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  خمسـون الالثالث واالجتمـــاع 
  2007 نوفمبر /  الثانيتشرين 26-30، مونتريال

  
  
  

  التعاون الثنائي
  

  :تلقت أمانة الصندوق طلبات التعاون الثنائي التالية
  
 الوآالة الثنائية عنوان المشروع

لمواد المستنفدة افي منع التجارة غير المشروعة لللمنطقة األفريقية  األفريقية اإلنفاذ الجمرآي شبكات
االتحاد االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، (يمية األفريقية منظمات التجارة دون اإلقللألوزون في 

االتحاد ، ووالسوق المشترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، واالتحاد الجمرآي للجنوب األفريقي
  )االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 فرنسا

 اليابان )الثانيةالشريحة (يا منغولخطة إدارة اإلزالة النهائية ل
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  الوثيقةهذه  تنظيم ىظة علمالح

إذا آانت مؤهلة لالعتماد من قبل اللجنة ما طلبات الوآاالت الثنائية وعلى قدم هذه الوثيقة نظرة عامة ُت  – 1
 تتضمن إشارات باإلحالة إلى أيضًا هيو. 2007 لعام اح التعاون الثنائي المتى لمستواألقصىالتنفيذية في ضوء الحد 

ال توجد في هذه الحالة سوى وثيقة واحدة و. لطلبات الثنائيةل معالجة التي تتضمن اتماعالجتل ذات الصلةلوثائق ا
   . بند آخر من جدول األعمالبشأنها إلىبمشروع من هذا القبيل تتضمن طلب حكومة اليابان، وتوجد إشارة باإلحالة 

أفريقية شبكة إقامة بشأن  فرنساحكومة مقدم من هو طلب بالكامل  هذه الوثيقة تعالجهوالطلب الوحيد الذي   – 2
على هيئة توصية وترد وتتضمن هذه الوثيقة أيضا التوصية المعتادة بشأن سنة إسناد التعاون الثنائي  .يجمرآالنفاذ لإل

  .عامة في نهاية الوثيقة
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  مقدمة

رسوم  ذلكبما في  (ا أمريكيادوالر 231 650بقيمة  للتعاون الثنائي ن طلباما مجموعهتسلمت األمانة   – 3
المشروعين ، حسب الوآالة الثنائية، وتقدم هذه الوثيقة. الثالث والخمسين في االجتماع العتمادهما) الوآالة

   .اماللجنة التنفيذية للنظر فيهالمعروضين على 

 . الثنائيةآالة ملخصًا لقيمة الطلبات وعددها حسب الو1ويقدم الجدول   – 4

  1الجدول 
  

  ون الثنائي،لتعاامشروعات  وعدد قيمة
 )بما فيها رسوم الوآالة(حسب الوآالة الثنائية 

 إجمالي المبلغ المطلوب الوآالة الثنائية
)دوالر أمريكي(  

 عدد المشروعات

 1691 500 فرنسا
 621 150 اليابان

 2 231 650المجموع
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  طلب مقدم من حكومة فرنسا

  المقدمة

 500( الطلب ا قيمة هذاوزـجوال تت. افرنسة ـ من حكومائي المقدم ملخصًا لطلب التعاون الثن2جدول اليقدم   -  5
، بما في ذلك أي مشاريع تمت الموافقة عليها في االجتماعين الحادي والخمسين والثاني ) دوالر أمريكي169

 ولم ،)دوالر أمريكي 2 015 159 (2007 لعام فرنسا إسهامات من %20 نسبة)  دوالر أمريكي754 500(والخمسين 
  .2006 آندا مخصصاتها لعام تعدَّت

 2الجدول 

  ة بشأنهتوصيالا وفرنس من حكومة الطلب المقدم
  

إجمالي المبلغ  البلد عنوان المشروع
 المطلوب

 )دوالر أمريكي(

المبلغ الموصي به
 )دوالر أمريكي(

لموادفي امنع التجارة غير المشروعة ل ينفاذ الجمرآاإل اتشبك
مات التجارة دون اإلقليمية األفريقيةمنظالمستنفدة لألوزون في 

االتحاد االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، والسوق المشترآة(
لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، واالتحاد الجمرآي للجنوب

  )األفريقي، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 )1(75 000 150 000 المنطقة األفريقية

 9 750 19 500 رسوم الوآالة
 750 84 169 500 المجموع

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/53الوثيقة بموجب شامال المكون الخاص باليونيب، وذلك   )1(

  ) دوالر أمريكي150 000( ياذ الجمرآفناإلشبكة : األفريقيةمنطقة ال

  وصف المشروع

إقليمية  بمشروع إلنشاء شبكة ،)نيباليو( باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة فرنسا،تتقدم حكومة   – 6
 في إطار برنامج يلشبك التواصلب ليينفذ هذا المشروع من خالل نشاط اليونسو .أفريقيافي  الجمرآياذ فنلإل

  .مسؤولي األوزون لقارة أفريقيابشبكة سيتم ربطها  و،)CAP(متثال  االىالمساعدة عل

تحسين رصد واردات المواد ل سبق اعتماده مشروع أن هذا المشروع يتبع نفس مفهومب األمانة نوهوت  – 7
 عن طريق الصندوق المتعدد األطراف هليموت جرىو ئآسيا والمحيط الهادمنطقة بتها في اقرمة لألوزون ودالمستنف

فضال عن شبكة اإلنفاذ ألمريكا الالتينية التي تم اعتمادها في االجتماع الحادي والخمسين  ،آمساعدة ثنائية من السويد
الشبكات الموجودة بالفعل، إلي تكرار يرمي  هذا المشروع رغم أنو. تمويلها في إطار الصندوق المتعدد األطرافو

فإن النهج المتخذ في هذا المقترح يختلف في أنه يسعى للعمل بشكل وثيق جدا مع المنظمات دون اإلقليمية في أفريقيا 
  .ومنع التجارة غير القانونيةة لألوزون دفالمواد المستنب على المواءمة بين األنظمة المتعلقة
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من البلدان األعضاء في شبكة موظفي األوزون بأفريقيا  بلدا 38 علىة مقترح ال الشبكةتقتصروسوف   – 8
 أعضاء في المنظمات دون اإلقليمية األربع المشمولة في 38ويرجع هذا إلى أن هذه البلدان الـ.  بلدا53وعددها 
ونيب إلى أن الخمس عشرة بلدا المتبقية سوف تستفيد أيضا ألنها ستشارك في اجتماعات وقد أشار الي. المشروع

برنامج وسيتولى . الشبكة المقترحة وستتاح لها الفرصة لمناقشة الشواغل المرتبطة بأنظمتها الوطنية الخاصة
ليمي للبرنامج في مكتب اليونيب من خالل الفريق اإلقليونيب تشغيل شبكة اإلنفاذ هذه المساعدة على االمتثال التابع ل

   .اإلقليمي ألفريقيا

ة لألوزون عن دلمواد المستنففي اتجارة غير المشروعة ال منع فيالهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل و   – 9
االتحاد االقتصادي والنقدي لوسط (ذ ومنظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية اف التعاون موظفي اإلنتعزيزطريق 

االتحاد ، وفريقيا، والسوق المشترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، واالتحاد الجمرآي للجنوب األفريقيأ
ويهدف . أفريقيا)/أودسونيت(ضمن إطار شبكة مكافحة المواد المستنفدة لألوزون  )االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 المتعلقراآز التنسيق م وم من مسؤولي اإلنفاذ وغيرهتشجيع التعاون بين موظفي الجماركيضا إلى أالمشروع 
ما  وأن تعقد سنتان تها مبادرة مدألفريقيا ياذ الجمرآفناإل أن تكون شبكة يونيبقترح اليو. باألوزون في المنطقة

  :وفيما يلي السمات الرئيسية لهذه الشبكة المقترحة. اجتماعات لموظفي الجمارك واألوزونمجموعه أربعة

 نسيق الوظيفي في آل من المنظمات دون اإلقليمية األربع؛إنشاء مرآز للت  )أ (

تنظيم اجتماعات مشترآة مع مسؤولي الجمارك ووحدات األوزون الوطنية في سياق اجتماعات   )ب (
 شبكة أفريقيا؛

 أداتين إلى ثالث أدوات لإلنفاذ؛من إعداد   )ج (

هوض بفعالية تنفيذ التوعية بتطبيق استراتيجيات اإلنفاذ على الصعيدين الوطني واإلقليمي والن  )د (
 التراخيص الوطنية لالستيراد والتصدير؛

إنشاء نظام لتبادل المعلومات على الصعيد اإلقليمي بهدف تحسين اإلبالغ بالبيانات وتعزيز الرقابة   )ه(
  .على حرآة المواد المستنفدة لألوزون عبر الحدود

 دوالر 420 000والر أمريكي، منها مبلغ  د570 000يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة للمشروع المقدم   -10
.  دوالر أمريكي على هيئة مساعدة ثنائية مقدمة من حكومة فرنسا150 000أمريكي سيقوم اليونيب بإدارته ومبلغ 

آما سيتيح المشارآة لـ . وسوف يقدم العنصر الخاص باليونيب الدعم لتعزيز آل من المنظمات دون اإلقليمية األربع
بما في ذلك تكاليف السفر وبدل (لجمارك بالمنطقة في أربعة اجتماعات تعقد على مدى سنتين  من مسؤولي ا38

وستتكفل .  وأخيرا، سوف يدعم اليونيب تبادل المعلومات مع قسمة التكاليف على المنطقة بأآملها.)اإلقامة اليومي
وإعداد ) آاألشخاص المرجعيين والمتكلمين(كاليف العناصر األخرى للمشروع بما فيها الخبراء حكومة فرنسا بت

  .وسائل اإلنفاذ وغيرها من وسائل اإلدارة

  تعليقات أمانة الصندوق 

دة لوضع الحالي في المنطقة فيما يتعلق بتجارة المواد المستنفلمحة عامة عن ايقدم مقترح المشروع   – 11
 تحديدومن أجل . ظرت فيها هذه المسائل االجتماعات السابقة التي ُناستنتاجاتيقدم أمثلة لمناقشات وآما وزون، لأل

تم االضطالع آان قد ما إذا ل، التمست األمانة توضيحًا  ومدى الحاجة إليهامبدئي بشأن إنشاء مثل هذه الشبكةال االلتزام
 األمانة بعقد اليونيبوأبلغ . ن في المنطقةيذ اآلخرافبمشاورات غير رسمية مع موظفي الجمارك أو موظفي اإلن

وأشار اليونيب إلى أن . ي الجماركسؤولآبار مبعض  شارك فيها 2005 في عام ةشبكبخصوص ال اجتماعات
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 النص على ا آمشارآين ثانويين واقترحووجودهممسؤولي الجمارك الذين حضروا تلك االجتماعات لم يكونوا سعداء ب
وأآد اليونيب وجود التزام واضح من ممثلي الجمارك في .  من خالل إقامة شبكة لمسؤولي الجماركالمشارآة الكاملة

مقدمة من مسؤولي الجمارك بالمنطقة تأييدا غير أنه لم يتمكن من تزويد األمانة بخطابات . المنطقة ببدء هذا المشروع
  .لهذا المشروع آما ُطلب منه

لق بالنهج الذي يتخذه اليونيب في هذه الشبكة، وهو تقديم الدعم لكل من لة تتعأوأثارت األمانة أيضا مس  – 12
ومثار االهتمام هنا . بكات التي سبقت الموافقة عليهافهذه طريقة جديدة ولم تتبع في الش. منظمات التجارة دون اإلقليمية

اص، ولم يجر تحديد غير واضحة االختص) وهذا ينطوي على تكاليف مرتبات(هو تقديم األموال لمراآز تنسيق 
وعلى غرار ذلك، ينبغي أن يكون التنسيق بين هذه المنظمات . أدوارها ومسؤولياتها الرئيسية وتوضيحها بشكل آامل

بلغت األمانة اليونيب بأن هذا العنصر أو. ج المساعدة على االمتثال في المنطقةمدون اإلقليمية من مسؤولية فريق برنا
ه قد يفضل على ذلك وأشارت األمانة أيضا إلى أن. حق للتكاليف اإلضافية المؤهلةمن عناصر الميزانية غير مست

مدخل قائم على الجمع بين ممثلي المنظمات دون اإلقليمية لينظروا في إمكانية التوصل إلى اتفاق غير رسمي على 
  .نهج إقليمي واحد لرصد المواد المستنفدة لألوزون، ويمكن لجميع البلدان االستفادة به

وردا على ذلك، أبلغ اليونيب األمانة بأن السبب في ضرورة إنشاء مراآز التنسيق المذآورة هو التشجيع على   – 13
وأشار .  إعداد التشريعاتالعاآفة علىقليمي والمتابعة مع البلدان إلالمواءمة بين التشريعات على الصعيد دون ا

عتماد هذه  المستنفدة لألوزون هي على وشك ا أنظمة للمواداليونيب إلى أن معظم بلدان أفريقيا التي لم تضع بعد
االتحاد وأآد اليونيب ايضا أنه في حالة . األنظمة ولكن عملية الموافقة تستغرق وقتا طويال في معظم البلدان األفريقية

ين المنظمتين االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا بصفة خاصة، يمكن لهات
  .دون اإلقليميتين أن تعتمدا أنظمة تلغي التشريعات الوطنية، على نحو مماثل لما يحدث في االتحاد األوروبي

في مناقشات األمانة مع اليونيب، أشارت إلى أنه رغم تقديم هذا المشروع بوصفه مساعدة ثنائية، فسوف و  – 14
اعدة على االمتثال التابع لليونيب، وذلك ألن إنشاء الشبكات نشاط يتعين النظر فيه ضمن سياق ميزانية برنامج المس

نفيذية على تمويل وفي موافقة اللجنة الت. يدخل في إطار برنامج المساعدة على االمتثال ويجري تمويله بهذه الصفة
المقرر ( أولويات التمويل في إطار خطوط ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال بما يراعي تغير األولويات 

في األولويات من هذا القبيل، أبلغها بأنه في  ما إذا آان قد حدث تغير من اليونيب عندما استوضحت األمانةو). 50/26
لحالية لهذا الغرض، فلن تكفي الميزانية للسماح بمشارآة حالة تخصيص ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ا

  . مسؤولي الجمارك

 االمتثال في ىامج المساعدة علشبكة برقارنت األمانة التكاليف المرتبطة بهذا المشروع بالتمويل المعتمد ل  – 15
مية واللوجستية والخاصة  فيما يتعلق بتلبية االحتياجات التنظي التكاليف معقولةوهي ترى هذه األفريقية،منطقة ال

  . غير أن األمانة ال تعتبر المبالغ المطلوبة لمراآز التنسيق تكاليف مؤهلة، وال يمكنها التوصية بها.بالتنقل

 إمكانية التوصية بالتمويل للسنة ىفق عل، اُتيونيبوفي ضوء هذه التعليقات ومتابعة للمناقشات بين األمانة وال  -16
 االلتزام ىويسمح ذلك للشبكة بالحصول عل. التالية ةبدون اإلخالل باعتماد التمويل للسن فقط من المشروع، ىاألول
 وينبغي مالحظة أنه يجري تناول طلب اليونيب أيضا في . في المستقبلتشغيلهاي آانت تحتاج إليه وضمان استدامة ذال

  .سياق تعديل برنامج عمل اليونيب
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  :توصية األمانة

 دوالر 75 000قدره تمويل ى سنة واحدة فقط بمستومدة ق باعتماد هذا المشروع لتوصي أمانة الصندو  – 17
  :لفرنسا على أساس ما يلي ا أمريكيا دوالر9 750الوآالة بمبلغ دعم  تكاليف ى باإلضافة إل،أمريكي

 ؛ لهذا المشروعة المقترحة المتبقيةباعتمادات التمويل في المستقبل للسن ال يخل أن ذلك   ) أ(

 بالتصديق على اهتمامها 38 يتم إال حين يزود اليونيب األمانة بخطابات من البلدان الـأن الصرف ال  ) ب(
 والتزام ممثلي الجمارك فيها تجاه هذه الشبكة؛

أن اليونيب وحكومة فرنسا، عند طلب التمويل للسنة الثانية، سيعّدان تقريرا مشترآا عن نتائج السنة   ) ج(
  .األولى من عمل الشبكة

----------
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 ب المقدم من حكومة اليابانالطل

  مقدمة

 دوالرا 62 150(وقيمة هذا الطلب .  موجزا لطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة اليابان3يقدم الجدول   -18
، آما ) دوالرا أمريكيا5 872 533 (2007 في المائة المقررة من مساهمة اليابان لعام 20ال تتجاوز نسبة ) أمريكيا

  .2006وز مخصصاتها لعام أن اليابان لم تتجا

  3الجدول 

  الطلب المقدم من حكومة اليابان والتوصية بشأنه

إجمالي المبلغ  البلد عنوان المشروع
 المطلوب

)دوالر أمريكي(

المبلغ الموصي 
 به

)دوالر أمريكي(
 )1 ( 55 000 منغوليا  الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

  7 150 رسوم الوآالة
  62 150 لمجموعا

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/45شامال المكون الخاص باليونيب، وذلك  بموجب الوثيقة  )1(

  ) دوالر أمريكي55 000) (الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية : منغوليا

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/45ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة رقم   -19

  ات عامةتوصي

استنزال تكاليف المشروعين الثنائيين الموافق عليهما قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى أمين الخزانة   -20
  :في االجتماع الثالث والخمسين على النحو التالي

  ؛2007 دوالرا أمريكيا من رصيد مساهمة فرنسا الثنائية لعام 84 750مبلغ   )أ(

  .2007أمريكيا من رصيد مساهمة اليابان الثنائية لعام  دوالرا 62 150مبلغ   )ب(

_____  

 
 

 


