674
414,393
7,799,067
7,799,067
0

16,800
145,247
7,522,805
426,825
7,949,630
7,949,630

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻘﻂ

ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

01
5499
5999

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
2020

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
2021

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ

16,800
145,247
7,120,365
390,605
7,510,970
7,510,970
0

16,800
145,247
7,250,567
402,323
7,652,890
7,652,890
)(0

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )(%9
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺯﻳﺎﺩﺓ/ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
** ﻳﻌﻮﺽ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ  625.246ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  (2018ﻭﻳﻐﻄﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺳﻴﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  54.526ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
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Annex III

ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ:

YYYY

ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻟﻒ .ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ  -ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺎء – ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(
ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ :ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

1

ﺍﻹﻳﺮﻭﺳﻮﻝ

ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ .ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ11 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ12 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ113 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ114 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ115 -
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ .ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺎﻟﻮﻥ1211-
ﻫﺎﻟﻮﻥ1301-
ﻫﺎﻟﻮﻥ2402-
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ13 -
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻮﺭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ133 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225ca -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225cb -
2
ﺃﺧﺮﻯ
2
ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺎء
ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲl
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
1
2
3

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ(
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﺪﻡ ﺗﻮﺿﻴﺤًﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ )ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ  -ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  +ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ(
ً

1

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻈﺮ
)ﺍﻟﻴﻮﻡ/ﺍﻟﺸﻬﺮ/ﺍﻟﺴﻨﺔ(

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

3
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ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ:

YYYY

ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ،ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ  -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(
ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ :ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻳﺮﻭﺳﻮﻝ

ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
5
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
3

ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ

ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻈﺮ
)ﺍﻟﻴﻮﻡ/ﺍﻟﺸﻬﺮ/ﺍﻟﺴﻨﺔ(

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

4

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ32 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ41 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ125 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134a -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143a -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152a -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ227ea -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236cb -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236ea -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236fa -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245ca -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245fa -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ365mfc -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ10mee-43 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(use) 23 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
1
ﺧﻠﻄﺎﺕ )ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ(
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) R-404Aﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%44=125 -
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،134a=4% -ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
(143a=52%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) R-407Aﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%20=32 -
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،%40=125-ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
(143a=40%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) R-407Cﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%30=32 -
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،%25=125-ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
(143a=52%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) R-410Aﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%50=32 -
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(%50=125-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) R-507Aﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%50=125 -
ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(143a =50%-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) R-508Bﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،%46=23125 -ﻭ 0.00
(PFC-116=54%
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺃﺧﺮﻯ:
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺃﺧﺮﻯ:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺃﺧﺮﻯ:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 245fa -ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 365mfc -ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻭﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1
ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺰﻳﺞ ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺗﻢ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ2 .
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻻ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ3 .
ﻗﺪﻡ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ )ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ  -ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  +ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ( ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ( 4
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺍ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ5.

2
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ﺍﻟﺒﻠﺪ:

XXXX

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ -ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ  /ﻛﻐﻢ(
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ )ﻋﺮﺽ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  -ﺟﺎﻫﺰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ(

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ133 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225ca -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225cb -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ32 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ41 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ125 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134a -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143a -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152a -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ227ea -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236cb -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236ea -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236fa -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245ca -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245fa -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ365mfc -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ10mee-43 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 245fa -ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 365mfc -ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ R-404A
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ R-407A
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ R-407C
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ R-410A
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ R-507A
ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ R-508B
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ
ﺍﻷﻳﺰﻭﺑﻴﻮﺗﺎﻥ )ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(600a -
ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﺎﻥ )ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(290 -
ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺑﻨﺘﺎﻥ
ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(:
1

ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ )ﻓﻮﺏ( ﺃﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
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ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ:

YYYY

ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ  -ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻣﻸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻠﺪﻙ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﻓﻖ ﺃﻧﺘﺞ )ﺻُﻨﻊ( ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ

1

ﻣﺤﺠﺘﺰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ23 -

2

ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺔ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﻙ

2

ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻩ

1

ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ،ﺳﻮﺍء ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﺧﺮ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 1
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  1ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ 2

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex III

ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ:

YYYY

ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء  -ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻣﻸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻠﺪﻙ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﻓﻖ ﺃﻧﺘﺞ )ﺻُﻨﻊ( ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
2
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ
ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺳﻮﺍء
ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﺃﻡ ﻻ .ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ

ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﻙ

0.00
0.00
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻳﺸﻴﺮ "ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﺃﻡ ﻻ .ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ 1
.ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ 2
.ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .ﻭﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ 3
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ 4

0.00

ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
3
ﻣﺴﺒﻖ

ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻫﺎ
4
ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﺴﺒﻖ

ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻫﺎ

0.00

0.00

0.00

5

ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
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ﺍﻟﺒﻠﺪ:

XXXX

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻭ  -ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  /ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

6
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﺑﻼﻍ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺗﻤﻮﻳﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
-1
ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﺮﺣﻠﻴًﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴًﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ )ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ( ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺳﻨﻮﻳًﺎ
ً
1
ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
-2
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .5ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ،ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻀﺎ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ .ﻭﺗُﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻳ ً
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
-3

ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ ُﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ
-4
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  1ﻣﺎﻳﻮ /ﺃﻳﺎﺭ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ) 9/74ﺏ( ) .(4ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻞء ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ.
-5

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء – ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺎء

ﺑﺎء.

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ  -ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎﺕ(؛
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء – ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،(13-ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ( ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻮﺭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ(؛
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺎء )ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ(
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ (23-ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﺟﻴﻢ.

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﺸﺤﻦ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺮ
ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) (FOBﺃﻭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ.

ﺃﻟﻒ.




 1ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﺨﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ،ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16) .ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ  22ﻭ.(23
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ……………. .
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ﺍﻟﻘﺴﻢ

ﺩﺍﻝ .ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(23-

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ.

ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،23-ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23-ﻓﻘﻂ.
ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23-ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.

ﻫﺎء.

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(23-

ﻭﺍﻭ.

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  /ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،23-ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺍﻓﻖ
ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23-ﻓﻘﻂ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23-ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻜﻞ
ﻣﺮﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻊ.
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﺩﻳﺔ

ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ .ﻭﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ﻁﻮﻋﻴﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﻝ ﻭﻫﺎء ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻓﻘﻂ.
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
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 7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .7ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ" ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﻟﻒ ﻭﺑﺎء ﻭﻫﺎء.
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ "ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ" ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺈﺟﺮﺍء
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  /ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ  /ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ.
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
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ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ "ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ" ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ" ﻣﻄﺮﻭ ًﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ
"ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ" ﺯﺍﺋﺪ "ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ" .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ
"ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ" ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺩﺍﺋ ًﻤﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻗﺪ
ﻳﺴﺠﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ" ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex IV


 -10ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
 -11ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻞء ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
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ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻞء ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ:
•

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻓﻘﻂ .ﻳﺘﻢ ﻣﻞء ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ 0
)ﺻﻔﺮ(

•

ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ .ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

•

ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺫﻛﺮ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

•

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ"

 -13ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻕ.
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻟﻒ -

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺎء

 -14ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎﺕ( ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء )ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 13-ﻭﺭﺍﺑﻊ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻮﺭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ( ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ
)ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺎء )ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﺗﻢ ﺗﻈﻠﻴﻞ
ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ.
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Annex IV
ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄ ﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴ ﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ

ﺍﻟﺒﻠ ﺪ:

YYYY

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻟﻒ .ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ  -ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫ ﺎء – ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ )ﺑ ﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤ ﺘﺮﻱ(
ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ :ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺩﺧ ﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳ ﺎ ﻏ ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ

1

ﺍﻹﻳﺮﻭﺳ ﻮﻝ

ﺍﻟﺮﻏ ﺎﻭﻯ

ﺍﻟﺘﺒﺮﻳ ﺪ

ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﺼ ﻨﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟ ﻒ .ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺮﺑﻮﻥ11 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺮﺑﻮﻥ12 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺮﺑﻮﻥ113 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺮﺑﻮﻥ114 -
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺮﺑﻮﻥ115 -
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻟ ﻒ .ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﻫ ﺎﻟﻮﻥ1211 -
ﻫ ﺎﻟﻮﻥ1301 -
ﻫ ﺎﻟﻮﻥ2402 -
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑ ﺎء ،ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ ﺮﺑﻮﻥ13 -
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﺑ ﺎء ،ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ
ﺭﺍﺑ ﻊ ﻛﻠﻮﺭﻳ ﺪ ﺍﻟﻜ ﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﺑ ﺎء ،ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ
ﻛﻠﻮﺭﻭﻓ ﻮﺭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴ ﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ133 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225ca -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225cb -
ﺃﺧﺮﻯ

2
2

ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫ ﺎء
ﺑﺮﻭﻣﻴ ﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴ ﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲl
ﺍﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ
1
2
3

ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ
ﻋﺎﻣ ﻞ ﺍﻟﺘﺼ ﻨﻴﻊ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤ ﺬﻳﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘ ﺒﺮ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺑﺮﻭﻣﻴ ﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴ ﻞ
ﻏ ﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎﺕ
ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﻲ
ﻭﻣﻌﺎﻟﺠ ﺎﺕ ﻣ ﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠ ﺎﺕ ﻣ ﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸ ﺤﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸ ﺤﻦ

ﺍﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ

ﺍﻹﻧﺘ ﺎﺝ

ﺍﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ

ﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺮﺍﺩ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻠﻴ ﻂ ﻣ ﻦ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛ ﺜﺮ ،ﻳﺠ ﺐ ﺫﻛ ﺮ ﻛﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪﺓ
ﺍﺫﻛ ﺮ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ
) ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ(
ﻗ ﺪﻡ ﺗﻮﺿ ﻴﺤًﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻛﻪ ) ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺮﺍﺩ  -ﺍﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ  +ﺍﻹﻧﺘ ﺎﺝ( ﻣﺨﺘﻠﻒً

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ﺇﻥ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺔ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻈ ﺮ
)ﺍﻟﻴ ﻮﻡ/ﺍﻟﺸ ﻬﺮ/ﺍﻟﺴ ﻨﺔ(

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

 -15ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻳﺮﻭﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
)ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻭﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ .ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺪﺓ
"ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ" ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ.
 -16ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 -17ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ .ﻭﻳﺠﺐ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ.
 -18ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩﺍ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ "ﺃﺧﺮﻯ".
ﺴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
 -19ﻗُ ِ ّ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ .ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻀﺎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ "ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ" ﻭ
"ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ" .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻳ ً
"ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ" ﺗﺤﺖ ﺃﻋﻤﺪﺓ "ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ  /ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  /ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ" .ﻭﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ".
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 -20ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺤﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ" ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺣﺼﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ " ﺣﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ".
 -21ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻈﺮ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪء ﺍﻟﺤﻈﺮ".
-22

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ".

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء -

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ

 -23ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄ ﺮﻱ ) ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴ ﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ

ﺍﻟﺒﻠ ﺪ:

YYYY

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ،ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ  -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ )ﺑ ﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤ ﺘﺮﻱ(
ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ :ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺩﺧ ﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳ ﺎ ﻏ ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻳﺮﻭﺳ ﻮﻝ

ﺍﻟﺮﻏ ﺎﻭﻯ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﺤ ﺮﻳﻖ
ﺃﺧ ﺮﻯ

ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ
ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ32 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ41 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ125 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134a -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143a -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152a -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ227ea -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236cb -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236ea -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236fa -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245ca -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245fa -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ365mfc -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ10mee -43 -
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(use ) 23 -
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ

ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ

ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳ ﺪ
ﺍﻟﺘﺼ ﻨﻴﻊ
5
ﺗﻜﻴﻴ ﻒ ﺍﻟﻬ ﻮﺍء ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ

ﺍﻟﻤ ﺬﻳﺒﺎﺕ

ﺃﺧﺮﻯ

3

ﺍﻹﻧﺘ ﺎﺝ

ﺍﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ

ﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺮﺍﺩ

ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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ﺇﻥ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ
ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻈ ﺮ
)ﺍﻟﻴ ﻮﻡ/ﺍﻟﺸ ﻬﺮ/ﺍﻟﺴ ﻨﺔ(

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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1

ﺧﻠﻄ ﺎﺕ ) ﻣ ﺰﻳﺞ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ(
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) R-404Aﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%44 =125 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،134a=4% -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(143a=52% -
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) R-407Aﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%20 =32 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%40 =125 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(143a=40% -
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) R-407Cﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%30 =32 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%25 =125 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(143a=52% -
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) R-410Aﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%50 =32 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(%50 =125 -
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) R-507Aﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%50 =125 -
ﻭﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(143a =50%-
ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) R-508Bﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،%46 =23125 -
ﻭ (PFC-116=54%
ﺃﺧ ﺮﻯ:
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ﺃﺧ ﺮﻯ:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
ﺃﺧ ﺮﻯ:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 245fa -ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 365mfc -ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻔ ﺮﻋﻲ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ﺍﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺎﺕ  /ﺍﻟﻤ ﺰﻳﺞ ،ﻳﺠ ﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﻜ ﺮﺭ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ .ﻭﻟﺘﻘ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄ ﺮﻱ ،ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠ ﻎ ﺍﻟﺒﻠ ﺪﺍﻥ ﻋ ﻦ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳ ﺔ ﻭﻛﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺎﺕ  /ﺍﻟﻤ ﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ،ﻣ ﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋ ﻦ ﻛﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ 1
ﺇﺫﺍ ﺗ ﻢ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣ ﺰﻳﺞ ﻏ ﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳ ﻲ ﻏ ﻴﺮ ﻣ ﺪﺭﺝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺠ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤ ﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋ ﻼﻩ ،ﻳ ﺮﺟﻰ ﺫﻛ ﺮ ﺍﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺰﺝ ﺗ ﻢ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮﺩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ2 .
ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ ﺍﻟﻼﺗ ﻲ ﻻ ﺗﻨ ﺪﺭﺝ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﺍ ً ﺿ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺠ ﺪﻭﻝ3 .
ﻗ ﺪﻡ ﺗﻮﺿ ﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ) ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺮﺍﺩ  -ﺍﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ  +ﺍﻹﻧﺘ ﺎﺝ( ﻣﺨﺘﻠﻔً ﺎ )ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ ﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ( 4
ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻛ ﺎﻥ ﺗﻮﻗ ﻒ ﺍﻻﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﺼ ﻨﻴﻊ ﻣﺘﻮﺍﻓ ﺮﺍ ،ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤ ﻮﻉ5.

5

4
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 -24ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺧﻠﻄﺎﺕ  /ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺫﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻧﻘﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮﺓ.
 -25ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻠﻴﻂ  /ﻣﺰﻳﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ  /ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ "ﺃﺧﺮﻯ" ﻭﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ
"ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ".
 -26ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻠﻴﻂ  /ﻣﺰﻳﺞ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻛﻤﻮﻛﻮﻧﺎﺕ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻛﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻟﻒ.
-27

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ.

 -28ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻳﺮﻭﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ )ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻭﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ "ﺃﺧﺮﻯ" .ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺪﺓ "ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ"
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ.
 -29ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء .ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ "ﺃﺧﺮﻯ" .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺃﺧﺮﻯ".
 -30ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ .ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
 23ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﺩﺍﻝ ﻭﻫﺎء ﺃﺩﻧﺎﻩ.
 -31ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻘﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻂ  /ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
 -32ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ"؛ ﻭﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ" ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ "ﺑﺎء".
 -33ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺤﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ" ،ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺣﺼﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ "ﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ".
 -34ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪء ﺍﻟﺤﻈﺮ".
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ -

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ

 -35ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
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ﺍﻟﺒﻠﺪ:

XXXX

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ -ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﺍﻟﺴ ﻌﺮ ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣ ﺮﻳﻜﻲ  /ﻛﻐﻢ(
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ

ﺳ ﻌﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ
) ﻋ ﺮﺽ ﺇﻟﻜ ﺘﺮﻭﻧﻲ  -ﺟﺎﻫﺰ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻓ ﺮﺍ(

ﺍﻷﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

1

ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123 -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ133 -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225 -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225ca -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ225cb -
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺔ ﺳ ﺎ 0.00
ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 23 -ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ(
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ32 -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ41 -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ125 -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134 -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ134a -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143 -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ143a -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152 -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ152a -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ227ea -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236cb -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236ea -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ236fa -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245ca -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ245fa -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ365mfc -
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ10mee -43 -
0.00
0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 245fa -ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ 0.00
0.00
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 365mfc -ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴ ﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ 0.00
ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺔ R-404A
0.00
0.00
ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺔ R-407A
0.00
0.00
ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺔ R-407C
0.00
0.00
ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺔ R-410A
0.00
0.00
ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺔ R-507A
0.00
0.00
ﺍﻟﺨﻠﻄ ﺔ R-508B
0.00
0.00
ﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ
ﺍﻷﻳﺰﻭﺑﻴﻮﺗ ﺎﻥ )ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(600a -
0.00
0.00
ﺍﻟﺒﺮﻭﺑ ﺎﻥ )ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(290 -
0.00
0.00
ﺍﻟﺒﻨﺘ ﺎﻥ
0.00
0.00
ﺍﻟﺴ ﻴﻜﻠﻮﺑﻨﺘﺎﻥ
0.00
0.00
ﺑﺮﻭﻣﻴ ﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴ ﻞ
0.00
0.00
ﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ ﺍﻷﺧ ﺮ )ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭﻱ(:
0.00
0.00
0.00
0.00
1
ﻳ ﺮﺟﻰ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻷﺳ ﻌﺎﺭ ﻫ ﻲ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ ﻅﻬ ﺮ ﺍﻟﺴ ﻔﻴﻨﺔ ) ﻓﻮﺏ( ﺃﻭ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 -36ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) .(FOBﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ".
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 -37ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) ،(FOBﻁﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺑﻼﻍ ،ﻁﻮﻋﻴﺎ ،ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) (FOBﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ) 4/68ﺏ( ).((4
 -38ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ .ﺳﻴﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﻳﺤﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪًﺍ ﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.
-39

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ".
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ23 -

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ -

 -40ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﻓﻖ ﺃﻧﺘﺞ )ﺻﻨﻊ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ.
ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄ ﺮﻱ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴ ﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ

ﺍﻟﺒﻠ ﺪ:

YYYY

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ  -ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ  -ﺑﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻋ ﻦ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺑ ﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤ ﺘﺮﻱ(
ﺻ ﻨﻊ( ﻣ ﻮﺍﺩ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺭﺟﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﺟﻴ ﻢ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻣ ﻸ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﻓﻘ ﻂ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺑﻠ ﺪﻙ ﺃﻧﺘ ﺞ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻣ ﻦ ﺃﻱ ﻣ ﺮﻓﻖ ﺃﻧﺘ ﺞ ) ُ

ﻣﺤﺠ ﺘﺰ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ23 -

1

ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺔ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳ ﻴﻄﺔ ﺩﺍﺧ ﻞ ﺑﻠ ﺪﻙ

2

ﻣﺤﺘﺠ ﺰ ﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮﻩ

2

1

ﻳﺠ ﺐ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰ ،ﺳ ﻮﺍء ﻟﻠﺘ ﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺳ ﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﺧ ﺮ ،ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ 1
ﻟ ﻦ ﻳﺘ ﻢ ﺍﺣﺘﺴ ﺎﺏ ﻛﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰ ﻟﻠﺘ ﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻤ ﻮﺍﺩ ﻭﺳ ﻴﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺇﻧﺘ ﺎﺝ ﻭﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎﺩﺓ  1ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳ ﺎﻝ 2

 -41ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﺧﺮ .ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  1ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
 -42ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ "ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ" ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺧﺼﻢ ﻛﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﻙ" ،ﺃﻭ " ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻩ" .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ "ﺍﻟﻨﻘﻲ )ﺍﻟﻒ(" ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
 1ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ.
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء -

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ(23 -

 -43ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﻓﻖ ﺃﻧﺘﺞ )ﺻﻨﻊ( ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﻁﻮﻋﻴﺎ.
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ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﺘﻘ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄ ﺮﻱ ) ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ(
ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻣﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ

ﺍﻟﺒﻠ ﺪ:

YYYY

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء  -ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ  -ﺑﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻋ ﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 23 -ﺑ ﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤ ﺘﺮﻱ(
ﺻ ﻨﻊ( ﻣ ﻮﺍﺩ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺭﺟﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﺟﻴ ﻢ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺮﻓﻖ ﻭﺍﻭ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻣ ﻸ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﻓﻘ ﻂ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺑﻠ ﺪﻙ ﺃﻧﺘ ﺞ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﻣ ﻦ ﺃﻱ ﻣ ﺮﻓﻖ ﺃﻧﺘ ﺞ ) ُ
ﺍﻷﻋﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﻣ ﺎﺩﻱ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴ ﺔ
ﺍﺳ ﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﺭﻣ ﺰ ﺍﻟﺘﻌ ﺮﻳﻒ

ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪﺓ
ﺇﻟ ﻰ ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ
ﺳ ﻮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﺓ ﺃﻡ ﻻ.
ﺬ

ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﺓ

2

ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﺓ ﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻛﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺳ ﻴﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠ ﺎﺯ
ﻣﺴﺒﻖ

ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ

ﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺳ ﻴﻄﺔ
ﺩﺍﺧ ﻞ ﺑﻠ ﺪﻙ

0.00
0.00
0.00
ﺍﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ
ﻳﺸﻴﺮ "ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪﺓ" ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﺓ ﺃﻡ ﻻ .ﻭﻻ ﻳ ﺬﻛﺮ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﺴ ﻢ ﺩﺍﻝ 1
.ﻳﺠ ﺐ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﻫ ﺪﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﺴ ﻢ ﺩﺍﻝ 2
.ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻣ ﻮﺍﺩ ﺃﺧ ﺮﻯ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ .ﻭﻳﺠ ﺐ ﺫﻛ ﺮ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﺴ ﻢ ﺩﺍﻝ 3
ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟ ﺘﻲ ﺗ ﻢ ﺗ ﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ 4

3

ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰﺓ
ﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠ ﺎﺯ
ﻣﺴﺒﻖ

ﻛﻤﻴ ﺔ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

4

ﻟﺘ ﺪﻣﻴﺮﻫﺎ

0.00

0.00

0.00

 -44ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ،ﻳﺠﺐ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﻔﺮ
ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ .ﻭﻳﺸﻴﺮ "ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ" ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 23 -ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺤﺘﺠﺰﺓ ﺃﻡ ﻻ؛ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ .ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩ ﺗﺤﺖ "ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ" ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ.
 -45ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺳﺎﺑﻖ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ.
 -46ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻤﻮﺩ "ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺳﺎﺑﻖ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﻝ.
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻭ -

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  /ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

 -47ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ )ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ(
ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 1

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 3

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ2

2

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 4

ﺧﻠﻄﺎﺕ ﺯﻳﻮﺗﺮﻭﺑﻴﻚ
R-401A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -

34%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -

53%

R-401B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -

28%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

61%

R-401C

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124 -

52%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

33%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290

R-402A
R-402B
R-403A
R-403B

2%
2%
5%
5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

38%
60%
75%
56%

R-404A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

44%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

4%

R-405A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ

6%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

45%

R-406A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

4%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

R-407A
R-407B
R-407C
R-407D
R-407E
R-407F
R-407G

40%
70%
25%
15%
15%
30%
2.50%

R-408A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

47%

R-409A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

25%

R-409B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

25%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ

41%
40%
20%
52%
70%
60%
40%
95%
7%
15%

10%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-
PFC-218
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ218-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
143a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
143a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ22-




2

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،UNEP/OzL.Pro.30/11ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ .11

10

13%
11%
15%
60%
38%
20%
39%
52%
7%
55%
20%
10%
23%
15%
25%
30%
2.5%
46%
60%

65%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
C318

43%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 5

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 6
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ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ
R-410A
R-410B

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
50%
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
55%
ﻭﻥ125-

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
50%
ﻭﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
45%
ﻭﻥ32-

R-411A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1270

1.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

87.50%

R-411B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1270

3%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

94%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 3

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
3%
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a

11%

25%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

70%

PFC-218

5%

3%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

88%

PFC-218

9%

R-414A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

4%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

28.50%

R-414B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

1.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

39%

R-412A
R-413A

R-415A
R-415B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

82%
25%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-

R-416A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

1.50%

R-417A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

3.40%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

46.60%

R-417B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

2.70%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

79%

R-417C

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

1.70%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

19.50%

R-418A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290

1.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

96%

R-419A

HCE-170

4%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

77%

R-419B

HCE-170

3.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

48.50%

12%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

88%

R-420A
R-421A
R-421B

58%
85%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

9.50%

75%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ142b-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ142b-

16.5%

18%

39.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a

59%
50%
18.3%
78.8%
2.5%
19%
48%

42%
15%

R-422A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

3.40%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

85.10%

R-422B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

3%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

55%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
42%
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a

11.5%

11

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ51% -
22
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭ
ﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ50% -
22

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 5

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 6
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R-422C

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
3%
600a

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
82%
ﻭﻥ125-

R-422D

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

3.40%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

65.10%

R-422E

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

2.70%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

58%

R-423A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

52.50
%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ227ea-

47.50%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 3
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛ
ﺭﺑﻮﻥ134a-

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
39.3%
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a

31.5%

R-424A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

1%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

0.90%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ601a-

R-425A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

69.50
%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ227ea-

12%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

18.5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ 50.5
ﻛﺮﺑﻮﻥ% 125-

R-426A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

1.30%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
601a

0.60%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-

5.10%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a

93%

R-427A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

25%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
143a

10%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

15%

R-428A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290

0.60%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

1.90%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-

77.5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
143a

20%

R-429A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

30%

60%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a

10%

R-430A
R-431A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290

24%
71%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 5

15%

0.6%

HCE-170

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 6

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a

47%

76%
29%

R-434A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

2.80%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

63.20%

R-435A

HCE-170

80%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-

20%

R-437A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

1.40%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
601

0.60%

R-438A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

1.70%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
601a

0.60%

R-439A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600a

3%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

47%

R-440A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
290

0.60%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

1.60%

R-442A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

31%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

30%

R-444A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-

5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

12%

R-444B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-

10%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

41.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
134a

16%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
143a

18%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
19.5%
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
44.20%
 45%ﻛﺮﺑﻮﻥ-
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-
134a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
50%
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
97.8%
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
5%
227ea
3%
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-
152a
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
83%
1234ze
)(E
78.5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
48.50%
1234ze
)(E
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8.5%

31%
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ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ2

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 1

R-445A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

9%

R-744

R-446A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

3%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

68%

R-447A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

3.50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

68%

R-447B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

8%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

68%

R-448A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

26%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

21%

6%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 3
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
85%
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
29%
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
28.50%
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
24%
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
7%
1234ze
)(E

R-449A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

24.70
%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

25.70%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

24.30%

R-449B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

24.30
%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

27.30%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

25.20%

R-449C

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

20%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

29%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

20%

R-450A
R-451A
R-451B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

42%
10.20
%
11.20
%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234ze (E)-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-

R-452A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

R-452B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

7%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

67%

R-452C

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

61%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

12.50%

R-453A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
600

0.60%

R-454A
R-454B
R-454C
R-455A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

68.90
%
21.50
%
21.50
%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
23.2%
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
31%
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf

25.3%

88.80%

59%

35%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

26%

89.80%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf

20%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 5

58%

11%

HC-601a

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 4

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 6

0.60%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
26%
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
26.5%
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf
30%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ125-

20%

65%
31.10%
78.50%
75.50%

R-456A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

45%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

6%

R-457A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ

12%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ

18%

R-744

3%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
)1234ze (E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ 70%
49%

13

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
 53.80%ﻛﺮﺑﻮﻥ-
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
227ea
134a

5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ20% -
32
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ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 1

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 3

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ2
ﻭﻥ32-

ﻭﻥ152a-
R-458A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

4%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

61.40%

R-459A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

68%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-

26%

R-459B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-

21%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-

69%

R-460A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

52%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

14%

R-460B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-

25%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

20%

ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234yf
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
227ea
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234ze
)(E
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻦ-
1234ze
)(E

ﺧﻠﻄﺎﺕ ﺯﻳﻮﺗﺮﻭﺑﻴﻚ
R-500
R-501
R-502
R-503
R-504
R-505
R-506
R-507A
)(AZ-50
R-508A

ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ12-
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ12-
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ115-
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ13-
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ115-
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ12-
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ114-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ125-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ23-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ23-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

73.80
%
25%
51.20
%
59.90
%
51.80
%
78%
45%
50%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ23-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ32-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ31-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ31-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ143a-

26.2%
75%
48.8%
40.10%
48.20%
22%
55%
50%

39%

PFC-116

61%

46%

PFC-116

54%

46%

PFC-218

54%

44%

PFC-218

56%

5%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ152a-

95%

R-513A
(XP10/DR)11

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

44%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-

56%

R-513B

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ134a-

41.50
%

R-515A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ227ea-

12%

R-508B
R-509
)(TP5R2
R-509A
R-512A

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234yf-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴ
ﻓﻴﻦ1234ze -
)(E

58.50%
88%

ﺧﻠﻄﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

14

13.5%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 4
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
236fa

0.60%

6%

10%

22%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

12%

27%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

28%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 5

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

20.50%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 6
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ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
45%
ﻭﻥ125-

FX 20
FX 55

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

60%
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ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

50%

Daikin Blend

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ23-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ

FRIGC
Free Zone

2%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
ﻛﺮﺑﻮﻥ32-

28%

39%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134-ﺃ

59%

19%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ 134-ﺃ

79%

GHG-HP

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

65%

GHG-X5

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

41%

NARM-502

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

90%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

82%

NASF-S-III

3

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
55%
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
40%
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
47%
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ-
142ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑ
ﻭﻥ 152-ﺃ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮ
ﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 3

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮ
ﻥ 600-ﺃ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ 70%
ﻥ124-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
2%
600a3%

2%

ﺷﺤﻮﻡ
31%

15%
5%
4.75%

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 4%

600aﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
40%
ﻛﺮﺑﻮﻥ-
227ea
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ
5%
ﻛﺮﺑﻮﻥ23-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭ
ﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮ 9.50%
ﻥ124-




 3ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻬﺎﻟﻮﻥ.

15

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
600a-

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
600a-

4%

3.75%

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 5

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ 6
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ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ

ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ
MAR/PHA/79/INV/27

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

1

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  85ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻰ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﻣﻦ ﺍﻟ ُﻤﻘﺮﺭ ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﻫﺎﻳﺘﻲ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﻔﺎﻕ
 HAI/PHA/76/INV/22ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﺍﻟ ُﻤﻘﺮﺭ ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
DRC/PHA/79/PRP/42

1
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ALG/SEV/73/INS/81
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ANT/SEV/73/INS/16
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ANT/PHA/73/PRP/17
ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ
BOT/SEV/76/INS/19
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
CAF/SEV/68/INS/23
ﺗﺸﻴﻠﻲ
CHI/PHA/76/TAS/191
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
DMI/SEV/80/INS/23
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
DMI/SEV/81/INS/24
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRC/PHA/79/PRP/43
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRC/SEV/77/INS/41
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ
GRN/PHA/62/TAS/18
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ
GRN/PHA/77/TAS/22
ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
GUA/PHA/75/TAS/50
ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
GUA/PHA/81/TAS/52
ﻏﻴﺎﻧﺎ
GUY/PHA/77/TAS/29
ﻫﺎﻳﺘﻲ
HAI/PHA/68/TAS/18
ﻫﺎﻳﺘﻲ
HAI/PHA/76/TAS/21

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
(2016/11-2014/12

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
(2016/12-2015/1
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
(2018/7-2016/6
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ
(2014/12-2013/1
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ( ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
(2020/5-2018/6
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
(2018/12-2017/1
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
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ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻫﺎﻳﺘﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(2017/10-2015/11 :
HAI/SEV/75/INS/20
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻧﺎﻭﺭﻭ
ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺤﺞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
NAU/PHA/74/TAS/10
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺎﻭﺭﻭ(
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻧﺎﻭﺭﻭ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(2016/7-2014/8 :
NAU/SEV/72/INS/09
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻴﺮﻭ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
PER/PHA/80/TAS/54
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺑﻴﺮﻭ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(2019/12-2018/1 :
PER/SEV/80/INS/56
ﻁﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻗﻄﺮ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
QAT/PHA/65/TAS/17
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻗﻄﺮ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
QAT/PHA/73/PRP/20
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
) SAU/SEV/67/INS/15ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(2014/6-2012/7 :
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
SSD/PHA/77/TAS/04
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
)11/82ﺝ()(1
)ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺪء(
SSD/SEV/68/INS/01
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(2018/4-2016/5 :
SSD/SEV/76/INS/03
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
STK/PHA/74/TAS/20
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(2020/5-2018/6 :
STK/SEV/81/INS/21
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
STV/PHA/77/TAS/24
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
SUR/PHA/81/TAS/26
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(2016/12-2015/1 :
YEM/SEV/73/INS/43
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ
 DMI/SEV/80/TAS/01+ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 MYA/SEV/81/TAS/01+ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻧﺎﻭﺭﻭ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 NAU/SEV/81/TAS/01+ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻁﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
AFG/PHA/79/INV/22

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

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺼﻴﻦ
CPR/ARS/56/INV/473
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/73/INV/59

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ ﺑﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻟﻠﺠﺮﻋﺎﺕ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻲ Pyongyang Sonbong
ﻭ(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
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻲ Pyongyang Sonbong
ﻭ(Puhung Building Materials
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ ﺑﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺠﺮﻋﺎﺕ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/73/TAS/60
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/75/INV/62
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/75/TAS/63
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
DRK/PHA/77/INV/64
ﻣﺼﺮ
EGY/ARS/50/INV/92
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
IRQ/REF/57/INV/07
ﻟﺒﻨﺎﻥ
LEB/DES/73/DEM/83
ﻟﻴﺒﻴﺎ
LIB/FOA/82/PRP/41
ﻟﻴﺒﻴﺎ
LIB/PHA/82/PRP/43

ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 12-ﺑﺎﻹﻳﺴﻮﺑﻴﻮﺗﺎﻥ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 11-ﺑﺎﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺑﻨﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Light
Industries Company
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ(
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

1

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

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺇﻟﻰ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
)15/82ﺝ(
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex VIII
ﺍﻟﺒﻠﺪ/ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻗﻄﺮ
QAT/PHA/73/PRP/21
ﻗﻄﺮ
QAT/SEV/79/INS/22
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
SAU/FOA/62/INV/13
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
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
URT/PHA/76/INV/35
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ZAM/PHA/77/INV/33
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﺎﻟﻤﻲ
GLO/REF/76/DEM/335

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(2019/7 - 2017/8 :
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭ142ﺏ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
Al-Watania Plastics
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺃﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﻲ(

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ(

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻭ141ﺏ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ Al Hafez Group

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻠﻮﻝ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻲ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺜﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ
)ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﻭﺗﻮﻧﺲ(

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻥ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﻣﻜﻮﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(2016/12-2015/1 :
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
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ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ

ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺳﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ّ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2014ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2014ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﺼﻴﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻗﻄﺎﻉ
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑ ّ
ﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2017ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ّ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧّﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗ ّﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻏﻴﻨﻴﺎ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻫﺎﻳﺘﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ّ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ّ
ﻭﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2014ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﻫﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧّﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗ ّﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺑﻴﺮﻭ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭ ّ
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ّ
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺃﻱ
 20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺑﻴﺮﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2019ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2019ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧّﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗ ّﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2019ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2019ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ّ
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2015ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺃﻱ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﺇﺫ
ﺗﺤﺚ ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧّﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗ ّﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺍﻷﻭﻟﻰ(

1
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ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

)ﺃ( ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ (1) :ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻳﺒﻴّﻦ ﺃﻧّﻪ ﺗ ّﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -8ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻭ)(2
ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ) (2016ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ
ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺭﺩّﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ )54/77ﻭ(
ﻭ)2/81ﺃ() (12ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭ) (3ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ  2016ﻭ2017
ﻭ 2018ﻭ2019؛ ﻭ)ﺏ( ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺃ( ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻳﺘ ّﻢ ﺇﻟﻐﺎء
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2018ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ
 2018ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ

ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧّﻪ ﺗ ّﻢ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2019ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ؛ ﻭﺇﺫ ﺗﺤﺚ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )(2016
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2019ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺗﺤﻘﻖ ﻭﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻘّﺤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺎﻡ  2019ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺻﻮﻧﻪ.

)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2019

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺗﺨﻄﻴﻂ–
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ–
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ*

ﻣﺸ ﺎﺭﻳﻊ/ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ
ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔ ﺬﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ/ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ )ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ( **
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ(
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ  12ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻫﺪﻑ 2020
42
27
 15,618,655ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
 350.28ﻁ ﻦ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ***
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ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺗ ﻘ ﺪﻳ ﻢ ﺗ ﻘ ﺎﺭﻳ ﺮ ﺇﻧ ﺠ ﺎﺯ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
* ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ.
*** ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻘﺢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2021
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺗﺨﻄﻴﻂ–
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ–
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ*

ﻣﺸ ﺎﺭﻳﻊ/ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ
ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔ ﺬﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ/ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ )ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ( **
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ(
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ  12ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻫﺪﻑ 2020
133
99
 20,994,167ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
 73.73ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ***
130

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺗ ﻘ ﺪﻳ ﻢ ﺗ ﻘ ﺎﺭﻳ ﺮ ﺇﻧ ﺠ ﺎﺯ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴ ﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ
* ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ.
*** ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻘﺢ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2021
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ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ/ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻌﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
ﻟﻠﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ )ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ(
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﻗﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ

ﻫﺪﻑ ﻋﺎﻡ 2020
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﺪﺭ %90
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ/ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ – 2018
2019
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ
ﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺟﻤﻬﻮﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﺗﻄﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭﺍ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎﻁ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

  7ﻁﺮﻕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞﻭﻧﻮﺍﺗﺞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
 ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎء
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  7ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺟﻤﻬﻮﺭﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﺗﻄﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭﺍ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  2ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪﻭ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ

ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2020

ﺗﺨﻄﻴﻂ  -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ*

57

ﺗﺨﻄﻴﻂ  -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ/ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(**
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ

40

ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ(
ﻣﺪﻯ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ  12ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ

23,582,315
ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
 273.64ﻁﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺃﻭﺯﻭﻥ***
64
 12ﺷﻬﺮﺍ ﺑﻌﺪ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺗﻤﺎﻡ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
* ﺗُﺨﻔﱠﺾ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪﺓ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.
*** ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻘﺢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2021
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ*

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺗ ﺨ ﻄ ﻴ ﻂ – ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗ ﺨ ﻄ ﻴ ﻂ – ﻣﺸ ﺎﺭﻳﻊ/ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ/ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ 6
)ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ( **
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻫﺪﻑ 2020

4

11,727,712
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ
ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺬﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 1,851.22
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗ ﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳ ﺘﻨﻔ ﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ***
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ 4
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ(
ﻧﺴ ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ  12ﺷ ﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ 90%
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠ ﺎﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ )(23
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ

* ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
** ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ.
*** ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻘﺢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2021
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

ALBANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IX:
7/2020-6/2022)

UNEP

$139,776

Total for Albania

$0

$139,776

$139,776

$139,776

ALGERIA
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

$150,000

$10,500

$160,500

$150,000

$10,500

$160,500

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

UNEP

$172,032

$0

$172,032

$202,032

$2,700

$204,732

UNIDO

Total for Algeria

ANGOLA
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 the institutional strengthening project (phase
VII: 1/2020-12/2021)

Total for Angola

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

ARGENTINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(foam sector - management and monitoring )

$146,000

$10,220

$156,220

$100,000

$7,000

$107,000

$17,500

$1,225

$18,725

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request,
the updated list of downstream foam enterprises being assisted
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted,
on the understanding that the funds from the conversion of
Celpack will be returned to the Fund in the event that the
enterprise is removed from the project; and to inform the
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert
to a technology that is different from the one approved, given the
environmental and cost implications, so that the new technology
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(refrigeration servicing sector - management and monitoring)
UNIDO was requested to submit, with the third tranche request,
the updated list of downstream foam enterprises being assisted
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted,
on the understanding that the funds from the conversion of
Celpack will be returned to the Fund in the event that the
enterprise is removed from the project; and to inform the
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert
to a technology that is different from the one approved, given the
environmental and cost implications, so that the new technology
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(monitoring and reporting of HCFC-22 production)
UNIDO was requested to submit, with the third tranche request,
the updated list of downstream foam enterprises being assisted
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted,
on the understanding that the funds from the conversion of
Celpack will be returned to the Fund in the event that the
enterprise is removed from the project; and to inform the
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert
to a technology that is different from the one approved, given the
environmental and cost implications, so that the new technology
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(foam sector)

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

27.6 $2,070,076

$144,906

$2,214,982

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request,
the updated list of downstream foam enterprises being assisted
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted,
on the understanding that the funds from the conversion of
Celpack will be returned to the Fund in the event that the
enterprise is removed from the project; and to inform the
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert
to a technology that is different from the one approved, given the
environmental and cost implications, so that the new technology
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

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

10.9

$947,217

$66,305

$1,013,522

38.4

$3,280,793

$229,656

$3,510,449

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request,
the updated list of downstream foam enterprises being assisted
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted,
on the understanding that the funds from the conversion of
Celpack will be returned to the Fund in the event that the
enterprise is removed from the project; and to inform the
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert
to a technology that is different from the one approved, given the
environmental and cost implications, so that the new technology
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

Total for Argentina

ARMENIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNEP

$10,000

$1,300

$11,300

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

$60,000

$5,400

$65,400

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
III)

Total for Armenia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$10,000

$700

$10,700

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

$20,000

$2,600

$22,600

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,300

$118,300

$80,000

$5,600

$85,600

$180,000

$23,400

$203,400

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

UNEP

Total for Bahamas

BAHRAIN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage UNIDO
II) (foam sector)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth UNEP
tranches) (policy, refrigeration servicing, monitoring and
verification)

3.0

Noted the cancellation of the component to convert one airconditioning manufacturing line in Awal Gulf Manufacturing
Company, with an associated funding of US$1,789,530, plus
support cost of US$125,267 for UNIDO, and that the enterprise
had committed to phase out the consumption of 254.9 mt (14.02
ODP tonnes) of HCFC-22 associated with the conversion with its
own funding; owing to the cancellation of the component
mentioned above, the commitment by the Government of Bahrain
under stage I of the HPMP in terms of the reduction in its HCFC
consumption by 2020 had been adjusted from 39 per cent to 35 per
cent; that the implementation period of stage I has been shortened
from 2012–2023 to 2012–2020; and that the total funding
approved in principle for the period 2012 to 2020 had been
adjusted from US$3,033,814 to US$1,119,017, consisting of
US$470,000, plus agency support costs of US$61,100 for UNEP,
and US$549,455, plus agency support costs of US$38,462 for
UNIDO; and that the updated Agreement between the Government
and the Executive Committee had been revised accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$42,000

$5,460

$47,460

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

$18,000

$1,260

$19,260

3.0

$320,000

$35,720

$355,720

0.9

$42,000

$5,460

$47,460

0.9

$42,000

$5,460

$47,460

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

$85,000

$0

$85,000

$145,000

$6,600

$151,600

$100,950

$0

$100,950

Total for Bahrain

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

UNEP

Total for Barbados

BENIN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

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

UNEP

Total for Benin

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

UNEP

Total for Bolivia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$100,950

$100,950
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

BOSNIA AND HERZEGOVINA
SEVERAL
Ozone unit support
$122,026

$8,542

$130,568

$122,026

$8,542

$130,568

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

$40,000

$5,200

$45,200

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

$30,000

$3,900

$33,900

$20,000

$1,400

$21,400

$90,000

$10,500

$100,500

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$178,601

$0

$178,601

Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 3/2020-2/2022)

UNIDO

Total for Bosnia and Herzegovina

BURKINA FASO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out 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.

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

Total for Burkina Faso

CAMBODIA
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 Cambodia

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

UNEP

Total for Cameroon
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$178,601

$178,601

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XIV

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

UNEP

$85,000

Total for Chad

$0

$85,000

$85,000

$85,000

CHINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and
enabling component)

$1,000,000

$120,000

$1,120,000

$1,000,000

$120,000

$1,120,000

In line with the approved, revised Appendix 2-A of the Agreement
between the Government and the Executive Committee based on
the changes in annual tranche distribution, and the adjustment of
the agency support costs.

Total for China

COLOMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(technical assistance in policies formulation and
implementation)

UNEP

0.6

$50,000

$6,500

$56,500

UNDP

4.8

$635,749

$44,502

$680,251

5.4

$685,749

$51,002

$736,751

Approved on the understanding that UNDP would report the
actual IOC incurred during the conversion to reduced hydrofluoroolefins formulations in the foam sector when requesting the fourth
and final tranche of stage II of the HPMP, and that if the IOC were
below US$2.13/kg the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund in line with decisions 75/44(b)(vi)
and 81/34(a).

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(refrigeration servicing sector, project management and
monitoring)
Approved on the understanding that UNDP would report the
actual IOC incurred during the conversion to reduced hydrofluoroolefins formulations in the foam sector when requesting the fourth
and final tranche of stage II of the HPMP, and that if the IOC were
below US$2.13/kg the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund in line with decisions 75/44(b)(vi)
and 81/34(a).

Total for Colombia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$3,900

$33,900

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

1.4

$25,000

$3,250

$28,250

1.4

$25,000

$3,250

$28,250

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

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

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

UNEP

Total for Comoros

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

UNEP

Total for Congo

COOK 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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2020-6/2022)

Total for Cook Islands

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(refrigeration servicing sector)

UNDP

$128,600

$9,002

$137,602

$59,177

$4,142

$63,319

$179,857

$12,590

$192,447

$367,634

$25,734

$393,368

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2019 to 2030 to reduce HCFC consumption 97.5 per cent of the
country’s baseline, on the understanding that no more funding
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by
97.5 per cent of the country’s baseline by 2030; to issue a ban on
imports of HCFC-141b contained in pre-blended polyols once the
conversion at Refrigeracion Omega to phase out 0.69 ODP tonnes
of HCFC-141b in pre-blended polyols is completed. The
Government and UNDP were requested to deduct 9.46 ODP
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible
for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(polyurethane foam sector)

UNDP

0.7

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2019 to 2030 to reduce HCFC consumption 97.5 per cent of the
country’s baseline, on the understanding that no more funding
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by
97.5 per cent of the country’s baseline by 2030; to issue a ban on
imports of HCFC-141b contained in pre-blended polyols once the
conversion at Refrigeracion Omega to phase out 0.69 ODP tonnes
of HCFC-141b in pre-blended polyols is completed. The
Government and UNDP were requested to deduct 9.46 ODP
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible
for funding.

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

Total for Costa Rica

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

COTE D'IVOIRE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
8.0

$460,000

$32,200

$492,200

8.0

$280,000

$33,891

$313,891

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

$800,000

$72,691

$872,691

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

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

UNIDO

Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised to reflect the extension
of the duration of stage I from 31 December 2020 to 31 December
2021 and the revised funding schedule which combined the third
(2016) and fourth (2018) tranches and changed the funding
schedule of the fifth tranche to 2021. The Government and UNEP
were requested to implement measures recommended in the
verification report and to report, through UNEP, to the 86th
meeting on the adoption of the inter ministerial decree for
regulating import, export, transit, re export, and trade of ODSs,
and other measures on strengthening monitoring and reporting
systems relating to HCFC import and export.

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth UNEP
tranches)
Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised to reflect the extension
of the duration of stage I from 31 December 2020 to 31 December
2021 and the revised funding schedule which combined the third
(2016) and fourth (2018) tranches and changed the funding
schedule of the fifth tranche to 2021. The Government and UNEP
were requested to implement measures recommended in the
verification report and to report, through UNEP, to the 86th
meeting on the adoption of the inter ministerial decree for
regulating import, export, transit, re export, and trade of ODSs,
and other measures on strengthening monitoring and reporting
systems relating to HCFC import and export.

Total for Cote D'Ivoire

15.9

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

Total for Djibouti

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

0.1

$65,800

$8,554

$74,354

0.1

$65,800

$8,554

$74,354

21.5 $1,761,750

$123,323

$1,885,073

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the established
HCFC baseline for compliance. Approved on the understanding
that the approval of the third tranche would be conditional on the
introduction of the 2012 version of the harmonized system code
and the issuance of HCFC quotas to individual importers.

Total for Dominica

EGYPT
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(extruded polystyrene foam sector)
Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

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

3.2

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$279,500

$33,394

$312,894

4.80
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

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

1.4

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$245,000

$17,150

$262,150

4.80
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

2.4

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$207,300

$26,949

$234,249

4.80
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(air-conditioning sector)

2.1

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$210,000

$14,700

$224,700
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(residential air-conditiong manufacturing sector)

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

25.2 $4,213,214

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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$294,925

$4,508,139

9.18
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

$5,250

$80,250

$6,991,764

$515,691

$7,507,455

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

$10,000

$700

$10,700

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

$20,000

$2,600

$22,600

$30,000

$3,300

$33,300

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(project management and monitoring)
Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and,
should the enterprises so decide once the technology becomes
available, R-454B, used in the manufacture of residential air
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC
equipment, imported or placed in the local market; to secure the
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once
the technology becomes available, R-454B technology by the local
market; and to present an update on regulatory measures planned
or introduced and a planned timeline for the enterprises to
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh,
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to
promote the market acceptance of the residential AC equipment
based on the agreed technology, and to ensure that their
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market
progressively decreased until the enterprises only manufacture
equipment for the local market with the agreed technology, or a
lower-GWP technology, with the understanding that the
enterprises could continue to export R-410A-based equipment.
Noted that these five enterprises would not be eligible for further
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated accordingly.

Total for Egypt

55.8

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Equatorial Guinea

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$20,000

$2,600

$22,600

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

$10,000

$700

$10,700

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,300

$118,300

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

$40,000

$5,200

$45,200

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

$20,000

$1,400

$21,400

$60,000

$6,600

$66,600

$30,000

$2,100

$32,100

$30,000

$2,100

$32,100

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

Total for Eritrea

GABON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Gabon

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

Total for Georgia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, sixth tranche)

UNDP

15.6

$121,311

$9,098

$130,409

15.6

$121,311

$9,098

$130,409

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

$85,000

$0

$85,000

Noted that the funding planned for the end-user incentive
programme would be used for: the training of technicians in the
installation and servicing of R-290-based air-conditioning units;
the provision of servicing tools for handling flammable
refrigerants; the monitoring of the use of R-290 air conditioners to
ensure safety; and dissemination of information on the use of lowGWP technology. The Government of Ghana, UNDP and the
Government of Italy were requested to submit progress reports on
the implementation of the work programme associated with the
final tranche on a yearly basis until the completion of the project,
verification reports until approval of stage II, and the project
completion report to the 87th meeting. Approved on the
understanding that the Government of Ghana was implementing
the retrofitting of HCFC-22-based air-conditioning units to
hydrocarbon, that it would do so in accordance with relevant
standards and protocols, and that it would assume all associated
responsibilities and risks.

Total for Ghana

GUATEMALA
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 Guatemala

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

UNEP

Total for Guyana

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

$85,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

HAITI
SEVERAL
Technical assistance/support
UNDP

Enabling activities for HFC phase-down

Total for Haiti

$95,000

$6,650

$101,650

$95,000

$6,650

$101,650

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

$477,734

$33,441

$511,175

$477,734

$33,441

$511,175

$347,194

$24,304

$371,498

$347,194

$24,304

$371,498

HONDURAS
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 Honduras

INDIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XII:
12/2019-11/2021)

UNDP

Total for India

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

UNDP

Total for Indonesia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

IRAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) Italy
(foam sector)

8.9

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$504,004

$60,996

$565,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(foam sector)

7.6

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$428,000

$29,960

$457,960
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(commerical refrigeration sector)

7.3

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$636,320

$44,542

$680,862
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

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

2.2

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$190,000

$23,614

$213,614
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

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

1.8

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$156,000

$10,920

$166,920
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector, project monitoring and
coordination)

2.8

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$415,889

$29,112

$445,001

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XIV

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(foam sector)

9.9

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

ODP/Metric
(tonnes)*
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$541,771

$37,925

$579,696
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) Germany
(foam sector)

0.5

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$84,175

$9,574

$93,749
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

11.0

$962,860

$109,518

$1,072,378

51.9

$3,919,019

$356,161

$4,275,180

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project,
and three enterprises in the group conversion project with
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before
the initiation of the project, and have been removed from stage II,
and their associated funding of US $375,701, plus agency support
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved
the change in technology from water-based to pre-blended
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises
being assisted in the group project, without any additional cost to
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into
account the existing economic situation in the country, the
reallocation of the balance of US $348,006 from the two
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable; to continue providing information as soon as it is
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance,
or withdrew from stage II along with their associated consumption
and approved funding; to report in advance any change of
technology for consideration by the Executive Committee; to
ensure that for enterprises that had received funding for conversion
during stage II and closed down before the conversion is
completed, the corresponding equipment would be transferred for
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the
Executive Committee and would be recovered from remaining
funds of stage II of the HPMP.

Total for Iran

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

UNIDO

2.7

$210,000

$15,750

$225,750

UNEP

2.8

$220,000

$27,634

$247,634

5.5

$430,000

$43,384

$473,384

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$2,700

$117,700

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the revised
funding schedule and the extension of the duration of stage I to 31
December 2020. The Government, UNEP and UNIDO were
requested to submit the project completion report to the 87th
meeting; and an independent verification report for the year 2019
along with the submission of stage II of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the revised
funding schedule and the extension of the duration of stage I to 31
December 2020. The Government, UNEP and UNIDO were
requested to submit the project completion report to the 87th
meeting; and an independent verification report for the year 2019
along with the submission of stage II of the HPMP.

Total for Iraq

JAMAICA
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 X:
1/2020-12/2021)

Total for Jamaica

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

JORDAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(refrigeration servicing sector, project management and
coordination)

2.7

$294,122

$20,588

$314,710

5.2

$246,727

$17,271

$263,998

19.2 $1,013,554

$70,949

$1,084,503

$1,554,403

$108,808

$1,663,211

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$80,000

$5,600

$85,600

Approved on the understanding that the World Bank would
provide an update at the 86th meeting on the status of
implementation of the activities in stage II of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO
(polyurethane spray foam sector)
Approved on the understanding that the World Bank would
provide an update at the 86th meeting on the status of
implementation of the activities in stage II of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) IBRD
(polyurethane foam sector, project management and
coordination)
Approved on the understanding that the World Bank would
provide an update at the 86th meeting on the status of
implementation of the activities in stage II of the HPMP.

Total for Jordan

27.1

KIRIBATI
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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

Total for Kiribati

KUWAIT
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage UNIDO
II) (refrigeration and air-conditioning sector)

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$75,000

$9,750

$84,750

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

$15,000

$1,050

$16,050

$170,000

$16,400

$186,400

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

$10,000

$700

$10,700

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

$20,000

$2,600

$22,600

$30,000

$3,300

$33,300

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

$40,000

$5,200

$45,200

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

$20,000

$1,400

$21,400

$60,000

$6,600

$66,600

Total for Kuwait

LIBERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Liberia

MADAGASCAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Madagascar

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

MALAYSIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector)

$627,053

$43,894

$670,947

$144,250

$10,098

$154,348

28.7 $1,703,922

$119,274

$1,823,196

29.9

Noted that Asia Roofing, on an exceptional basis, had changed its
technology to cyclopentane, a low GWP technology, at no
additional cost to the Multilateral Fund. Approved on the
understanding that if during implementation, Allied Foam, Astino,
Century, Gai Hin, Hewgant, Insulated Box, and Roto Speed
decided to change technology from HFOs to pre-blended
cyclopentane, they would have the flexibility to do so, on the
understanding that the conversions would not be delayed and any
additional costs would be covered by the enterprises; and UNDP
would report on the implementation of the technologies chosen at
the enterprises, and on the status of the bans on the import of RAC
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and the
new installation of RAC equipment operating with HCFCs, when
submitting the request for the third tranche of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(management and coordination)
Noted that Asia Roofing, on an exceptional basis, had changed its
technology to cyclopentane, a low GWP technology, at no
additional cost to the Multilateral Fund. Approved on the
understanding that if during implementation, Allied Foam, Astino,
Century, Gai Hin, Hewgant, Insulated Box, and Roto Speed
decided to change technology from HFOs to pre-blended
cyclopentane, they would have the flexibility to do so, on the
understanding that the conversions would not be delayed and any
additional costs would be covered by the enterprises; and UNDP
would report on the implementation of the technologies chosen at
the enterprises, and on the status of the bans on the import of RAC
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and the
new installation of RAC equipment operating with HCFCs, when
submitting the request for the third tranche of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP
(polyurethane foam sector)
Noted that Asia Roofing, on an exceptional basis, had changed its
technology to cyclopentane, a low GWP technology, at no
additional cost to the Multilateral Fund. Approved on the
understanding that if during implementation, Allied Foam, Astino,
Century, Gai Hin, Hewgant, Insulated Box, and Roto Speed
decided to change technology from HFOs to pre-blended
cyclopentane, they would have the flexibility to do so, on the
understanding that the conversions would not be delayed and any
additional costs would be covered by the enterprises; and UNDP
would report on the implementation of the technologies chosen at
the enterprises, and on the status of the bans on the import of RAC
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and the
new installation of RAC equipment operating with HCFCs, when
submitting the request for the third tranche of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

SEVERAL
Ozone unit support
$357,760

$25,043

$382,803

$2,832,985

$198,309

$3,031,294

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

$10,000

$700

$10,700

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

$30,000

$3,900

$33,900

$40,000

$4,600

$44,600

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

$85,000

$0

$85,000

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

Total for Malaysia

58.6

MALI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Mali

MARSHALL 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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
7/2020-6/2022)

Total for Marshall Islands

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

UNEP

Total for Mauritius

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

MICRONESIA
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

$20,000

$1,400

$21,400

$26,100

$3,393

$29,493

$10,000

$1,300

$11,300

$56,100

$6,093

$62,193

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VII:
7/2020-6/2022)

Total for Micronesia

MOLDOVA, REP
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNDP

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

0.1

Approved on the understanding that the Government, through
UNDP, will submit to the 85th meeting a detailed report on the
status of implementation of the demonstration projects for using
CO2–based technology in the commercial refrigeration sector.

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

UNEP

Total for Moldova, Rep

0.1

MONTENEGRO
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 Montenegro

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$30,000

$3,900

$33,900

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

$10,000

$700

$10,700

$40,000

$4,600

$44,600

$85,000

$0

$85,000

Total for Mozambique

MYANMAR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
7/2020-6/2022)

UNEP

Total for Myanmar

$85,000

$85,000

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

UNEP

$85,000

Total for Namibia

$0

$85,000

$85,000

$85,000

NAURU
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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

Total for Nauru

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

1.8

$125,000

$16,250

$141,250

1.2

$90,000

$6,300

$96,300

$85,000

$0

$85,000

$300,000

$22,550

$322,550

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$75,000

$5,625

$80,625

$75,000

$5,625

$80,625

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the established
HCFC baseline for compliance and revised agency support costs.
Approved on the understanding that the approval of the third
tranche would be conditional to the introduction and enforcement
of the Harmonized System of Commodity Description and
Customs Code for HCFCs and HFCs.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the established
HCFC baseline for compliance and revised agency support costs.
Approved on the understanding that the approval of the third
tranche would be conditional to the introduction and enforcement
of the Harmonized System of Commodity Description and
Customs Code for HCFCs and HFCs.

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

UNEP

Total for Niger

2.9

NIUE
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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

Total for Niue

NORTH MACEDONIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, ninth tranche)

UNIDO

Total for North Macedonia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

PAKISTAN
FOAM
Polystyrene/polyethylene
Phase-out of HCFC-142b/HCFC-22 from the manufacturing UNIDO
of extruded polystyrene at Symobl Industries, Lahore

4.7

$619,938

$43,396

$663,334

4.7

$619,938

$43,396

$663,334

$191,360

$13,395

$204,755

$191,360

$13,395

$204,755

$85,000

$0

$85,000

The Government and UNIDO were requested to deduct 4.68 ODP
tonnes (1.69 ODP tonnes of HCFC-22 and 2.99 ODP tonnes of
HCFC-142b) from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. Noted that there will be no remaining consumption of
HCFC-142b eligible for future funding; the commitment of the
Government to ban import of HCFC-142b starting 1 January 2023
and ban manufacturing of extruded polystyrene foam based on
HCFCs once the conversion project is completed; and that the
updated Agreement between the Government and the Executive
Committee for stage II would be revised accordingly and would be
submitted together with the third funding tranche at the 85th
meeting.

Total for Pakistan

PANAMA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
12/2019-11/2021)

UNDP

Total for Panama

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

UNEP

Total for Rwanda

$85,000

$85,000

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

$194,689

Total for Senegal

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

SERBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$25,700

$1,928

$27,628

$7,550

$981

$8,531

$168,064

$11,764

$179,828

$201,314

$14,673

$215,987

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

$10,000

$700

$10,700

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

$20,000

$2,600

$22,600

$30,000

$3,300

$33,300

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

UNIDO

Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised to reflect that stage I
would be completed by 31 December 2020 and the fourth tranche
was requested in 2019. The Government, UNIDO and UNEP were
requested to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the final tranche and the project
completion report to the first meeting of the Executive Committee
in 2021.

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

UNEP

Noted that the updated Agreement between the Government and
the Executive Committee had been revised to reflect that stage I
would be completed by 31 December 2020 and the fourth tranche
was requested in 2019. The Government, UNIDO and UNEP were
requested to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the final tranche and the project
completion report to the 87th meeting.

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

UNIDO

Total for Serbia

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Sierra Leone

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

SOUTH SUDAN
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

$85,000

$0

$85,000

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 South Sudan

TIMOR LESTE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening (phase V: 7/20206/2022)

UNEP

Total for Timor Leste

$85,000

$85,000

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

UNEP

$15,000

$1,950

$16,950

$400,000

$28,000

$428,000

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were
requested to submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche until the completion of the project, verification reports
until approval of stage II of the HPMP and the project completion
report to the 88th meeting. Approved on the understanding that no
funds would be provided to end users to replace equipment under
the technical assistance.

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

UNIDO

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2020 to
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its
baseline. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b pure and contained in imported preblended polyols, after the conversion of enterprises are completed,
and no later than 1 January 2023. The Government, UNIDO and
UNEP were requested to deduct 22.22 ODP tonnes of HCFCs
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector)

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$19,000

$2,470

$21,470

$458,306

$32,081

$490,387

UNIDO

$57,500

$4,025

$61,525

UNEP

$76,000

$9,880

$85,880

France

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were
requested to submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche until the completion of the project, verification reports
until approval of stage II of the HPMP and the project completion
report to the 88th meeting. Approved on the understanding that no
funds would be provided to end users to replace equipment under
the technical assistance.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(foam sector)

UNIDO

7.4

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2020 to
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its
baseline. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b pure and contained in imported preblended polyols, after the conversion of enterprises are completed,
and no later than 1 January 2023. The Government, UNIDO and
UNEP were requested to deduct 22.22 ODP tonnes of HCFCs
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector)
Noted the Government’s commitment to put strict controls on the
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were
requested to submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche until the completion of the project, verification reports
until approval of stage II of the HPMP and the project completion
report to the 88th meeting. Approved on the understanding that no
funds would be provided to end users to replace equipment under
the technical assistance.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2020 to
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its
baseline. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b pure and contained in imported preblended polyols, after the conversion of enterprises are completed,
and no later than 1 January 2023. The Government, UNIDO and
UNEP were requested to deduct 22.22 ODP tonnes of HCFCs
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XIV

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$316,506

$22,155

$338,661

$1,342,312

$100,561

$1,442,873

UNIDO

26.2 $1,598,850

$111,920

$1,710,770

UNIDO

$332,800

$23,296

$356,096

$1,931,650

$135,216

$2,066,866

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

UNIDO

Total for Tunisia

7.4

TURKEY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing and monitoring)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the extension of
the duration of stage I and the complete phase out of HCFCs by 1
January 2025. Approved on the understanding that no further
extensions of the duration of stage I would be approved; and that if
Turkey 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. The Government and UNIDO were requested to deduct
137.06 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC
consumption eligible for funding.

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

Total for Turkey

26.2

TUVALU
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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

Total for Tuvalu

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

URUGUAY
SEVERAL
Ozone unit support
$193,024

$13,512

$206,536

$193,024

$13,512

$206,536

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

$163,980

$21,317

$185,297

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

Total for Uruguay

VANUATU
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 to the 86th meeting along with the submission of
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
7/2020-6/2022)

Total for Vanuatu

VIETNAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) Japan
(refrigeration servicing sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on return of funds
approved at the 82nd meeting. Approved on the understanding that
the Treasurer would transfer the funding to the World Bank and
offset the costs associated with the bilateral component by the
Government of Japan only upon confirmation by the Secretariat
that the 2016, 2017 and 2018 consumption as reported under the
CP implementation report and under Article 7 of the Montreal
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for
those years.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) IBRD

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$2,179,193

$152,544

$2,331,737

$2,343,173

$173,861

$2,517,034

Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on return of funds
approved at the 82nd meeting. Approved on the understanding that
the Treasurer would transfer the funding to the World Bank and
offset the costs associated with the bilateral component by the
Government of Japan only upon confirmation by the Secretariat
that the 2016, 2017 and 2018 consumption as reported under the
CP implementation report and under Article 7 of the Montreal
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for
those years.

Total for Vietnam

GLOBAL
SEVERAL
Agency programme
Core unit budget (2020)

UNIDO

$0

$2,098,458

$2,098,458

Core unit budget (2020)

IBRD

$0

$1,735,000

$1,735,000

Core unit budget (2020)

UNDP

$0

$2,098,458

$2,098,458

Compliance Assistance Programme: 2020 budget

UNEP

$9,974,000

$797,920 $10,771,920

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 to provide 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 above.

Total for Global
GRAND TOTAL

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$9,974,000

$6,729,836

$16,703,836

321.5 $44,272,331

$9,265,873

$53,538,204
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Summary
Sector

HCFC

Funds approved (US$)
Project
Support

HFC

(ODP tonne) (Metric tonne)

Total

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan
TOTAL:

22.8

$1,941,319
$1,941,319

$230,824
$230,824

$2,172,143
$2,172,143

4.7
294.0

$619,938
$25,074,701
$25,694,639

$43,396
$1,894,805
$1,938,201

$663,334
$26,969,506
$27,632,840

$80,000
$80,000
$1,340,000
$15,136,373
$16,636,373

$5,600
$5,600
$150,620
$6,935,028
$7,096,848

$85,600
$85,600
$1,490,620
$22,071,401
$23,733,221

INVESTMENT PROJECT

Foam
Phase-out plan
TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Refrigeration
Phase-out plan
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
France
Germany
Italy
Japan

13.9
8.9

$19,000
$1,254,335
$504,004
$163,980

$2,470
$146,041
$60,996
$21,317

$21,470
$1,400,376
$565,000
$185,297

IBRD

19.2

$3,192,747

$1,958,493

$5,151,240

UNDP

121.1

$8,852,721

$2,720,555

$11,573,276

UNEP
UNIDO

23.9
134.4

$15,673,998
$14,611,546

$1,231,381
$3,124,620

$16,905,379
$17,736,166

$44,272,331

$9,265,873

$53,538,204

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs)

321.5
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Balances on projects returned at the 84th meeting
Agency

Project costs (US$)

Support costs (US$)

Total (US$)

Regular Funding
France (per decision 84/2(a)(vi))*

454,087

57,518

Gernamy (per decision 84/73(a)(v))

126,545

14,393

140,938

Japan (per decision 84/2(a)(vi))*
UNDP (per decision 84/2(a)(ii))

405,953
438,499

2,729
30,902

408,682
469,401

UNEP (per decision 84/2(a)(ii))

2,088,984

162,970

2,251,954

UNIDO (per decision 84/2(a)(ii))

1,050,133
7,670,501

83,837
488,796

1,133,970
8,159,297

12,234,702

841,145

13,075,847

25,934

1,815

27,749

294

21

315

26,228

1,836

28,064

12,260,930

842,981

13,103,911

World Bank (per decision 84/2(a)(ii))
Sub-total
Additional Funding
UNDP (per decision 84/2(a)(iii))
UNIDO (per decision 84/2(a)(iii))
Sub-total
Total
*Cash transfer.

511,605

Penalty
Agency

Penalty (US$)

World Bank (per decision 84/2(b)(vi))

Remarks

133,146

China pursuant to decision 82/88(d)

Interest accrued
Agency
UNDP (per decision 84/5(b)(i))

Interest accrued
(US $)
827,039

UNEP (per decision 84/5(b)(ii))

1,094,445

Account Reconciliation

441,943

Account Reconciliation

World Bank (per decision 84/5(b)(iii))

Remarks
Account Reconciliation

UNIDO (per decision 84/65(a))

5,293

China - HPMP Stages I and II - Foam XPS

World Bank (per decision 84/65(b))

8,004

China - HPMP Stage I - Foam PU

UNDP (per decision 84/65(c))

99,480

China - HPMP Stage I and II - Refrigeration ICR

UNIDO (per decision 84/65(d))

53,142

UNEP (per decision 84/65(e))

5,674

China - HPMP Stage I and II - Refrigeration RAC
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration
servicing

UNDP (per decision 84/65(f))

2,373

China - HPMP Stage II - Solvent

Net allocations based on decisions of the 84th meeting
Agency
France
Germany

Project costs (US$)
19,000

Support costs (US$)
2,470

Total (US$)
21,470

1,127,790

131,648

1,259,438

Italy

504,004

60,996

565,000

Japan

163,980

21,317

185,297

UNDP

7,459,396

2,687,838

10,147,234

UNEP

12,484,895

1,068,411

13,553,306

UNIDO

13,502,684

3,040,762

16,543,446

0

0

0

World Bank*

Total
35,261,749
7,013,442
42,275,191
* US $3,938,844 will be offsetted against the approvals at the 85th meeting due to excess of returns over approvals at the 83rd and
the 84th meetings.
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ﺍﻟﻣﺭﻓـﻖ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻋﺷﺭ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺣﺩّﺙ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻛﻭﻣﻭﻧﻭﻟﺙ ﺩﻭﻣﻳﻧﻳﻛﺎ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ

ﻳﻣﺛ ّ ﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﺍﻟﺗﻔ ﺎﻫﻡ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻛﻭﻣﻭﻧﻭﻟ ﺙ ﺩﻭﻣﻳﻧﻳﻛ ﺎ )"ﺍﻟﺑﻠ ﺩ"( ﻭﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺈﺟﺭﺍء
-1
ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗ ﺏ ﻟﻠﻣ ﻭﺍ ّﺩ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟ ﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣ ﺩّﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟ ﻑ )"ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩّ"( ﺇﻟ ﻰ ﻛﻣﻳ ﺔ ﺛﺎﺑﺗ ﺔ
ﻗﺩﺭﻫﺎ  0.15ﻣﻥ ﺃﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺣﻠ ﻭﻝ  1ﻳﻧ ﺎﻳﺭ  /ﻛ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ  2020ﺑﻣ ﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺟ ﺩﺍﻭﻝ
ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺭﻗﻡ ﺳ ﻭﻑ ﻳﺟ ﺭﻱ ﺗﻧﻘﻳﺣ ﻪ ﻣ ﺭﺓ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ ﻓ ﻲ  2011ﻋﻧ ﺩ ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﺧ ﻁ
ﺍﻷﺳ ﺎﺱ ﻟﻼﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟ ﻼﺯﻡ ﻟﻼﻣﺗﺛ ﺎﻝ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ  ،7ﻣ ﻊ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺗﺑﻌ ﺎ ﻟ ﺫﻟﻙ ،ﺑﻣﻭﺟ ﺏ
ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ .44 / 60
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣ ﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣ ﻭﺍ ّﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺑ ﻳّﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻑ ﺍﻷﻓﻘ ﻲ  2-1ﻣ ﻥ
-2
ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟ ﻑ )"ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ"( ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧ ﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔ ﻳﺽ ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛ ﻭﻝ ﻣ ﻭﻧﺗ﷼ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺑﺗﻌ ّﻬ ﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﺣ ﺩّﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠ ﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّ ﻲ ﻣﺯﻳ ﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌ ﺩّﺩ ﺍﻷﻁ ﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻷﻱ ﺍﺳ ﺗﻬﻼﻙ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻑ ﺍﻷﻓﻘ ﻲ  2-1ﻣ ﻥ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟ ﻑ )ﺍﻟﺣ ﺩ ﺍﻷﻗﺻ ﻰ ﺍﻟﻣﺳ ﻣﻭﺡ ﺑ ﻪ ﻟﻼﺳ ﺗﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺟﻳﻡ ،ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟ ﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻑ ﺍﻷﻓﻘ ﻲ  3-1-4ﻣ ﻥ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ.
ﺭﻫﻧﺎ ً ﺑﺎﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ،ﻣ ﻥ ﺣﻳ ﺙ ﺍﻟﻣﺑ ﺩﺃ ،ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻭﻓﻳﺭ
-3
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ )"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻟﻠﺑﻠﺩ .ﻭﺳ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟ ﻑ )"ﺍﻟﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧ ﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"(.
ﺳﻭﻑ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻟﻛ ّﻝ ﻣﺎﺩّﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﺑﻝ ﺃﻳﺿ ﺎ ً
-4
ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﺳﺗﻘ ّﻝ ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔّ ﺫﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺣ ﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣ ﺫﻛﻭﺭﺓ ،ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ ﺩﻡ ﻭﻓ ﺎء ﺍﻟﺑﻠ ﺩ
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ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ  60ﻳﻭﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣ ﻥ ﺍﺟﺗﻣ ﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺑ ﻳّﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧ ﻲ
ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ :
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻗ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳّ ﺔ .ﻭﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻫ ﻲ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻣﻧ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ﺕ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻁ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻭﺟ ﺩ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﺑ ﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗ ﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺃﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ
ﻏﻳﺭ ﻣﻁﻠﻭﺏ؛
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)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ )"ﺷﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ"( ﺗﻐﻁﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻘ ﺩﻡ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ُ
ﺷﺭﻉ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﺗ ﺎﺡ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  20ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧ ﺭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻗ ﺩ
ﺻﺭﻓﺕ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﻗ ﺩّﻡ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺧﻁ ﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ ﻋﻠ ﻰ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ  -4ﺃﻟ ﻑ )"ﺷ ﻛﻝ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ"( ﺗﻐﻁﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﻁﻠ ﺏ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻛﺗﻣ ﺎﻝ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻳ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﺧﻳ ﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻗ ﺩ ﺣﺻ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﺧﻁﺔ؛

ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓ ﻲ
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ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗـﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً
)"ﻣﺅ
ﺃﻟﻑ
5
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ
ّ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -5ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻘّﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ(.
ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻ ﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ،ﺃﻭ ﺟ ﺯء
-7
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻐﻳّﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻠﺱ ﺧﻔﺽ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﺇﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺧﺻ ﻳﺹ ﺍﻟﻣﺻ ﻧّﻔﺔ ﻛﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳ ﻳّﺔ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻭﺛ ﱠ ﻖ ﻣﺳ ﺑﻘﺎ ً ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺩ( .ﻭﺗﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺅﺛﺭ ﺑﺻ ﻭﺭﺓ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺁﺧﺭ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳ ﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﻣﻛ ﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻘﻭﺍﻋ ﺩ ﺃﻭ
ﺳﻳﺎﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌ ﺩﺩ ﺍﻷﻁ ﺭﺍﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺅﺩﻱ ﺇﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺃﻱ ﺷ ﺭﻁ ﻣ ﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﺃﻣ ﺎ ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧّﻔﺔ ﻛﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ،ﻓ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ،ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻛ ﻭﻥ
ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ .ﻭﺳ ﻭﻑ ﺗﻌ ﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣﺗﺑﻘﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ.
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ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺳﻭﻑ ﻳُﻭﻟﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻟﺧﺩﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳـﺩ ،ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ
)ﺃ(

ﺻ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻗ ﺩ ﺗﻁ ﺭﺃ
ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻌﻳﻥ 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 ﻛﺎﻓ ﺔ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﻘ ﻭﻡ ﺑﻬ ﺎ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣ ﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟ ﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻗ ﺩ ﻭﺍﻓ ﻖ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣ ﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣ ﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺋ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )"ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ"( .ﻭﻳُﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳ ﻳﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻗ ﺩ ﺗُﺟ ﺭﻱ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳ ﻳﻡ ﺍﻟﺗ ﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑ ﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ ،ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻙ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛ ﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻ ﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻝ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ
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)5ﺏ( .ﻭﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺣﻳ ﺙ ﺍﻟﻣﺑ ﺩﺃ ،ﻋﻠ ﻰ ﺗﺯﻭﻳ ﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻧ ـﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻑ
ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-2ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ -2ﺃﻟﻑ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻣ ّﻛ ﻥ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ،ﻷﻱ ﺳ ﺑﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻷﺳ ﺑﺎﺏ ،ﻣ ﻥ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ،ﺃﻭ ﻋﺟﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻓﻌﻧﺩﺋ ﺫ ﻳﻘﺑ ﻝ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﺑﺄﻧ ﻪ
ّ
ﻳﺣﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﺣﻖ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ،ﺣﺳ ﺏ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻳ ﺩ
ﻟﻥ
ً
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﺣﺩّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﻫﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻘ ﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘ ﻖ ﻗﺑ ﻝ ﺗﺳ ﻠﻡ ﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ.
ﻭﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟ ﻑ ،ﻋ ﻥ ّﻛ ﻝ ﻁ ﻥ
ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟ ُﻣﻧﺟ ﺯﺓ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺳ ﻧﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ،ﻣﻘ ﺩﺭﺓ ﺑﺄﻁﻧ ﺎﻥ ﻗ ﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳ ﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳ ﻭﻑ
ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻛ ﻝ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻥ ﺣ ﺎﻻﺕ ﻋ ﺩﻡ ﺍﻣﺗﺛ ﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺩﺓ ،ﻭﺗﺗﺧ ﺫ ﺇﺯﺍءﻫ ﺎ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ .5
 -12ﻟﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ ﻗ ﺩ ﻳ ﺅﺛﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻣﻭﻳ ﻝ
ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
 -13ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻷﻱ ﻁﻠ ﺏ ﻣﻌﻘ ﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻭﻣ ﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﻟﺗﻳﺳ ﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛ ﺎﻝ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗ ﺭﻥ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ
ﻵﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟ ﺭﻯ
ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ  ،7ﻓﺳ ﻳﺭﺟﺄ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﺣﺗ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺩ( ﻭ)ﻫ( ﺇﻟ ﻰ
ﺣﻳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
 -15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ً ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓ ﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻟﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧ ﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳ ﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛ ﻭﻝ ،ﻣ ﺎ ﻟ ﻡ ﻳ ﺗ ّﻡ
ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
16
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺫﻳﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ22-

ﺟﻳﻡ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺑﺩء ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.23

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
2010
1.1

2.1

1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

2011

2012

2013
0.40

2014
0.40

2015
0.36

2016
0.36

2017
0.36

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.21
0.21
0.21
0.23
0.23
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
82,250
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
10,693
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
82,250
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 10,693
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ 92,943
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ  22 -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 22 -ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2018
0.36

2019
0.36

2020
0.36

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

0.21

0.21

0.15

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

65,800

16,450

164,500

8,554

2,138

21,385

65,800

16,450

164,500

8,554
74,354

2,138
18,588

21,385
185,885

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺳ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻓ ﻲ ﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻳ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻭﻋ ﺩ ﻟ ﻳﺱ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣ ﺎﻉ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ
-1
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -4ﺃﻟﻑ  :ﺷﻛﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ
-1

ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺟﺯﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺳﺭﻭﺩ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ
ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ،ﻭﻛﻳﻔﻳ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ ﻓﻳﻬ ﺎ ،ﻭﻛﻳﻔﻳ ﺔ ﺍﺭﺗﺑ ﺎﻁ ﺑﻌﺿ ﻬﺎ ﺑ ﺑﻌﺽ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺳ ﻠﻁ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺿﻭء ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟ ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁ ﺭﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻅ ﺭﻭﻑ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺩﻡ ﻏﻳ ﺭ ﺫﻟ ﻙ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺷ ﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺃﻳﺿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ
ﺑﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ ،ﻛﺣ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗ ﺄﺧﻳﺭ ،ﻭﺣ ﺎﻻﺕ ﺍﺳ ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻ ﻳﺹ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  7ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺳ ﺭﻭﺩ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺃ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺫﻟ ﻙ ﺃﻥ ﻳﺷ ﻣﻝ ﺃﻳﺿ ﺎ ﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ
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
4

0,08
0
0,15
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ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻡ ﺗﻘ ﺭﺭ
ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻑ ﺫﻟ ﻙ ،ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺧ ﺎﺹ ﺑﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺃ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺷﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻠﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺣﻘﻖ ﻋﻧﻬﺎ؛
)ﺝ(

ﻭﺻ ﻑ ﺧﻁ ﻲ ﻟﻠﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳﻳُﺿ ﻁﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ ،ﻣ ﻊ ﺇﺑ ﺭﺍﺯ ﺍﻟﺗ ﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻧﻬ ﺎ ﻭﺃﺧ ﺫ
ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳ ﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﺿ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺃﻳﺿ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻣﻛﻧ ﺔ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )5ﺩ( ﻣ ﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻛﻣ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺣ ﺩﺩ ﺃﻱ ﺗﻧﻘﻳﺣ ﺎﺕ ﺍﻋﺗﺑ ﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻭﺭﻱ
ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﻣﺟﻣﻭﻋ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ ،ﺗ ﺩﺭﺝ ﻓ ﻲ ﻗﺎﻋ ﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ .ﻭﻭﻓﻘ ﺎ
ﻟﻠﻣﻘ ﺭﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺧ ﺫﻫﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺷ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠ ﻭﺏ ،ﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﺗﻌﺩﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ 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(
ﺃﻋﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺧﻁﺔ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺳ ﺗﻐﻁﻲ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ؛
ﻛﻣ ﺎ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺗﻠﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﻱ ﺗﻧﻘﻳﺣ ﺎﺕ ﺗﺟ ﺭﻯ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺝ( ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺑﻠ ﺔ،
ﺳﻭﻑ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺧﻳﺎﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؛

)ﻫ(

ﻣﻭﺟﺯ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻓﻲ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺧﻣﺱ ﻓﻘﺭﺍﺕ ،ﻳﻠﺧ ﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ ﻣ ﻥ )1ﺃ(
ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.

ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -5ﺃﻟﻑ :ﻣﺅ ّ
1

ﺳﻭﻑ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.

2

ﺳ ﻭﻑ ﻳﻘ ﻭﻡ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣ ﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣ ﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺋ ﺔ ﺑﺈﺳ ﻧﺎﺩ ﻣﻬﻣ ﺔ ﺭﺻ ﺩ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ ﺧﻁ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺃﻫ ﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ،ﺇﻟ ﻰ ﺷ ﺭﻛﺔ ﻣﺣﻠﻳ ﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔﺃﻭ ﺧﺑﺭﺍء ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ.

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -6ﺃﻟﻑ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺳﺗﻛـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔـﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳـﺔ ﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋ ـﺔ ﺃﻧﺷﻁ ـﺔ .ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﻣﻭﺍﺻ ﻠﺔ ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻓ ﻲ
-1
ﻭﺛﻳﻘـﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ:
ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘّ ﻖ ﻣ ﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺗﺣﻘّ ﻖ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠّﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠﺩ؛
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺍﻟﺧﺎ ّ
)ﺏ(

ﻣﺳ ﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻓ ﻲ ﺇﻋ ـﺩﺍﺩ ﺧﻁ ﻁ ﺗﻧﻔﻳ ـﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣ ـﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳـ ـﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘ ـﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳ ـﻥ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﺝ(

ﺗ ﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘّ ﻖ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﻗ ﺩ ﺗﺣﻘﻘ ﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻗ ﺩ
ﺃُﻛﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ.
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)ﺩ(

ﺍﻟﺗﺄ ّﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺗﻳﻥ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟ ﻑ
ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.

)ﻭ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅ ّﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﱠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌ ّﻬﺩﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؛

)ﺡ(

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

)ﻁ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ،ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺎﻭﺭ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ،
ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻛﻝ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻧﻔﺫﺓ ﺃﻭ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ؛

)ﻱ(

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

)ﻙ(

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

ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﺗﺷ ﺎﻭﺭ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻭﺃﺧ ﺫ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء ﻳﻌ َﺭﺏ ﻋﻧﻬ ﺎ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ ،ﺳ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳ ﺎﺭ
-2
ﻣﻧﻅﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻭﺗﻛﻠﻳﻔﻬ ﺎ ﺑ ﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺧﻁ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺗﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟ ﻑ ،ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ ) 5ﺏ( ﻣ ﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ ) 1ﺏ( ﻣ ﻥ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ :ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ
ﺻ ﺹ ﺑﻣﻘ ﺩﺍﺭ  2 500ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛ ﻲ ﻋ ﻥ
-1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﺧ ّ
ﻛ ّﻝ ﻁﻥ ﻣﺗﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻑ  2-1ﻣ ﻥ ﺍﻟﺗ ﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟ ﻑ ﻟﻛ ﻝ ﺳ ﻧﺔ ﻟ ﻡ ﻳﺗﺣﻘ ﻖ ﻓﻳﻬ ﺎ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  10,40ﻣﻦ
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
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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 ﺍﻷﻓﻘﻲ ) 3-1-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
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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 ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
-4
ّ
ّ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

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

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
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 ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ
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ً
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

)ﺏ(

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

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

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

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

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

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
-9
ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ 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 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
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  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 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
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 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ
ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
-15
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ.

ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
16
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
16,0

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ
1.1

2.1

1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

2012
n/a

2013
16.0

2014
16.0

2015
14.40

2016
14.40

2017
14.40

2018
14.40

2019
14.40

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 16.0 16.0
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ n/a
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
90,000
0
0
0
0
0
0 175,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
6,300
0
0
0
0
0
0
13,125
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
125,000
0
0
0
0
0
0 100,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
16,250
0
0
0
0
0
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 13,000
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
215,000
0
0
0
0
0
0 275,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
22,550
0
0
0
0
0
0
26,125
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
237,550
0
0
0
0
0
0 301,125
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2020
10.40

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ

10.40

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ

20,000

285,000

1,400

20,825

50,000

275,000

6,500

35,750

70,000

560,000

7,900

56,575

77,900

616,575
5.60
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ
10.40

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

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،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
ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺴ ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﻀ ﻮء ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺠ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ،
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺣ ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻴﻐﻄﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜ ﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤ ﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ،ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ .ﻭﺳ ﺘﻌﺪﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ،ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴ ﺐ
ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ ﻁﻠ ﺐ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄ ﺔ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
1
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳًﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .ﻛﻤﺎ
2
ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ً

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 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 ﺃ ُﻛﻤﻠﺖ 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 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ّﻬ ﺪﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿ ﻤﺎﻥ ﻭﺟ ﻮﺩ ﺁﻟﻴّ ﺔ ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻭﻣﺘﺴ ﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑ ﻼﻍ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

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؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
7
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ﻳﻌﺮ ﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻛﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.
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؛

)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  180ﺩﻭﻻﺭ 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 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
 -1ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ
ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﺑﺪء ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺃﻧﻐﻮﻻ
 -2ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻧﻐﻮﻻ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻭﺩﻋﻢ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻧﻐﻮﻻ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﺎﻫﺎﻣﺎ
 -3ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
.2020
ﺑﻨﻦ
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ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﻨﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
1
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ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﻨﻴﻦ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻨﻴﻦ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺑﻨﻴﻦ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ )ﺩﻭﻟﺔ  -ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ(
 -5ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ
ً
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2018ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤ ّﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻡ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ
 -6ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ،ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2017
ﻭ 2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ،
ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﻨﺠﺎﺡ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ
 -7ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
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ﺗﺸﺎﺩ
 -8ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺸﺎﺩ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺩ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ
ﺗﺸﺎﺩ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺗﺸﺎﺩ ﻟﺨﻔﺾ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺸﺎﺩ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
 -9ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ،
ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ
 -10ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰﺭ ﻛﻮﻙ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ /ﺁﺏ  2019ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ
 -11ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ
 2017ﻭ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ،ﻭﻳُﺴﺘﺪَﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ،
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
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ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
 -12ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻹﺭﻳﺘﺮﻳﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ
ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻏﻴﺎﻧﺎ
 -13ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻐﻴﺎﻧﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﻧﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻏﻴﺎﻧﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻟﻬﻨﺪ
 -14ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2017ﻭ 2018ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ( ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ )ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ( ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ،
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺭﺻﺪﻩ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌ ّﺠﻞ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
 -15ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2017ﻭ 2018ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ( ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ )ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ( ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ،
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ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺭﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 -16ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺎﻣﺎﻳﻜﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺇﻟﻰ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 2020ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ.
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
 -17ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2017ﻭ 2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ،
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ،ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ،ﻭﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ،
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
 -18ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ ﺳﻮﻑ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ /ﺃﻳﺎﺭ  2017ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XVII

ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ
 -19ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﻁﺒﻘﺖ ﻧﻈﺎ ًﻣﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2019ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ )ﻭﻻﻳﺎﺕ  -ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ(
 -20ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ /ﺃﻳﺎﺭ  2017ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
 -21ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻴﺎﻧﻤﺎﺭ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ  2,5ﺣﺼﺎﻥ ﻭﺗﻌﺎﻟﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2020
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
 -22ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻨﺎﻣﻴﺒﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻭﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XVII

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ /ﺃﻳﺎﺭ  ،2019ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺒﻜﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
 -23ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻨﻴﺠﺮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺑﻨﻤﺎ
 -24ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﻨﻤﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﻨﻤﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2017ﻭ 2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﺣﺎﻁﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ  ،2018ﻭﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻨﻤﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻨﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
 -25ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺮﻭﺍﻧﺪﺍ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ،
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
 -26ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺴﻨﻐﺎﻝ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﺻﺮﺑﻴﺎ
 -27ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺼﺮﺑﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(،
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ 2018ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮﺓ ﻧﺤﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ
ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  ،2018ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺻﺮﺑﻴﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﻨﺠﺎﺡ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﻴﺸﺘﻲ
 -28ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻴﻤﻮﺭ  -ﻟﻴﺸﺘﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺑﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ 2018
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﻴﺸﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ .ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  .2018ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﻴﺸﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺗﻮﻧﺲ
 -29ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(،
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﺣﻈﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ
8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XVII

ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ.
ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﻨﺠﺎﺡ.
ﺗﺮﻛﻴﺎ
 -30ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ،ﻭﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﻨﺠﺎﺡ.
ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ
 -31ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2017ﻭ2018
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ.
ﻭﺃﺣﺎﻁﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ  2018ﻭﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ
ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺤﻠﻮﻝ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2020
ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ
 -32ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻁﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻔﺎﻧﻮﺍﺗﻮ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017ﻭ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 7ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء .ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ
ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 .2020ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ  2018ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
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المرفق الثامن عشر
ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2020
العنصر

بند
الميزانية
 10عنصر موظفي المشروع
الوظيفة  /الوصف
 1101رئيس الفرع
 1102مسؤول البيئة الرئيسي  -الشبكة والسياسة العامة
 1103بروتوكول مونتريال  -موظف برامج  -بناء القدرات
1105
1106
1107
1108
1111

1112
1121

بروتوكول مونتريال  -موظف برامج
بروتوكول مونتريال  -موظف سام للتنسيق الخاص باللجنة التنفيذية
بروتوكول مونتريال  -موظف برامج  -مكتب المساعدة لغير المواد
المستنفدة لألوزون
بروتوكول مونتريال  -مسؤول البرنامج
بروتوكول مونتريال  -منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى

الموقع

أسبوع
/شهر

الدرجة

البرنامج
الموافق عليه
لعام 2019

البرنامج
الموافق عليه
لعام 2020

باريس
باريس
باريس

12
12
12

D1
P5
P5

266,000
261,000
261,000

266,000
261,000
261,000

باريس
باريس
باريس

12
12
12

P4
P5
P3

228,000
261,000
191,000

228,000
261,000
191,000

12
12

P3
P4

191,000
228,000

191,000
228,000

12

P5

234,000

268,000

12

P5

220,000

220,000

باريس
باريس/أور
وبا وآسيا
الوسطى
بروتوكول مونتريال  -منسق الشراكات الدولية
باريس
منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ بانكوك

 -آسيا و المحيط الھادىء

 1122بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط بانكوك

12

P4

193,000

193,000

 1123بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ بانكوك
 1124بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -بانكوك

12
12

P4
P3

193,000
156,000

193,000
156,000

 1125بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -بانكوك

12

P3

156,000

156,000

المنامة

12

P4

222,000

222,000

المنامة
 1141بروتوكول مونتلاير  -منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا نيروبي

12
12

P3
P5

214,000
245,000

214,000
245,000

 1142بروتوكول مونتلاير  -منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا نيروبي

12

P5

245,000

245,000

 1143بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة نيروبي

12

P3

171,000

171,000

نيروبي

12

P3

171,000

171,000

نيروبي

12

P2

101,000

101,000

نيروبي

12

P2

101,000

101,000

نيروبي

12

P3

156,000

156,000

الھادئ  -جنوب شرق آسيا و المحيط الھادىء وبلدان جزر المحيط الھادئ

(جنوب آسيا والمحيط الھادئ  +بلدان جزر المحيط الھادئ)

(جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا و المحيط الھادىء
 1131بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا (غرب
آسيا)
 1133بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
(البلدان الناطقة بالفرنسية)

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)

1144
1145
1146
1147
1151
1152
1153
1154
1155

باإلنجليزية)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان
الناطقة بالفرنسية)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج معاون في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان
الناطقة باإلنجليزية)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج معاون في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان
الناطقة بالفرنسية)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج (شؤون إدارية ومالية)
بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا
الالتينية والكاريبي (أمريكا الالتينية)
بروتوكول مونتلاير  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا
الالتينية والكاريبي (بلدان البحر الكاريبي)
بروتوكول مونتلاير  -مدير إعالم في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
والكاريبي
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
والكاريبي (بلدان البحر الكاريبي)
بروتوكول مونتلاير  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
والكاريبي (أمريكا الالتينية)
مساعد رئيسي لرئيس الفرع
مساعد برامج (الشبكات اإلقليمية)

1301
1302
 1303مساعد برامج (غرفة تبادل المعلومات)
1305
مساعد برامج

1

بنما

12

P4

194,000

194,000

بنما

12

P4

194,000

194,000

بنما

12

P4

194,000

194,000

بنما

12

P3

165,000

165,000

بنما

12

P3

165,000

165,000

باريس
باريس
باريس
باريس/أور
وبا وآسيا
الوسطى

12
12
12
12

G6
G6
G6
G5

117,000
117,000
117,000
105,000

117,000
117,000
117,000
105,000
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أسبوع
/شهر

الدرجة

العنصر

بند
الميزانية

باريس
باريس
باريس

12
12
12

بانكوك
 1321مساعد برامج (المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جنوب آسيا)
 1322مساعد برامج  -المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جنوب شرق آسيا والمحيط بانكوك

12
12

G6
G5
G7
N/A
G6
G5

بانكوك
المنامة
نيروبي
نيروبي
نيروبي
نيروبي
نيروبي
بنما
بنما

12
12
12
12
12
12
12
12
12

G7
G6
G7
G5
G6
G6
G5
G5
G7

 1306مساعد برامج  -بناء القدرات/بلدان جزر المحيط الھادىء
 1307مساعد برامج
 1312موظف مساعد للمالية والميزانية
 1317مساعدة مؤقتة تابعة لبرنامج المساعدة على اإلمتثال

1324
1332
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1352

الھادئ)
مساعد إداري -المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
مساعد برامج  -المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
بروتوكول مونتلاير  -مساعد إداري عالمي
مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)
بروتوكول مونتلاير  -مساعد إداري عالمي
مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي
مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

الموقع

المجموع الفرعي لعنصر تكاليف الموظفين

البرنامج
البرنامج
الموافق عليه الموافق عليه
لعام 2020
لعام 2019
117,000
117,000
104,000
104,000
124,000
124,000
54,000
88,000
68,000
68,000
55,000
55,000
76,000
76,000
61,000
37,000
46,000
46,000
37,000
39,000
62,000
7,069,000

76,000
76,000
61,000
37,000
46,000
46,000
37,000
39,000
62,000
7,069,000

171,000
25,000

171,000
25,000

33,000
33,000

33,000
33,000

50,000

50,000

45,000
60,500
60,500
35,000
35,000
548,000

45,000
60,500
60,500
35,000
35,000
548,000

 1600السفر
1601
1610

1620
1621

سفر موظفي مكتب باريس*
باريس
سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى
باريس/أور
وبا وآسيا
الوسطى
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جنوب آسيا)
بانكوك
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا (آسيا والمحيط بانكوك
الھادئ وجنوب آسيا)

 1622سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا (جزر المحيط بانكوك
الھادئ)

1630
1640
1641
1650
1651

سفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
المنامة
بالفرنسية)
(الناطقة
سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا
نيروبي
باإلنجليزية)
(الناطقة
سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا
نيروبي
الكاريبي)
البحر
(منطقة
والكاريب
الالتينية
ألمريكا
اإلقليم
موظف المكتب
سفر
بنما
ي
ي
ي
الالتينية)
(أمريكا
والكاريب
الالتينية
ألمريكا
اإلقليم
المكتب
موظف
سفر
بنما
ي
ي
ي
المجموع الفرعي لعنصر السفر

 20/30األنشطة اإلقليمية

عنصر خدمات العقود
 2210االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا
الوسطى/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

باريس/أور
وبا وآسيا
الوسطى

130,000

130,000

المجموع الفرعي ألوروبا وآسيا الوسطى
 2220االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط بانكوك

130,000
92,000

130,000
92,000

 2221االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط بانكوك

70,000

70,000

بانكوك

105,000

105,000

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
 2230االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /التعاون فيما بين المنامة

267,000
100,000

267,000
100,000

نيروبي

100,000
175,000

100,000
175,000

نيروبي

175,000

175,000

الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جنوب آسيا)

الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جنوب شرق آسيا
والمحيط الھادئ)
 2222االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط
الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جزر المحيط
الھادئ)

بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا
 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)
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العنصر

بند
الميزانية

الموقع

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)
 2251االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (أمريكا الالتينية)

بنما
بنما

120,000

120,000

250,000
1,097,000

250,000
1,097,000

50,000
100,000
100,000
75,000
80,000
100,000
505,000

50,000
130,000
110,000
0
85,000
130,000
505,000

165,000

165,000

165,000
670,000

165,000
670,000

 5210عمليات المكاتب /االتصاالت (المعدات ،اإليجارات ،اللوازم المكتبية والصيانة)

باريس

290,000

290,000

 5220عمليات المكاتب /االتصاالت (المعدات ،اإليجارات ،اللوازم المكتبية والصيانة)

أقاليم

300,000

300,000

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي
المجموع الفرعي لألنشطة اإلقليمية
الخدمات العالمية  /حافظة تنمية القدرات
 3210برنامج تدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية
 3211السياسات والمساعدة التقنية
 3213التوعية والترجمة
 3214إطار قانوني بعد كيغالي
 3215رخص قيادة سائقي مركبات غازات التبريد
 3216تطبيق

المجموع الفرعي لالجتماعات
50

أسبوع
/شهر

الدرجة

البرنامج
البرنامج
الموافق عليه الموافق عليه
لعام 2020
لعام 2019
350,000
350,000
130,000
130,000

االجتماعات
 4210اجتماعات استشارية و حلقات عمل أصحاب المصلحة (احتياجات ناشئة/قطاع
خدمات التبريد)

باريس/أقاليم

المجموع الفرعي لالجتماعات
المجموع الفرعي للخدمات العالمية  /االجتماعات

عمليات المكاتب
60

المجموع الفرعي لعمليات المكاتب

 99مجموع تكاليف المشروع المباشرة
) (8%تكاليف دعم البرنامج
90

المجموع الكلي
نسبة الزيادة الشاملة

590,000
590,000
9,974,000 9,974,000
797,920
797,920
10,771,920 10,771,920
0.00%

* 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.
** 3215-3210نشاطات وميزانية للتحويل إلى 2021
مالحظة حول جميع بنود الميزانية  :سوف يتم إرجاع األموال المتبقية.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺳ ﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻛﻭﺳﺗﺎﺭﻳﻛﺎ )"ﺍﻟﺑﻠﺩ"( ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ
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ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ )"ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻣﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  0.35ﻁﻥ
ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺃﻭﻝ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻳﻧﺎﻳﺭ  2030ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﺑﺭﻭﺗﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ
-2
)"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ
ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  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  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 ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  1.3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻟﻠﺑﻠﺩ .ﻭﺳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻓﻲ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -3ﺃﻟﻑ )"ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"(.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻓﻠﻭﺭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ
-4
ﻋﻠﻳﻬﺎ )"ﺍﻟﺧﻁﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺣﺩﻭﺩ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ
ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺷﺭﻭﻁ ﺻﺭﻑ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
ﺳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
-5
ﻗﺑﻝ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻁﺑﻖ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺳﺗﺛﻧﻲ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،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
ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ"( ﺗﻐﻁﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ
1
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ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ؛ ﻭ
)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﺗﻐﻁﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ.

ﺍﻟﺭﺻﺩ
ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -5
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ﺃﻟﻑ )"ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﺑﺎﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺟﺯء ﺃﻭﻛﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ
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ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻠﺱ ﺧﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ:
)ﺃ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻖ ﻣﺳﺑﻖ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻭ ﻛﺗﻧﻘﻳﺢ ﻟﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﺗﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ؛

)(2

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

)(3

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

)(4

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ
ﺃﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺗﺯﻳﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻪ ﻋﻥ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺁﺧﺭ
ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﻭ

)(5

ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﺃﻱ ﺍﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻁﻧﺎﻥ ﻣﻥ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻧﻁﺑﺎﻕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺳﻭﻑ ﺗﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺁﺧﺭ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XIX

ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ
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ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﻭﻟﻰ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ،ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
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ﻳﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻳﻭﺋﻧﺩﻳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )"ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ"( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺟﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 - 10ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﻳﻭﺟﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -6ﺃﻟﻑ .ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.2ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
 - 11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  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 .ﻭﺣﺳﺏ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻖ ﻟﺟﺩﻭﻝ
ﺯﻣﻧﻲ ﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺑﺭﻫﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻡ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -7ﺃﻟﻑ )"ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ"(،
ﻋﻥ ﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺟﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ .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 ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ
 5ﺃﻋﻼﻩ.
 - 12ﻟﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻳﻪ
ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
 - 13ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ
 - 14ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻵﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ
ﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻳﻥ ﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،7ﻓﺳﻳﺭﺟﺄ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺣﺗﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 1ﺃ( ﻭ 1
)ﺏ( ﻭ ) 1ﺩ( ﻭ ) 1ﻫـ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ
 - 15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻧﺎ.
 - 16ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.
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ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
)ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
10.00
3.58
0.01
0.09
0.40
14.08
18.11
32.19

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﺴﻄﺮ
1.1

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
4.58
4.58
4.58
4.58
4.58
9.17
9.17 9.17
9.17
9.17
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ 12.69
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
0 126,450
0
0 295,200
0
0
385,750
0 187,777
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
8,852
0
0 20,664
0
0
27,003
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 0 13,144
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 126,450
0
0 295,200
0
0
385,750
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 0 187,777
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
8,852
0
0 20,664
0
0
27,003
0 13,144
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 135,302
0
0 315,864
0
0
412,753
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ 0 200,921
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

14.00

3.6.4

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

0.00

2,1

1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4
1.6.4
2.6.4

2019
12.69

*

2021
2020
9.17
9.17

2024
2023 2022
9.17
9.17 9.17

2026 2025
4.58
4.58
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2027
4.58

2029 2028
4.58
4.58

2030
0.35

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

0.35

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

104,000

1,099,177

7,280

76,942

104,000

1,099,177

7,280

76,942

111,280

1,176,119
7.07
2.59
0.35
1.20
2.38
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.40
0.00
0.00
0.69
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -3ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
-1

ﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
-1

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

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺳﺭﺩﻱ ،ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ،ﻭﻳﺻﻑ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﻳﻌﻛﺱ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ 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( ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺑﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ
ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  7ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ 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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺃ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺷﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻠﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺗﺣﻘﻖ ﻋﻧﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻑ ﺧﻁﺔ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺑﺭﺍﺯ
ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﻣﻳﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ 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 ﻭﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ؛ ﻭ

)ﻫـ(

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

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﺬ
-2
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺪ 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؛ ﻭ
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)ﺏ(

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ-2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺩﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻷﻗﻝ ﻛﻣﺭﺟﻊ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺳﻳﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
-1
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) (DIGECAﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺗﻨﺴﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﻭﺻﻒ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
)ﺃ( ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺭﺻﺪ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
)ﺏ( ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ؛
)ﺝ( ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ) ،(INAﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﻭﻣﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء؛
)ﺩ( ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ،ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛
)ﻩ( ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ؛ ﻭ
)ﻭ( ﺳﻮﻑ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
-1

ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺑﻠﺩ؛

)ﺏ(

ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻗﺩ ﺗﺣﻘﻘﺕ ﻭﺃﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ
ﻗﺩ ﺃﻛﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻗﺩ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺗﻳﻥ ) 1ﺝ( ﻭ ) 1ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛
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)ﻫـ(

ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﻭﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ؛

)ﻭ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻗﺑﻝ ﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺁﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﺛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺩﻑ
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﻭ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ؛

)ﺯ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ؛

)ﺡ(

ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؛

)ﻁ(

ﺿﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ 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؛

)ﻙ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩ ﻳُﺳﺗﻧﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ؛

)ﻝ(

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

)ﻡ(

ﺻﺭﻑ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻠﺩ/ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺪ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
-2
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 1ﺏ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  180ﺩﻭﻻﺭﺍ ً ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ
-1
ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮﺍﻡ 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 ﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﺎﻟﻴﺘﻴﻦ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ
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ً
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )" ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ "( ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻗﺪﺭﻩ  12.88ﻁﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2025ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﯽ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﮐﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﻭﺗﻮﮐﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﯽ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﻄﻮﺓ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  3-1-4ﻭ  3-2-4ﻭ)3-3-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ(.
ﺭﻫﻨﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﯽ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
-3
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
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ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ )"ﺍﻟﺨﻄﺔ"( .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺬﮐﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻘﻂ:
)ﺃ(

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

)ﺏ( ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
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)ﺝ( ﻭ ﺃﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺬ ﻳﻴﻞ  - 4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭ ﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ"( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﮐﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﻭﺃﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﮐﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮐﺎﻥ
ﺃﮐﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛
)ﺩ( ﻭﺃﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﮐﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﯽ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮ ﻳﻞ ﺗﻘﺪ ﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ،
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ.
ﺍﻟﺮﺻﺪ
ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
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 -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﺑﺮﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﯽ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺃﻭ ﮐﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭﻓﻘﺎ
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ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻹ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻭ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺳﺘﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛
) (2ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺪﻝ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛
) (3ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮑﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛
) (4ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﻧﺸﺎﻁ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﺑﺘﮑﻠﻔﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ؛
) (5ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻭﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﺘﻘﻠﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ(

ﻭﻳﻤﮑﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳُﻌﺘﺰﻡ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺃﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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ﺃﻭ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ  21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ  ،(2007ﻟﻦ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ؛
)ﺩ(

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻣﻊ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻔﺦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺰﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﻴﺴﻮﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺠﺪﻳﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻻً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ؛

)ﻫـ(

ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﮐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
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ﺳﻮﻑ ﻳﻮﻟﯽ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ:
)ﺃ(

ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼﻝ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﮐﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﺬ
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ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﯽ ﺃﻥ ﺗﮑﻮﻥ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﯽ ﺃﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﮑﻦ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﮐﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺘﮑﻮﻥ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺳﺘﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺗﺮﺩ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ ﻭﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﯽ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ
ﺍﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  2-2ﻭ  4-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  2-ﺃﻟﻒ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ
-11
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ،ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﯽ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺳﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻪ
3
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﮐﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮑﻞ ﮐﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﮐﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﮑﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﯽ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﯽ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺳﻴﺰﻭﺩ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ
 -14ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﯽ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ .ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﺳﻴﺘﺄﺧﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 1ﺃ( ﻭ ) 1ﺏ( ﻭ ) 1ﺩ( ﻭ ) 1ﻫـ( ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﮐﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﯽ
15
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
16
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻔﺌﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 142-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
39.01
1.61
0.04
40.70
5.02
45.68

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ
1-1

2-1

1-2

2-2
3-2

4-2
1-3
2-3
3-3

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﻭﺗﻮﮐﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﯽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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0
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0
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0
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0

0

526,705

0
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ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22 -ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22 -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22 -ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ

1-2-4

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘًﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 142 -ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 142 -ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘًﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 142 -ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘًﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141 -ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
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* ﻣﻮﻋﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 31 :ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2020
** ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻌﺪﻡ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

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

ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ :ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
-1

ﺳﻴﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﮑﻞ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮﺩﻱ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﮐﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﮐﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺯﻳﻠﺖ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ،
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷ ﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ؛

)ﺏ( ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﮐﻞ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﺤﻘﻘﺎ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺃ(؛
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)ﺝ( ﻭﺻﻒ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻳﻀﺎ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻭﺻﻔﺎ ﻣﻔﻀﻼ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺸﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ(
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ؛
)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﯽ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛

)ﻫـ( ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ) 1ﺃ( ﺇﻟﻰ
) 1ﺩ( ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
-2
ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ:
)ﺃ(

ﺳﺘﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﮐﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ﺇﻟﯽ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛

)ﺏ( ﻭﺇﺫﺍ ﮐﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﯽ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  - 2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺳﻴﮑﻮﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺳﺘﺮﺍﻗﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
-1
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
-2
ً
ً
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎء
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

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

)ﺏ(

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺝ(

ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﱠﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ؛

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛

)ﻫـ(

ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ؛
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)ﻭ(

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﻣﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
ﻭﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
-3
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺳﺘﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .ﻭﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻨﺴﻖ ﻟﺮﺻﺪ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
ﺳﻮﻑ ﻳﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﻳﻀﺎً ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
-4
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
-1

ﺳﺘﮑﻮﻥ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﻗﻞ:
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ؛

)ﺏ( ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛
)ﺝ( ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯽ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛
)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄﮐﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻳﻨﻌﮑﺴﺎ ﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﻳﺚ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ) 1ﺝ( ﻭ ) 1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫـ( ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
 -4ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛
)ﻭ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ  ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ؛
)ﺯ( ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ﺡ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ؛
)ﻁ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛
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)ﻱ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻙ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻝ(

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛

)ﻡ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ؛

)ﻥ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﯽ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﺱ( ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﻠﺪ  /ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء ﺻﺪﺭﺕ ،ﺳﺘﺨﺘﺎﺭ ﻭﺗﻔﻮﺽ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
-2
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1
ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ) 5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ(
ﺳﺘﮑﻮﻥ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
-1
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ؛

)ﺏ(

ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﺴﻖ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﺝ(

ﻭ ﺗﻘﺪ ﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭ ﻳﺮ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ.

ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ
-2
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ:
)ﺃ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻪ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ) 1ﺝ( ﻭ ) 1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛
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)ﺩ(

ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﻫـ(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻭ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻘﺮﺭ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺑﻘﻴﻤﺔ  129ﺩﻭﻻﺭﺍً ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ً ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ
-1
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ
ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺣ ّﺩﺙ ﻣﻌﺩّﻝ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  33.74ﻣﻦ
ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ
-2
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ )"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﻌ ّﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻭﻑ 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
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻳﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ
ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔّﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺳﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺑﻠﺩ
-5
ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻗﺑﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ:
ﺃ

)

(

ﺏ

)

(

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳّﺔ.
ﻭﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺗﺳﺗﺛﻧﻰ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ؛
ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ
ﻏﻳﺭ ﻣﻁﻠﻭﺏ؛
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
1
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ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ( ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻗﺩ ﻗﺩّﻡ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -4ﺃﻟﻑ ﺗﻐﻁﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﻁﻠﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻣﻭﻋﺩ
ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ.
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗـﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ  -5ﺃﻟﻑ )"ﻣﺅ ّ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -5ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻘّﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺯء
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ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟـﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻐﻳّﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻣﻥ ﺃﺟـﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻠﺱ ﺧﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ
-1ﺃﻟﻑ:
)ﺃ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﺻ ﻳﺹ ﺍﻟﻣﺻ ﻧّﻔﺔ ﻛﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳ ﻳّﺔ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻭﺛ ﱠ ﻖ ﻣﺳ ﺑﻘﺎ ً ﺇﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫ ﻭ ﻣﺗﻭﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋ ﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺗﻧﻘ ﻳﺢ ﻟﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻡ
ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﺗﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

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

)(2

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

)(3

ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﺹ ﻟﻔ ﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻭﻛ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ
ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻣﻥ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ،ﺗﺯﻳ ﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔ ﻪ ﻋ ﻥ  30ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺁﺧﺭ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﺻ ﻳﺹ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺻ ﻧّﻔﺔ ﻛﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ،ﻓ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻗﻳ ﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ،ﻭﻳ ﺗ ّﻡ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺑﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ،ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺍﻟﺣﺻ ﻭﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﻁ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻧﻘ ﻳﺢ ﻟﻠﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ .ﻭﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳُﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﺍﺧ ﺗﻼﻑ
ﻓﻲ ﺃﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻳﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬ ﺎ ،ﺣﺳ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﻁﺑ ﻖ ﺍﻷﻣ ﺭ .ﻭﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳ ﺎ ﺳ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺽ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ؛

)ﺩ(

ﻟ ﻥ ﺗﺣﺻ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺃﻱ ﺷ ﺭﻛﺔ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳ ﺎ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻳﺗﺑﻳﻥ
ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ )ﺃﻱ ﺑﺳ ﺑﺏ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳ ﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳ ﺔ
2
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ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋ ﺩ ﺍﻟﻧﻬ ﺎﺋﻲ ﻭﻫ ﻭ  21ﺳ ﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ  .(2007ﻭﺳ ﻳﺗﻡ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ؛
)ﻫ(
-8
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 ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻭﺟ ﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎ ّ
ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣ ﻝ ﺍﻟﺷ ﺭﻭﻁ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑ ﺎﻟﻣﻘﺭﺭﻳﻥ
 100/41ﻭ 6/49ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﻁﺔ.

ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ 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 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )"ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ/ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ( ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗُﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻬﺎ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ) 5ﺏ( .ﻭﺗﺷﻣﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﻭﺍﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﻳﻥ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ.
ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ –6ﺑﺎء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻳﺳﻳﺭﺍ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺳﻖ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ
ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻖ .ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻧـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﻭﻑ ﺍﻷﻓﻘﻳﺔ  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.
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 -12ﻟﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
 -13ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻵﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ .ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ،7
ﻓﺳﻳﺭﺟﺄ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﺳﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻑ
ﺫﻟﻙ.
 -15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ً ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
 .16ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺙ ﻳﺣ ّﻝ ﻣﺣ ّﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.
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ﺗﺫﻳﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ22-
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻥ–141ﺏ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺍﻟﺧﻠﻁ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺟﻳﻡ
ﺟﻳﻡ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻳﻡ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺑﺩء ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
50.84
0.44
51.29
10.11
61.39

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
1.1

2.1

1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4

2012
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

2013
51.90

2014
51.90

2015
46.71

2016
46.71

2017
46.71

2018
46.71

2019
46.71

2020
0.36

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
37.27
43.54
45.39
46.45
46.58
51.77
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 51.77
33.74
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
25,000
0
0
145,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 0 120,000
180,000
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
3,250
0
0
18,850
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ 15,600
23,400
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
0
0
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 0 549,455
0
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
0
0
0
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ 38,462
0
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
145,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 669,455
25,000
180,000
3,250
0
0
18,850
0
54,062
23,400
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
163,850
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 723,517
28,250
203,400
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ  22 -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 22 -ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ – 141ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ
.1
-2ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -4ﺃﻟﻑ  :ﺷﻛﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
1

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

ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻣﺳ ﺭﻭﺩ ،ﺗ ﺭﺩ ﻓﻳ ﻪ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ ،ﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻣﻧ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻌﻠﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ،ﻭﻛﻳﻔﻳ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ
ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌﺽ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟ ﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﺃﺯﻳﻠﺕ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳ ﺎ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑ ﺩﺍﺋﻝ ﺫﺍﺕ
5

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

470,000
61,100
549,455
38,462
1,019,455
99,562
1,119,017
17.59
0
33.25
0.44
0.0
0.0
0.0
0
10.11
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ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﺩﺧﻠ ﺕ ،ﻟﻠﻣﺳ ﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧ ﺔ ﺑﺗ ﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻋﻣ ﺎ ﻳﻧ ﺗﺞ ﻣ ﻥ ﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﻓ ﻲ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﻠﻁ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﺿ ﻭء ﻛ ﺫﻟﻙ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺑ ﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺣ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﺗﻁ ﺭﺃ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺷ ﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ
ﺃﻳﺿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﺧﻁ ﺔ )ﺧﻁ ﻁ( ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ،
ﻛﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ،ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  7ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ
ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺭﻭﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺃ( ﻣﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ؛
)ﺏ(

ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺧﻁ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻡ ﺗﻘ ﺭﺭ
ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻑ ﺫﻟ ﻙ ،ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺧ ﺎﺹ ﺑﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﺣ ﻭ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺃ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺷﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻠﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺣﻘﻖ ﻋﻧﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺯﻣﻌﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ،
ﻣ ﻊ ﺇﺑ ﺭﺍﺯ ﺍﻟﺗ ﺭﺍﺑﻁ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻭﻣ ﻊ ﺃﺧ ﺫ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳ ﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻣﻛﻧ ﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻁ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺭﺩﻱ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﺗﻌﺩﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳ ﺔ ،ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳ ﺏ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺷ ﺭﻳﺣﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺗﻐﻁﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

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

ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -5ﺃﻟﻑ :ﻣﺅ ّ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺗﺎﻥ ﺑﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻣﻭﻳﻝ
-1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ،ﺍﻟﻣﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻫﺫﻩ.
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
-2
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺳﺟﻼﺗﻬﺎ ﻛﻣﺭﺟﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺭﺻﺩ
ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺿﻁﻠﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ،
ﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺇﺳﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﻠﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ.
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ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ُﻣﺧﻁﻁ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
-3
ﻋﻧﺻﺭﺍ
ﺇﺩﺭﺍﺝ
ﻳﺗﻡ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ،
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺗﻳﻥ
ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ
ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻭﺛﻳﻖ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﻭﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ
ً
ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳُﻐﻁﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻳﺳﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺗﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﺻﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
-4
ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ،ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺗﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ/ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻭﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻭﻟﻰ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
-5
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻭﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻭﺷﺭﻛﺎء ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ/ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﺭﻫﺎ
ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﺳﺗﻘﻝ.
-6

ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟ ُﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ:
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻬ ًﺟﺎ ﻟﻠﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
)ﺃ(
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻭﻭﺣﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ؛
)ﺏ(

ﺍﻻﺿﻁﻼﻉ ﺑﺎﻟﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻛﻝ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ؛

)ﺩ(

ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﻳﻳ ًﻣﺎ ﺩﻭﺭﻳًﺎ )ﺳﻧﻭﻳًﺎ( ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺫﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ
ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ؛ ﻭ

)ﻫـ(

ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻭﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -6ﺃﻟﻑ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
1

ﺳﺗﻛـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳـﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻳﻘـﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘّ ﻖ ﻣ ﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺗﺣﻘّ ﻖ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠّﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ
ﺻﺔ 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؛
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)ﺝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﻗ ﺩ ﺗﺣﻘﻘ ﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺔ
ﺑﻬﺎ ﻗﺩ ﺃُﻛﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ؛

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﺍﻟﻭﻓ ﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺧﻁ ﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ .ﻭﺗﺷ ﺗﻣﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋﻠ ﻰ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅ ّﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﱠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌ ّﻬﺩﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؛

)ﺡ(

ﺿﻣﺎﻥ 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 ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺭﺓ  11ﻣ ﻥ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ،ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺎﻭﺭ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﻭﻟﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﻛ ﻝ ﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﻣﻧﻔ ﺫﺓ
ﺃﻭ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ؛

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

ﻳﻌﺭﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ 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 ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺷ ﺗﻣﻝ ﻋﻠ ﻰ
1
ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛

)ﺏ(

ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧ ﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﺟ ﻭﻉ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋ ﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﻹﺩﺭﺍﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ :ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ
ﺻﺹ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  214ﺩﻭﻻﺭﺍ 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.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪّﻝ ﻟﻺﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﮐﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  – 2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ
1.1
2.1
1.3.1

2.3.1

3.3.1

4.3.1

5.3.1

1.1.2
2.1.2

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻠﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

2016

2017

2018

2019

17,342.1

17,342.1

17,342.1

17,342.1

2021
2020
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
12,524.9
12,524.9

2022

2023

2024

2025

2027

2026

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

12,524.9

12,524.9

12,524.9

6,262.4

6,262.4

6,262.4

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

16,978.9

16,978.9

15,048.1

15,048.1

11,772.0

*

*

*

*

*

*

*

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2,162.5

2,162.5

2,042.4

2,042.4

1,609.9

1,609.9

**

**

**

**

**

*

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2,286.0

2,286.0

2,032.0

2,032.0

1,397.0

1,397.0

1,397.0

762.0

762.0

165.0

0.0

0.0

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

4,449.6

4,449.6

3,774.5

3,774.5

2,965.7

2,965.7

2,965.7

1,078.4

1,078.4

330.0

0.0

0.0

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

3,697.7

3,697.7

2,876.0

2,876.0

2,259.7

2,259.7

***

***

***

***

***

***

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

455.2

455.2

395.4

395.4

321.2

321.2

321.2

148.3

148.3

55.0

0.0

0.0

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

20,000,000 13,368,756
935,813

1,400,000

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
7,776,041 16,000,000 20,000,000 12,000,000
840,000

1,120,000

1,400,000

1

544,323

89,144,797
6,240,136
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ﺍﻟﺼﻒ

2016

2017

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

7,514,867

8,732,614

526,041

611,283

1.2.2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

3.2.2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ -
)ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

2.2.2

4.2.2
1.3.2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

1.4.2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

3.4.2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ 891,892
)ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
108,108
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

2.3.2

2.4.2

4.4.2

1,026,976

3.5.2

5.5.2

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ 80,000
)ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
10,400
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

1.6.2
2.6.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ )ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

560,000

910,000

1,035,214

1,067,044

931,000

668,500

672,000

838,023

7,819,105

267,386

-

356,514

-

211,235

-

-

250,000

-

-

1,085,135

31,877

-

-

29,804

-

-

25,182
42,502
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺘﺎﻥ
15,026,183 15,000,000 15,500,000 15,600,000 15,700,000 17,000,000 15,000,000 15,000,000 10,600,000

129,365

742,000

16,000,000 14,671,089

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ 300,000
)ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
36,000
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

6.5.2

9,600,000

11,971,763

493,152

1.5.2

4.5.2

2022
2021
2020
2019
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
9,550,000 13,300,000 15,243,486 14,788,765 13,000,000 8,000,000

1,120,000

1,099,000

1,190,000 1,050,000 1,050,000
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ
11,581,816 14,000,000 14,000,000 18,000,000
980,000

1,260,000

980,000

1,092,000

1,085,000

1,050,000

1,051,833

141,471,210
9,902,985
88,252,905
6,177,703

810,727

891,892
108,108

3,299,132

2,570,000

364,651

284,061

2,821,937

2025

111,701,495

7,045,027

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ )ﻳﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻴﻮﻧﻴﺐ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

2.5.2

2018

2023

2024

2026

2027

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
2,810,868 3,570,000 3,370,000 3,270,000
-

361,431

394,590

372,484

18,890,000
2,087,900

310,683

500,000

200,000

1,000,000

60,000

24,000

120,000

80,000

80,000

160,000

400,000

10,400

10,400

3,777,190

5,549,492

20,800
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ
5,440,000 6,060,000 11,640,000

52,000

380,800

5,210,000

1,560,000

1,200,000

4,003,947

47,262,566

364,700

109,200

84,000

280,277

3,308,380

197,536
424,200
814,800
388,464
264,403
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
15,026,183 30,975,710 26,300,000 26,960,000 45,791,816 62,270,395 69,830,000 81,170,000 40,356,006
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 51,427,190 49,992,700
1,051,833 2,168,300 1,841,000 1,899,504 3,205,427 4,472,850 5,053,186 5,828,084 3,004,798
0 3,722,024 3,698,676
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
16,078,016 33,144,010 28,141,000 28,859,504 48,997,243 66,743,245 74,883,186 86,998,084 43,360,804
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 55,149,214 53,691,376
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 123-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
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500,100,000
35,945,682
536,045,682
3,878.80
1,479.72
6,136.79
2.70
0.00
7.43
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ﺍﻟﺼﻒ
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4
1.6.4
2.6.4
3.6.4
*
**
***
****
ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
0.00
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.00
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 124-ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3.07
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 124-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
***4,187.18
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
*
1,698.00
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.00
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
646.02
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
267.47
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
557.04
1.13
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 225-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.00
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 225-ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.09
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 225-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺳﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2021ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  2026ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11,772ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ
 ،2025ﻭﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  6,131ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ.
ﺳﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2021ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  2026ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 1,609.9ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ  ،2025ﻭﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  781ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺳﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2021ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  2026ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2,259.7ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ  ،2025ﻭﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  1.335ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ )42/68ﺏ( ،ﻳﺸﻤﻞ  137.83ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 31 :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .2019
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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪﺙ ﻣﻌﺪّﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
1
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  41,47ﻣﻦ 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 ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2
2
ﺃﻟﻒ )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1
ﺃﻟﻒ .ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ
ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ
 2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ ) 3-1-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
3
ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ
4
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ  2 -1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ 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 ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ
5
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻵ 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 ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ؛

)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ 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؛
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ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ،
)ﻫ(
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.
ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ
6
ً
 -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
7
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

8

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

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)ﺏ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ 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(

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

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

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

)ﺏ(

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

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ
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ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
2
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Annex XXIII
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
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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.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ
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ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
 2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ
ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ
12
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
13
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
14
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
15
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ.

ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
16
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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Annex XXIII
ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
63,8

ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
2012
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

2014
2013
63.80 63.80

2015
57.42

2016
57.42

2017
57.42

2018
57.42

 1.1ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
57.42
57.42
57.42
57.42
 2.1ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ 63.80 63.80
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
0
0
0 190,000
0 250,000
 1.2ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0 22,998
0
30,360
 2.2ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
0
0 460,000
 3.2ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0
0
0
34,500
 4.2ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0 190,000
0 710,000
 1.3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0 22.998
0
64,760
 2.3ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0
0
0 212,998
 3.3ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( 0 774,760
 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(

2019
57.42

2020
41.47

2021
41.47

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

57.42

41.47

41.47

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

280,000

0

185,740

905,740

33,891

0

22.482

109,631

460,000

0

0

920,000

32,200

0

0

66,700

740,000
66,091
806,091

0
0
0

185,740
22.482
208,222

1,825,740
176,331
2,002,071
22.33
0
41.47

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

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮء
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
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)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 ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
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 ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 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 ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﺇﺳﺪﺍء ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1

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

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛

)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

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

)ﻁ(

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

)ﻱ(

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

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1
ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
1
ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  163ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮ 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 ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.1
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  115.54ﻁﻦ 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 ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  ،3-1-4ﻭ ،3-2-4ﻭ ،3-3-4ﻭ ،3-4-4ﻭ) 3-5-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ 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 ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
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ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛
)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
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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(

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؛

)ﻫ(

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 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 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 .ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﺆﻧﺪﺑﻲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ 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 ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 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( .ﻭﺳﺘﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺗﺮﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ ﻭﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  2-2ﻭ 4-2ﻭ ،6-2ﻭ 8-2ﻓﻲ 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.
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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 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.
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.
ﻳﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
17
ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
240.19
0.11
129.61
16.36
386.27
98.34
484.61
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﻒ

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 )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﺆﻧﺪﻳﺒﻲ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﺆﻧﺪﻳﺒﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ(

2.3

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ(
326,755
0
0
0
0
4,964,403
4,523,678
6,155,537
7,507,454
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺎﺩ ﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )ﺑﺎﻷﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

1.1

2.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

1.3

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

2018

2017

2020

2019

2022

2021

2024

2023

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

2025

347.64

347.64

347.64

251.08

251.08

251.08

251.08

251.08

125.54

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

347.64

289.70

289.70

251.08

251.08

251.08

241.08

241.08

115.54

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

3,356,641

0

4,668,214

0

4,664,196

0

4,039,413

0

195,000

16,923,464

234,965

0

326,775

0

326,494

0

282,759

0

13,650

1,184,642

1,042,352

0

1,836,750

0

816,620

0

0

0

0

3,695,722

72,965

0

128,573

0

57,163

0

0

0

0

258,701

230,000

0

279,500

0

260,000

0

180,000

0

105,500

1,055,000

27,480

0

33,394

0

31,064

0

21,506

0

12,605

126,050

0

0

207,300

0

0

0

0

0

0

207,300

0

0

26,949

0

0

0

0

0

0

26,949

4,628,993

0

6,991,764

0

5,740,816

0

4,219,413

0

300,500

21,881,486

335,410

0

515,690

0

414,721

0

304,265

0

26,255

1,596,342

* ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺯﺍﻟﺔ  4.4ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 31 :ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2019
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23,477,828
135.97
6.13
98.09
0
0
0.11
**33.92
95.69
0
16.36
0
0
26.16
72.18
0

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex XIV

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

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.2

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(
)ﻫ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛
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؛
7
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)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 ّ
ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﺟﺰ ًءﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴّﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
.1
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳّﺔ .ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﺗﺤ ّﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴّﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ .ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ  ،ﺳﻴﺘ ّﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺿﻤﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ.
ﺳﺘُﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
.2
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ.
ﺳﻴﺘ ّﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.3
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟ ُﻤﺤﺪّﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ.
ﺳﺘﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺆ ّﻫﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء
.4
ﻧﻮﻋﻲ ﻭﻛﻤﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟ ُﻤﻘﻴّﻤﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴّﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
.5
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴّﺔ؛ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗ ُﻌﺪّ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻳﺤﺔ،
ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﺘﺮﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬّﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ .ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺭﺍﺝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺣﺎﺕ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴّﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴّﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ
.6
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
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 ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ

)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
8
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ﻗﺪ ﺃُﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛
)ﺩ(

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

)ﻫ(

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

)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؛

)ﻁ(

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

)ﻱ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻙ(

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؛

)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(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﺱ(

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 -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:
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)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؛

)ﺩ(

ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ[.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  144ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
.1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ 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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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
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ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ
 93.40ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2017ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
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ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ 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 ﺍﻷﻓﻘﻲ ) 3-1-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
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ﺭﻫﻨﺎ ً ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
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"(.
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ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻴﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
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ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ 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 ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
1
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ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ(
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ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؛

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
)ﻫ(
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ
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
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆ ّ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
-1ﺃﻟﻒ:
)ﺃ(

ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨ ّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴ ّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮ ﺛ ﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤ ﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ
ﻳﻠﻲ:
)(1

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

)(2

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

)(3

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟﻔ ﺮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻮﻛ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔ ﺬﺓ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛

)(4

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺃﻱ ﻧﺸ ﺎﻁ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺰﻳ ﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ ﻋ ﻦ  30ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

)ﺏ(

ﺇﻋ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺼ ﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌ ﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴ ﻴﺔ ،ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻗﻴ ﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،ﻭﻳ ﺘ ّﻢ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻼﺣﻖ؛

)ﺝ(

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.
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ﺳﻮﻑ ﻳُﻮﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،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 ﺍﻟﺘﻲ
ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
)ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ( ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ(.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ –6ﺑﺎء ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﻗﺪ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﺍﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  2-2ﻭ  4-2ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ّ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﺃﻥ
ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ )"ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ"( ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻷﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
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 -14ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ(
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ( ﻭ)1ﻫ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﺮﺍ ً ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ 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.
 16ﻫ ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌ ﺪﻝ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘ ﻮﺩ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﻌ ﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑ ﻊ
ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
108.38

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1.1

2.1

1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

2011
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2012
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2013
108.38

2014
108.38

2015
97.54

2016
97.54

2017
97.54

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
93.40
93.40
93.40
97.70
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ 102.2
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
0 325,000
0
0
0 115,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 40,822
0
0
0 14,144
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 230,000
0
0
0 80,000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 17,250
0
0
0
6,000
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 555,000
0
0
0 195,000
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 58,072
0
0
0 20,144
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
0 613,072
0
0
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 0 215,144
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2018
97.54

2019
97.54

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

93.40

93.40

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

0

660,000 220,000
82,600

0

27,634

0

520,000 210,000
39,000

0

15,750

0

1,180,000 430,000
121,600

0

43,384

0

1,301,600 473,384
14.98
0
93.40

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

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
5
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ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴ ﺔ ﺇﺳ ﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺍﻟﻨﺸ ﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬ ﺎ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﺯﻳﻠ ﺖ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ،ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒ ﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ،ﻟﻠﻤﺴﺎﺡ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﺥ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺴ ﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﻀ ﻮء ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺠ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ )ﺧﻄﻂ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ،
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺣ ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻴﻐﻄﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜ ﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻛﻤ ﺎ ﻫ ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ .ﻭﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻁﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ،
ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ،ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻮﺻ ﻔﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ .ﻭﺳ ﺘﻌﺪﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴ ﺔ ،ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴ ﺐ
ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ ﻁﻠ ﺐ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺨﻄ ﺔ )ﺍﻧﻈ ﺮ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻄ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

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

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
-1

ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ،
ﻭﺗﺗﺑﻊ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ .ﻭﺳﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.

 -2ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ:
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)ﺃ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛
)ﺏ(

ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ( ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛

)ﺝ(

ﻭﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ
ﻭﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

)ﺩ( ﻭﺇﺯﻛﺎء ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛
)ﻫـ( ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻟﻬﺎ؛
)ﻭ( ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
)ﺯ( ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺳﺘﺮﺻﺪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
-3
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ .ﻭﺳﺘﻘﺪﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ،
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:
)ﺃ(

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛

)ﺏ(
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

)ﺝ(

ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؛

)ﺩ(
)ﻫـ(
)ﻭ(

ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  /ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺼﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ.
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)ﺯ(

ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
 -4ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.
.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺿ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّ ﻖ ﻣ ﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّ ﻖ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ ﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ
ﺻ ﺔ ﺑ ﻪ ،ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﺒ ﻴّﻦ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ 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 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؛

)ﻝ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
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2

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻴﺎﻥ
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
-4ﺃﻟﻒ.

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؛

)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
1

ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  152ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
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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ﺍﻟﻤﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺻﺮﺑﻴﺎ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ
-1
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 5.46
ﻣﻦ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ  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 )ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻶﺯﻭﻥ 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 )"ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﺳﻮﻑ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻜ ّﻞ ﻣﺎﺩّﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻳﻀﺎ ً
-4
ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّﻞ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔّﺬﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :
)ﺃ(

ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻗ ﺪ ﺣﻘ ﻖ ﺍﻷﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّ ﺔ .ﻭﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻫ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ
ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ .ﻭﺗﺴ ﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺰﺍﻡ ﺑ ﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻷﻫ ﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗ ﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺃﻥ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘ ﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛

)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ"( 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
1
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ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ
ﺻﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ"( ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳ ﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳُﻄﻠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﺻﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺆ ّ
ً
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5ﺃﻟﻒ )"ﻣﺆ ّ
 -5ﺃﻟﻒ .ﻭﺳﻴﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ(.
ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ
-7
ً
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ .ﻭﺇﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗ ُ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﺃﻣﺎ ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﺘ ّﻢ
ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

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
-9
ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ( ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪّﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -10ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﻁﻠﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 5
)ﺏ( .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 ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
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ﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ،
ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  2-2ﻭ  4-2ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2ﺃﻟﻒ.
 -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 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ ،ﻋﻦ ّﻛﻞ ﻁﻦ 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
 -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 ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ
-14
 31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  .2020ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺩ( ﻭ)ﻫ(
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ 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 ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ
16
ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺗﺫﻳﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺟﻴﻢ
– ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
142ﺏ
ﺟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
7,76
0,02
0,59
8,37

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺨﻂ
1-1

2-1

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4

2010

2011

2012

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

2013

2014

2015

8,4

7,56

2016

2017

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ
7,56
7,56 7,56
8,4
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 8,4
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺃﻁﻨﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
630 130
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
444.130
67.800
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
27 010
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
33.310
5.085
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
26 000
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
27.500
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
14.450
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 3 380
3.575
1.879
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
386 130
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ
471.630
82.250
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
30 390
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
36.885
6.964
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
416 520
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
508.515
89.214
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 22-ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ) 123 -ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ–142ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ–142ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ )ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

8,4

7,56

7,56

2020

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

7,56

7,56

5,4
6

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

2018

2019

7,56

7,56

5,4
6

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

25,700

0

1,928

0

7,550

0

981

0

9.815

33,250

0

973.260

2,909

0

77.148

36,159

0

1.050.408

897.760
67.333
75.500

2,94
0,00
4,82
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,59

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
-1
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
-1

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
)ﺃ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟ ﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻀ ﻮء ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺠ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﺍﻟﻨﺸ ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ
ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣ ﺎﻻﺕ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼ ﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺣ ﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳ ﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﻤﺴ ﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋ ﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -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(

ﻭﺻ ﻒ ﺧﻄ ﻲ ﻟﻠﻨﺸ ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳﻴُﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻣ ﻊ ﺇﺑ ﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘ ﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻭﺃﺧ ﺬ
ﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯ ،ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈ ﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻄ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﻬﺎ؛

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ
)1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
1
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺗﺴﻴﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ.
ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
2
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ
3
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
-1
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺳﺘﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
)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 ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ

)ﺏ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳــﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴ ـﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴ ـﻞ -4
ﺃﻟﻒ؛

)ﺝ(

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗ ﺪ ﺃُﻛﻤﻠ ﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ.

)ﺩ(

ﺍﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓ ﻲ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ﺝ( ﻭ)1ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ؛

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟ ﻒ
ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ 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(

ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻭﻣﺘﺴ ﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛

)ﻁ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ؛
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)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
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺃﻭ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ
-2
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
ﺃﻟﻒ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻮﺍﺻ ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﻓ ﻲ ﻭﺛﻴﻘ ﺔ
1
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 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؛

)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  2 500ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
-1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨ ّ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ 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 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤﺪّﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﺠﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
1
ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ"( ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2025ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺍ ّﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ
-2
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ )"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"( ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ .ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺃﻧّﻪ ،ﺑﻘﺑﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻓﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﺗﻌ ّﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،3ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  3-1-4ﻭ 3-2-4ﻭ 3-3-4ﻭ) 3-4-4ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ( ﻣﻥ ﻛﻝ
ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ.
ﺭﻫﻧﺎ ً ﺑﺎﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ
-3
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -2ﺃﻟﻑ ﻟﻠﺑﻠﺩ .ﻭﺳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -3ﺃﻟﻑ )"ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ"(.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘّﻖ ﻣﺳﺗﻘ ّﻝ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
-4
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻳﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ
ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻔّﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺳﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﺑﻠﺩ
-5
ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ  60ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ:
)ﺃ(

)ﺏ(
)ﺝ(

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ .ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ؛
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1
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ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُ
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)ﺩ( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ
-6
ﺳﻭﻑ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺭﺻﺩ ﺩﻗﻳﻖ ﻷﻧﺷﻁﺗـﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ"( ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳـﻝ  -5ﺃﻟﻑ )"ﻣﺅ ّ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -5ﺃﻟﻑ .ﻭﺳﻳﺧﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻘّﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  4ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺯء
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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 ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻛﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﺃﻱ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻻﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺃﻱ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻧﺎﻥ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻄﺒﻘﺖ .ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﺘﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛
2
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ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﺩ(

ﻟﻦ ﺗﺘﻠﻘﻲ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺃﻱ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ 21
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ  ،(2007ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛

)ﻫـ(

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﺟﺪﻭﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ؛

)ﻭ(

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

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

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

)ﺏ(

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

ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻋﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ )"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 ﺍﻟﺩﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗُﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌ ّﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -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
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ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻡ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -7ﺃﻟﻑ
)"ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ"( ،ﻋﻥ ّﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟ ُﻣﻧﺟﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ،ﻭﺗﺗﺧﺫ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻟﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  5ﺃﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ.
 -13ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ]ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ[ ﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ]ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﺔ[
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -14ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻵﺧﺭ ﺳﻧﺔ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺭﻯ
ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،7ﻓﺳﻳﺭﺟﺄ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺃ( ﻭ)1ﺏ( ﻭ)1ﺩ(
ﻭ)1ﻫ( ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
 -15ﺗﻧﻔﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺻﺭﺍ ً ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳّﻥ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
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ﻭﺍﻟﺳﺗﻳﻥ.

ﻳﺣ ّﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﻳّﻥ ﻣﺣ ّﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺑﺭﻡ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ

4
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ  -1ﺃﻟﻑ :ﺍﻟﻣـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22 -
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142 -ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141 -ﺏ ﻓﻲ
31,53
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
641,43
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
)*( ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ  0.1ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123 -
ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻪ.
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296,30
197,10
116,40
*609,90
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺴﻄﺮ
1.1

2.1

1.2

2.2
3.2

4.2

1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4

2010
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2011
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2012
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

2013
551.40

2014
551.40

2015
496.26

2016
496.26

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
170.20
265.50 360.80 456.10
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
0
2,500,000
0
0
807,750
0
7,713,490
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
175,000
0
0
56,543
0
578,512
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
0
0
0
0
103,450
0
0
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺐ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ
0
0
0
0
13,449
0
0
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
2,500,000
0
0
911,200
0
7,713,490
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
175,000
0
0
69,992
0
578,512
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
0
2,675,000
0
0
981,192
0
*8,292,002
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

2017
496.26

2018
496.26

2019
496.26

2020
358.50

2021
358.50

2022
358.50

2023
358.50

2024
358.50

2025
179.20

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

74.99

74.99

74.99

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

0

0

1,598,850

0

0

859,400

0

0

640,600

14,120,090

111,920

0

0

60,158

0

0

44,842

1,026,975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,449

0

0

1,598,850

0

0

859,400

0

0

640,600

14,223,540

0

0

111,920

0

0

60,158

0

0

44,482

1,040,424

0

0

1,710,770

0

0

919,558

0

0

685,442

15,263,964

0

221.60
74.70
0
98.10
99.00

1
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3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
* ﺗ ّﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
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0.00
0.00
120.00
0.00
31.53
0.00
0.00
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻟﻳﺱ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
.1
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4ﺃﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮﻭﺩ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻣﻨﺬ ﺍﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮء ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻛﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻭﺳﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳُﺿﻁﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺯﻣﻌﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﺷ ﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ،
ﻣ ﻊ ﺇﺑ ﺭﺍﺯ ﺍﻟﺗ ﺭﺍﺑﻁ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﻭﻣ ﻊ ﺃﺧ ﺫ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳ ﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ؛ ﻭﺳ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻣﻣﻛﻧ ﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻁ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺩ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺭﺩﻱ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﺗﻌﺩﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳ ﺔ ،ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳ ﺏ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻳ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﻁﻠ ﺏ ﺷ ﺭﻳﺣﺔ ،ﻛ ﻼ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺻ ﻑ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺃ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ﻭﺍﻟﺧﻁ ﺔ )ﺍﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳ ﺔ )1ﺝ( ﺃﻋ ﻼﻩ( ،ﻭﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﻭﺃﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺳﺗﻐﻁﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1ﺃ( ﺇﻟﻰ )1ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5ﺃﻟﻒ :ﻣﺆ ّ
ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺣﺭﺍﺝ ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﻭﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
1
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻓﺭﻳﻖ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
ﻳﺟﺭﻯ ﺭﺻﺩ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺟﻠﻬﺎ
2
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ/ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
3
ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ ﺃﻭ ﻗﺑﻠﻬﺎ :ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ؛ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺳﻧﻭﻳﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.
ﺗﺗﻌﺎﻗﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ/ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻳﺎﻥ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻣﺅﻫﻝ
4
ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻸﺩﺍء ﻛﻣﻰ ﻭﻛﻳﻔﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ.
ﻳﺗﺎﺡ ﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
5
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ .ﻭﻳﻌﺩ ﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻳﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ/ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺳﻧﻭﻳﺔ ،ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺧﺽ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ .ﻭﻳﺷﻣﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻋﻧﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ/ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
6
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ،ﻳﻧﺗﻬﻰ ﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﻳﻘﺩﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ/ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ.
ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﺭ/ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ
7
ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺫﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺗﻛـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳـﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋـﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻭﺛﻳﻘـﺔ
1
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
)ﺃ(
ﺻﺔ
ﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺍﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4ﺃﻟﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ؛
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)ﻭ(

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆ ّﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﻬﺪﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻬﺎ ّﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ﺡ(

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

)ﻁ(

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

)ﻱ(

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

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

ﻳﻌﺭﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ
2
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺃﺧﺫ ﺃﻱ ﺁﺭﺍء َ
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺗﻛﻠﻳﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -1ﺃﻟﻑ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )5ﺏ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ )1ﺏ( ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -4ﺃﻟﻑ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
1
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺻﺹ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  56ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ ﻋﻥ ﻛ ّﻝ
1
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  11ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧ ّ
ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﻔﺩﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ
ﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ  2-1ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺫﻳﻳﻝ -2ﺃﻟﻑ.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﺤ ّﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ 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 ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ )"ﺍﻟﺒﻠﺪ"( ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.1
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ )"ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ"( ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 143.78
ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺤﻠﻮﻝ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﺑﻤﺎ 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) 3-4-4ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ 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"( ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ )"ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎﺩﺓ 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 ﻭ /ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ 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( .ﻭﺳﺘﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺗﺮﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ ﻭﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ  2-2ﻭ 4-2ﻓﻲ 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
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ّ
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.
 .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.
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.
.17

ﻳﺤ ّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴّﻦ ﻣﺤ ّﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ.
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﻤـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺟﻴﻢ

ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺑﺄﻁﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
167.15
0.16
53.90
221.21
164.56
385.77

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
*2016
199.08

2017
199.08

2018
199.08

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻄﺮ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ
1.1
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ )ﻁﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ
2.1
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
143.78
143.78
199.08
199.08
199.08
199.08
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
)ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
732,242
2,928,967
4,393,450
3,781,257
2,179,193
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
1.2
14,317,846
302.737
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ( )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
51,257
205,028
307,542
264,688
152,544
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
2.2
1,002,249
21,192
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
233,630
0
0
0
26,400
163,980
43,250
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
3.2
ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ )ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
30,372
0
0
0
3,432
21,317
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ 5,623
4.2
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
732,242
2,928,967
4,393,450
3,807,657
2,343,173
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )ﺩﻭﻻﺭ
1.3
14,551,476
345,987
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
51,257
205,028
307,542
268,120
173,861
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
2.3
1,032,621
26,814
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
783,499
3,133,994
4,700,992
4,075,777
2,517,034
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ )ﺩﻭﻻﺭ
3.3
15,584,097
372,801
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
55.31
 1.1.4ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
 2.1.4ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
111.84
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3.1.4
0
 1.2.4ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
 2.2.4ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0.16
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 123-ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3.2.4
0
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
1.3.4
53.90
 2.3.4ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3.3.4
 1.4.4ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ 75.26
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
89.30
 2.4.4ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
0
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
3.4.4
* ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ  93,358ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  6,535ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻛﻮﻧﺴﻴﻮﻣﺮ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻳﻚ )ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ( ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ  R-290ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ) 32-ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )37/82ﺏ((.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1 :ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ .2017
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ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3ﺃﻟﻒ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.1
-2ﺃﻟﻒ.

ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ 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
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؛
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)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 ّ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ( ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
.1
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (MONREﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( .ﻭﺳﺘﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.
ﺳﺘﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.2
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ:
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻭﻧﺸﺮ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2016ﺣﺘﻰ .2021
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﺘﻀﻄﻠﻊ
.3
ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﻘﻂ ﻭﻳﺘﺘﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ؛

)ﺏ(

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ؛

)ﺝ(

ﺭﺻﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ ،ﺃﻱ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﺩ(

ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ؛

)ﻫ(

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ؛

)ﻭ(

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛

)ﺯ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2ﺃﻟﻒ؛

)ﺡ(

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ﻁ(

ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ.
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ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،
.4
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ( ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻴﺴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺃﻟﻒ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.1

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

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

) ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫ(

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

)ﻭ(

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؛

)ﻁ(

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

)ﻱ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ؛

)ﻙ(

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

)ﻝ(

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

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

)ﻥ(

ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ؛

)ﺱ(

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  -6ﺑﺎء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ
.1
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7ﺃﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﺼﺺ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  112ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ
.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 ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ 2/ XXVIII
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  5/ XXXﻟﻸﻁﺮﺍﻑ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ (62/83
-1

]ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
)ﺃ(

ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  2/XXVIIIﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ
ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
)83/82ﺝ((،
)ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ
5/XXX
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40؛

)ﺏ(

ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ:

)ﺝ(

)(1

]ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً
ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛

)(2

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ؛

)(3

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻣﻮﺭﺍ ً ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ؛

)(4

ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ؛

)(5

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ؛
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ؛ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ،ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻨﺸﺄ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ:
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(*

15-0
40-15
80-40
120-80
160-120
200-160
320-200
360-320

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(**

21
17
14
11
8
3
13
4

* ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
** ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
)ﺩ(

ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ[.
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ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ
.1
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻗﺪ ّ
ﻋﺎﻡ  1997ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ" :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺃﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .ﻓﻬﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﺑﻌﺪﺍ ﻣﻨﺪﻣﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ .ﻓﻼ ﻳﺪﻭﻡ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ .ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ".
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
.2
ﻭﻣﻨﻔﺬﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺗﺼﻤﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
.3
ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ،ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .5
ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
.4
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.5
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ؛
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻬﺞ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
.6
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ؛
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪء ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
.7
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.
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ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ :1

ﻭﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ/ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻹﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﺠﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ،ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ
ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻌﺎﻛﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.

ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ :2

ﺑﺤﺚ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ :3

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪء ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
.8
ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
.9

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
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