قرار  ،ACC/1732/2021المؤرخ في  31مايو ،الذي تنظم بموجبه Mediterranean Sustainability
" Awardجائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط ."2021
تستضيف وكالة النفايات لكاتالونيا ( )ARCمركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ( )SCP/RACمنذ عام
دورا استراتيجيًا في تعزيز المنظور الدولي لكاتالونيا تجاه بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط ومناطق
 ،2006وهي منظمة تلعب ً
أخرى من العالم في مجال االبتكار البيئي في القطاعين اإلنتاجي والصناعي والتي يوجد مقرها في منطقة "سانت باو" الحديثة.
كما تندرج وكالة النفايات لكاتالونيا  /مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ضمن المراكز التابعة لخطة عمل البحر
األبيض المتوسط ( )MAPالتي وضعها برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPعام  1975والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين
عضوا في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط (المعروفة باسم اتفاقية برشلونة).
 21بلدًا
ً
روج
من خالل التكليف الرسمي من قبل هذه البلدان وفي إطار تفويضها كمركز لألنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،ت ِّ
وكالة النفايات لكاتالونيا لمهمة تعزيز االقتصاد الدائري في المنطقة على أساس التحول نحو نماذج استهالك وإنتاج مستدامة.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية ،بَنَت وكالة النفايات لكاتالونيا ومركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين سمعة
دولية متينة من خالل تطوير مهمتها ،إذ كسبت اعتراف الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التعاون الدولي.
في هذا الصدد ومنذ عام  ،2014تنفذ وكالة النفايات لكاتالونيا  /مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين على
مرحلتين متعاقبتين وجنبًا إلى جنب مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )ONUDIوالقسم االقتصادي لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ،مشروع ( SwitchMedسويتش ميد) الممول من قبل االتحاد األوروبي من أجل تحفيز التعاون مع البلدان النامية في
الحوض الجنوبي للبحر األبيض المتوسط ودعم االنتقال إلى االقتصادات الدائرية.
بتاريخ  19ديسمبر  /كانون األول لعام  ،2018دخلت حيز التنفيذ اتفاقية التفويض بين المفوضية األوروبية ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع  .SwitchMedوتمنح االتفاقية لوكالة النفايات لكاتالونيا  /مركز األنشطة
اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،بصفته الشريك الم ِّنفذ ،المسؤولية الحصرية لتنفيذ ،من بين أمور أخرى ،النتائج المعنونة
"دعم إنشاء وتطوير األعمال الدائرية والخضراء" و"خلق بيئة سياسية إقليمية مواتية لالستهالك واإلنتاج المستدامين" في بلدان
التدخل الثمانية (المغرب والجزائر وتونس ومصر وفلسطين وإسرائيل ولبنان واألردن) .ويندرج هذا النشاط ،على وجه الخصوص،
ضمن المحور  3.1من مشروع " ،SwitchMed IIالسياسات اإلقليمية المحسنة بموجب اتفاقية برشلونة لتطوير شركات االقتصاد
الدائري واألخضر".
وقعت وكالة النفايات لكاتالونيا  /مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين اتفاقية تعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية في  27يونيو  2019بغرض تنفيذ هذا المشروع.
في ديسمبر  /كانون األول من عام  2019وبمناسبة مؤتمر الدول المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ( )COP21المنعقد في نابولي،
جرت الموافقة على قرار إنشاء وتعزيز جائزة األعمال المتوسطية لالبتكار البيئي كمبادرة رئيسية الستراتيجية البحر األبيض
المتوسط للتنمية المستدامة ( )MSSDوالتي تساهم في تحقيق الهدف رقم " :5االنتقال إلى االقتصاد األخضر واألزرق" وتوجهها
االستراتيجي " :5.4تعزيز احترام البيئة واالبتكار االجتماعي".
يستند إنشاء هذه الجائزة إلى القرار  COP21 IG.24/3لمؤتمر األطراف التفاقية برشلونة المذكور أعاله بشأن "التنفيذ والرصد
والتقييم متوسط األجل الستراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة وخطة العمل اإلقليمية بشأن االستهالك واإلنتاج
المستدامين في البحر األبيض المتوسط" .وفي القرار المذكور ،طلبت األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة من األمانة نفسها ،عن
طريق مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ،إطالق النسخة األولى من "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط
 ،"2021كمبادرة رئيسية من استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة وفقًا لمذكرة المفاهيم الواردة في مرفق القرار.
اعتمدت استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة بمناسبة الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة
( )COP19الذي عقد في فبراير  2016والتي تمثل اإلطار العام ألجندة التنمية المستدامة للمنطقة وتكرس أحد أهدافها االستراتيجية
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الستة إلى "االنتقال نحو اقتصاد أخضر وأزرق" .والهدف هو تحقيق ذلك من خالل خلق وظائف خضراء والئقة للجميع وتعزيز
االستهالك واإلنتاج المستدامين وتشجيع االبتكار االجتماعي والصديق للبيئة ،من بين إجراءات الدعم األخرى.
تعترف األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بشركات االقتصاد األخضر والدائرية باعتبارها محركات رئيسية لالنتقال إلى
االقتصاد األخضر واألزرق في البحر األبيض المتوسط .وتوفر حلول األعمال الخاصة بها وظائف ومزايا اقتصادية أخرى
للمجتمعات المحلية ،باإلضافة إلى تعزيز اإلدارة البيئية واالبتكار والرفاهية االجتماعية .وبذلك ،فإنها تمثل استجابة فعالة للتحديات
البيئية واالجتماعية األكثر إلحا ًحا في المنطقة مثل االستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية وتلوث األراضي والمياه والبطالة.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك ثمة وثائق استراتيجية أخرى في إطار السياسة اإلقليمية للتنمية المستدامة التي تعزز الحاجة إلى دعم النظام
البيئي إلنشاء وتطوير المشاريع الخضراء والدائرية في البحر األبيض المتوسط:


خطة العمل اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،2027-2016التي أعدها مركز
األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين واعتمدتها األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بمناسبة مؤتمرها التاسع
عشر الذي عقد في فبراير  2016والتي تعد جز ًءا ال يتجزأ من استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ،تدعو
إلنشاء نماذج أعمال تدمج نهج االستهالك واإلنتاج المستدامين في جميع المجاالت الرئيسية لخطة العمل وللشركات والوظائف
الخضراء في قطاع تصنيع المنتجات .كما تلح الخطة على تعزيز تحسيس المستهلكين وتثقيف األشخاص على أنماط الحياة
المستدامة وتحسين ملصقات المنتجات والمعلومات لزيادة الطلب على المنتجات المستدامة.



تتواجد األولويات الرئيسية لكل من استراتيجية البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة ولخطة العمل في االستراتيجية
المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  /برنامج األغذية العالمي  2021-2016والتي تجعل من االستهالك واإلنتاج
المستدامين كأحد مواضيعها الشاملة كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات تهدف الرفع من قدرات رواد األعمال الخضراء والمجتمع
المدني لتحفيز حلول االستهالك واإلنتاج المستدامين وتعزيز شبكات ومبادرات الشركات ورواد األعمال ومنظمات المجتمع
المدني في هذا المجال.



نص اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط الخاص بشأن البيئة وتغير المناخ والمعتمد في  ،2014على نية وزراء أل
 43دولة للشروع في إصالحات سياسية لتسريع االنتقال نحو أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامين ودعمهم لنماذج األعمال
المستدامة الجديدة ،من بين إعالنات أخرى.

صممت هذه الجائزة كأداة إلبراز نماذج األعمال المستدامة الناجحة ومكافأة الجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة األعمال الذين
يدعمون بشكل مباشر إنشاء وتطوير األعمال المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط.
وتقع على عاتق وكالة النفايات لكاتالونيا ،وهي هيئة تابعة إلدارة األراضي واالستدامة في حكومة كاتالونيا ،مسؤولية تحقيق األهداف
عدل
المنصوص عليها في المادة  2من المرسوم التشريعي  ،2009/1المؤرخ  21يوليو ،الذي تمت الموافقة بموجبه على نص م ِّ
لقانون تنظيم النفايات .وفي هذا الصدد ،تشمل وظائفها تقديم الحوافز لالستثمارات التي تهدف إلى الحد من توليد النفايات واستعادتها
وإعادة تدويرها.
بنا ًء على ذلك،
نقرر،
المادة األولى
الهدف والنطاق
 1.1أن ِّشأت "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط  "2021والمعروفة أيضًا باسم  WeMedلمكافأة نماذج األعمال المستدامة
الناجحة والجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة األعمال الذين يدعمون بشكل مباشر إنشاء وتطوير األعمال المستدامة في
البحر األبيض المتوسط (الهيئات العامة ومنظمات دعم األعمال والجهات المالية الفاعلة والمؤسسات التعليمية ومنظمات أو
أفراد المجتمع المدني).

أهداف الجائزة هي:
( )1االعتراف باإلنجازات البارزة لشركات االقتصاد األخضر واألزرق والدائري التي تعتمد على نماذج األعمال المستدامة
والمنظمات التي تدعمها،
( ) 2إلهام رواد األعمال اآلخرين إلدماج االبتكارات البيئية واالجتماعية في نماذج أعمالهم ،وبالتالي توسيع هذه األساليب لتشمل
المنطقة ،وكذا
( )3اإللحاح على ضرورة تشجيع نظام بيئي لريادة األعمال يسمح بنمو شركات االقتصاد األخضر واألزرق والدائري والتعرف
على اإلجراءات الناجحة للجهات الفاعلة في هذا النظام البيئي.
ستوفر الجائزة أيضًا مزيدا من البروز لمساهمات شركات االقتصاد األخضر واألزرق والدائري في أهداف التنمية المستدامة في
منطقة البحر األبيض المتوسط .وعلى وجه الخصوص ،سيتم تقييم نموذج عمل الشركة وليس إجرا ًءا أو منت ًجا معينًا.
 1.2تمنح الجائزة للفئتين التاليتين:
الفئة أ :نماذج األعمال المستدامة
الفئة ب :الجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة األعمال التي تدعم بشكل مباشر إنشاء وتطوير األعمال المستدامة في البحر األبيض
المتوسط
تشمل الفئة أ فئتين فرعيتين:
أ 1 .نماذج األعمال المستدامة في المراحل المبكرة ()Early Stage
أ 2 .نماذج األعمال المستدامة في مراحل النمو ()Growth Stage
تشمل الفئة ب خمس فئات فرعية:
ب 1 .السلطات العامة.
ب 2 .منظمات دعم الشركات.
ب 3 .المؤسسات التعليمية.
ب 4 .منظمات أو أفراد المجتمع المدني.
ب 5 .الجهات المالية الفاعلة.
لن يتم بالضرورة تضمين جميع الفئات الفرعية في كل نسخة من الجائزة.
ال يجوز لنفس الشخص الطبيعي أو االعتباري تقديم أكثر من طلب واحد .ويجب أن يشير كل طلب صراحةً إلى الفئة الفرعية التي
يترشح لها وأن يقتصر على فئة واحدة فقط من تلك الفئات المذكورة.
يتم تقديم الترشيح بشكل فردي لكل شخص طبيعي أو اعتباري وفقًا للفئة الفرعية للجائزة التي يتم الترشح لها.
يتضمن كل طلب ممثال واحدا ،وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي قدمه .يتلقى الممثل جميع اإلخطارات المتعلقة بالجائزة،
باإلضافة إلى الدبلوم والجائزة النقدية أو الجائزة الفخرية في حالة حصول الطلب على جائزة .ويجوز للممثل ،عند االقتضاء ،أن يذكر
صا آخرين أو منظمات أخرى مشاركة.
في نموذج تقديم الطلب أشخا ً
المادة 2
تقديم الطلبات
وفقًا لكل لفئة ،يمكن أن تتقدم للمشاركة في الجائزة الكيانات التالية:
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 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
ش َّكال بشكل قانوني في إحدى الدول
تطوير نموذج أعمال مجدي اقتصاديًا .وللتقدم بطلب التسجيل في الجائزة ،يجب أن يكون الكيان م َ
المستفيدة وأن يكون لديه خطة عمل محددة ذات مزايا بيئية واجتماعية محتملة أو فعلية وفقًا للفئة الفرعية .كما يمكن أن يكون
المرشحون منظمات ربحية (شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومجموعات أشخاص يعملون لحسابهم الخاص وما إلى ذلك) أو
منظمات غير ربحية (تعاونيات ومؤسسات وما إلى ذلك) ولكن ال يجب أن يتجاوز عدد عمالها  250موظفًا.
لكل فئة من الفئتين الفرعيتين:
أ 1 .نماذج األعمال المستدامة في المراحل المبكرة ( :)Early Stageالكيانات التي قدمت منتجاتها أو خدماتها إلى السوق منذ أقل
من  3سنوات ويمكن أن تقدم نموذج أعمال تجارية له فوائد بيئية واجتماعية محتملة (ليس بالضرورة قيد التطبيق).
أ 2 .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
لها أكثر من  10سنوات منذ إنشائها والتي قررت تغيير نموذج أعمالها التقليدي إلى نموذج أعمال مستدام يدمج القيم البيئية
واالجتماعية على حد سواء ،فضالً عن كونه نموذ ًجا لألعمال المجدية اقتصاديًا.
 بالنسبة للفئة ب" ،الجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة األعمال التي تدعم إنشاء و /أو تطوير األعمال المستدامة":ب 1 .السلطات العامة .تعترف هذه الفئة بالهيئات الحكومية الوطنية أو دون الوطنية أو المحلية التي نفذت جزئيًا أو كليًا لسياسات أو
خطط أو تشريعات خالل السنوات الخمس السابقة لنشر دعوة تقديم الترشيحات للحصول على الجائزة وكان لها تأثير إيجابي على
بيئة األعمال الخضراء واالقتصاد األزرق والدائري وبنتائج قابلة للقياس.
ب 2 .منظمات دعم المقاوالت .تنطبق هذه الفئة على الهيئات العامة أو الخاصة التي تهدف إلى دعم تنمية واحتضان رواد األعمال
والشركات الناشئة .يجب عليها تقديم خدمات التكوين أو االحتضان ألصحاب المشاريع الجدد وذلك من أجل تعزيز إنشاء نماذج
أعمال تدمج مبادئ التصميم البيئي واإلدماج االجتماعي.
ب 3 .الكيانات التعليمية .تشير هذه الفئة إلى المؤسسات في مجال التعليم (الجامعات ،مراكز التكوين المهني ،إلخ) التي تم تشكيلها
بشكل قانوني كمؤسسات تعليمية في إحدى الدول المستفيدة والتي توفر التكوين في مجال االستدامة واالقتصاد األخضر واالقتصاد
األزرق واالقتصاد الدائري ،لتعزز بذلك ريادة األعمال المستدامة لدى الشباب وتساهم في إنشاء جسر بين الجامعة أو العالم التعليمي
وعالم الشركات المستدامة.
ب 4 .منظمات أو أفراد المجتمع المدني .هذه الفئة الفرعية مخصصة لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين ،غير الحكوميين ،مثل
المنظمات غير الحكومية أو العاملين لحسابهم الخاص ،الذين يساهمون في دعم البيئة المواتية لمؤسسات االقتصاد األخضر واألزرق
والدائري ،وكذلك من خالل زيادة قاعدة المعرفة بممارسات األعمال المستدامة ،ومن خالل التأثير على سلوك المستهلك واألعمال
عبر وسائل اإلعالم وحمالت التوعية األخرى ومن خالل تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في اإلدارة البيئية وعدد من
إجراءات الدعم األخرى.
ب 5 .الجهات المالية .تشير هذه الفئة الفرعية إلى األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين ،مثل المؤسسات المصرفية أو المستثمرين أو
الوكالء اآلخرين ،ربحية أو غير ربحية ،الذين يقدمون الدعم المالي لشركات االقتصاد األخضر واألزرق والدائري.
المادة 3
الدعوة
 3.1ستنظم الجائزة بشكل دوري بشرط توفر الميزانية وبمقتضى قرار من مدير وكالة النفايات لكاتالونيا.
سينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا.
 3.2سيحدد القرار الفئات المعنية بالجائزة في كل نسخة (من بين تلك الفئات المنصوص عليها في المادة  1من هذا القرار) وكذا
الجوانب التالية:
أ) شروط المشاركة.
ب) معايير التقييم.

ج) الموعد النهائي لتقديم الطلبات والوثائق التي يجب إرفاقها.
د) تشكيل لجنة التحكيم التي ستقوم بتقييم الطلبات.
هـ) مبلغ المكافأة النقدية لجائزة كل فئة ،عند الضرورة ،ومخصصات الميزانية التي ستنسب إليها.
 3.3يتم تقديم الطلبات حصريًا عبر األنترنت عن طريق نموذج مشاركة موحد للفئات المختلفة .هذا النموذج متاح على الموقع
اإللكتروني لوكالة النفايات لكاتالونيا < >http://residus.gencat.catباللغات اإلنجليزية والفرنسية والكاتالونية.
 3.4التوقيع على الطلب وتقديمه يعني القبول الكامل لهذه القواعد كما ينطوي على تفويض ضمني للجهة المانحة للجائزة لتكون
قادرة على التحقق ،بحكم منصبها ،من جميع البيانات الواردة فيه.
المادة 4
المنحة
 4.1تتضمن "جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط  " 2021تسليم دبلوم لكل فئة من الفئات الفرعية .باإلضافة إلى ذلك ،ستقدم
منحة مالية بالنسبة للفئة "أ" في جميع نسخ الجائزة وكذا جائزة فخرية بالنسبة للفئة "ب".
 4.2سيتم تحديد الجوائز في كل نسخة.
صا.
 4.3قد تمنح إشادات شرفية للمشاريع والمبادرات التي لم تفز بالجائزة وتستحق اهتما ًما خا ً
المادة 5
لجنة التحكيم
 5.1ستقيم الطلبات المقدمة إلى " جائزة وي ميد لالستدامة في المتوسط  " 2021من قبل لجنة تحكيم يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
 5.2ستتضمن كل نسخة من الجائزة لجنة تحكيم واحدة ستقوم بتقييم جميع فئات تلك النسخة.
عين مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين لجنة تحكيم مستقلة ومتوازنة بين الجنسين للعمل على أساس تطوعي
سي ِّ
لتقييم مجموعة من طلبات المنح المحددة مسبقًا.
ستتكون لجنة التحكيم من:
( )1شخصين مهنيين من ذوي الخبرة في التصميم البيئي واالبتكار البيئي وحلول االقتصاد األخضر واألزرق والدائرية األخرى
للشركات،
( )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
 5.3ستقوم لجنة التحكيم بتقييم المرشحين العشرة الحاصلين على أعلى الدرجات في كل فئة  /فئة فرعية .ونظرا لكون تشكيل لجنة
التحكيم بعدد فردي ( 7أعضاء) ،فال توجد إمكانية للتعادل عند اختيار الفائزين .سيطلب من أعضاء لجنة التحكيم التوقيع على اتفاقية
سرية لضمان حماية بيانات المرشح.
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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 للتأكد 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 توزيع الجوائز من قبل مدير وكالة النفايات لكاتالونيا.
المادة 6
األمانة الفنية والتنظيم
 6.1األمانة الفنية هي الهيئة التي تدير الجائزة وهي مسؤولة عن التنظيم اإلداري واللوجستي.
 6.2تقع وظائف األمانة الفنية على عاتق مركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين.
 6.3وظائف األمانة الفنية هي:
أ) ضمان النشر بنجاح للدعوة لنسخة الجائزة وكذا لمِّ نَحها.
ب) إدارة ملفات الطلبات.
ج) الدعوة إلى اجتماعات لجنة التحكيم.
د) تقديم الدعم اللوجستي الجتماعات لجنة التحكيم وتحرير المحاضر.
هـ) إدارة تسليم الجائزة والتواصل مع الفائزين.
المادة 7
المنح
قرارا بمنح جوائز الفئات التي تمت الدعوة إليها .سيتم إبالغ القرار إلى األطراف المعنية
 7.1سيصدر مدير وكالة النفايات لكاتالونيا
ً
وفقًا للوائح الحالية كما سيتم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا.
 7.2ستمنح الجائزة في حفل تسليم الجوائز.
يجب على الفائزين تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مصلحة المراقبة المالية العامة لحكومة كاتالونيا أو مكتب التدقيق أو
الهيئات المختصة األخرى ،وفقًا للوائح المعمول بها.
برشلونة 31 ,مايو2021
جوزيب ماريا توست إي بوراس
مدير وكالة النفايات لكاتالونيا

