قرار  ،ACC/1820/2021المؤرخ في  8يونيو /حزيران ،الذي تنظم بموجبه "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط " لعام
( 2021المرجع .)BDNS 568909
غرض هذا القرار هو المصادقة على الدعوة لـ "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط " ،المسماة أيضًا "بجائزة  "WeMedلعام
 2021وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار  ACC/1732/2021والمؤرخ في  31مايو /أيار ،الذي تنظم بموجبه "جائزة
وي ميد لالستدامة في المتوسط ."2021
فَ ِوفقًا لـ "التقرير الذي يبرر إنشاء "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط" التابع لمشروع  SwitchMedالذي تقوده وكالة النفايات
في كاتالونيا  /مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ( ،")ARC-SCP/RACالصادر في  30أبريل  /نيسان
 2021عن مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين (.)SCP/RAC
فَ ِوفقًا ألحكام الفصل التاسع من النص المعدل لقانون المالية العامة لكاتالونيا الذي تمت المصادقة عليه عبر المرسوم التشريعي
 2002/3الصادر بتاريخ  24كانون األول  /ديسمبر والقانون رقم  2003/38الصادر في  17نوفمبر /تشرين الثاني والمرسوم
الملكي  2006//887الصادر في  21يوليو /تموز والتي تتم الموافقة بموجب هذه القوانين على الئحة القانون العام لإلعانات المالية،
نقرر بموجب هذا:
— 1الهدف والنطاق ووصف الفئات
تتم الدعوة لجائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط لعام  2021في الفئات التالية:
أ)

الفئة أ :نماذج األعمال المستدامة
تتضمن الفئة أ فئتين فرعيتين:
أ .1 .نماذج األعمال المستدامة في المراحل المبكرة ()Early Stage
أ .2 .نماذج األعمال المستدامة في مراحل النمو ()Growth Stage

ب) الفئة ب :الجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة األعمال التي تدعم بشكل مباشر إنشاء وتطوير األعمال المستدامة في
البحر األبيض المتوسط.
تتعلق الفئة الفرعية ب .1 .لهذه الدعوة ب :السلطات العامة.

بالنسبة لهذه الدعوة ،سيكون تعريف األعمال المستدامة على النحو التالي :في ضوء الترابط بين البيئة والمجتمع واالقتصاد ،توفر
األعمال المستدامة منتجات وخدمات قابلة للتطبيق ومبتكرة تخلق قيمة بيئية (استجابة للتحديات البيئية ولتقليل اآلثار على البيئة)
وكذلك االجتماعية (استجابة لالحتياجات االجتماعية) من خالل نشر صيغ االبتكار البيئي وتقييم دورة حياة المنتج أو الخدمة وكذا
التصميم البيئي.
— 2شروط المشاركة
 2.1وفقًا للفئة ،يجوز لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يستوفون المتطلبات التالية تقديم ترشيحاتهم:
 بالنسبة للفئة أ "نماذج األعمال المستدامة":يمكن أن يشارك في هذه الفئة األفراد الطبيعيون أو االعتباريون الذين أدمجوا قي ًما بيئية واجتماعية في نماذج أعمالهم ،باإلضافة إلى
تطوير نموذج أعمال مجدي اقتصاديًا .وللتقدم بطلب الترشيح الجائزة ،يجب أن يكون الكيان متش ّكال بشكل قانوني في إحدى الدول
الثمانية المستفيدة من برنامج ( SwitchMedالجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس) ،وأن يكون
لديه خطة عمل محددة ذات مزايا بيئية واجتماعية محتملة أو فعلية (ليست قيد التطبيق بالضرورة) إذا كان قد بدأ نشاطه منذ أقل من
 3سنوات ،وقيد التطبيق بالفعل إذا كان قد بدأ نشاطه منذ أكثر من  3سنوات .كما يمكن أن يكون المرشحون منظمات ربحية
(شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ،ومجموعات أشخاص يعملون لحسابهم الخاص )...أو منظمات غير ربحية (تعاونيات
ومؤسسات ،وما إلى ذلك) ولكن ال يجب أن يتجاوز عدد عمالها  250موظفًا.
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تنقسم هذه الفئة إلى فئتين فرعيتين .بالنسبة لكل واحدة من الفئتين الفرعيتين:
.1أ .نماذج األعمال المستدامة في المراحل المبكرة ( :)Early Stageالكيانات التي تقدم منتجاتها أو خدماتها إلى السوق منذ أقل
من  3سنوات ويمكن أن تقدم نموذج أعمال لديه فوائد بيئية واجتماعية.
.2أ .نماذج األعمال المستدامة في مرحلة النمو ( :)Growth Stageالكيانات التي تعمل بكامل طاقتها وبدأت أعمالها منذ 3
سنوات على األقل و  10سنوات كحد أقصى ،ولديها فوائد بيئية واجتماعية قابلة للقياس الكمي .ستقبل هذه الفئة أيضًا كيانات مؤهلة
تأسست منذ أكثر من  10سنوات وقررت تغيير نموذج أعمالها التقليدي إلى نموذج أعمال مستدام يدمج القيم البيئية واالجتماعية على
حد سواء ،فضالً عن كونه نموذج أعمال مجدي اقتصاديًا.
تكون مؤهلة للحصول على الجائزة نماذج األعمال المستدامة الموجودة في الخدمة حاليًا والتي:







تمارس من قبل كيان تم تشكيله بشكل قانوني في إحدى الدول المستفيدة.
هي شركة أو كيان قانوني تعاوني أو شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص ،حيث ال يفوق عدد الموظفين أو األعضاء
 250فردًا .كما سيتم قبول المشاركة المشتركة للعاملين والعامالت لحسابهم الخاص.
تقوم بتسويق خدمة أو منتج مصنع مقابل مبلغ مالي.
لديها نموذج أعمال مربح يستجيب للتحديات البيئية ولالحتياجات االجتماعية.
بالنسبة للفئة أ :1 .موجودة في الخدمة وبدأت أعمالها منذ  3سنوات كحد أقصى.
بالنسبة للفئة أ :2 .تعمل بكامل طاقتها وبدأت أعمالها منذ  3سنوات على األقل و  10سنوات كحد أقصى (تاريخ بدء
النشاط بعد  1كانون الثاني  /يناير  2018وقبل  1كانون الثاني  /يناير  .)2011في حال تغيير نموذج األعمال إلى
نموذج مستدام ،سيتم أيضًا قبول الكيانات التي بدأت أعمالها منذ أكثر من  10سنوات.

شروط المشاركة هي إلزامية .سيستبعد أي طلب مشاركة ال يستوفيها.
 بالنسبة للفئة ب "الجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة األعمال التي تدعم إنشاء و /أو تطوير األعمال المستدامة " .في إطار هذهالدعوة لتقديم الطلبات ،هناك فئة فرعية واحدة فقط مؤهلة لذلك.
.1ب .السلطات العامة .ستكافئ هذه الفئة الهيئات الحكومية الوطنية أو دون الوطنية أو المحلية التي نفّذت سياسات أو خطط أو
تشريعات خالل السنوات الخمس السابقة لنشر الدعوة لتقديم الترشيحات ،جزئيًا أو كليًا ،والتي كان لها تأثير إيجابي على بيئة
أعمال االقتصاد األخضر والدائري وبنتائج قابلة للقياس.
شروط المشاركة في الفئة ب 1من الجائزة هي التالية:


أن تكون الترشيحات مقدمة من طرف هيئة إدارة عامة على المستوى الوطني أو دون الوطني أو على مستوى البلديات
التابعة إلحدى الدول المستفيدة والتي لديها صالحيات لتصميم و /أو تنفيذ السياسات أو الخطط أو التشريعات.



أن تكون قد بدأت بتنفيذ السياسة أو الخطة أو التشريع المقدم للحصول على الجائزة منذ مدة ال تتجاوز خمس سنوات (
بعد تاريخ  1كانون الثاني /يناير .)2016

 2.2ال يجوز لنفس الشخص الطبيعي أو االعتباري تقديم أكثر من طلب واحد .ويجب أن يشير كل طلب صراحةً إلى الفئة الفرعية
التي يتم الترشح لها ،وسيقتصر على فئة واحدة فقط من تلك الفئات المذكورة.
سيتم تقديم طلب المشاركة بشكل فردي لكل شخص طبيعي أو اعتباري وفقًا للفئة الفرعية للجائزة التي يتم الترشح لها.

 2.3لن يتضمن كل طلب إال ممثل واحد وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي قدمه .سيتلقى الممثل جميع اإلخطارات المتعلقة
بالجائزة باإلضافة إلى الدبلوم والجائزة النقدية أو الجائزة الفخرية في حالة حصول الطلب على جائزة .كما يجوز للممثل ،عند االقتضاء،
صا آخرين أو منظمات أخرى مشاركة.
أن يذكر في نموذج تقديم الطلب ،أشخا ً
 2.4الترشيحات التي ال يستوفي فيها الشروط التالية ،لن يتم اختيارها للحصول على الجائزة:
 عند تقديم طلب الترشيح في أكثر من فئة فرعية بشكل متزامن سواء بنفس النهج أو بطريقة مختلفة. المشاركة الفاعلة من طرف أحد أعضاء لجنة التحكيم في طلب الترشيح. 2.5المشاركة في هذه الجائزة تعني القبول الكامل للقواعد ودعوة المشاركة في الجائزة.
 2.6الممثل الذي يتقدم بطلب المشاركة هو مسؤول مسؤولية كاملة عنه .يجب أال ينتهك الطلب المقدم أي شكل من األشكال لحقوق
الملكية الفكرية و /أو الصناعية ألي طرف ثالث ،كما سيكون المشارك مسؤوالً عن ذلك في حالة انتهاك حقوق أطراف ثالثة.
 2.7يجوز للمشاركين منح موافقتهم للظهور في الصور ومقاطع الفيديو واألنشطة الترويجية المماثلة المتعلقة بهذه المسابقة.
 2.8إذا كان موضوع تقديم طلب المشاركة يتضمن معالجة البيانات الشخصية ،يتعين على المشاركين االمتثال للوائح ذات الصلة
واعتماد وتنفيذ التدابير األمنية المنصوص عليها في القانون األساسي  ،2018/3المؤرخ  5كانون األول  /ديسمبر ،بشأن حماية
البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية ،وفقًا لالئحة ( 2016/679 )EUللبرلمان والمجلس األوروبيين المؤرخة  27نيسان /
أبريل  2016بشأن حماية األفراد والمتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات والتي يلغى بموجبها التوجيه
( 95/46/CEالالئحة العامة لحماية البيانات) (.)DOUE 4.5.2016
— 3إجراءات تقديم الطلبات
 3.1ستتم معالجة الطلبات التي تقدم حصريًا عبر الموقع اإللكتروني من خالل نموذج مشاركة موحد للفئات المختلفة .هذا النموذج هو
متاح على الموقع اإللكتروني لوكالة النفايات لكاتالونيا < >www.arc.cat/wemedawardباللغات اإلنجليزية والفرنسية
والكاتالونية.
لن تعتبر الطلبات التي تم تقديمها عبر اإلنترنت مقدّمة أمام وكالة النفايات في كاتالونيا ّإال بعد تسجيلها على منصة GENCAT
 .<http://tramits.gencat.cat> Tràmitsفي حال تعذر توقيع الطلب المقدم عن بعد إلكترونيًا ،يتعين على الكيان تقديم
إثبات موثق على إرسال الوثائق الموقعة عن طريق البريد وأن ذلك اإلرسال تم في غضون  10أيام من تاريخ التقديم االفتراضي
للطلب .يمكن لألمانة الفنية للجائزة استبدال هذا اإلرسال من خالل إجراء مكالمة فيديو لتحديد هوية الشخص الذي يمثل الكيان المتقدم
بالطلب.
 3.2سينشئ نموذج الطلب مرفقًا تقنيًا يتضمن إفادة خطية يجب أن يوقع عليها الممثل القانوني للكيان والتي تنص على ما يلي:
 إلزامي :تصريح بالشرف وفقًا لما يلي:
 استيفاء الشروط المطلوبة للمشاركة في الجائزة.
 الشخص الذي يوقع على الطلب يحظى بسلطة التصرف نيابة عن الكيان الذي يقدم الطلب.
 أن جميع المعلومات المقدمة هي صحيحة.
 قبول زيارة مقر الجهة المعنية (وعند االقتضاء ،أولئك الوكالء المعنيين بالفئة ب) في حالة حصول الجهة المرشحة على
أعلى درجة ضمن فئتها .الغرض من الزيارة هو التحقق من صحة البيانات المقدمة في نموذج الطلب .سيكون من
الضروري التحقق من صحة التعيين النهائي للفائز في كل فئة من قبل لجنة التحكيم.
 اختياري :يمكن للمتقدمين بطلب المشاركة تقديم وثائق إضافية من شأنها أن تساعد على التحقق من صحة المعلومات المقدمة
في نموذج الطلب (مقاالت ،ملف يحتوي على صور ،رابط لمشاهدة مقاطع فيديو) .سيقتصر عدد المرفقات بالنموذج مع
تقريرا ،فال يجب
المعلومات اإلضافية على ( 5سيتم اعتبار الملف الذي يحتوي على الصور كمرفق واحد) .إذا كان الملحق
ً
أن يحتوي على أكثر من  30صفحة .سيتم النظر في هذه الوثائق في المرحلة الثانية من التقييم ،بمجرد اختيار الترشيحات
وتقييمها مباشرة من قبل لجنة التحكيم.
سيرفق هذا الملحق الفني بالنموذج المتاح على منصة ،<http://tramits.gencat.cat> GENCAT Tràmits
باإلضافة إلى الوثائق اإللزامية التالية:
Dr. Roux 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
residus.gencat.cat

-

وثيقة التعريف الضريبي للكيان المتقدم بالطلب

-

وثيقة هوية ممثل الكيان المتقدم بالطلب

-

وثيقة تثبت صالحيات ممثل الكيان المتقدم بالطلب (في حال تجاوز الحد األقصى لحجم المستند ،ترفق فقط الصفحات التي
تنص على هذا التمثيل)

-

شهادة ملكية الحساب المصرفي

يدرك المرشح ويقر بأن أي تزوير في البيانات أو المعلومات المقدمة و /أو رفض التحقق منها سيؤدي إلى استبعاده من المشاركة
في المسابقة.
في جميع الحاالت ،تحتفظ األمانة الفنية للجوائز ،في أي وقت ،بحق طلب النسخ األصلية للوثائق المقدمة إلكترونيا والمتواجدة في
المحفوظات وذلك من أجل المصادقة على محتواها.
لن تقبل أي تغييرات بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.
إذا كانت هناك حاجة لمعلومات إضافية ،فسيقوم مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ( )SCP/RACبطلبها
من المرشح عبر عنوان البريد اإللكتروني المحدد في الطلب.
— 4األجل
األجل لتقديم الطلبات هو شهر واحد من اليوم التالي لنشر دعوة المشاركة في الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا.
لن تقبل الطلبات المقدمة خارج األجل المحدد.
— 5تكوين لجنة التحكيم وعملها
 5.1ستتكون لجنة التحكيم من:
( )1شخصين مهنيين من ذوي الخبرة في التصميم البيئي وحلول االقتصاد الدائري والشركات االجتماعية،
( )2شخص متخصص من ذوي الخبرة في أطر السياسة الخاصة بمؤسسات االقتصاد األخضر والدائري،
( )3شخص يمثل لجنة البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة (،)MSDC
( )4شخص يمثل منظمة لدعم األعمال أو جمعية أعمال أو ما شابه ذلك من إحدى البلدان المستفيدة،
( )5شخص يمثل إدارة االقتصاد الدائري في وكالة النفايات الكاتاالنية ،وكذا
( )6شخص يمثل مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين.
— 6معايير التقييم
معايير التقييم التي تؤخذ في االعتبار هي التالية:
بالنسبة للفئات أ 1و أ:2
تنقسم معايير التقييم إلى مجموعتين :من ناحية ،المعايير األساسية التي سيكون لها وزن أكبر عند التقييم النهائي وهي إلزامية ،ومن
ناحية أخرى ،المعايير اإلضافية ،فمع أن هذه األخيرة هي مهمة ويجب تقييمها لفهم طبيعة األعمال المستدامة ،فإنه سيكون لها وزن
نسبي أقل كما أن عدم االمتثال ألي من هذه المعايير اإلضافية ،فذلك ال يمنع من الفوز بالجائزة.
التوزيع النسبي لمعايير التقييم هو مفصل في جدول قائمة معايير التقييم.

فئة المعيار
أساسية
(إلزامية)

إضافية
(مستحسنة)

درجة التقييم القصوى
رقم المعيار والوصف
المعيار أ .1.يعتبر نموذج العمل مرب ًحا وفقًا لنتائجه االقتصادية وقابليته لالستمرار25 .
المعيار أ .2.يتناول نموذج األعمال التحديات البيئية ويقلل من التأثيرات البيئية .إنه 40
مثال جيد على كفاءة استخدام الموارد وكفاءة الطاقة واإلنتاجية .يساهم االبتكار
البيئي وتقييم دورة حياة المنتج أو الخدمة والتصميم البيئي ،من بين أمور أخرى،
في منع التلوث وتوفير الموارد ونمط حياة مستدام للمستهلكين.
المعيار أ .3.تناول نموذج األعمال المستدام لالحتياجات االجتماعية ولتعزيز 15
المجتمعات والعمل الشبكي.
المعيار أ .4.احتواء نموذج األعمال على نظام عمل عادل وشامل فيما يتعلق 10
بالجنس والحوكمة وذلك بتوفير ظروف عمل الئقة أو بتطبيق نموذج عمل تعاوني
أو خدمات مستقلة عادلة .ويتعرض نموذج األعمال للصعوبات االجتماعية
واالقتصادية السياقية من خالل استراتيجيات ناجحة.
10
المعيار أ .5.نموذج األعمال هو قابل للتضاعف والتوسع.

يتم تقييم طلبات المشاركة من خالل مراجعة إجابات المرشحين على نوعين من األسئلة:



أسئلة توجيهية من شأنها أن تساعدكم على توضيح ،في نموذج تقديم طلب المشاركة ،كيفية مالئمة نموذج عملكم للمعيار
المقترح.
قائمة التحقق (قائمة المراجعة) من العناصر المحددة التي يمكن قياسها عن طريق الدرجات.

المعايير
أ1.

كيفية التقييم
أسئلة توجيهية

أ2.

قائمة المراجعة

أ3.

أسئلة توجيهية

الوصف
ستطلب في هذه األسئلة معلومات حول طبيعة وقيمة نموذج األعمال المستدامة (المنتج أو الخدمة).
سيطلب من المرشح أيضًا تقديم معلومات مالية إلثبات ربحيته.
1
ستستلهم قائمة األسئلة من المؤشرات المستخدمة لتقييم إمكانات سويتشر  Switcherلعكس
التأثيرات البيئية واالجتماعية للنشاط االقتصادي ،وفقًا للقطاع الذي ينتمي إليه.
من حيث المبدأ وبطريقة غير حصرية ،فإن قطاعات اإلنتاج ذات الصيغ التجارية المستدامة التي من
المتوقع أن تترشح للجائزة هي :التغذية والزراعة ،الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ،إدارة النفايات،
البناء ،منتجات التنظيف ومستحضرات التجميل ،المالبس والمنسوجات ،المعدات الكهربائية
واإللكترونية ،األثاث ،التنقل ،السياحة ،واالتصاالت من أجل االستدامة ،من بين قطاعات أخرى.
سيركز التقييم على الجهود المبذولة بدالً من المؤشرات المحددة وذلك من أجل ضمان المنافسة العادلة
بين الخدمات والمنتجات لمختلف القطاعات والتأثير غير المتكافئ على البيئة.
من أجل تقييم األثر البيئي ،سيتم طلب معلومات عن التدابير المعتمدة فيما يتعلق بانبعاثات غازات
االحتباس الحراري واستهالك المياه والتصريف وإدارة مياه الصرف الصحي وإنتاج النفايات
واالستخدام الفعال والدائري للموارد ،إلخ.
ستطرح أيضًا أسئلة لتحديد درجة االبتكار البيئي الذي يقدمه المنتج أو الخدمة.
ستساعد األسئلة المرشحين على شرح كيفية مساهمتهم في التحديات االجتماعية ،مثل دمج األشخاص
المعرضين لخطر االستبعاد االجتماعي وتحسين التعليم والحفاظ على الثقافة .سيكون من الضروري
معرفة ما إذا كان يتم إعادة استثمار جزء من أرباحهم في المجتمع أو ،بشكل عام ،كيف يعمل ذلك
على تحسين نوعية الحياة في مجتمعهم.
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أ4.

أسئلة توجيهية

أ5.

سؤال توجيهي

ستطرح أيضًا أسئلة عن مشاركتهم في شبكات االتصال والتعاون في األعمال ،من بين أمور أخرى.
ستطرح أسئلة حول نماذج التعاقد مع الموظفين ورواتبهم ،من أجل تقييم ما إذا كانت تتضمن مبادئ
اإلنصاف والمساواة بين الجنسين واإلدماج والمشاركة واألفقية في صنع القرار.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ،سيتم تقييم بعض الجوانب ،مثل المساواة في األجور والتكافؤ في
مجالس اإلدارة و /أو الهيئات اإلدارية والمرونة وترتيبات العمل من أجل تحفيز المسؤولية المشتركة
بين العمال.
كما ستقيّم بشكل إيجابي نماذج األعمال التي تطبق سياسات عدم التمييز وخطط المساواة بين الجنسين
وخطط منع العنف في مكان العمل التي تعتمد على النوع الجنساني وسياسات دمج األشخاص ذوي
اإلعاقة و /أو عرضة لالستبعاد االجتماعي.
سي طرح سؤال مفتوح واحد حول إمكانية تصدير فكرة العمل إلى بيئات البحر األبيض المتوسط
األخرى بنفس مستوى الفائدة للبيئة والمجتمع.

أما فيما يتعلق باألسئلة التوجيهية المفتوحة ،سيتعين على لجنة التحكيم تحديد الدرجة وذلك باالعتماد على كيفية تحقيق الشركة المرشحة
لهدف المعيار الذي يتم تقييمه من خالل تحديد مستوى :مرتفع  -متوسط  -منخفض  -فارغ  -غير مالئم.
سترفق قائمة المراجعة بحساب رقمي يسمح بقياس ومقارنة تحقيق المرشحين للمعايير.
 6.2بالنسبة للفئة ب:1
بالنسبة لهذه الفئة ،تعتبر جميع المعايير الثالثة ضرورية لتحديد مدى مالءمة الخطة أو السياسة أو التشريع الذي وضعته السلطة العامة،
وبالتالي ،يجب تقييم المعايير الثالثة جميعها بشكل إيجابي وال يجب أن يكون المستوى أقل من الحد األدنى.
التوزيع النسبي لمعايير التقييم مفصل في الجدول مع قائمة معايير التقييم.

درجة
رقم المعيار والوصف
القصوى
المعيار ب 1.لقد أثرت السياسة أو الخطة أو التشريع في إنشاء أو نمو أو 60
مضاعفة األعمال المستدامة التي تعالج التحديات البيئية واالحتياجات
االجتماعية وتقلل من التأثيرات البيئية .أجرت المؤسسة العامة تقيي ًما مناسبًا
لنجاح تنفيذ اإلجراء.
المعيار ب 2.تم توضيح السياسة أو الخطة أو التشريع بشكل كافٍ من خالل 25
آليات التمويل أو الحوافز الضريبية الخضراء.

فئة المعيار
أساسية
(إلزامية)

التقييم

المعيار ب 3.تم تحديد السياسة أو الخطة أو التشريع من خالل إجراء تشاركي 15
عام.

سوف يعتمد التقييم على األسئلة التوجيهية المفتوحة .سيتعين على لجنة التحكيم تحديد درجة (اعتمادًا على كيفية تحقيق المؤسسة العامة
لإلجراء المقدم للجائزة لهدف المعيار الذي تم تقييمه) ،من خالل تحديد مستوى :مرتفع  -متوسط  -منخفض – غير مالئم.
سيتم تقييم الترشح من خالل مراجعة إجابات المؤسسة المرشحة على األسئلة التوجيهية التي ستساعدها على توضيح ،في طلب
المشاركة ،كيف تتناسب مبادرتها مع المعايير المقترحة.

المعايير

كيفية التقييم

الوصف

ب1.

أسئلة توجيهية

ب2.

أسئلة توجيهية

ب3.

أسئلة توجيهية

حيازة وصف للسياسة أو الخطة أو التشريع المنشور والغرض العام منه وكيف ساعد في تحسين
ودعم األعمال المستدامة .سيكون من الضروري تفصيل طريقة تقييم اإلجراء المنفذ الذي يثبت
نجاح المبادرة وتحقيق النتائج المنشودة وتقديم البيانات المعنية التي تم الحصول عليها من خالل
التقييم المذكور.
باإلضافة إلى التقييم الذي تم إجراؤه والنتائج المؤكدة الخاصة لكل حالة والتي قدمتها السلطات
عناصرا مثل المشتريات العامة الخضراء وعدد وطبيعة األعمال التي
المرشحة ،سيق ّيم هذا المعيار
ً
تمت مساعدتها ونوعية الدعم ،من حيث تخفيف التأثيرات البيئية والمساهمة في توفير حلول
لالحتياجات االجتماعية مع التركيز على المساواة والنوع الجنساني.
تقديم وصف لكيفية تمويل السياسة أو الخطة أو التشريع المنفذ ومبرر مالءمة األموال المخصصة
لتحقيق األهداف .في حالة الحوافز الضريبية ،يجب أن تكون مفصلة.
تقديم وصف إلجراءات المشاركة العامة المت ّبعة لتمكين الشركات والمنظمات والمواطنين من
المساهمة في تحديد السياسة أو الخطة أو التشريع .سيتم ،من بين جوانب أخرى ،تقييم ما إذا كانت
المشاركة قد تمت بما يكفي من الوقت للتأثير على عملية صنع القرار وما إذا كانت قد دمجت
بشكل صحيح مساهمة النساء والشباب وكبار السن.

— 7إجراءات تقييم الطلبات
نظرا لكون تشكيل لجنة التحكيم
ستقوم لجنة التحكيم بتقييم الترشيحات الـ 10الحاصلة على أعلى الدرجات في كل فئة  /فئة فرعية .و ً
هو عدد فردي ( 7أعضاء) ،فال توجد إمكانية للتعادل في اختيار الفائزين .سيطلب من أعضاء لجنة التحكيم التوقيع على اتفاقية سرية
لضمان حماية بيانات المرشح.
سيقوم مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،بصفته األمانة الفنية للجائزة ،بإجراء تقييم أولي للترشيحات بغرض
إلغاء الترشيحات الغير المكتملة وإلجراء تقييم مفصل .سيقوم مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين بعد ذلك بتقييم
الترشيحات الكاملة وتقديم قائمة مكونة من  10ترشيحات حائزة على أفضل درجة لكل فئة  /فئة فرعية إلى لجنة التحكيم.
بمجرد انتهاء لجنة التحكيم من التقييم ،سينظم مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين زيارة للمرشحين الذين حصلوا
على أفضل نتيجة من قبل لجنة التحكيم في كل فئة  /فئة فرعية للتحقق من صحة البيانات المقدمة في نموذج الطلب .إذا كانت نتيجة
كل زيارة إيجابية ،فسيتم تأكيد الفائزين وسيتم إعداد قرار منح الجائزة .خالف ذلك ،سيتم ترتيب زيارة للمرشح الثاني في القائمة وما
إلى ذلك.
لتسليم الجائزة ،سيقوم مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،بصفته األمانة الفنية للجائزة ،بإعداد تقرير فني بغرض
البدء في إعداد قرار حفل تسليم الجوائز من قبل مدير وكالة النفايات لكاتالونيا.
— 8منح الجائزة
قرارا بمنح الجائزة وسيتم إبالغ القرار إلى األطراف المعنية وفقًا للوائح السارية وسيتم نشره
سيصدر مدير وكالة النفايات لكاتالونيا
ً
في اللوحة اإللكترونية إلدارة حكومة كاتالونيا.
سيضع هذا القرار حدا ً لإلجراءات اإلدارية وفقا ً للمادة  67.1من النص المعدل لقانون تنظيم النفايات ،الذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم
التشريعي  ،2009/1المؤرخ  21تموز  /يوليو .يجوز تقديم طعن منازعة إداري ضد هذا القرار أمام محكمة المنازعات اإلدارية في
برشلونة في غضون شهرين من استالم اإلخطار ،أو اختياريًا ،طلب نقض أمام نفس الهيئة التي أصدرته ،في غضون شهر واحد من
استالم اإلخطار وفقًا للمادتين  75و 77من القانون  2010/26المؤرخ  3آب  /أغسطس بشأن النظام القانوني واإلجرائي لإلدارات
العامة في كاتالونيا ،والمادة  123من القانون  ،2015/39المؤرخ  1تشرين األول  /أكتوبر ،بشأن اإلجراءات اإلدارية المشتركة
لإلدارات العامة.
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يجب إصدار القرار واإلخطار به ،على النحو الواجب ،في غضون فترة أقصاها  6أشهر من تاريخ نشر الدعوة للمشاركة في
الجائزة .وبصرف النظر عن شرط إصدار قرار ،فإذا انتهت الفترة المذكورة أعاله دون تلقي المرشح إشعارا صريحا بأي قرار،
فسيفهم من ذلك أن الترشيح لم يحصل على الفائزة.

 2.8ستمنح "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط" لعام  2021خالل حفل تسليم الجوائز.

— 9القيمة المالية للجوائز
 .9.1تصل القيمة المالية ل "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط" لعام  2021إلى مبلغ إجمالي قدره  25000يورو ،وهي
مخصصة لبند الميزانية  483.0001القيمة المالية للجوائز المنصوص عليها في هذه المسابقة هي مشروطة بوجود رصيد مالئم وكافٍ
عند منح الجوائز.
يتم توزيع هذا المبلغ بين الفئات المختلفة على النحو التالي:
 بالنسبة للفئة أ( 1المراحل المبكرة) ،سيتم منح جائزة مالية قدرها  10000يورو
 بالنسبة للفئة أ( 2مراحل النمو) ،سيتم منح جائزة مالية قدرها  15000يورو
 سيتم منح جائزة فخرية للفئة ب( 1السلطات العامة)
قبل إصدار القرار النهائي ،يمكن تخفيض قيمة مبلغ الجوائز جزئيا أو كليا ،بسبب القيود الناجمة عن تحقيق أهداف استقرار الميزانية
واالستدامة المالية ،وفقا للمادة  92.2ز (مكرر) من النص المعدل لقانون تنظيم المالية العامة في كاتالونيا.
 .9.2ستسلم الجائزة للممثل الذي قدم الطلب فقط .تقع مسؤولية التوصل إلى اتفاق لتوزيع الجائزة والضرائب المترتبة عنها على عاتق
األفراد الذين تقدموا بطلب الترشح.
صا.
 .9.3قد تمنح إشادات شرفية للمشاريع والمبادرات التي لم تفز بالجائزة وتستحق اهتما ًما خا ً
وفي غضون شهر واحد من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا ،يمكن تقديم استئناف ضد قرار الدعوة
هذه إلى مستشار العمل المناخي والغذاء واألجندة الريفية والذي ال يستنفذ االجراءات اإلدارية وفقًا ألحكام المواد  112و  121و 122
من القانون  2015/39المؤرخ  1تشرين األول  /أكتوبر ،بشأن اإلجراءات اإلدارية العادية لإلدارات العامة والمادة  76من القانون
 2010/26المؤرخ  3آب  /أغسطس بشأن النظام القانوني واإلجرائي لإلدارات العامة في كاتالونيا.
برشلونة 8 ،يونيو /حزيران 2021
بوراس
جوزيب ماريا توست إي ّ
مدير وكالة النفايات لكاتالونيا
()21.161.029

