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������� ��		
�� 	��� ��������������� ����� ����	���  

1.  ������ ����	
� ���� ������������  UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45 �������� 1� ���� 
�	��� ����� ���	 !�" �#���$���� #�	��� %���� !�� ���&� '( ���)*� ��+��,���� #���$���� #������ ����	
� 

�������� ��+����� '( -��/�� ���	 !�"� �������� . %�(������ #������ %������ �0( �1�� !�" #(��2���
��$���� '( %���)3����� %����,��� !��#������ 45��,�� 6�7� %���)3��  !�" %���� 61 87���� ��7�� �� 5 �

!�"�#���� %�� 8�$���� %
�+���� #�5����� %
�+���  .��� 9)�� ����	:� #&
 #��� %����� '( 8�)���� %���
������ ����	
� '( -��/��� �����	
� '( ��+��,��� ���	 !�" '����+�2� 7������ %���� ��������� 

;�7���� #������ %�����2� #+�, !�� %���� ��������� ��+����� ;�7���� �<�� !��� -��/�� 77����� 
%����2� !�� -��/�� 77�����.���< %<�� ����	
� ��=��� 7�� #����)" 8�,� %�7�>� 7<�  .  

2.   �3� ��/� '��� %������ ��� #�����/ 8�$���� %
�+��� �� ��)���==�	�� 6� �� %	��� �#���� ����7� 
 #������� @�A�#�	��� %������ ��&.  

3.  �� ���&�� #��B)�� ���� !�" �=������� #����� %�7�� '( 87������ ������� %���/ ���	 '/A� '��� 7����
�
 ����	�������������� � �8�$���� %
�+��� !�" / ���=��	��+ � �����,��� ��C -��/�� ���&� #�5��� %��D��

 87�����5.  

4.   6����� ;��( !�" ������ #����� %=E	� ��7���<
�� '	����+����:) ��� ���B��� #���� F� ��D G�( �H�
 �E����� �����
� ����� ���+ ;��$��17/XVII ���� �-��/I� �,� ������ ����	:�  6����� ;��( �� ��/

 8E7���� ��7�� '( #�7��(" %����7 ���	2 -��+��� /��, 7�7�" �7���<
�� '	����+���5�	����+��� �3,�  �
#/������ -���+�����E7�� ��7���
 #����� %87������ ���=�� -��+�� 7������  ����+ ����( ����+ E7��� !�� 

) �E����48/37.(  

��������� ������ ���	 �� ������ 	����� ���� !��� ��	�	
���  

5.  %���,���� L�5� �� #����� 	�� ��/� '��� %��E���� #����� �3,� #���$���� #� ����7� ��)�� L�5��� 
#M����.  

 �E����48/26 – ;�$�
 #������ #�&���� ������ ����+�� 7����+ ���� ����� �����  

6.   �E���� �	���48/26 � ��B��� #���� �:) �� �-��/�� !�" N���/) #���$���� #�	��� L�5� GE	�  �
 �G�( 7E7&��E���� @��C� X/14) 3) (�(  ���� ����	:� �� !�� %(�� 7< #���$���� #�	��� �� �-��/I� �,

 ;�$�
 #������ #�&���� '( #&����� ������� ����� 6�7)��� �� #	����� ����+�� 7����+ ���� %������� %������
����� '( ����+�� 7����+ ���� ����� ������ �	=�� ��7 #$�+� ��C #��/� �=�&� �+�� '$� %������ 'D 

��� ��C#E��&��� #����� 65: ." P���� ��/)�� 7E7&�"�� P����� 6E7�� #���$���� #�	��� Q�� �	��� � -��/�� !�" P���
���� �X/14) 3) (�(  
 6� �=��� ;$���� %������
� @$) -�7D3� %(� 7< ����� %��+ ��" �� ��&."  

 �E����48/33 – ������7�"  :����+ E7��� #��B2 #��/� #/)����+ ����(   

7.   6���� ��7�" ������ #���$���� #�	��� ��/ �3,� '����7�2� 8��	��� ��B� !�" P���/) F���� L�5��� GE	�
 �� �������� ������ ����	
� '( 87������ S������ �� G�( T�,�� �7�����
� 9�)��� #��<�� 4M�� 6�/�� ;M����

6������ ��7� 7�� 
" -��N�.  
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 �E����48/41 –#��B)�� %��7)   

8.  + �E���� P#�����48/41 ��7��� �� %�����	� ;�7���� 8��7� %��& �#������� 8��,��� L����� ��<� �
��U����/ ���$���� ��7��� �5��� #5���� 87&���� 6��� V�����)�����( '( 87&���� 6��� #�H�� ��+� ��7�� �

 #��B)�� #$�H� ��� ����� ��& '������P5 �E���� '( �=�� 9������ 42/42 . L�5� 7�� ���( %���� 7<�
���$���� ��7��� �5�� �3� 87+U� ��=��,<��� V5���� #�	���/ !�" ������ �	� �� !��� ������ ��U���� ��7���& W�

�E7X� #$�H� ��� #�3�� ��� �P5���U����� E6�=��� ��B�� #�	��� ;��� '( �����:� ��)�� �#���� %��  %�
'������ '( 87&���� 6��� #�H�� ��+�� ����� ���;�7���� 8��7" �5��� �3,�  . ��+�� ����� �3+� �7��

 !�� ���2� �� ������ !�" ;�7���� 8��7" %����U�� ���&� !�" ��D:+ �:��� '������ '( 87&���� 6��� #�H��
����� '( 87&���� 6��� #�H�� ��+� '( #����&�� %�������'� . P��H� �G�� L�5��� !�� P���� 8��7��� %&��<��

 P������ �7�� 
 �#�3���� Y�D �3,� ����� -<���#�&���� Y�D '( #������� 8��,��� L����" . !�� P�7������
 �E���� #�����+� ;�7���� 8��7� ����48/41���$���� ��7��� �5�� !�" P���/) L�5��� GE	� �/ ��U���� ��7���

���� #$�H� ��� �� !�� Y7�+3� P������ ��P5 %����U����� ���7�� ��B�� 87��" ;��� '( �����:� ��)�� 
'������ '( 87&���� 6��� #�H�� ��+�� ����� ��� #E�=��� . 87��" ;��/� #�$�+ �� T���" P���� L�N��� 7<�

-��/�� 7E7����� ;�7���� #���� !�� 6�E=��� ��B�� .��+ 7��� !�&� ���	 �� ��� 7< �+� 6� ������ ��D #�
������ ���$���� ��7��� �5�� ��.  

����	��� "#���� �����$� ���	�%&��� '�(��� )�	��#�  

9.  ��� #������ 6�=���� #����� %��<�������� ������ ����	:� ���&.  

/�/)���� 7������ #��&  

10.  #����� %E7����� 7������ �(��� �� %������  �����
� ���� ������ //)� #���
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/4!���� #(��
� �  . ( %�������� Y�D %�E��� 7<�#�	��� ���	�� 

��� 87����#�=����� %����,��� �� �=� 6B�� 6�7 -���+� �� 1��+� � %
�+��� �=� H$�&� '��� 87���� 'D� �
D �� #E������ ������� #/���� %
�+��� #�	�� #&����� 7������ '���	2� S����� ���&� �#�=����� %����,��� Y�

�������� ������ ����	
� '( �=�3,� %�(��� ��7�" �	� �� #���$���� . %������ P�7�� 7������ Y�D �E�����
��� %����,��� �� 87�7���� ������ S��� !�" #(��2�� %���=�2� #��& ���� '( #M�	�� -�� �+, '( #�=��

#E���� 87��� . #����� G�( %�7�>� ���� Z������ '(�UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/4!���� #(��
� �  �
 S��� 1���D ��+30.312.324   P�&��� ��B�� '+���� �
�7 ���������� ������ ����	
� '( %�(���.  

11.  ������� ������ ����	
� !�& %�(��� '( #����� %�H� '( ��/N�� '��� S������ [���� ���	� �� ��
 ����� #/) '( %����)��� !�" P��H� ��������� ������ ����	
�2006 . #������

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/5 ��������� ������ ����	
� '( 8�)���� #�5:��� %��E���� P�B	�� @��� 
�+��� ����� //) !�� #�+����� #	����� %:�7����� 6Q7FN� 6� ������ //) '( %����,� !�� ����� /M��� �%


�������� ��+������ #���&�� #��<��� ����7�� �����
� !�" 87���� !�� ��7���� 87����� �=��" #	�& #E�� �+�� �7�� .
�7� P���� 7E�>� 7<�87������ #�	*� %���B��:� �%�E7N< '��� #�(��2� %���B��
�� �G)�����  ������ ����	
� !�" 

#(��� !�� ���&�� ��������.  

12.  ���� ��$�� 6\7� �� %����� 6E7� �� #��/��� ��B��� %�7&� �� #����� %��/ 6��� #��/�� V��2005 �
� ����	
� '( G��� ;(����� �%������� S����� 4M���� E9�)�� �+,�� �������� �%
�&�� @�� '( �#��� %�����
�� �������� L7��) �E����46/39.(  
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13.   8E7���� ��7�� ������ #��&� ���� ]�7&� 7�7�" P�7E7	� E6�5 8E7���� %����� !�" P�7����� � 7 6��� 2005) 42 
P�7�� ( 8E7���� %����� 6E7� 6� '��� ��7�����7 6��� #��/�� V������ %����� !�" P�7����� �2005) 37P�7��  .( #�������

� 6���� %����� 6E7� 6� '��� ��7���� 1��20051:=��
� �� %����� ]7&� %���N��� � . #��B2� 6�& E6� ����&��� '(�
�� -7=� ����X� 1:=��� ]7&� �� #���	 %����,� ;�&� %
���&� 7�7&���7����  �D E7����� @�$)�� �=(�7

��B�I� 87$������ .�$���� #�	��� �� ���&��� 7�(�� #��<� ����7� ����� �	� �� %����	2� ��)�� !�" ^��&� 7< #��
��7�� #��) '( �������� ��+�����.  

6������ 7�E���  

14.  E7�� �+,� ������
� !�� 87������ V����� 6��� �� #��H� #���7 6������ 7���� '��5��� ��U���� 
 #�����UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/8 . 8�H� #���7�� 7���� !�� 87������ V����� #/,�� �� #���

 �������� ������ V����� ������ ����� //) 1�� '( ��� � %�������� �7��� �� 77� !�" P�7����� �����
�
�����
� !�� 87������ V������ ���,��
� ;��$�� ������ #��&���� . ��M������ ���&���� ;������ #�	����

	>� %:���� %�������� %�+�,�� %�����	� #���� '(� �#���$���� #�	�� �������� ������ ����	
� '( %��
#���+�� #���7�� ����� #/) ���� �6����� �5��� �� 77� 7�7&� %&��� �#����<2�.  

15.   �E���� #��	���48/10 6���� #���� %�� %������� P��M)�� 6������ 7���� '��5��� ��U���� �E�	 
7" //) B�+����� �@$)�� 1:=��� 6	& �=� '��� ��C ��7���� '( �#��/��� #��B2� //)� �7������ %�B�C 8��

 7������ %��7) ��/< !��)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/7 .(  

�E�	� '�&�� ����  

16.  ����� #������ %��������� 6E7��� B�	�2 #�5������ 8�$���� %
�+��� �� %����� #����� %�E�	 %����,�� #M�
 Z���� !�& -��/�� 77����� ;�7���� �=��7� #/,���31�����7 / ���� ����+2005.  

��*�	+��� )�	��#�  

17.   #�5��� Y7D G�( %�7� ���� 6���� '( ������ ����	
� '( �H��� �	� �� #����� %M���������� %�<�$�� 
������ 877�����  �� #/,��� %����,�23��7�� ��  87���� 5 Y�7< T��� '���	" '����� 6	&� � 
23.857.941 7'+���� �
� . S��� 6E7N< S����� ��D ���22.970.315  '( #(��� !�� ���&�� '+���� �
�7

�������� ������ ����	
� .7�=�� ��/< V������ ]�7&� @������ E6� 1�� !�" #(��".  

 !#�#,��� -�-���� ��*�	+� �����) ������ 	�	
���47/49(  

18.   �E���� #��	���47/49 #������ %���&�� '( ;M<7� #��� �8�$���� %
�+��� �� ���,���� �#����� %E7�� 
 ������ ������ /E��� ���7�� �'��U� B�B�� 4����� 7�7	� �	� �� %���/�� 6�7�� #���&�� %��M�/���� ��7���


 V������ ��$�� '( B�&��� 6E7��� ��#��/�� . #����� '( #����� #����� �=� %��< '��� #�	����� #	����
UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/38.  

 ������� ��	�� "%� 	�	
��� !1 �(��� 	�+��� �������14/XVII 2�	�3� 	+* "��#�� �����$� ) ������
 	�	
���48/36(  

19.  #��	��� �E���� 14/XVII( � #���$���� #�	��� %�E�< � ��������� ������ �=����	� '" �� ��/� ��
#	���� %����)� #������ /�/)�� �E���� #<�� �#���� %�� 8�$���� %
�+��� �� ���,� '( �E7�� �� #����� 
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'( ����� �E���� '( �=��" ��,��� ��7���� 14/XVII)  �E����48/36 ".( �H��� %�E7N< '��� #<���� 7�7�" E6� 7<�
�	��� �=�( #���$���� #)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/39.(  

4���5�� ����6 �(���*6 !��� ������ �#��#�� ��7	�� 4������  

20.   -��/�� 77����� ;�7���� #���� %E7�� ��������� ������ ����	
� �=�( �H��� #�E7��� ;5����� ��� ��
#������ ;5�����:  

• ��,��� ������ ��7&� %<U��� ������ ��7	_T 

• _#����� #/,�� 

•  %�(������� %��D����� #��&)#��B)�� ���� �� ��������(_ 

• _7������ �(���� 87���� �� ���� 

•  ����� //)2006_ 

•  #��& / 8E7���� ��7�� %
���&�5 '(  ;�&� �����
�� ����7������ #�57��� #��<���#/�� ��+����� 
��������_ 

• 6���� #���� %�� %������� #���	� 8��7" //)  %�B�C ��C '( #��/��� #��B2� //)� 7������
 7������ %��7) ��/< !�� B�+���� �� @$)���� 1:=��
� [���� ��7��) �E���� #�����48/10(_  

• _�����
� !�� 87������ V����� 6��� �� #��H� #���7 

• _�E�	� '�&�� ���� 

• 
�+��� #E��&���� ������� ��& %������ %����� 8�$����� #�5����� %)5;5��� (_ 

•  6��� ����� //) ��$�� 6���2005_ 

• _%����,��� ��$�� %���)3� 

• � %���)3�7_#������ 45��,�� 6� 

•  ��$�� �� ������ %����,���_87E7&� S���� /��,� �=��� ;(��� 

• _%����,��� @������ ����� �=�E��� E6� '��� ������ !�� #E��� 8�H� 

• ��� �������_'5�� 
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•  6��� ����� V���� %:�7�� �3,� %������ %�����2006 '5���2� 87&���� 6��� V����� �� W�+� 
)'��7�5��( #5���� 87&���� 6��� 4������ �)�����( #������� #������ 87&���� 6��� #�H��� �)�7����(  
)3;5��� (_ 

• �,���� ;M���� %������ %������ �%����,��� 6��� ;���� ����	
� !�" #�E7��� #/,���� %���
 �3,� ��������� ������13  7�� 8E7���� ��7�� ��5_ 

• _7�=�� '( ��/< V����� ]�7&� !�� %����� 

•  ���7�� � '�E�U� B�B�� ���,� 7�7	� %���/ %���7�� #���&�� %��M�/���� ��7���
 #E������ %�B����
 /E���) �E���� #�����47/49( _  

• ����) �E���� '( �=��" ��,��� ��7���� ��� #	����� %14/XVII -��/I� �,� ������ ����	:� 

) �E���� #�����48/36(_ 

•  -���+� �� �� %7��>� 7< �+� 6� � -��/�� 7E7����� ;�7���� %����& !�� 8E7�� -���+�
5��)� ��E������ �)7�� ;��/�� #������ #���72� -���+��� �� %����,��� -���� �E7�� T����� �

 #E�(����� -��������) ��M��� #�����48/38(_ 

•  6��� #�<U��� %����&��2005) #��B)�� ���� �� ��������.( 

 2�	��� 8����� 9	6 ����� ��7���� "� �������  

21.   T�� �� '&��"/�� 877����� #���7�� #�5���� %�<�$�
� ��� ������� B�B�� �3,� `��� �:�" %�� -��
#�5����+�� E7������ #����"���(�� '( -��/I� �,� ������ ����	
� '( �7�>� ���� / '����� ���,�2004 �

 �E�����34/XVI #���7 #�5�� %�<�$�� �� -��/�� 7E7����� ;�7���� #���� %����� �G�$� ����	
� ��  [�)�
8E7� %������ '( -��/�� 877���.  

���� 6��� #�<�$��a����� �E�A�� #M������ #���/2� 87&/����+ ��+�����  

22.   ;�7���� %����� �� %������ ��(��� a����� �E�A�� #M������ #���/2� 87&���� 6��� #�<�$�� ��/� #��	���
#���/2� 87&���� 6��� #�<�$�
 #��� ��� #�& V������ �� ���+ ��U��� 8��7��� %��& -��/�� 7E7����� 

 ��7�+ ������7" '( -E�+��� ;�7�� ��& a����� �E�A�� #M������) ��3b5���� / ����2006 .( #�& %7��� 7<�
 c�� 8��7�� P����&� Y�D �����24 �E�A�� #M������ #���/2� 87&���� 6��� #�<�$�
 #������ ��$���� ��& #���$�� #5�=�� 

� ��� '( 7�� ���( %7��� '��� � a����� �� ������315b26���� / ����2006 . P���� 8��7��� %�E7<�) �	��
 ;(����I ( 87&���� 6��� #�<�$�� #���� �=�7E7& ��+ #���5��� ��7����� !�" ;E�/� �-��/�� 77����� ;�7���� ��

��+��,��� �=&�/ #�5�� �� %��	�� � a����� �E�A�� #M������ #���/2� . c�� 8��7�� L�5� ��/�24 #5�=�� 
 a����� �E�A�� #M������ #���/2� 87&���� 6��� #�<�$�� #����� ��$���� ��& #���$�� 77����� ;�7���� #���� ��

����	
� !�" P:��� 7(�� �� -��/����� '( %���+&�� �=� %���/ ��" %�������� �� 7�B� ��(�� -7=�  . 7<�
�7�� �� P�/�< V������ �� '��5� ��U�� ��& c�� 8�24 �� ��$���� ��& #���$�� #5�=�� 18b23���� / ����

2006 . L�5��� �=&��<� '��� %�	�����
� 87E��� a����� �E�A�� #M������ #���/2� 87&���� 6��� #�<�$�� #���� %E�7<�
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 #����� '( #	�7����FCCC/SBI/2006/L.18) '����� ;(���� �	�� ( 7�7& '( 6E7� �� !�" #����� %�7�4 
L/�C��/ �d2006-E�+��� ;�7��� #M������ %�	�����
� ;(�� '( 87��� �5��� �� %������  . ��	N� -���

��������� �%�<E�$�� #��� '( #�E7��� %��H��=�(  8��7�� ����	� '( 25��$���� ��& #���$�� #5�=��  . %�E&��
< G�	�� �3� #������������ ��=� #������ G��7� '( #���$���� #�	��� �C�� 7.  

#�5����+�� E7������ #���� %�� ����� #/,��  

23.  + 6�7���� #�<�$�� '( -��/I� '����� ���U��� '( %��7 '��� %�,<����� P#�����)COP2 ( %����) ��&
��� #���� %���* #�+���#�<�$�
� 6�+&� ��$�� �	� �� #��7���� # %
���� -��/�� 77����� ;�7���� #���� %M�� �


 #���7 ��E7�� ����+ �6�7���� #�<�$�� #���� 6=��	3��� ����,��� �� ]����� ���U��� ������� �� #&
6�7���� #�<�$�� '( -��/I�����+� '( 7�X�� ���� �/ ���� ���,�2006 . ;�7���� #���� %�E7< ��/�� #�����

�/�� 77����� �'��U��� B�B���� 9�) ����� � 8�M/A��� #/,��� #����� ;�7���� %����� ��& %������ -�
9�)����� ��7�"� 1���	�� ���7� #�H��� . #��)�� %�����2� #+�, !�� 7�� #&��� %��� '��� #�5�=��� #������

 ��+�� �6�7���� #�<�$���UNEP/FAO/PIC/COP.3/13 –��* #�+�� %����) #���7  #���� #���� %�
#��7����.  

 #�5����+�� E7����� #���7�� 8��7e� '	������
� V=���)SAICM(  

24.  %M�� '( #)�U� #���� ;�7���� 8��7� 6����� / ����B&2006���$���� ��7��� �5�� �� / ��7���
 #�5����+�� E7����� 8��7" ��& '��7�� ���U��� V5��� �� S��� ������� ��U����)ICCM( V=��� 7���� ���� 

 '( #�5����+�� E7����� #���7�� 8��7e� '	������
�6�����( / /��,2006'f�X7 '(  . ��& '��7�� ���U��� 3,�� 7<�
 ������ �7��� V����� P���� #�5����+�� E7����� 8��7")QSP ( '	������
� V=��� '57��� ��$���� 6�7� #�57�� #��g+

E7����� #���7�� 8��7e� ������� ��+,� �� #+��,�� ����� G���7" ��U� '���5��� ;�7�� !�� #���&� �#�5����+�� 
[�)� ��+,�� '5������ -��/�� 7E7����� .���$���� ��7��� �5�� 7����/  -H���� ��U���� #��+���� ��	,� !��

 #�����":�� �������	 
����� ������ ������ ������ �����	 ������� ��� ������� �	�� !����	 "# $���
 ���%�� "# &'���� &��'������(� )�������� 
���	 *+��4/I ��	�� �&��������� ������ ,��- ��. "���� ���/��� 

 !����	� 
����� ������ ������ 0�	 )����1��� 2��1� ���.� ������� "������� ���� 0� 3.	�� *�4�5
������ �	�� ."-�����$�� '( 6=�� -��/�� 77����� ;�7���� #/,�� �� �� S���  8��7e� '	������
� V=��� 

 6�� #�5����+�� 7����� 8��7" ��& '��7�� ���U��� #������ 8��7�� !�" �#�5����+�� E7����� #���7��2009 . �C�� 7<�
3��� '( #���$���� #�	���E�:�� ��� �� ������ �7��� V����� 8��7 #� 7����� �����3��� 9M�)���� 8��72� '( ;&��

�� ;�7���� 6B���� ;�� ]�& ��B�I� 87$������ 7����� -��/�� 77��� 9�) ����� �#������ ��7���� '( #��D
���7��� 87��"� 7�7���
�� ;M���� ���( . �� #�5����+�� E7����� #���7�� 8��7e� '	������
� V=��� �� #�D��� �3, ���

7�� #�5����+ E7���� 1��+� ���B�I� 87$������ E7����� �����3� 9M�)�� 8��7" !�" '��� '��� 1��+ 7�=	�� 6�) [�
���,� '���<" L��� !�� . BEB��� ��D�#��+� V=��� ���,�� -7=�� '( 6=��� -��/�� 7E7����� ;�7���� 

 �	� �� #�5����+�� E7����� #���7�� 8��7e� '	������
�"������%  &.���� &��	�� ��� &������ ,���4�� )���67��� 0�
&��������� ������ �������� 8���- 0��.� �+9 0� �&��1	�� ." ;$���� -7=�� B�	�" 6�7 !�� P���� 1�� 7���� 7<�

G��� 6�� 2002 5����+�� E7����� �� �� 7M+3��� #��7����� #������ ��& `�����D�	 '( #������� #��� '(  '( �#�
 6���� 7�7&2020#��,��� #&���� #5���� !�� #��E=�� 8E����� %���+��
� �� �M�� ;�/� �����N�� V��N�� .  
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�'�(��� ������ ��*������ 	�%&  

8��7��� E6�=�  

 ����� �"	����)18;20���	5 /0���� 2006(  

25.  ���$���� ��7��� �5��� 8��7��� %���	�/�� ������ ��U���� ��7��� '( 87&���� 6��� #�H�� ��+� ��7
 �E����� ;M���� #��B)��� #E��) �5��� �3,� '�����48/41 ��,�2 #������ P��7< '���� '( �9�) ���� ��H��� �

 B+��P5) �$�� P���� �	��8 8.(  

 ��� �0����-)3 ;5���� / ���52006(  

26.  #E��� ��� #�& V������ �� ���+ ��U��� 8��7��� %��& �E�$�� #M������ #���/2� 87&���� 6��� #�<�$�
 
 -E�+��� ;�7�� ��& a�����) 8�$�� �	��22.(  

��>���5  (������? �"���)9;10���� / ���52006(  

27.   '( V������ �� ���+ ��U�� #(�� 8��7��� %+��," '( ������� 7����� #��B" ��& '���<2� [7�����
���� #�+����� #/����!/ . " #��+& �� [������ '��(� ������ #���� #��( ��=� '���<2� [7����� T��� 7<�

 L���7�D� ��+�� ����+ #��+& �� ������� �#���B�� 7������ ��B���� #5���� ��B� 6=��� �� �
������C
#�+����� 87&���� %��
���� ������"� 1��+���� .�$���� ����� P���� [7����� ��& 7<� � ��B��� #���� ��

 '����+�� �&��� #/��� #����:�� �+���� '���<2� ��+��� '���<2� ��7����)ROLAC ( ������� ������� ������
�7����� ������ �'��7�5�� �� . #��B" �	� �� #���$���� #�	��� �=��)�� '��� #���� %�� %��E���� �� E6� 7<�
�+�� ����+ '( ������� 7�������7���� Y�D '( #������ %�/���� !�" �L���7�D� 
������C�  . '(��2� ������

 8��72 #������ P���D�	 ��+ #������ #����� �=,�� [7� !�� -��/�� 77����� ;�7���� #���� G� %��< ����
��& ;�$�� !�" �E����� 
������C '( #���5��� #������ %�=	�� 87����� '���<2� [7����� 7����� #��B2 #/) 

�������.  

 ���� �"�����)18;19���� / ���52006(  

28.  %�(�� #��+&�� �� ��E����� ����	:� '=�7��� !�" ;�7����� 8��72� 8��7" �� ��U���� #(�� 8��7��� 
���(�� '( 7���� ���� #���$���� #�	�� ����)�� ����	
�� #M������ %�������� #,<���� #�7�=��/ '����� ���,�2006 .

 �7�=�� '( ����)�� ����	
� 7�� ���+�� �=��7 7�=�� #��+& %7E7	� �#$����� #��+&�� ;�$M�� B�	�" E6� 7<�
-���+��� %��$� #�/A� !�� �=�B�� .%����U� B+�� '( #���$���� #�	��� ����	� 7��� -���  

Vigyan Bhawan  �� ����	
� �� �<������ �'=�7��� '( �� �������� ��+����� '( -��/I� �,� ����
6-10���(�� / '����� ���,�2006 . B�B�� �	� �� %���A��� #5���� ��B� �� P�����	� P���� 8��7��� %7� 7<�

�������� ��+������ 4	���� �D��$�� #����� !�� 7�=�� #��+& ��	,�� -��/�� 77����� ;�7���� #��+�.  

@ 0��1�� ."�.�(���  &������� ,.���� )��)6 ;9����� / 0���B.2006(  

29.  %��&��7��� � �� ����5��� ����U���� 7&� #(�� 8	� V�����#������� #5���� ;(�� L�	� ���� . 7<�
 ��7���� '( #������� #5���� ;(�� ��� �3,� #����� %�,<��� %��7�=� '��� #������ #�&�� '( 7���<� ;M������ 

7�D E7���� �� '������ 7���� %����,�� 1��,��� ������� �3,� P����� �������� 7������ ����+ ����( ����+ ��
#������� #5���� ;(��� 9�)�� ')����� �E�A��� V����� �:) .��C #E��) �5��� #,<���� #��$�� 8��7��� %���
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�+ ���� ������ ���$���� ��7��� �5�� �� -��/�� 7E7����� ;�7����� ;(�� ���U� ����	� '( P����& P���� �D �
#������� #5����.  

30.  7�=�� /�&���� ���d ;�,� ���	 #+�,� 1��,��� ����	
� '( 8��7��� %+��,h  E7����� �� ����U���� 
��B�I� 87$������� �7������ 1�+�� '( )22 b24���� /���� (5� P���/) %�� ]�& #���5��� V5����� %���� �P�E���

�f����	: ��& i���� #�& '( %+��,� �#���$���� #�	�� �������� ������� �������� ������ ��" #��B" #��7���
��B�I� 87$������ E7����� : #��<� %����	" ;�&�2005 � 2007� 2010 ." �� ��)�� 6���� '( P���� %+��,�

 1���	�� '$H��� #������ #+��,��� ����� #�&–��B��� ) 17 b20���� /����( V������� ;�/� '( #��E���� �
� ���7� �	� �� 7����� 8�7��� T�	� B��� '��� #����)�� %�H&:��� %��� ]�& �7����� '5������ '$H

7�=	�+ 1�� #��D�� � 1���	��'����< ��C ��	M�� �� #&(�+�� .  

  

%�+�,�� %�����	�  

31.  %��+ ����	� '( P���� #�j�f�� #�����  ���� �'����+�� �&��� ��7�� '( #�B��+�2�� ��/���� '���<2� %�+�,��
 ��7����C �B	� %���( %��� '( 7���)23b30����� / �����2006(� ������ #����<2� ��B��� #+�, '(� 
 ��	��	 #���� '������ '( ���d /���)10 b13����� / �����2006 .(H�� 6E7< Y�D %�+�,�� %�����	� '(� �$

 7�7	�� �+,�� ��� �#���$���� #�	�� #��7& %�����	� '( %�)�� '��� #���5��� %��E���� �� %������ #�����
+��,� �#��/�� V������ �� S���������	�� �#E����	�� %�,<����� '( �� �%�+�,�� ����� �� #�5��� %��7�&� 

65:��� �E&���� .#��7&�� %��E���� @�� 7�7�" E6� 7<� '$H�� #+�,� '��5��� ����	
� �	� �� #���$���� #�	�� 
���B #����$��� #/���� ����(� ��� '������� '��� ��� '( ) ��2 !�" 5���� / ����2006 (P��H�  �M+�� 67��

���&�� �� #�����#������� Y�D '(  . �� 9M�)��� ��& '�������� ����	
� '( P���� #����� %+��, 7<�
���� '������ '( %�+�,�� ����	� ���� '( 7��� ���� ��=(:�"� ��B�I� 87$������ 7�)14����� / �����2006.(  

 6��� 6������ 7���� ��� V������ #�� %�� E6�=�2006  

32.   ����=��� ����+ ����( ����+ E7��� 1:=��� ��	� '( 7��	���� �����
� 67� %
�& 6��� ;��� '(
�� 7����������	�� !�" �����,��� #(�� 6������ 7���� '��U�� ���+ �(�� �������� 6��(����+� �����) 6b10 

����/����( '��,� )14 b17���� /����(� ;M���� ��7���� #�7��(" %����7 7�7�2 �����
� 67�.  

33.   �'������ '( !/���� ���d #/��� #������� #+�,�� ����	� '( P���� 1��, 7<� ���	��	) ��10 !�" 
13����� / �����2006( E7����� '$H��� ���d ;�, ���	� ���d ���	 %�+�,� '��5��� ����	
� '( 1��+� �

 �1�+�� '( #+��,��� ����� #�& '(� ���B�I� 87$������� 7�:��)17b20���� / ����2006 .( �� -7=�� ��+�
������� ��	 !�� �����,����� �� �6�7<2� 1�� !�� 87������ V���� �� #��/��� ��B��� %�7&� %���) �� %�

 �����
�#/����%�����	
� �:) �#��� 6��� %����� 87� V5��� @�� !��� �%:���� 8������ .  

[�)� E6�=�  

 &%	���� &�#+�?���� ����%� &�����' �C�	���)25;26���	5  ; 0���� 2006(  

34.  �� ����U���� ���+ 7&� 6�< '( #����� ������ V������ " �:) #M&��� V5����� ��& #�5�=��� ����� #�&
#������� S���� ^���" ��/< '( ������� 7����� #��B" ���,� ��$�� " 4	���� ��$����� ��$�&:� #���� #����� '(�
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����7� '( ������� 7����� #��B" ���,�� .������ %�=	�� �� #E��� %��7�&� ��7�� #��B2� #/) ��& #���5��� #
��$���� 7�< ���+ ����� '������ 7����� '���7��� ���,���� #��/���.  

 ������5 �0�	)18 ;24���� / ���52006(  

35.   87&���� 6��� #�<�$�
 ���,���� #������ 8��7�� '( #����� ������ V������ �� ����U���� ���+ 7&� 6�<
�E�A�� #M������ #���/2�a����� ��$���� ��& #���$�� #5�=��� )  8�$�� �	��22.(  

 � &������� ,.���� )��(��� �2������15����� / 0���B.2006  

36.  6�<��� %���A�� 'E&��� �	&�� ��& '���� [7����� '( #����� ������ V������ �� ����U���� ���+ 7&�  �
#���B��� #��C�� #�H�� G��MH� � 6D����� '(� �������� #�	���� #M������ %�,<���� #������� #E&��� ����7�� #���7�

 6<�15 : 6�H�� �	� �� #�=�	�� h7�����#E��,)�� E7���#5����� #���7�� 8��	��� '(  . 4����� P
�	� 1�� T��� 7<�
 8E7���� ��7��� 87������ 6�7�� #������ -��/�� 7E7����� ;�7���� ���5��B" �	� ��  '( ������� 7����� #

 1�� '( ��� ��&,�� ��< ��� '&E��� �	&�� %
��������#��,)�� E7���'( ;�<7��� ;��/ �� #5�����  Y�D �� 
�������� ��+����� #��<�� #�5�, #��/� #���) �+� 6� %
�����
�.  

������ �������  

37.  ���,��� 8��7" �� '��5��� ��U���� ����� %����	" %���+� 7<� �-������ �����( W�&� W�&�� %�
 �7�+�� ������� 87E���� %�M���Ms. Cecilia Mercado '( 87�7	�� �=�$�H� E6�=� 23���� / ����2006 . 7<�

 ���A������D '��/ 7���� �3� 6���� �)� '( P���� #���$���� #�	��� �C��Mr. Tony Hetherington ���7��� 
��7����) '���� �������( � 7�� #����� �� 7���� -��11������ '( �#��)��� #�7)�� �� #�� / �����2006.  

��������� ������ ��*����� 	�%&���  

38.   #�H�� E�� '( 7�X�� ���� � #���$���� #�	�� �������� ������ ����	:� #E���	���� %�������� %�)M��
 '��7�� '�7��� ����/��)��+�" ( ���10 � 14��� G�/ B���2006 . !�" ����	
� ;5���� 8��7�� �5��� %=E	� 7<�

 �5��� ���$���� #�	� L�5� �5��� L�5�� �-��/I� �,� ������ ����	
� ��+� L�5�� �#���$���� #�	��� �����
���$���� ��7���/���� 8�$���� %
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The Multilateral Fund and its Management 
Structure

UNFCCC Workshop on the Adaptation Fund 
3-5 May 2006

Alberta, Canada
Maria Nolan

Chief Officer - Multilateral Fund

2

Purpose and Focus of the Presentation

To provide information about the Multilateral Fund and its management 
structure focusing on the main characteristics of the Fund

Country-driven and compliance-driven approach
Strategic direction, planning and flexibility

Fund governance

Contracting out implementation

Strong national presence and effective global network

Accountability

An open and adaptable system

3

The Multilateral Fund - established in 1991

Objective
To assist developing countries to meet their obligations under the 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Guiding principle
Every country should have a similar opportunity to receive funding

Status (December 2005) – 14 years of effective operation
Assistance to 141 developing countries – capacity building in each 
one

82 % of projects have been completed

US $1.97 billion of funding disbursed

4

A Country-driven and 
Compliance-driven approach
Country ownership

National Ozone Units supported by Fund
Country programmes (national strategies)

Determining needs 
Strategic assessments

National plans and other projects
Legislation and licensing systems
Facilitate compliance through variety of activities

Facilitated by the Fund through:

Rolling three-year business plan 
Country-by-country status assessment (status vs. compliance requirements)
Need assessment in each country (implementation objectives, activities, 
funding)
Basis for funding: Evolving cost bench-marking exercise

Annual business plans
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5

Fund Governance

6

Fund Governance (i)

The Multilateral Fund
Established under Article 10 of the Montreal Protocol with a legal 
personality

Article 10 of the Protocol encourages contributions from other Parties 
and is without prejudice to future arrangements that could be 
developed with respect to other environmental issues

The Parties to the Montreal Protocol
Authorize the indicative list of incremental costs 

Decide on a triennial replenishment of the Fund

Elect members of the Executive Committee

Review annually the activities and achievements of the Fund in line 
with the goals of the Protocol and request additional actions

7

Fund Governance (ii)

The Executive Committee
Approves operational policies and guidelines

Endorses a 3-year plan and budget based on the triennial 
replenishment agreed by the Parties

Approves national strategies  and projects

Exercises oversight of ongoing projects and programmes

The Fund Secretariat
Independent from implementing agencies

Reviews all funding requests, performance and implementation 
reports prior to consideration by the Executive Committee

Has independence in developing and proposing operational policies, 
guidelines and recommendations

8

Fund Governance (iii)

Shared governance
7 members each from developed and developing countries with equal 
voting rights elected by MOP

Ensures that neither developed nor developing countries dominate
decision-making

Allows each member to co-opt more countries from the same region
Increased  participation results in closer coordination and cooperation

Annual rotation of Chair and Vice-Chair between developed and 
developing countries
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9

Implementation

Contracts out implementation through agreements between the 
Executive Committee and implementing agencies 

Use of implementing agencies existing global networks for 
programme development and capacity building

The Executive Committee provides strategic direction to agencies
and approves projects on a national, regional and global basis

US $1.97 billion was approved from funding requests totalling  US 
$3.21 billion  

The difference of  US $1.26 billion resulted from efficiency gains due to review and 
continuous monitoring by an independent Secretariat
Annual costs of the Secretariat: US $3.2 million (12 professionals)
Annual costs for the 3 Executive Committee meetings: US $0.8 million

Requests are approved typically between 8 and 14 weeks after 
submission of proposal

10

Strong National Presence and 
Effective Global Network

English-Speaking Africa
French-Speaking Africa
South Latin America
Central Latin America
Caribbean
South Asia
South East Asia and Pacific
West Asia
Europe/Central Asia
Pacific Island Countries (PIC)

141 National Ozone Units
10 regional networks

11

Accountability

Programme impact is monitored and assured through:
Performance-based funding model 

Based on verifiable  data
Independent verification as precondition for release of funding tranches
Appropriate allocation of resources

Monitoring - integrated into regular operations
Progress monitoring reacting to delays
System of agency performance indicators

Independent evaluation function
Evaluation programme, budget approved by and reports to Executive Committee
Completion reporting system with lessons learned 
Thematic evaluations conducted across all agencies

External evaluation mandated by the Parties

Financial accountability is achieved through:
Separate trust fund account, maintained by contracted Treasury
Return of unused funds from completed projects and activities within 12 months 

12

Open and Adaptable Funding Mechanism

Learning-by-doing
Set up in 1991 - less than 10 years before first 
mandatory compliance target (1999)
Country ownership 
Equity - similar opportunity for all countries to 
achieve compliance
Readiness to adapt rapidly to new circumstances
through strong policy development capacities
Responsive to Parties’ expressed goals and 
objectives
Effective, independent and unbiased
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(A)     GE.06-70384    250506    250506 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

  من جدول األعمال٦البند 
 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية 

 صندوق التكيف
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  FCCC/SBI/2006/Misc.7أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً مبا قدمته األطراف من معلومات يف الوثائق                -١
، واملعلومـات املقدمـة مـن املـنظمات احلكومـية الدولية الواردة يف الوثيقة           FCCC/SBI/2006/Misc.11 و Add.1و

FCCC/SBI/2006/Misc.5 وبتقرير حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف الوارد يف الوثيقة ،FCCC/SBI/2006/10. 

وأحـرزت اهليـئة الفرعية للتنفيذ تقدماً يف نظرها يف صندوق التكيف، وأعّدت جتميعاً للوثائق َتضمَّن                 -٢
، دون اإلخالل مبا قد تقدمه      ) املرفق انظر(العناصـر املمكـن إدراجها يف مشروع مقرر بشأن صندوق التكيف            

 .األطراف من إسهامات أخرى

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ املؤسسات الدولية ذات الصلة، مبا فيها تلك الواردة يف املرفق املشار إليه يف                  -٣
 حول  ،٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ أعاله، دون اإلخالل بأية مؤسسة، إىل تقدمي معلومات إىل األمانة، قبل             ٢الفقرة  

 أعاله، ومع اإلحاطة علماً بوجهات نظر األطراف، مبا فيها تلك           ٢املسائل الواردة يف املرفق املشار إليه يف الفقرة         
 .FCCC/SBI/2006/Misc.11 وAdd.1 وFCCC/SBI/2006/Misc.7الواردة يف الوثائق 

 ٣ؤسسات املشار إليها يف الفقرة      وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة جتميع املعلومات املقدمة من امل           -٤
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(أعاله يف وثيقة معلومات متفرقة لتنظر فيها يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

واتفقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة التداول بشأن هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين،                 -٥
 أعاله والردود املقدمة من املؤسسات، بغية إضفاء الصبغة النهائية على ٢ه يف الفقرة باالستناد إىل املرفق املشار إلي 

توصيتها بشأن صندوق التكيف إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته 
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الثانية 

Distr. 
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 املرفق

 خذ هبا لوضعوثيقة توليفية تتضمن عناصر ممكن األ
 مشروع مقرر بشأن صندوق التكيف

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،[

  من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،١-م أ/٢٨ إىل املقرر وإذ يشري 

 ،٧-م أ/١٧ و٧-م أ/١٠ و٧-م أ/٥إىل املقررات وإذ يشري  

ـ  وإذ يالحـظ    ه عمالً مببدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متمايزة اليت حتكم االتفاقية على البلدان              أن
أو " تأخذ بزمام املبادرة إىل تعديل االجتاهات األطول أجالً لالنبعاثات البشرية املصدر          "األطـراف املـتقدمة أن      

طراف النامية، اليت هي أشد تعرضاً لآلثار       ، يف حني أن البلدان األ     ) من االتفاقية  ٤من املادة   ) أ(٢الفقرة  (ختفيفها  
 السلبية لتغري املناخ، معنية أساساً بالتكيف،

 من بروتوكول كيوتو اليت ُتعرِّف آلية التنمية        ١٢ أن صـندوق التكـيف يستند إىل املادة          وإذ يالحـظ   
قدمة على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال وآلية التنمية النظيفة وسيلة تساعد من خالهلا البلدان النامية البلدان املت. النظيفة

وصندوق التكيف أداة تتقاسم من خالهلا البلدان النامية منافع         . احلـد من االنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو      
مع البلدان النامية األخرى اليت هلا قدرات ختفيف        ) خفض االنبعاثات املعتمد  (أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      

لتايل ال ميكنها أن تستضيف مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، ولكنها يف معظم األحيان هي                حمدودة جداً وبا  
 نفس البلدان اليت هي شديدة التعرض بشكل خاص آلثار تغري املناخ السلبية،

مساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة      " أن اهلدف من صندوق التكيف هو        وإذ يالحظ كذلك   
 ). من بروتوكول كيوتو١٢ من املادة ٨الفقرة " (ر تغري املناخ السلبية على تغطية تكاليف التكيفخاصة آلثا

  الترتيبات املؤسسية إلدارة صندوق التكيف-أوالً 

  املبادئ واملعايري اليت جيب أن تتبعها املؤسسة اليت تدير صندوق التكيف-ألف 

 :ئ التالية أن تسترشد إدارة صندوق التكيف باملباديقرر -١ 

 املبادئ الرئيسية

القدرة على العمل يف إطار السلطة اليت مينحها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               )أ( 
 يف بروتوكول كيوتو، والقدرة على االمتثال ملا يقدمه من توجيه؛
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 األطراف يف   توخـي القـدر الكايف من املرونة ملراعاة احتياجات التكيف لدى البلدان النامية             )ب( 
 بروتوكول كيوتو؛

التمـتع بـنظام حكم دميقراطي وشفاف، والسهر، من أجل إدارة الصندوق، على إقامة نظام                )ج( 
 تصويت مينح كل طرف صوتاً؛

 النهج القطري التوجه

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (توخي هنج قطري التوجه  )أ( 

 االستجابة الحتياجات البلدان النامية ووجهات نظرها؛ )ب( 

 أو اإلقليمية؛/مراعاة األولويات الوطنية و )ج( 

 املساءلة

 املساءلة أمام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ )د( 

االنفصال واالستقالل عن ترتيبات اإلدارة والترتيبات اإلجرائية وعملية صنع القرار يف الصناديق              )ه( 
  وبروتوكول كيوتو؛القائمة يف إطار االتفاقية

 ؛)فصل تأمني اجلودة والتنفيذ واإلدارة(الفصل بني احملاسبة وصرف األموال  )و( 

 توخي االستقاللية يف وظيفة الرصد والتقييم؛ )ز( 

 القيام بعمليات استعراض مستقلة يف فترات منتظمة؛ )ح( 

 الشفافية

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (توخي إدارة وشفافية ماليتني سليمتني  )ط( 

 توخي الشفافية يف اإلبالغ عن إدارة املوارد املالية؛ )ي( 

 توخي إدارة مالية تشمل عمليات مستقلة ملراجعة احلسابات املالية واملعايري االستئمانية الدولية الدنيا؛ )ك( 

 إدارة الصندوق

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (االنفصال عن مصادر التمويل األخرى  )ل( 

إنشاء وحدة منفصلة ومستقلة إلدارة الصندوق بإمكاهنا أن تستنبط سياسات          /القدرة على إقامة   )م( 
 عملية للمشاريع يف إطار الصندوق؛
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القـدرة عـلى احلفاظ على استقالل صندوق التكيف عن الصناديق األخرى اليت تديرها نفس                )ن( 
 املؤسسة أو يديرها نفس الكيان؛

 موال بطريقة مرنة وسلسة؛االستقالل الذايت للتمكن من استخدام األ )س( 

 القيام بدور احلفاز لتقوية التمويل اإلضايف؛ )ع( 

 ضمان أقصى حد من سبل التمويل من مصادر أخرى؛ )ف( 

 الفعالية والكفاءة

 اإلدارة بفعالية والعمل بسرعة من أجل ضمان توافر التمويل يف الوقت املناسب؛ )ص( 

 نسقة إمجاالً؛اتباع إجراءات مرنة وبسيطة وواضحة وم )ق( 

 ختفيض تكاليف الصفقات وتأمني اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة؛ )ر( 

 إبقاء تكاليف اإلدارة على مستوى منخفض إلدارة الصندوق والتعامل مع املشاريع؛ )ش( 

 ضمان التماسك والتآزر مع األنشطة يف جمال تغري املناخ ذات الصلة؛ )ت( 

 الحتراف واملهنية؛التحلي بأعلى مستويات من ا )ث( 

 املعارف والقدرة على التواصل الشبكي

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (توخي هنج يرمي إىل التعلم عن طريق التمرس  )خ(

 االتصاف باملؤسسة القائمة اليت هلا بنية ثابتة وخربة واضحة يف إدارة صناديق أخرى؛ )ذ(

 التحلي مبعارف وخربات ثابتة حول كيفية إدارة الصناديق؛ )ظ(

 التحلي مبعارف وخربات ثابتة يف جمال أنشطة التكيف؛ )أأ(

أو مالئمة من املنظمات، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، للعمل          /شبكة أوسع و  /إقامـة قـاعدة    )ب ب( 
 .كوكاالت منفذة على املستوى الوطين

عالقة هيئة إدارة صندوق التكيف مبؤمتر األطراف العامل         �باء 
 ف يف بروتوكول كيوتوبوصفه اجتماع األطرا

، بتوجيه  ١-م أ /٢٨ أن صندوق التكيف جيب أن يعمل، وفقاً للمقرر          يعيد تأكيد :  ١اخلـيار    -٢ 
 ومساءلة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ 
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ماع األطراف   أن يعمل صندوق التكيف حتت توجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت           يقرر:  ٢اخليار   
يف بـروتوكول كيوتو ويكون مسؤوالً أمامه، وخيضع لسلطة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                

 بروتوكول كيوتو؛

  عضوية هيئة إدارة صندوق التكيف-جيم 

 أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة أطرافاً يف بروتوكول كيوتو وأن يكون هليئة             يقـرر :  ١اخلـيار    -٣ 
 متثيل متساو بني األطراف من البلدان النامية ومن البلدان املتقدمة، طبقاً لقاعدة لكل بلد صوت؛ اإلدارة 

 أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون هليئة اإلدارة    يقرر:  ٢اخليار   
 ة يف املرفق األول؛متثيل متوازن بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرج

أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون هليئة اإلدارة   يقرر  :  ٣اخليار   
 أغلبية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن تلعب البلدان             يقـرر   :  ٤اخلـيار    
 .مية دوراً حمورياً يف إدارة صندوق التكيفالنا

 .)يفترض هذا اخليار إنشاء هيئة جديدة أو إنشاء هيكل إدارة جديد داخل هيئة قائمة:  ملحوظة(

ويف حالة بذل اهليئة أو رئيسها لكل اجلهود .  أن تتخذ مقررات هيئة اإلدارة بتوافق اآلراءيقرر:  ٥اخليار  
سألة جوهرية بدون التوصل إىل توافق يف اآلراء، جيوز ألي عضو من أعضاء هيئة              املمكـنة بصدد النظر يف أية م      
 اإلدارة أن يطلب تصويتاً رمسياً؛

وجيب أن يكون   .  أن تـتألف هيـئة إدارة صـندوق التكيف من األطراف يف بروتوكول كيوتو              يقـرر  
 املشاركون معتمدين أيضاً لدى جملس مرفق البيئة العاملية؛

أعضاء ميثلون التجمعات املعنية، مع مراعاة   [...] تألف هيئة إدارة صندوق التكيف من        أن ت  يقرر كذلك  
 ويكون لكل مشارك صوت واحد؛. احلاجة إىل التمثيل املتوازن جلميع املشاركني

 .)يفترض هذا اخليار انتقاء مرفق البيئة العاملية كمؤسسة إلدارة صندوق التكيف:  ملحوظة(

ون أعضاء هيئة إدارة صندوق التكيف من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن             أن يك  يقرر:  ٦اخلـيار    
يتألف من عضو من كل جتمع إقليمي، وعضو من إئتالف الدول اجلزرية الصغرية، وعضوين من األطراف املدرجة 

اوبني ويكون هناك أيضاً عشرة أعضاء من     . يف املـرفق األول، وعضوين من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           
 .خيتارون من نفس اجملموعات
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  حصة العائدات وغري ذلك من مصادر التمويل�ثانياً 

  مصادر متويل صندوق التكيف�ألف 

 أن صندوق التكيف جيب أن ميول من حصة من عائدات أنشطة مشاريع             تأكيد يعيد:  ١اخليار   -٤ 
 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (آلية التنمية النظيفة ومصادر متويل أخرى؛ 

 أن صندوق التكيف جيب أن ميول من حصة من عائدات من أنشطة مشاريع آلية               تأكيد يعيد:  ٢اخليار   
 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (التنمية النظيفة ومصادر متويل أخرى؛ 

 أن األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو مدعوة              تأكيد يعـيد كذلك   
 يف يضاف إىل حصة عائدات أنشطة مشاريع التنمية النظيفة؛لتوفري متويل لصندوق التك

أن ميول صندوق التكيف من حصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ومن            يقـرر   :  ٣اخلـيار    
 ؛ مصادر متويل أخرى، مبا يف ذلك من تربعات األطراف ومسامهات كيانات أخرى مثل املؤسسات والقطاع اخلاص

 . خمتلف مصادر التمويل بشكل مستقل تتبعيقرر -٥ 

  حتويل حصة العائدات إىل نقود�باء 

 )إضفاء الصبغة النهائية على هذا الفرع يف مرحلة الحقة/ميكن مناقشة:  ملحوظة(

تكون األمانة اليت ختدم اجمللس     ] [الكيان املشغل لصندوق التكيف   [ أن يكون    يقرر:  ١اخلـيار    -٦ 
مسؤوالً عن التحويل إىل نقود فيما      ] كيان آخر ] [ظيفة وإدارة سجل املعامالت الدويل    التنفـيذي آللية التنمية الن    

خيص وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة واجملمعة ملساعدة األطراف              
 على حتمل تكاليف التكيف؛من البلدان النامية اليت هي شديدة التعرض بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ 

 أن يتم التحويل إىل نقود بالنسبة لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة ألنشطة مشاريع آلية               يقرر 
التنمـية النظيفة واجملمع ملساعدة األطراف من البلدان النامية اليت هي شديدة التعرض لآلثار السلبية لتغري املناخ،                 

 :يجيب أن يتم بطريقة تكفل ما يل

 زيادة دخل الصندوق إىل أقصى حد يف حدود هامش احتمال املخاطر احملددة؛ )أ( 

 ضمان تدفق ميكن التنبؤ به ملداخيل الصندوق؛ )ب( 

 توخي الشفافية والفعالية يف التكلفة؛ )ج( 

مية أن تكون حصة العائدات املخصصة ملساعدة األطراف من البلدان النا] على أساس مؤقت [يقرر:  ٢اخليار  
 من  ٨ املعرضـة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ الضارة، على الوفاء بتكاليف التكيف على النحو املشار إليه يف الفقرة                 
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 من دوالرات الواليات املتحدة لكل خفض انبعاثات        ٠,٠- مـن بروتوكول كيوتو، جيب أن تكون         ١٢املـادة   
 معتمد يف سنة تقوميية معينة؛ 

 .)التاريخ( (...)ترتيبات يف دورته  استعراض هذه اليقرر كذلك 

  طرائق التشغيل-ثالثاً 

 : إىل الكيان املسؤول عن تشغيل صندوق التكيف أن يقوم مبا يلييطلب -٧ 

 تصريف األعمال/إعداد التقارير

إعـداد تقاريـر عـن أنشطته يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                  )أ( 
 يوتو؛األطراف يف بروتوكول ك

 إجراء مشاورات منتظمة مع البلدان النامية خارج العمليات الرمسية؛ )ب( 

 دورة املشاريع

 تقدمي مقترحات متعلقة مبشاريع التكيف والنظر فيها وإقرارها على مدار السنة؛ )ج( 

 ]و] [املوافقة على مقترحات مشاريع التكيف    [اسـتخدام نظـام للتجهـيز السريع من أجل           )د( 
 ؛]والصرف األم[

تفويـض السلطة إىل الوكاالت املنفذة لتخصيص االعتمادات املالية للمشاريع وفقاً إلجراءات              )ه( 
 املوافقة املعمول هبا لديها مع العمل باملوافقة املركزية الشاملة؛

 طرائق التمويل وصرف األموال

 تفادي استخدام مفهوم التكاليف اإلضافية؛ )و( 

 غيلية تفرض شروطا للموافقة على املشاريع، مثل التمويل املشترك؛عدم اتباع إجراءات تش )ز( 

تقـدمي الـتمويل الكامل للتكاليف لفائدة األطراف املؤهلة من أجل حتمل التكاليف اإلضافية               )ح( 
 لألنشطة الرامية إىل التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛

 حتددها األطراف املؤهلة مع مراعاة ظروفها الوطنية؛وضع مقياس للتمويل املشترك لدعم األنشطة اليت  )ط( 

اختاذ ترتيبات تعمل على أن تكون األنشطة، اليت حتددها األطراف املؤهلة، واليت هي غري مدعومة  )ي( 
أعاله، ممولةً بصورة مشتركة عرب املقياس املشار ) ح(عرب التمويل الكامل للتكاليف على النحو املوصوف يف الفقرة 

 أعاله؛) ط( الفقرة إليه يف
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 استخدام مقياس تدرجي لتبسيط حساب تكاليف التكيف اإلضافية املمولة متويالً كامالً؛ )ك( 

 احلرص على التمثيل اجلغرايف املتكافئ يف احلصول على موارد صندوق التكيف؛ )ل( 

 الرصد والتقييم

الت املنفذة التابعة للكيان    إحداث وحدة مستقلة للرصد والتقييم، واحلرص على أن تقوم الوكا          )م( 
 برصد وتقييم مشاريع التكيف اليت تنفذها؛

  سنوات؛---أن يكون الكيان خاضعاً الستعراضات مستقلة كل  )ن( 

  معايري األهلية-رابعاً 

 )الوضع يف صيغته النهائية/قد خيضع هذا الفرع فيما بعد إىل املناقشة: مالحظة(

ان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو، ال سيما تلك اليت تعد            أن تكون البلد   يقرر:  ١اخليار   -٨ 
عرضـة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق التكيف هبدف سداد                 

 تكاليف التكيف مع تغري املناخ؛

ا تلك اليت تعد عرضة  أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو، ال سيم         يقرر:  ٢اخلـيار    
بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق التكيف هبدف سداد تكاليف                

 .التكيف مع تغري املناخ

 :إعطاء األولوية وفتح شباك خاص للتمويل لفائدة البلدان التاليةيقرر كذلك  

 الصغرية، والبلدان اليت هلا مناطق ساحلية واطئة،        الـبلدان الواطـئة وغريها من البلدان اجلزرية        )أ( 
 وجافـة وشـبه جافـة أو مـناطق معرضـة للفيضـانات، واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية اهلشة نظُمها                   

 اإليكولوجية اجلبلية؛

الـبلدان الواطـئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان اليت هلا مناطق ساحلية واطئة،                )ب( 
فـة وشـبه جافة، ومناطق غابوية، ومناطق معرضة لتدهور الغابات، ومناطق معرضة للفيضانات، واجلفاف               وجا

 والتصحر والبلدان النامية اهلشة نظُمها اإليكولوجية اجلبلية؛

 الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ )ج( 

 أقل البلدان األطراف منواً؛ )د( 

اطرها املتوقعة يف املستقبل القريب، ال سيما البلدان اليت ليس هلا البلدان النامية األطراف العالية خم  )ه( 
 أصالً صندوق خاص هبا؛
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البلدان النامية األطراف واملناطق النامية اليت تشري املعلومات املتاحة بشأهنا إىل احتمال أن تكون               )و( 
 آثار تغري املناخ فيها شديدة؛

 امية املعرضة للظواهر املناخية الشديدة؛البلدان النامية األطراف واملناطق الن )ز( 

 أن تكون البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان اليت هلا مناطق ساحلية يقرر:  ٣اخليار  
واطئة، وجافة وشبه جافة، ومناطق معرضة للفيضانات، واجلفاف والتصحر والبلدان النامية اهلشة نظُمها اإليكولوجية              

 لية مؤهلةً للحصول على التمويل من صندوق التكيف هبدف سداد تكاليف التكيف مع تغري املناخ؛اجلب

  اجملاالت ذات األولوية-خامساً 

  أنشطة املشاريع ذات األولوية-ألف 

 أن ميول صندوق التكيف مشاريع وبرامج ملموسة للتكيف يف البلدان النامية         يقرر:  ١اخلـيار    -٩ 
 طراف يف بروتوكول كيوتو؛األطراف اليت هي أ

 أن ميول صندوق التكيف مشاريع وبرامج ملموسة للتكيف يف البلدان النامية         يقرر:  ٢اخلـيار    -١٠ 
 ....وتكون املشاريع والربامج امللموسة للتكيف . األطراف اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو

 التكيف بالقدر الكايف، مبا يف ذلك تدابري تيسري(أنشـطةً من املرحلة الثالثة   ... ):أ(٢اخلـيار    
 ؛)٤-٤و) ب(١-٤التأمني، وغري ذلك من تدابري التكيف على النحو املتوقع يف املادة 

تدابري، مبا فيها مواصلة بناء القدرات، ميكن اختاذها (أنشطةً من املرحلة الثانية  ... ):ب(٢اخليار  
تدابري تيسري التكيف   (وأنشطة من املرحلة الثالثة      ) ه(١-٤للتحضري للتكيف، على النحو املتوقع يف املادة        

 بـالقدر الكـايف، مبـا يف ذلـك الـتأمني، وغري ذلك من تدابري التكيف على النحو املتوقع يف املادة                     
 ؛)٤-٤و) ب(١-٤

 يف املائة من ميزانية املساعدة التقنية وتشكل القسط األكرب ١٥بنسبة أقصاها  ... ):ج(٢اخليار  
 ؛"األعمال امليدانية"من ميزانية 

منفِّذة للتدابري واإلجراءات والتدخالت اجلارية على مستوى التكيف يف امليدان  ... ):د(٢اخليار  
 من أجل التصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ؛

  القطاعات ذات األولوية-باء 

 ؛٧-م أ/٥املقرر  من ٨ أن ميول صندوق التكيف األنشطة احملددة يف الفقرة يقرر:  ١اخليار  -١١ 

  ....٧-م أ/٥ من املقرر ٨ أن ميول صندوق التكيف األنشطة احملددة يف الفقرة يقرر:  ٢اخليار  
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 فضالً عن اجملاالت اليت نصت على أولويتها املقررات ذات الصلة، مثل املقرر           : ... )أ(٢اخلـيار  
 ؛١١-م أ/٢ واملقرر ١٠-م أ/١

 :فضالً عن: ... )ب(٢اخليار  

 راجة؛احل )أ( 

 مصادر الرزق املستدامة؛ )ب( 

إدمـاج التكـيف يف عمليات السياسة العامة وأطر التخطيط الالزمة الختاذ القرار األمر الذي                �
 يتطلب استحداث أدوات، وأساليب ومناذج على الصعيد احمللي وتكنولوجيا للتكيف؛

راتيجيات التكيف املمكنة،   إذكـاء وعـي اجلمهور باآلثار احملتملة لتغري املناخ وخبيارات واست           �
 للتمكني من اختاذ القرار على مستويي الفرد واجملتمع احمللي؛

 :بناء القدرات �

 نظم اتصاالت مقاومة للكوارث؛ -

 متارين للتوعية والتدريب؛ -

التأهب للتصحر ودعم أنشطة تعزيز هطول األمطار وجتميع املياه يف إطار بناء القدرات              -
 وارث املتصلة بتغري املناخ وإدارهتا؛يف جمايل التأهب للك

 توعـية واضـعي السياسـات مبا قد يكون للقرارات اليت يتخذوهنا من أثر يف القدرة                 -
 على التكيف؛

استكشـاف إمكانية زيادة التغطية يف برامج التأمني بالنسبة للقطاعات اهلشة بشكل خاص مثل               �
 زراعة الكفاف؛

يا يف برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق باآلثار، واهلشاشة تنويع االقتصاد بوصفه موضوعا فرع �
 :والتكيف مع تغري املناخ

التشجيع على فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات للتنويع االقتصادي هتدف            -
إىل زيـادة املرونة االقتصادية وتقليل االعتماد على القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر، وال             

 ؛ من االتفاقية٤ من املادة ٨ات البلدان ذات الصلة املذكورة يف الفقرة سيما لفئ

حتسـني نوعـية النماذج، وخباصة تلك اليت تقّيم اآلثار السلبية يف التنمية االقتصادية               -
واالجتماعـية نتـيجة لـتدابري التصدي لتغري املناخ، مع املراعاة الكاملة لالحتياجات             
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ن النامية والتشديد باخلصوص على البلدان اليت تعتمد      املشـروعة ذات األولويـة للبلدا     
أو /اقتصاداهتا اعتماداً شديداً على الدخل الناشئ عن عمليات إنتاج وجتهيز وتصدير، و           

اسـتهالك الوقـود األحفوري وما يرتبط بذلك من املنتجات القائمة على االستخدام             
 ؛الكثيف للطاقة

 ن ذات أولوية حتديد أنشطة املشاريع اليت قد تكو-جيم 

 : حتديد أنشطة املشاريع ذات األولويةيقرر -١٢ 

 للتكيف، واالتصاالت الوطنية،     الوطنية  بـرامج العمل    مـنها  أمـور بصـفتها أولويـات يف       )أ( 
 ؛ الوطنية ذات الصلةاخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، واستراتيجيات احلد من الفقر وغريها من واالستراتيجيات

  باألهداف اإلمنائية؛هلا صالت مواضيعية ذات أولوية االتجم بصفتها )ب( 

  للبقاء البشري واالستدامة االقتصادية؛حيوية هلا أمهية بصفتها )ج( 

بصفتها أولويات ملعاجلة مشاكل حمددة، وبناء القدرات احمللية، ونقل التكنولوجيا والنهوض بالتطبيقات             )د( 
 التكنولوجية احمللية؛

 اريع غري مستقلة؛بصفتها مش  )ه( 

 بصفتها مشاريع ذات مزايا متعددة؛ )و( 

 بصفتها أمثلة جيدة للتكيف؛ )ز( 

  أوجه التكامل ألنشطة الصندوق- دال

، غَري مكرر هلا  املساعدة األخرى   آليات  لصناديق و  مكمال ل   التكيف صندوق يكـون  أن   يقـرر  -١٣ 
 ؛ أقل البلدان منواًوصندوقناخ الصندوق اخلاص لتغري املختصيص وخباصة أولويات التمويل و

  إنشاء مؤسسة إلدارة صندوق التكيف-سادساً 

 : أن يشغل الكيان التايل صندوق التكيفيقرر: ١-اخليار  -١٤ 

 مرفق البيئة العاملية وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل على النحو الوارد يف هذا املقرر؛:  )أ(١اخليار   

طراف لربوتوكول مونتريال وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل       الصندوق متعدد األ  :  )ب(١اخليار   
 على النحو الوارد يف هذا املقرر؛
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل على النحو الوارد يف            :  )ج(١اخلـيار    
 هذا املقرر؛

شغيل على النحو الوارد يف     برنامج األمم املتحدة للبيئة وفقا للمبادئ وطرائق الت       :  )د(١اخليار   
 هذا املقرر؛

اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل على النحو           :   )ه(١اخليار   
 الوارد يف هذا املقرر؛

هيئة جديدة تعمل حتت اإلشراف املباشر ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           / جلنة ينشئ:  ٢اخلـيار  
وتوكول كيوتو وينتخبها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من       األطراف يف بر  

 :تشغيل صندوق التكيف، ويعني/أجل إدارة

الصندوق متعدد  ] [برنامج األمم املتحدة للبيئة   ] [برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ] [مـرفق البيئة العاملية   [ 
 الستضافة أمانة صندوق التكيف] جهات أخرى] [ك الدويلالبن] [األطراف لربوتوكول مونتريال

الصندوق متعدد  ] [برنامج األمم املتحدة للبيئة   ] [برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ] [مـرفق البيئة العاملية   [ 
 للعمل بصفة أمني صندوق التكيف] جهات أخرى] [البنك الدويل] [األطراف لربوتوكول مونتريال

الصندوق متعدد األطراف   ] [برنامج األمم املتحدة للبيئة   ] [برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ] [ةمرفق البيئة العاملي  [ 
 .وكاالت منفذة لصندوق التكيف/للعمل بصفة وكالة] جهات أخرى] [البنك الدويل] [لربوتوكول مونتريال

- - - - - 




