أولى حلقات العمل االقليمية المتخصصة واالجتماعات اإلقليمية المشتركة لشبكات األوزون العشر
باريس ،فرنسا 19-15 ،كانون الثاني/يناير 2018
إطالق جائزة بروتوكول مونتلاير العالمية
لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون
خلفية
بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ،يطلق برنامج عمل األوزون التابع لبرنامج لألمم المتحدة للبيئة جائزة
بروتوكول مونتلاير العالمية لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون.
إقرارا بالدور الحاسم الذي يلعبه موظفو الجمارك وإنفاذ القانون في فرض القيود التجارية على مركبات
وذلك
ً
الهيدروكلوروفلوروكربون ( )HCFCsومركبات الهيدروفلوروكربون ( ،)HFCsوحظرهما .حيث إن هاتين
المجموعتين الكيميائيتين ُمستخدمتان على نطاق واسع بصفتهما غازات للتبريد وعوامل للنفخ في صناعة الرغويات.
فمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون تسهم في استنفاد طبقة األوزون وفي إحداث االحترار العالمي وسيتم التخلص
منها تدريجيا ً حتى عام  2030وهي محظورة بالفعل في االتحاد األوروبي .ويحتاج تجار مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون إلى حصة سنوية وتراخيص لالستيراد والتصدير لشحن هذه المركبات.
أ ّما مركبات الهيدروفلوروكربون ،فهي تسهم في إحداث االحترار العالمي .وبمجرد بدء نفاذ تعديل كيغالي ،ستخضع
هذه المركبات للمراقبة والخفض التدريجي بموجب بروتوكول مونتلاير .قد تتطلب التشريعات الوطنية بالفعل
تراخيص استيراد وتصدير لشحن مركبات الهيدروفلوروكربون ،كما أن هذه المركبات محظورة بالفعل في االتحاد
األوروبي.
يسمح النظام غير الرسمي للموافقة المسبقة عن علم ( )iPICللشركاء التجاريين بالتأكيد على مشروعية أي عملية
تجارية ستتم وذلك قبل إصدار تراخيص االستيراد والتصدير .ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول
نظام الموافقة المسبقة عن علم من:
mechanism-consent-informed-prior-www.unep.org/ozonaction/resources/informal
.
إن التساهل مع االتّجار غير المشروع أو غير المرغوب فيه لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون /
الهيدروفلوروكربون من شأنه تقويض فرص نجاح بروتوكول مونتلاير وقد يؤدي إلى عدم االمتثال له.
األهداف
إقرارا
تهدف هذه الجائزة إلى االعتراف بدور موظفي الجمارك وإنفاذ القانون والمنظمات التي يتبعونها ،وتشجيعهم،
ً
بنجاحهم في منع االتّجار غير القانوني أو غير المرغوب فيه بمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون /
الهيدروفلوروكربون .ويشمل ذلك أيضًا منع األدوات أو المنتجات التي تحتوي على مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون  /الهيدروفلوروكربون أو تعتمد على استخدامهما.

ومن المتوقع أن تعمل الجائزة على تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي والوعي لدى الدوائر المعنية بالجمارك وإنفاذ
ً
إعماال
القانون .كما أنها ستُس ِّّهل عملية إبالغ برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة األوزون عن االتّجار غير القانوني
ً
وفضال عن ذلك ،ستشجع الجائزة الشركاء
بالفقرة رقم  7من القرار  MXIV/7ألطراف بروتوكول مونتلاير.
التجاريين على االلتزام الدائم بتطبيق النظام غير الرسمي للموافقة المسبقة عن علم قبل إصدار تراخيص االستيراد
والتصدير لشحن مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون  /الهيدروفلوروكربون .وعليه ،ستسهم في تطبيق األحكام
التجارية الخاصة ببروتوكول مونتلاير واالمتثال له.
تصورا أنها تؤثر بالسلب على البلدان المعنية .ولكن بتقديم العرفان
وغالبًا ما تكون عمليات المصادرة غير علنية
ً
واالعتراف بجهود القائمين على ذلك ،قد يتغير هذا التصور ويصبح أمر اإلبالغ عن قضايا االتّجار غير القانوني
وعمليات المصادرة من األمور ال ُمش َّجع عليها .حيث أن اإلعالن عن عمليات المصادرة والدعاوى القضائية
والعقوبات المفروضة مع ذكر أسماء الشركات واألفراد المدانة من شأنه أن يعمل على ردع المهربين المحتملين.
اإلستحقاق
تتألف قائمة المرشحين المؤهلين من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون ،أو المنظمات التي يتبعونها ،الذين قد سبق
ومنعوا االتّجار غير القانوني أو غير المرغوب فيه بمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون  /الهيدروفلوروكربون،
ومنعوا المعدات أو المنتجات التي تحتوي على هذين المركبين أو تعتمد على استخدامهما.
وتتضمن إجراءات اإلنفاذ المؤهلة للجائزة الكشف عن عمليات الشحن غير القانونية وما يتلو ذلك من مصادرة أو
رفض؛ أو إجراء مشاورة بموجب النظام غير الرسمي للموافقة المسبقة عن علم تنجح في منع إصدار تراخيص
االستيراد والتصدير لشحن مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون  /الهيدروفلوروكربون.
ي جهة أخرى من جهات تقديم الجوائز ،سواء في وقت سابق
وتعد إجراءات اإلنفاذ مؤهلة للجائزة طالما لم تقدَّم إلى أ ّ
أم في الوقت الحالي.
الترشيح
ينبغي أن تتسلم نقاط االتصال اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة استمارات الترشيح المكتملة مع وصف تفصيلي
للقضية وصور في أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز:
 31ديسمبر/كانون األول .2018
ويمكن الحصول على معلومات االتصال الخاصة بنقاط االتصال اإلقليمية لبرنامج عمل األوزون التابع لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة منcontacts-are/staff-we-www.unep.org/ozonaction/who :
أفريقا (من الناطقين باللغة اإلنجليزية)patrick.salifu@unenvironment.org :
أفريقا (من الناطقين باللغة الفرنسية)yamar.guisse@unenvironment.org :
منطقة البحر الكاريبيmarco.pinzon@pnuma.org ,marco.pinzon@un.org :
أوروبا وآسيا الوسطىhalvart.koppen@unenvironment.org :
أمريكا الالتينيةmirian.vega@pnuma.org ,mirian.vega@un.org :
غرب آسياkhaled.klaly@unenvironment.org :
جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ وبلدان جزر المحيط الهادئ.hus@un.org :
ويُفضَّل إرسال استمارات الترشيح ووصف القضايا أو الحاالت باللغة اإلنجليزية ،ولكن يُقبَّل باللغات األخرى
المعتمدة لدى األمم المتحدة (العربية و الصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية).
وتُش َّجع نقاط االتصال الخاصة ببروتوكول مونتلاير على تنسيق الترشيحات وفقًا لبلد ك ٍل منهم .ويُرحب بالترشيحات
الذاتية.
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التحقق والنشر
سيتم مراجعة الترشيحات ووصف القضايا أو الحاالت والتحقق منهما من قبل لجنة خبراء منشأة من قبل برنامج
األمم المتحدة للبيئة.
يتم تجميع القضايا أو الحاالت التي تم التحقق منها في تقرير موجز يُن َّ
شر علنًا على الصفحة االلكترونية الخاصة
صصة للجائزة ،وستكون أمانة األوزون على علم به .وتُعرض هذه القضايا أو الحاالت
ببرنامج عمل األوزون المخ َّ
على هامش اجتماع األطراف واجتماعات الشبكات اإلقليمية ،وسوف تنتشر على نطاق واسع في الدوائر الدولية
المعنية ببروتوكول مونتلاير وإنفاذ القانون ،مثل :موظفي منظمة الجمارك العالمية و مسؤولي االتصال في أجهزة
االستخبارات اإلقليمية والشبكة البيئية .Environet
قد تُذ َّكر أسماء الفائزين بالجائزة أثناء حفالت توزيع الجوائز الوطنية أو اإلقليمية ،ولكن بخالف ذلك تبقى سريّة.
الفائزون بالجائزة
سيستلم كل المرشحين أصحاب القضايا المتحقق منها من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون ،و/أو المنظمات التي
يتبعونها  ،شهادات تقدير وأوسمة شرف .وسوف يتم التوقيع على الشهادات من قبل برنامج عمل األوزون التابع
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الجمارك العالمية.
وسوف يتم تسليم الشهادات واألوسمة في احتفاليات وطنية أو إقليمية لتوزيع الجوائز ،بنا ًء على المحددات اإلقليمية.
وقد توجه الدعوة إلى الفائزين المختارين لعرض القضايا أو الحاالت التي نالوا بسببها الجائزة في لقاء يعقد على
هامش اجتماع األطراف واجتماعات الشبكة اإلقليمية بنا ًء على توافر التمويل الالزم.
معلومات االتصال
السيدة شاميال ناير-بيدوللي ،رئيس برنامج عمل األوزون
األمم المتحدة للبيئة ،قسم االقتصاد
البريد اإللكترونيShamilla.nair-bedouelle@unenvironment.org :

برنامج عمل األوزون  -األمم المتحدة للبيئةwww.unep.org/ozonaction :
منظمة الجمارك العالميةwww.wcoomd.org :
أمانة األوزونwww.ozone.unep.org :
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wcoomd.org

جائزة بروتوكول مونتلاير العالمية
لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون
استمارة ترشيح

آخر موعد للتقديم 31 :ديسمبر/كانون األول .2018
اسم الموظف المرشح أو المنظمة المرشحة:

الهاتف:

العنوان:

فاكس:
البريد اإللكتروني:
تاريخ وموقع الكشف عن القضية:

وصف تفصيلي للقضية التي اكتُشِفت:

بلدان المنشأ ،ومسار الشحن ومقصده:

كمية المواد واألسطوانات والمعدات والمنتجات المعنية وأنواعها:

إذا كانت مستندات الشحن:
غير صحيحة

 صحيحة

إذا كانت غير صحيحة ،فيُرجى تقديم المزيد من التفاصيل:
وسائل النقل:
 جوا

حافلة

سيارة باخرة

 أخرى :يُرجى التحديد:
ما طريقة اإلخفاء؟
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مكونات غازات التبريد:
لم تخضع للتحليل

 خضعت للتحليل

إذا كانت قد خضعت للتحليل ،فيُرجى ذكر نتائج التحليل وكيفية إجرائه (بوسائل تحديد غازات التبريد  -اختبارات مختبرية  ...إلخ:).

ماذا حدث للبضائع غير القانونية أو غير المرغوب فيها بعد الكشف (إعادة التصدير  -المصادرة  -الوضع في التخزين الجمركي  -عرضها في
مزاد وطني  -التدمير)؟

ماذا حدث لألشخاص  /الشركات المسؤولة (الخضوع إلجراءات إدارية  -المحاكمة -رفع الدعاوى القضائية  -الحكم بالسجن  -الغرامات)؟

الغرامات:
 فُرضَّت

 لم ت ُف َّرض

في حالة فرضها ،يرجى تحديد الكمية هنا:

الدعاوى القضائية:
لم تقام

 أقيمت
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فيُرجى التوضيح:

هل هذه الصور متاحة؟
ال

 نعم
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فيُرجى إرفاقها.

هل كانت أرقام التسلسل الموجودة على األسطوانات ُمسجلَّة (للمساعدة في تحديد بلد المنشأ)؟
 نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"،فيُرجى كتابة أرقام التسلسل:

يُرجى إرسال استمارة الترشيح في أقرب موعد ممكن على أال يتجاوز يوم  31ديسمبر/كانون األول
.2018
إلى نقاط االتصال اإلقليمية لبرنامج عمل األوزون التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
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