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AFB/B.29/9  

 2017مایو/أیار  12

  مجلس إدارة صندوق التكیف

  االجتماع التاسع والعشرون

 2017مارس/آذار  17–16ألمانیا،  -بون 

 

 تقریر االجتماع التاسع والعشرین

 لمجلس إدارة صندوق التكیف

  مقدمة

مجمع األمم المتحدة المعروف باسم "النغیر انعقد االجتماع التاسع والعشرون لمجلس إدارة صندوق التكیّف (المجلس) في  .1

، وذلك في أعقاب االجتماع العشرین لكل من لجنة 2017مارس/آذار  17و  16أویغین" في مدینة بون، ألمانیا، في یومي 

 ) التابعتین للمجلس.EFC) ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة (PPRCاستعراض المشروعات والبرامج (

جتماع مباشرةً عبر موقعي صندوق التكیف (الصندوق) واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر بُثت فعالیات ھذا اال .2

)UNCCD،وقدمت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر المساندة اللوجستیة واإلداریة  ) على شبكة اإلنترنت

 الجتماعات المجلس ولجنتیھ.

 كاملة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین الذین شاركوا في االجتماع،لھذا التقریر قائمة  المرفق األولترد في  .3

ویمكن االطالع على قائمة بأسماء المراقبین المعتمدین الحاضرین في االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في 

 ).AFB/B.29/Inf.3الوثیقة (
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 افتتاح االجتماع على جدول األعمال: 1البند 

، رئیُس الصندوق المنتھیة والیتھ، 2017مارس/آذار  16من صباح یوم الخمیس الموافق  9.10اَع في الساعة افتتح االجتم .4

 السید ناریش شارما (نیبال، أقل البلدان نموا).

 انتخاب كبار المسؤولین على جدول األعمال: 2البند 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكیّف: .5

  الدومینیكیة، منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي) نائبا لرئیس المجلس؛انتخاب السید فیكتور فیناس (الجمھوریة 

  انتخاب السید شیبیت مایكوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)، رئیسا لھیئة االعتماد؛

زاكاریان -رام تیرانتخاب السید دیفید كالوبا (زامبیا، أفریقیا)، والسید ناصر مونغاداسي (إیران، آسیا والمحیط الھادئ)، والسید أ

(أرمینیا، أوروبا الشرقیة)، والسید لوكاس دي بیترو باولو (األرجنتین، مجموعة بلدان أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)، والسید 

غولدمان (السوید، البلدان -مایكل یان ھندریك كراتشت (ألمانیا، األطراف المدرجة في المرفق األول)، والسیدة توف زیترستروم

مدرجة في المرفق األول)، والسید مارك أنطون مارتن (فرنسا، األطراف المدرجة بالمرفق األول)، أعضاء بمجموعة العمل ال

 المعنیة باإلستراتیجیة متوسطة األمد، و

انتخاب السیدة سیلفیان بیلجیشر (بلجیكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى) عضوا بمجموعة العمل المعنیة بتعبئة 

 الموارد.

)Decision B.29/1( 

 نقل مھام رئیس المجلس ونائبھ  على جدول األعمال: 3البند 

نقل السید شارما رئاسة المجلس إلى رئیس المجلس التالي السید مایكل یان ھندریك كراتشت (ألمانیا، األطراف المدرجة  .6

  في المرفق األول).

منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي) إلى  انضم السید فیكتور فیناس نائب رئیس المجلس (الجمھوریة الدومینیكیة، .7

 السید كراتشت.

 المسائل التنظیمیة على جدول األعمال: 4البند 

 اعتماد جدول األعمال .أ
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) وجدول األعمال المشروح المؤقت AFB/B.29/1/Rev.1نظر المجلس في جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثیقة ( .8

  ) والجدول الزمني المؤقت المرفق بھا.AFB/B.29/2/Rev.1(الوارد في الوثیقة 

اقترح رئیس المجلس إضافة بند فرعي بشأن تعیین مدیر لسكرتاریة مجلس صندوق التكیف (السكرتاریة) تحت الفقرة  .9

ارة المعنونة "مسائل أخرى"، وكذلك بند فرعي للسماح بإجراء حوار مع الدكتورة ناوكو إیشي رئیس سكرتاریة مجلس إد

  صندوق التكیف والمسؤول التنفیذي األول/رئیس صندوق البیئة العالمیة".

 من التقریر الحالي.  بالمرفق الثانيویرد جدول األعمال  اعتمد المجلس جدول األعمال بعد تعدیلھ شفاھة. .10

 تنظیم العمل .ب

خرى" في أعقاب التقریر الخاص اقترح رئیس المجلس تناول البنود الفرعیة المدرجة تحت الفقرة المعنونة "مسائل أ  .11

 بأنشطتھ. وقد وافق المجلس على تنظیم العمل الذي اقترحھ الرئیس.

رحب الرئیس باألعضاء واألعضاء المناوبین الجدد اآلخرین بالمجلس الذین اُنتخبوا في أعقاب انعقاد الدورة الثانیة عشرة  .12

(بنن،  إبیال جبریلالسید  )، وھم:CMP 12كیوتو (لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

أفریقیا)؛ والسید فیكتور فیناس (الجمھوریة الدومینیكیة، منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)؛ والسیدة سیلفیان 

أمریكا بیلجیشر (بلجیكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى)؛ والسیدة یادیرا غونزالیز كولومبي (كوبا، منطقة 

الالتینیة والبحر الكاریبي)؛ والسید محمد زمیرلي (تونس، أفریقیا). وقدم األعضاء واألعضاء المناوبون الجدد نبذة 

 مقتضبة عن أنفسھم.

 أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون التالیة أسماؤھم عن وجود تضارب في المصالح لدیھم: .13

 رقیة)؛زاكاریان (أرمینیا، أوروبا الش-السید أرام تیر

 السید فیكتور فیناس (الجمھوریة الدومینیكیة، منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)

 السید صامویال الغاتاكي (فیجي، الدول الجزریة الصغیرة النامیة)

 السیدة یادیرا غونزالیز كولومبي (كوبا، منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)

 أقل البلدان نموا) السید شیبیت مایكوت (أوغندا،

 تقریر عن أنشطة رئیس المجلس على جدول األعمال: 5البند 

قدم رئیس المجلس المنتھیة والیتھ تقریرا عن األنشطة التي قام بھا نیابة عن المجلس خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین  .14

 الثامن والعشرین والتاسع والعشرین. 
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س المجلس المنتھیة والیتھ جھدا كبیرا في مؤتمر المناخ في مراكش الذي ُعقد في باالشتراك مع السكرتاریة، استثمر رئی .15

، وھو حدث رئیسي، إذ شكل الدورة األولى لمؤتمر األطراف منذ الدورة التاریخیة التي 2016نوفمبر/تشرین الثاني 

، مثل رئیس المجلس المنتھیة عقدت في باریس، وجاء في أعقاب دخول اتفاقیة باریس حیز النفاذ. وبدعم من السكرتاریة

)، من خالل أنشطة منھا: CMP 12والیتھ المجلس في عدة مناسبات خالل الدورة الثانیة عشرة لمؤتمر األطراف (

عرض تقریر المجلس في الجلسة العامة؛ والقیام بدور الخبیر في اجتماعات فریق االتصال بشأن تقریر المجلس وعملیة 

دور صندوق التكیف في اتفاقیة باریس؛ وإلقاء بیان نیابة عن المجلس للتحدث في الجزء رفیع التشاور غیر الرسمیة بشأن 

المستوى من االجتماعات؛ وحضور فعالیات جانبیة لصندوق التكیف وإلقاء كلمات ترحیب؛ وعقد عدد من االجتماعات 

ع للسكرتاریة لتبادل المعلومات األخرى مع مختلف أصحاب المصلحة؛ والعمل بصفة عامة مع فریق االتصاالت التاب

 حول الصندوق. 

تصدر صندوق التكیف جدول أعمال مؤتمر مراكش، ویعزى ذلك بشكل واضح إلى إدراج الصندوق في القرارات التي  .16

أُتخذت وقت انعقاد مؤتمر األطراف الحادي والعشرین في باریس، وفكرة أن صندوق التكیف "یمكن أن" یقدم خدماتھ 

س. وشكل مؤتمر مراكش عموما نجاحا للصندوق. وقد قرر مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع التفاقیة باری

األطراف في باریس التفاقیة باریس "ضرورة" أن یقدم صندوق التكیف خدماتھ التفاقیة باریس، وھو تغیر كبیر یظھر 

ذت في مؤتمر مراكش المسائل المحددة بوضوح ثقة األطراف في الصندوق. عالوة على ذلك، تناولت القرارات التي اُتخ

. وأخیرا، نجح الصندوق في تعبئة الموارد، 2018التي ینبغي لألطراف معالجتھا، ودعت إلى تحقیق نتائج بنھایة عام 

 81.5، وذلك بالحصول على تعھدات ومساھمات قدرھا 2016ملیون دوالر لعام  80وتجاوز ذلك المبلغ المستھدف البالغ 

 ن ألمانیا والسوید وإیطالیا وإقلیمي فالندر ووالونیا ومنطقة عاصمة بروكسل في بلجیكا.ملیون دوالر م

أطلق مؤتمر مراكش أیضا عملیة المراجعة الثالثة لصندوق التكیف، بحیث تستند إلى التقاریر واإلفادات التي تقدمھا  .17

بشأن تغیر المناخ بالتعاون مع سكرتاریة مجلس  األطراف وورقة فنیة أعدتھا أمانة مؤتمر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة

إدارة صندوق التكیف. ومن المتوقع وضع اللمسات األخیرة على المراجعة في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف في 

 .2017نوفمبر/تشرین الثاني 

اجباتھ الیومیة التي تضمنت باإلضافة إلى العمل المتعلق بمؤتمر مراكش، قام رئیس المجلس المنتھیة والیتھ بأداء و .18

اتفاقا قانونیا لمشاریع،  18المساعدة على وضع اللمسات األخیرة على تقریر االجتماع السابق للمجلس، والتوقیع على 

طلبا لتحویل شرائح المنح. وباالشتراك مع رئیس المجلس القادم، مثل  12ومنح إعداد المشروعات ومنح التأھب، و 

 والیتھ أیضا المجلس في عملیة تعیین المدیر الجدید للسكرتاریة. رئیس المجلس المنتھیة 

 اختتم رئیس المجلس المنتھیة والیتھ كلمتھ بتقدیم الشكر للسادة أعضاء المجلس على دعمھم لھ خالل فترة تولیھ منصبھ.  .19

 بالتقریر الخاص بأنشطة رئیس المجلس. علمامجلس إدارة صندوق التكیف  أحاط .20
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 تقریر عن أنشطة السكرتاریة األعمال: على جدول 6البند 

قدم المدیر المؤقت للسكرتاریة تقریراً عن أنشطة السكرتاریة أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین التي جرى تناولھا بمزید  .21

  ).AFB/B.29/3/Rev.1من التفصیل واإلسھاب في الوثیقة (

تماعات خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، وبصفة رئیسیة قامت السكرتاریة بتنظیم وتنسیق عدد من الفعالیات واالج .22

 فیما یتعلق بمؤتمر تغیر المناخ في مراكش. 

باإلضافة إلى األنشطة التي شھدھا مؤتمر مراكش، حضر أعضاء السكرتاریة اجتماعین لمجلس إدارة صندوق المناخ  .23

م مراقبین، وفي المناقشات التي تھم صندوق التكیف. األخضر خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، حیث شاركوا بصفتھ

كما تم تنظیم وعقد الحلقة الدراسیة الثالثة على شبكة اإلنترنت لبرنامج التأھب تناولت موضوع "إدارة المخاطر البیئیة 

 واالجتماعیة والمخاطر المتعلقة بالمساواة بین الجنسین في مشروعات التكیف". 

قرارات المجلس خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، بشكل رئیسي للموافقة على المنح، كما أعدت السكرتاریة عددا من  .24

أعدت وثائق لالجتماع الحالي، أھمھا ورقة الخیارات المتعلقة بوثیقة اإلستراتیجیة متوسطة األمد التي أعدت بمساعدة أحد 

االجتماعین عن سیاسة وخطة العمل المعنیة بالمساواة بین  االستشاریین. وتم أیضا القیام بأعمال خالل الفترة الفاصلة بین

، بما في ذلك تنقیح بعض جوانب سیاسات وإرشادات العملیات، وبالتشاور مع أحد الخبراء 2016الجنسین التي أُقرت في 

یة وإرشادات عملیة المعنیین بالمساواة بین الجنسین، وإعداد وثیقة إرشادات حول المساواة بین الجنسین توفر معلومات تكمیل

للھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ، وذلك في جانب منھ من خالل أمثلة ملموسة وتوصیات واقتراحات من أجل تحقیق وتقییم 

مدى االلتزام بسیاسة المساواة بین الجنسین، ولتعمیم اعتبارات المساواة بین الجنسین في مشروعات الصندوق ودورة 

 ). document AFB/B.29/Inf.6البرامج (الوثیقة 

 باإلضافة إلى ذلك، ساندت السكرتاریة فریق التقییم في قیامھ بتحدید المرشحین لالنضمام إلى ھیئة االستعراض المستقلة. .25

وشكل ذلك خطوة إضافیة في إجراءات المرحلة الثانیة للتقییم العام للصندوق. وستشارك ھیئة االستعراض المستقلة في 

یونیو/حزیران  30، أي في 2017لتقییم، وستشرف على تنفیذ التقییم الذي یتوقع أن یبدأ بنھایة السنة المالیة االستعانة بشركة ا

 ، ویستمر لعشرة أشھر. 2017

اغتنم المدیر المؤقت للسكرتاریة الفرصة في تقریره إلحاطة المجلس علما عن االحتفاالت القادمة بالذكرى العاشرة لبدء  .26

، وإصدار 2017تشمل احتفاال على ھامش مؤتمر تغیر المناخ في بون في نوفمبر/تشرین الثاني عمل الصندوق، والتي 

 مطبوعة إلبراز الجوانب المختلفة لعمل الصندوق. 

ومن األمور الجدیرة بالمالحظة أیضا انضمام متدربة جدیدة، السیدة ألیسا ماریا غومیز، التي عملت على قضایا الرصد  .27

ارف، وعودة السیدة آیة میمورا من أجازة طویلة، ورحیل السید ھیوغو ریموري الذي حلت محلھ والتقییم وإدارة المع

 السیدة مارتینا دوریغو. 
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  بالتقریر الخاص بأنشطة السكرتاریة. علمامجلس إدارة صندوق التكیف  أحاط .28

 تقریر ھیئة االعتماد على جدول األعمال: 7البند 

مجلس خاللھا تقریر االجتماع الرابع والعشرین لھیئة االعتماد (الھیئة) الذي ُعقد في في أعقاب جلسة مغلقة ناقش أعضاء ال .29

)، قدمت ممثلة للسكرتاریة AFB/B.29/4(الوثیقة  2017فبرایر/شباط  1ینایر/كانون الثاني و  31واشنطن العاصمة في 

 عرضا عاما عن مناقشة المجلس. 

شأن التقدم الذي تحقق منذ اجتماعھا الثالث والعشرین. ومما یستحق الذكر وأفادت بأن المجلس قد نظر في تقریر الھیئة ب .30

توصیة الھیئة والقرارات الالحقة التي اتخذھا المجلس في أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین للموافقة على اعتماد وحدة 

-B.28إجراءات االعتماد الموحدة (القرار  إدارة تنفیذ المشروع البیئي في أرمینیا لتصبح ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة في إطار

 ). B.28-29/3)، وإعادة اعتماد بنك التنمیة للبلدان األمریكیة كھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف (القرار 29/1

ركز المجلس أثناء بحث التقریر على االتجاھات العامة في عملیة االعتماد وإعادة االعتماد على النحو المبین في الرسم  .31

من تقریر الھیئة، وعلى أمور أخرى، وخاصة إجراءات االعتماد الموحدة،  3البیاني لعملیة االعتماد في الصفحة 

علق باالعتماد وإعادة االعتماد ودعم منح التأھب، وتقدیم اإلرشادات والمشروعات الجاھزة للتمویل أو التنفیذ فیما یت

 للسلطات المختصة في اختیار ھیئة إدارة التنفیذ الوطنیة، والدروس المستفادة لنظر الھیئة في إجراءات تقدیم المنح. 

ة عن وجود تضارب في أبلغت ممثلة السكرتاریة الحاضرین بأن أربعة من أعضاء المجلس أعلنوا خالل الجلسة المغلق .32

المصالح فیما یتعلق بعمل ھیئة االعتماد، وأنھم خرجوا من قاعة االجتماع عندما حان الوقت لمناقشة الحاالت قید النظر 

 والبحث. 

بتقریر ھیئة االعتماد على النحو المبین في الوثیقة  علمامجلس إدارة صندوق التكیف  أحاطفي أعقاب المناقشة،  .33

)AFB/B.29/4.( 

 تقریر االجتماع التاسع عشر للجنة استعراض المشروعات والبرامج على جدول األعمال: 8بند ال

قدمت السیدة مونیكا أنتوسیك (بولندا، أوروبا الشرقیة)، رئیسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، تقریر اللجنة  .34

)AFB/PPRC.20/31.(  

، أُشیر على نحو ما ورد في تقریرھا إلى أن التوصیة خالل إقرار توصیات لجنة استعراض المشروعات والبرامج .35

الخاصة بتوضیح نطاق تطبیق التكلفة الكاملة لمعاییر مبررات التكیف أثارت مسألة ذات أھمیة لكل من لجنة استعراض 

رامج المشروعات والبرامج ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة. وأُقترح أن یعقد رئیسا لجنة استعراض المشروعات والب

ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة جلسة تشاور حول أفضل السبل المتاحة أمام لجنة األخالقیات والشؤون المالیة للنظر 

 في ھذه المسألة. 
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وافق المجلس على القرارات التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعھا  .36

  العشرین.

 التكلفة الكاملة لمبررات التكیفأ. 

بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، وتماشیا مع سیاسات وإرشادات   .37

العملیات التي تنص على "یجوز للمجلس تقدیم مزید من اإلرشادات بشأن أولویات التمویل، بما في ذلك من خالل استكمال 

ء المزید من األبحاث عن التكالیف اإلجمالیة للتكیف وعن الدروس المستفادة"، قرر مجلس المعلومات على أساس إجرا

 إدارة صندوق التكیف:

 إعادة تأكید تعریف مصطلح "التكالیف الكاملة للتكیف" على النحو الوارد في سیاسات وإرشادات العملیات؛ و .أ
ھات التي قدمتھا وثیقة  .ب اإلستراتیجیة متوسطة األمد لصندوق التكیف بعین تكلیف السكرتاریة، مع مراعاة التوجُّ

االعتبار، بإجراء دراسة تحلیلیة واستخالص الدروس المستفادة حول كیفیة احتساب صندوق التكیف للتكالیف الكاملة 
للتكیف، وتقدیم توصیة بشأن كیفیة المضي قدما، بما في ذلك إمكانیة مواصلة وضع التصورات الحتساب التكالیف 

 للتكیف، للنظر فیھا من جانب لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعھا الثاني والعشرین.  الكاملة

(Decision B.29/3) القرار 

  ب. مسائل تحددت خالل استعراض المشروعات والبرامج؛

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .38

ملیون دوالر من أجل تمویل  30برنامج عمل بمخصصات تصل إلى  2018أن یدرج في خطة عملھ للسنة المالیة  .أ
 مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة على النحو التالي: 

I.  مالیین دوالر؛ 5ما یصل إلى ثالثة مقترحات تتطلب تمویال یصل إلى 
II.  دوالر؛ملیون  14مقترح واحد یتطلب تمویال یصل إلى 
III.  ألف  100ما یصل إلى خمسة طلبات منح للمساعدة على إعداد المشروعات یتطلب كل منھا تمویال یصل إلى

دوالر، وذلك من أجل إعداد تصورات المشروعات والبرامج أو وثائق مشروعات مكتملة تتطلب تمویال 
 مالیین دوالر؛  5یصل إلى 

IV. ألف  100المشروعات یتطلب كل منھا تمویال یصل إلى  ما یصل إلى خمسة طلبات منح للمساعدة على إعداد
دوالر، وذلك من أجل إعداد تصورات المشروعات والبرامج أو وثائق مشروعات مكتملة تطلب تمویال یصل 

 ملیون دوالر. 14إلى 

(Decision B.29/4) القرار 

 ج. مقترحات المشروعات / البرامج
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  مقترحات التصورات

 الوطنیة المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ

 المقترحات صغیرة الحجم:

مشروع حلول عملیة للحد من قابلیة تعرض المجتمعات المحلیة آلثار تغیر المناخ في والیات میكرونیزیا  والیات میكرونیزیا الموحدة:

ألف  970؛ FSM/NIE/Multi/2016/2(وثیقة تصور المشروع؛ الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا؛  الموحدة

 دوالر).

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .39

الواردة بشأنھا في رد الصندوق االستئماني للحفاظ على المصادقة على وثیقة تصّور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات  .أ
 البیئة بمیكرونیزیا على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

I.  تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة باإلخطار بقرار المجلس إلى
 ضال عن المسائل التالیة:الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا، ف

II.  یجب أن تواصل وثیقة المشروع المكتملة تدعیم مبررات التكیف واالتساق بین الھدف والنواتج المتوقعة
 للمشروع؛ 

III.  وفي مرحلة إعداد وثیقة المشروع المكتملة، یجب تقدیم مزید من المعلومات المحدثة بشأن وضع إطار
 السیاسات (على األرجح بالنسبة لوالیتي شوك ویاب) لشبكات المناطق المحمیة على مستوى الوالیات؛ 

IV. افع للمجتمعات المحلیة یجب أن یقدم المقترح مكتمل اإلعداد مزیدا من المعلومات عن التوزیع العادل للمن
 واألسر واألفراد المعرضین للمعاناة؛ 

V.  یجب تقدیم مكون إلدارة التعلم والمعرفة لرصد الدروس المستفادة من المشروع ككل، وأن تعكس المخرجات
 الحالیة األنشطة التي یعرضھا القسم المعني في المقترح؛ 

VI. مبدأ من مبادئ السیاسة البیئیة واالجتماعیة  15ء على یجب أن یستند جدول المخاطر البیئیة واالجتماعیة، بنا
لصندوق التكیف، إلى الشواھد وتحلیل المخاطر، ویجب أن تكون األنشطة المتوخاة للمساعدة على إدارة ھذه 
المخاطر أكثر صراحة ووضوحا، بحیث تبرز كیفیة الوفاء بمتطلبات السیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق 

 التكیف؛ 
 ألف دوالر؛ 30قة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ المواف .ب
الطلب من الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى  .ج

 حكومة والیات میكرونیزیا الموحدة؛ 
خالل الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا تشجیع حكومة والیات میكرونیزیا الموحدة على أن تقوم من  .د

 بتقدیم مقترح مشروع مكتمل یستوفي المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.29/5) القرار 

 المقترحات العادیة

(وثیقة تصّور المشروع؛ وحدة تنفیذ  ): المشروع التجریبي إلدارة نفایات المحاجر المغلقة والفیضانات في مدینة آرتیك1أرمینیا (

 دوالرا) 1,385,380؛ ARM/NIE/Urban/2017/1المشروعات البیئیة التابعة لوزارة حمایة الطبیعة بأرمینیا؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .40
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روع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وحدة تنفیذ المشروع البیئي عدم المصادقة على وثیقة تصّور المش .أ

 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم وحدة تنفیذ المشروع البیئي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في  .ب

 لمجلس، فضال عن المسائل التالیة:وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار ا

I.  الذي یھدف  2فیما یتعلق بإصالح وإدارة موقع المنجم المغلق والمكون  1یجب عرض مبررات التكیف بالمكون

 إلى إنشاء نظام مرن إلدارة الفیضانات في مدینة آرتیك على نحو أفضل؛

II. عات، واستیفاء األقسام ذات الصلة یجب عرض المقترح باتباع نموذج صندوق التكیف الخاص بمقترحات المشرو

من سیاسات وإرشادات عملیات صندوق  5بھذا النموذج، مع األخذ بعین االعتبار التعلیمات الواردة في المرفق 

 التكیف؛ 

 ألف دوالر؛ 27عدم الموافقة على منحة للمساعدة على إعداد المشروع بمبلغ ج. 

 تنقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة أرمینیا.الطلب من وحدة تنفیذ المشروع البیئي أن د. 

(Decision B.29/6)  القرار 

مشروع اإلدارة المستدامة للنظم اإلیكولوجیة المجاورة للمناطق الطبیعیة التي تحظى بحمایة خاصة بجمھوریة أرمینیا، وبناء  أرمینیا:

(وثیقة تصّور المشروع؛ وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة التابعة لوزارة حمایة الطبیعة بأرمینیا؛  القدرات في المجتمعات المحلیة

ARM/NIE/Forest/2017/1 دوالر) 2,483,000؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .41

روع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وحدة تنفیذ المشروع البیئي على عدم المصادقة على وثیقة تصّور المش .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم وحدة تنفیذ المشروع البیئي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
  لمجلس، فضال عن المسائل التالیة:االستعراض المرفقة ببالغ قرار ا

I.  ما ھي 1یجب أن توضح وثیقة المشروع المكتملة، والسیما فیما یتعلق بجوانب بناء القدرات في إطار المكون ،
أنشطة التكیف الملموسة بالمشروع، وكیف تتعلق بالنواتج الملموسة، بما في ذلك كیف تسھم في تعزیز القدرة على 

 المناخیة؛  الصمود في وجھ التغیرات
II.  من سیاسات وإرشادات  5یجب استیفاء األقسام ذات الصلة بنموذج المقترح وفقا للتعلیمات الواردة بالمرفق

  عملیات صندوق التكیف؛
III.  یجب أن توضح وثیقة المشروع المكتملة، بما یتماشى مع سیاسة الصندوق الخاصة بالمساواة بین الجنسین، ما إذا

ة خاصة بالمرأة، وإذا كان األمر كذلك ما إذا كانت نواتج المشروع ومخرجاتھ كانت ھناك جوانب ضعف حالی
 ستعالج ھذه الجوانب؛ 

IV.  یجب أن تتیح وثیقة المشروع المكتملة تحدیدا أولیا لآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع مع األخذ بعین االعتبار
من المتوقع أن یندرج المشروع ضمن الفئة (أ) أو (ب)  ) أعاله، وأن تقدم تقییما أولیا لما إذا كان3) و (2البندین (

 أو (ج) وفقا لسیاسة الصندوق البیئیة واالجتماعیة؛ 
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 ألف دوالر؛ 30عدم الموافقة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ ج. 

 أعاله إلى حكومة أرمینیا. الطلب من وحدة تنفیذ المشروع البیئي أن تنقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب)د. 

(Decision B.29/7) القرار 

مشروع تعزیز القدرة على التكیف مع التغیرات المناخیة في منطقة سان كریستوبال بالجمھوریة الدومینیكیة  الجمھوریة الدومینیكیة:

(وثیقة تصور المشروع؛ المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملة؛  برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة والتنمیة الریفیة -

DOM/NIE/Water/2016/1 دوالر) 9,954,000؛ 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .42

ا في رد المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملة على المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة باإلخطار بقرار المجلس إلى المعھد الدومینیكي  .ب
 للتنمیة المتكاملة، فضال عن المسائل التالیة:

I. قترح الكامل بیان كیف ستحسن اإلجراءات التدخلیة للمشروع في المناطق الواقعة بعد نقاط یجب أن یدعم الم
المیاه/السدود الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان العاملین في إنتاج الثروة الحیوانیة في كریستوبال، والحد من 

 تعرضھا للخطر، وتعزیز قدرتھا على التكیف مع صدمات مناخیة محددة؛ 
II. ن یوضح المقترح الكامل عملیات اللجنة الجھویة لرصد التكیف مع تغیر المناخ، بما في ذلك كیفیة تمویلھا بعد یجب أ

انتھاء المشروع، أو إذا ما كان سیتم استیعابھا في الھیئات القائمة (نظم اإلدارة، والحكومات المحلیة، ووزارة االقتصاد 
وزارة الصحة العامة، ووزارة البیئة والموارد الطبیعیة، والمعھد والتخطیط والتنمیة، ومركز عملیات الطوارئ، و

 الوطني للموارد المائیة، والمعھد الوطني لمیاه الشرب والصرف الصحي)؛ 

 ألف دوالر؛ 30الموافقة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ ج. 

المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة الجمھوریة الطلب من المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملة أن ینقل د. 

 الدومینیكیة؛

تشجیع حكومة الجمھوریة الدومینیكیة على أن تقوم من خالل المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملة بتقدیم مقترح مشروع مكتمل 

 یستوفي المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.29/8) القرار 

 حات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیةالمقتر

مشروع زیادة القدرة التكیفیة للمجتمعات المحلیة واألنظمة اإلیكولوجیة وأنظمة الطاقة الكھرومائیة بمستجمعات میاه توتشي  إكوادور:

واإلدارة المتكاملة التكیفیة لمستجمعات بیالتون مع التركیز على تكیف النظم اإلیكولوجیة والمجتمعات المحلیة مع التغیرات المناخیة 

 دوالرا) 2,489,373؛ ECU/RIE/Rural/2016/1(تصور المشروع؛ بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛  المیاه
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 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .43

ما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على المصادقة على وثیقة تصور المشروع ك .أ
  الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة باإلخطار بقرار المجلس إلى بنك التنمیة  .ب
 التالیة:ألمریكا الالتینیة، فضال عن المسائل 

I.  یجب أن یوضح المقترح المكتمل مزیدا من التفاصیل حول كیفیة تنفیذ المخرجات، وربطھا معا خالل تنفیذ
 المشروع؛ 

II.  یجب أن تعرض وثیقة المقترح المكتملة بصورة أكثر استفاضة وتفصیال على نحو كمي منافع المشروع، بما
 المھمشة، وكیف ستستفید من المشروع؛ في ذلك خطة أكثر شموال لكیفیة إشراك النساء والفئات 

III.  یجب أن یقدم المقترح المكتمل تحلیال أكثر تفصیال عن فاعلیة التكالیف بالمشروع، ومبررات التكیف، وكیفیة
 مراعاة تحقیق استدامة نواتج المشروع عند تصمیمھ؛ 

IV. ساواة بین الجنسین في یجب أن تتضمن وثیقة المقترح المكتملة خطة موجزة عن كیفیة مراعاة اعتبارات الم
  المشروع؛

 الطلب من بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة إكوادور؛ج. 

تشجیع حكومة إكوادور على أن تقوم من خالل بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة بتقدیم مقترح مشروع مكتمل یستوفي د. 

 الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.المالحظات 

(Decision B.29/9) القرار 

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

بناء قدرات المجتمعات المحلیة  مشروع االستثمارات الحضریة لتعزیز قدرة باراماریبو على مواجھة التغیرات المناخیة: -سورینام

الناجمة عن تغیّر المناخ وارتفاع منسوب المیاه من خالل التخطیط االستراتیجي للمناطق  في باراماریبو على التكیّف مع الفیضانات

(وثیقة تصور المشروع؛ بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛  الحضریة واالستثمارات في البنیة التحتیة المستدامة

SUR/MIE/Urban/2017/1 دوالرا) 9,801,619؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .44

المصادقة على وثیقة تصّور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة للبلدان األمریكیة على  .أ
  الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة باإلخطار بقرار المجلس إلى بنك التنمیة  تكلیف السكرتاریة .ب
 للبلدان األمریكیة، فضال عن المسائل التالیة:

I.  خالل إعداد المشروع، یجب تقدیم تقییم أكثر شموال للمستفیدین المتوقعین، وربطھ بالنواتج والمخرجات
 المتوقعة؛ 

II.  یجب أن توضح وثیقة المشروع المكتملة االنسجام والترابط والتكامل بین مكوناتھا؛ 
III.  یجب أن تقدم وثیقة المشروع المكتملة مزیدا من المعلومات عن تخطیط إدارة األراضي على المستوى البلدي

 فیما یتعلق باألھداف الوطنیة؛ 
IV. التحلیل الذي سیتم إجراؤه لضمان زیادة منافع  یجب أن تتناول وثیقة المشروع المكتملة بمزید من التفصیل

 التنوع البیولوجي إلى أقصى حد، وتقلیل اآلثار المحتملة على الغطاء األخضر المحلي إلى أدنى حد؛ 
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V.  یجب أن تبین وثیقة المقترح المكتملة إجراء مزید من المشاورات لضمان دعم المجتمعات المحلیة بشكل كامل
كة في جھود التكیف، بما في ذلك التدابیر التي یقع علیھا االختیار؛ ویجب أن للمشروع وشعورھا بالمشار

تغطي عملیة التشاور الشاملة القضایا األساسیة التي لم تتم مناقشتھا من قبل، كتعرض األراضي للغمر، 
 والتغیر المناخي، والمساواة بین الجنسین؛ 

VI. كثر تفصیال لضمان استدامة مرافق البنیة التحتیة، بما خالل مرحلة إعداد المقترح المكتمل، یجب توفیر خطة أ
 في ذلك آراء المجتمعات المحلیة التي یتم التشاور معھا؛ 

VII.  ،في مرحلة إعداد وثیقة المشروع المكتملة، یجب إعداد خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة على النحو المطلوب
 أثناء إعداد المشروع؛ شاملة جمیع المشروعات الفرعیة أو األنشطة التي ُحددت 

 الطلب من بنك التنمیة للبلدان األمریكیة أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة سورینام؛ .ج
تشجیع حكومة سورینام على أن تقوم من خالل بنك التنمیة للبلدان األمریكیة بتقدیم مقترح مشروع مكتمل یستوفي  .د

 ة الفرعیة (ب) أعاله.المالحظات الواردة في الفقر

(Decision B.29/10) القرار 

 المقترحات المكتملة

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة

 المقترحات العادیة

مشروع النھج المتكامل للتكیف المادي وقدرة المجتمعات المحلیة على مواجھة التغیرات المناخیة في مستجمعات  أنتیغوا وبربودا:

(وثیقة المشروع المكتملة؛ إدارة البیئة بوزارة الصحة والبیئة؛  غرب بأنتیغوا وبربودا میاه مكینون الواقعة شمال

ATG/NIE/Multi/2016/1 دوالر). 9,970,000؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .45

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد إدارة البیئة بأنتیغوا وبربودا على الطلب الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب إدارة البیئة بأنتیغوا وبربودا؛ و 9,970,000الموافقة على تمویل قدره  .ب
تیغوا وبربودا بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع إدارة البیئة بأن .ج

 المشروع.

(Decision B.29/11) القرار 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ وزارة المالیة والتعاون االقتصادي  مشروع التنمیة الریفیة المتكاملة المراعیة لالعتبارات المناخیة إثیوبیا:

  دوالرات) 9,987,910؛ ETH/NIE/Rural/2016/1اإلثیوبیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .46

الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وزارة المالیة والتعاون االقتصادي اإلثیوبیة  .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني الفني؛
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دوالرات لتنفیذ المشروع حسب طلب وزارة المالیة والتعاون االقتصادي  9,987,910الموافقة على تمویل قدره  .ب
 اإلثیوبیة؛ و

تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع وزارة المالیة والتعاون االقتصادي اإلثیوبیة بوصفھا الھیئة الوطنیة  .ج
 المسؤولة عن تنفیذ المشروع.

(Decision B.29/12) القرار 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ مؤسسة الطبیعة؛  مشروع التكیف مع تغیر المناخ من خالل اإلدارة المتكاملة للمیاه في بنما :بنما

PAN/NIE/Water/2016/1 دوالرا) 9,967,559؛  

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .47

وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد مؤسسة الطبیعة على الطلب المقدم من  الموافقة على .أ
 فریق االستعراض الفني؛

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب مؤسسة الطبیعة؛ و 967,559, 9الموافقة على تمویل قدره  .ب
 الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع. تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع مؤسسة الطبیعة بوصفھا .ج

(Decision B.29/13) القرار 

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

 المقترحات العادیة

مشروع تعزیز قدرة المجتمعات الجزریة المحلیة المعرضة للخطر في والیات میكرونیزیا الموحدة على  والیات میكرونیزیا الموحدة:

(وثیقة مشروع مكتملة؛ سكرتاریة البرنامج البیئي اإلقلیمي لجنوب المحیط الھادئ؛  المناخیةتحمل المخاطر 

FSM/RIE/Coastal/2015/1 دوالر) 9,000,000؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .48

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد سكرتاریة البرنامج البیئي اإلقلیمي الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا  .أ
  لجنوب المحیط الھادئ على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني الفني؛

دوالر لتنفیذ البرنامج حسب طلب سكرتاریة البرنامج البیئي اإلقلیمي  9,000,000الموافقة على تمویل قدره  .ب
 لجنوب المحیط الھادئ؛ و

كلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع سكرتاریة البرنامج البیئي اإلقلیمي لجنوب المحیط الھادئ بوصفھ ت .ج
 الھیئة اإلقلیمیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع، وذلك بعد تأكیدھا بأن المسائل التالیة قد تمت معالجتھا: 

I.  یجب دمج شروط الحمایة التي فرضتھا ھیئة إدارة الموارد بجزیرة كوسراي عند الموافقة على مكون
 المشروع لتطویر البنیة التحتیة للطرق في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع؛ 

II. ق یجب أن تؤكد ھیئة إدارة الموارد بجزیرة كوسراي أن الموافقة تسري على التخطیط النھائي للطری
)Final alignment of the road وسالمة ومالءمة شروط التصریح، إذ استندت موافقة الھیئة إلى ،(

 خطة وتقییم لألثر البیئي، التي یعتبر التخطیط النھائي الحالي للطریق في إطارھا مجرد تخطیط بدیل. 

(Decision B.29/14) القرار 
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(وثیقة المشروع المكتملة؛ بنك غرب  في شرق غینیا بیساو مشروع التوسع في الزراعة المراعیة العتبارات المناخ بیساو: –غینیا 

 دوالر) 9,979,000؛ GNB/RIE/Agri/2015/1أفریقیا للتنمیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .49

الواردة بشأنھا في رد بنك غرب أفریقیا للتنمیة على الطلب عدم الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم بنك غرب أفریقیا للتنمیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
  ة:االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالی

I.  یجب أن یوضح المقترح ترتیبات إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة في المشروع، مع األخذ بعین االعتبار
المتطلبات الخاصة لنھج المشروعات الفرعیة غیر المحددة، وخاصة خطر نقل أنشطة سبل كسب الرزق 

كمیات المیاه المتوفرة باتجاه  باعتبارھا نتیجة للمشروع، والخطر المتعلق بھیاكل احتجاز المیاه الذي یحد من
 المصب، فضال عن دور الھیئة المسؤولة عن تنفیذ المشروع في إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة؛ 

II.  مالیین دوالر من صندوق  10یجب شرح المشروع الذي سیقوم بنك غرب أفریقیا للتنمیة بتنفیذه بتمویل قدره
الحیوانیة على التكیف في شمال غرب وشمال شرق غینیا  المناخ األخضر، مع تركیز على قدرة الثروة

 بیساو، بقدر أكبر من التفصیل، ویجب بیان أوجھ التآزر والتعاون ونقص التداخل مع المشروع المقترح؛ 
III.  یجب بیان استدامة الترتیبات المؤسسیة إلدارة: األسمدة والمبیدات الزراعیة، والبدائل الممكنة لھا، والمعدات

خالل فترة تنفیذ المشروع وبعد انتھائھ، بما في ذلك دور المنظمات غیر الحكومیة والتجارب الزراعیة 
 السابقة لھذا النموذج في غینیا بیساو؛ 

 بنك غرب أفریقیا للتنمیة أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة غینیا بیساو. الطلب من .ج

(Decision B.29/15) القرار 

وع تدعیم سبل كسب الرزق في المجتمعات المحلیة المعرضة لألخطار والتي تقطن المناطق مشر ):AYNINACUY( بیرو:

في بیرو (وثیقة المشروع المكتملة؛ بنك  المرتفعة في أقالیم أریكیبا وكایلوما وكوندیسیوس وكاستیال والیونیون في منطقة أریكیبا

 دوالرا) 62,941,44؛ PER/RIE/Rural/2015/1التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .50

الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على الطلب  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ و 2,941,446تمویل قدره الموافقة على  .ب
تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة بوصفھا الھیئة اإلقلیمیة المسؤولة عن إدارة  .ج

 تنفیذ المشروع.

(Decision B.29/16) القرار 

 نفیذ متعددة األطرافالمقترحات المقدمة من ھیئات إدارة الت

مشروع زیادة القدرة على مواجھة التغیرات المناخیة والكوارث الطبیعیة في المستوطنات الحضریة العشوائیة األكثر تعرضا  فیجي:

(موئل األمم  ألخطار تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة في فیجي (وثیقة مشروع مكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة

  دوالر) 4,200,000؛ FJI/NIE/Urban/2016/1المتحدة)؛ 
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 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .51

المتحدة عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األمم  .أ
 للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة) على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة) بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین  .ب
  بالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ب

I.  تقدیم قدر أكبر من المعلومات المستفیضة والمحددة بشأن األصول التي یطورھا المشروع، وكیف یمكن
 دمجھا في تصمیم المشروع؛ 

II.  توضیح مبررات فعالیة التكالیف في حالة ھذا المشروع، بما في ذلك مقارنة بالحلول البدیلة؛ 
III.  عملیة تشاور محددة وشاملة ومستنیرة، وإثراء معلومات تصمیم المشروع من خالل المعلومات ضمان إجراء

التقییمیة الموثقة. ویجب أن تشتمل عملیة التشاور ھذه على الفئات المعرضة للمعاناة وأن تأخذ المساواة بین 
 الجنسین بعین االعتبار؛ 

IV.  توفیر تفاصیل إضافیة عن موازنة المشروع؛ 
V. یة مراعاة اعتبارات المساواة بین الجنسین في تحدید أھداف التدخالت الملموسة في مجال التكیف دراسة كیف

 المناخي؛ 
 الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في الفقرة (ب) إلى حكومة فیجي. .ج

(Decision B.29/17) القرار 

 لوجیة في المجتمعات المحلیة الواقعة بممر الغابات المركزي في تیغوسیغالباھندوراس: مشروع التكیف المستند إلى المنظومة اإلیكو

 دوالر) 4,379,700؛ HND/MIE/Multi/2016/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 التكیف:بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق  .52

الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على الطلب  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

  دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ و 4,379,700الموافقة على تمویل قدره  .ب
لسكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفتھ ھیئة إدارة التنفیذ متعددة األطراف الطلب من ا .ج

 المعنیة بھذا المشروع.

(Decision B.29/18) القرار 

مشروع النُّھج المستندة إلى األنظمة اإلیكولوجیة للحد من تعّرض األمن الغذائي آلثار تغیر المناخ في منطقة شاكو في  باراغواي:

 )PRY/MIE/Food/2012/1, US$7,128,450(وثیقة المشروع المكتملة، برنامج األمم المتحدة للبیئة) ( وايباراغ

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .53

برنامج األمم المتحدة للبیئة على الطلب الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد  .أ
  المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة للبیئة؛ و 7,128,450الموافقة على تمویل قدره  .ب
فیذ متعددة األطراف الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة للبیئة بصفتھ ھیئة إدارة التن .ج

 المعنیة بھذا المشروع.
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(Decision B.29/19) القرار 

(وثیقة المشروع  مشروع تعزیز قدرة المناطق الحضریة على التكیف مع آثار تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة: ھونیارا جزر سلیمان:

 )دوالرا 4,395,877؛ SLB/MIE/Urban/2016/1المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .54

عدم الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  .أ
  االستعراض الفني ؛البشریة (موئل األمم المتحدة) على الطلب المقدم من فریق 

اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة) بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین  .ب
 االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

I. مواصلة أنشطة إدارة النفایات والمخرجات ذات الصلة بھا في المستقبل  یجب أن یوضح المقترح كیف ستتم
لمنع تكرار الوضع الحالي للنفایات، وتوضیح ما إذا كان ستكون ھناك قوانین أو لوائح تنظیمیة جدیدة بشأن 

 إدارة النفایات والتخلص غیر السلیم منھا؛ 
II. نوع تدخالت البنیة التحتیة في مجال التكیف التي یجب أن یبین المقترح مراعاة حیازة األراضي فیما یتصل ب

 یمكن القیام بھا بخصوص األراضي التي لھا ترتیبات حیازة أو تراخیص شغل مختلفة؛ 
III.  یجب أن یقدم المقترح معلومات واضحة فیما یتعلق بما إذا كان ھناك تعاون وروابط مستقبال مع مشروع

لمحلیة على مواجھة مخاطر تغیر المناخ والكوارث في جزر البنك الدولي "مشروع تعزیز قدرة المجتمعات ا
 سلیمان"؛ 

الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة) أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة  .ج
 الفرعیة (ب) إلى حكومة جزر سلیمان؛

(Decision B.29/20) القرار 

 بي لألنشطة اإلقلیمیةتمویل المقترحات المقدمة ضمن البرنامج التجریأ. 

  مقترحات التصورات

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

كوستاریكا والجمھوریة الدومینیكیة والسلفادور وغواتیماال وھندوراس ونیكاراغوا وبنما مبادرة االستثمار اإلنتاجي للتكیف مع تغیر 

 دوالر) 5,000,000؛ LAC/RIE/Inno/2016/1(وثیقة تصور المشروع؛ مصرف أمریكا الوسطى للتكامل االقتصادي؛  المناخ

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .55

 راض المشروعات والبرامج؛ إرجاء النظر في ھذا المشروع حتى االجتماع الثاني والعشرین للجنة استع .أ
الطلب من السكرتاریة أن تنقل ھذا القرار المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة (ب) إلى مصرف أمریكا الوسطى للتكامل  .ب

 االقتصادي؛
الطلب من مصرف أمریكا الوسطى للتكامل االقتصادي نقل قرار المجلس إلى حكومات كل من كوستاریكا  .ج

  لفادور وغواتیماال وھندوراس ونیكاراغوا وبنما.والجمھوریة الدومینیكیة والس

(Decision B.29/21) القرار 
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 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

مشروع بناء قدرة المناطق الحضریة على التكیف مع تغیر المناخ في جنوب وشرق  جزر القمر ومدغشقر ومالوي وموزامبیق:

 دوالرا) 13,544,055؛ AFR/MIE/DRR/2016/1(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛  أفریقیا

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .56

شأنھا في رد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة ب .أ
 البشریة (موئل األمم المتحدة) على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 ألف دوالر؛ 80الموافقة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ  .ب
ة للمستوطنات البشریة، تشجیع حكومات جزر القمر ومدغشقر ومالوي وموزامبیق، من خالل برنامج األمم المتحد .ج

 على تقدیم وثیقة مشروع مكتملة للمجلس للنظر فیھا.

(Decision B.29/22) القرار 

كوبا والجمھوریة الدومینیكیة وجامایكا: مراكز إدارة الحد من المخاطر: مشروع استجابة التكیف المحلیة لألنظمة الوطنیة للمعلومات 

(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ واإلنذار المبكر الخاصة بالمناخ في منطقة الكاریبي 

LAC/MIE/DRR/2015/1 دوالرا) 4,969,367؛ 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .57

في رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدم المصادقة على وثیقة تصّور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا  .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في  .ب
 وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

I.  یجب أن یضمن المقترح إجراء مشاورات مجتمعیة في جمیع البلدان المشاركة؛ 
II.  یجب أن یقدم المقترح معلومات حول األنشطة الرئیسیة المزمع القیام بھا لكل من المخرجات، وخاصة إلبراز

 اإلجراءات الملموسة في مجال التكیف؛ 
III. ة من المشروعات السابقة في نطاق ھذا یجب أن یبین المقترح كیفیة االستفادة من الدروس المستخلص

 المشروع، وكیفیة تطبیق ھذه الدروس؛ 
IV.  یجب أن یحدد المقترح المجتمعات المحلیة ومواطن ضعفھا خالل مرحلة تصمیم المشروع، وتصمیم

 اإلجراءات التدخلیة بناء على ذلك؛ 
 ألف دوالر؛ 80عدم الموافقة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ  .ج
الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات كوبا  .د

 والجمھوریة الدومینیكیة وجامایكا؛

(Decision B.29/23) القرار 
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 المقترحات المكتملة

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

(وثیقة  التأثر بالمناخ في المناطق الحضریة وشبھ الحضریة في المدن بأمریكا الالتینیةمشروع الحد من قابلیة  شیلي وإكوادور:

  دوالر)13,910,400؛ LAC/RIE/DRR/2015/1المشروع المكتملة؛ بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ 

 یف:بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التك .58

عدم الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على  .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

في اقتراح أن یقوم بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة  .ب
 وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

I.  یجب أن یبین المقترح ما إذا كانت الفئات المعرضة للخطر شاركت في المقابالت واالجتماعات التي مثلت
 التفاعل الرئیسي مع المجتمع المحلي، وأن یعرض قائمة بأسماء المشاركین وتعلیقاتھم التقییمیة الخاصة بھم؛ 

II. لوصول إلیھا، ویُشار إلیھ على یجب عرض معلومات بشأن التصامیم والمواصفات الفنیة في شكل یمكن ا
 النحو الواجب في النص الرئیسي من المقترح، مع إدراج المعلومات األساسیة باللغة اإلنجلیزیة؛ 

III.  یجب أن تقدم عملیة تحدید المخاطر البیئیة واالجتماعیة شواھد داعمة، وضمان تحدیث تحلیل معلومات
 للمعاناة والخطر؛  أصحاب المصلحة، وخاصة فیما یتعلق بالفئات المعرضة

IV.  یجب أن یقدم المقترح تقییما شامال لألثر یستند إلى الشواھد بما یتناسب وھذه المخاطر؛ 
V.  یجب أن یبین المقترح كیف سیتم دمج الموظفین الفنیین، كالمھندسین، في المشروع، وإدراجھم في أي برامج

 تدریبیھ؛ 
VI.  (بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة) نظامھا لإلدارة البیئیة یجب أن یوضح المقترح كیف ستطبق ھذا الجھة المعنیة

 واالجتماعیة لضمان االلتزام بمتطلبات السیاسات الوطنیة وسیاسات صندوق التكیف؛ 
VII.  یجب أن یتناول المقترح بقدر من التفصیل التدابیر المالیة وتدابیر التخفیف من مخاطر المشروع؛ 

الالتینیة أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي شیلي الطلب من بنك التنمیة ألمریكا  .ج
 وإكوادور؛

(Decision B.29/24) القرار 

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

تملة؛ برنامج (وثیقة المشروع المك مشروع التكیف مع تغیر المناخ في حوض بحیرة فكتوریا بروندي وكینیا ورواندا وتنزانیا وأوغندا:

 دوالر) 5,000,000؛ AFR/MIE/Water/2015/1األمم المتحدة للبیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .59

األمم المتحدة للبیئة عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج  .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة للبیئة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:
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I. المشروع المكتملة بصورة مالئمة مخاطر المشروع أو اآلثار المحتملة التي قد یتمخض عنھا  یجب أن تحدد وثیقة
وبالنسبة للمبادئ التي  المشروع، باتباع المبادئ الخمسة عشرة للسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف؛

 طر أو اآلثار التي تم تحدیدھا؛ تتطلب مزیدا من التقییم لمدى االمتثال، یجب تقدیم تدابیر تخفیف كافیة للمخا
II.  یجب أن تصف وثیقة المشروع المكتملة الخطوات العامة إلدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة وتنفیذ خطة اإلدارة

البیئیة واالجتماعیة، مع التشدید بقوة على تحدید وإدارة مخاطر المشروعات الفرعیة غیر المحددة؛ ویجب تصنیف 
الخمسة عشر للسیاسة البیئیة واالجتماعیة، وأن تشتمل على المخاطر التي یتم تحدیدھا خالل  المخاطر وفقا للمبادئ

 عملیة الفحص؛ 
III.  یجب أن تكون آلیة معالجة الشكاوى أكثر تحدیدا، وأن تشتمل على قنوات مستقلة لتلقي الشكاوى والمظالم؛ 

في الفقرة (ب) إلى حكومات كل من بروندي وكینیا الطلب من برنامج األمم المتحدة للبیئة نقل المالحظات الواردة  .ج
 ورواندا وتنزانیا وأوغندا.

(Decision B.29/25) القرار 

مشروع بناء القدرة على التكیف من خالل تعزیز تدابیر األمن الغذائي والتغذیة في مجتمعات السكان األصلیین  كولومبیا وإكوادور:

(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج  حدودیة بین كولومبیا وإكوادوروالمنحدرین من أصول أفریقیة المعرضین للمعاناة في المنطقة ال

 دوالر) 14,000,000؛ LAC/MIE/Food/2015/1األغذیة العالمي؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .60

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األغذیة العالمي على الطلب عدم الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم برنامج األغذیة العالمي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
 ل التالیة:االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائ

I.  یجب أن تقر وثیقة المشروع المكتملة بالمخاطر البیئیة واالجتماعیة المتأصلة في المشروع؛ ویجب أن یتوافق
 تحدید المخاطر مع السیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق ویجب تبریر التصنیف الالحق للمشروع؛ 

II.  ذلك الترتیبات المالئمة لعملیة تحدید وإدارة یجب تقدیم خطة مالئمة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة، بما في
 المشروعات الفرعیة غیر المحددة بصورة مناسبة؛

الطلب من برنامج األغذیة العالمي أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي كولومبیا  .ج
 وإكوادور. 

)Decision B.29/26( 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ المنظمة العالمیة  ى مجابھة التغیرات المناخیةمبادرة تعزیز قدرة قطاع الزراعة عل إثیوبیا وكینیا وأوغندا:

 دوالر) 6,800,000؛ AFR/MIE/Food/2015/2لألرصاد الجویة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .61

كملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما ت .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة؛ و 6,800,000الموافقة على تمویل قدره  .ب
المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بصفتھا ھیئة إدارة التنفیذ متعددة الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع  .ج

 األطراف المعنیة بھذا المشروع.
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(Decision B.29/27) القرار 

 استعراض مقترحات منحة المساعدة على إعداد المشروع خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین في إطار برنامج التأھبأ. 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررالبرامج وتوصیتھا، بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات و .62

ألف دوالر لكل مشروع لھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة  20یمكن تقدیم منحة للمساعدة على إعداد المشروع بما یصل إلى  .أ
جاوز المعتمدة التي تسعى إلى الحصول على ھذه المنح على أساس أن ھذا المبلغ یشمل رسم اإلدارة الذي ال یمكن أن یت

% من مبلغ المنحة، وإذا كانت ھیئة إدارة التنفیذ الوطنیة قد سعت بادئ األمر للحصول على مبلغ أكبر مما حصلت 8.5
علیھ فعلیا، وال یجوز لھا أن تسعى الحقا للحصول على الفرق بین المبلغ الذي حصلت علیھ والحد األقصى لمبلغ 

 ألف دوالر.  20المنحة البالغ 
مساعدة على إعداد المشروع إال للمشروعات المقدمة من خالل ھیئات إدارة تنفیذ وطنیة للمشروعات لن تُقدم منح ال .ب

التي مرت بإجراءات الموافقة على المشروعات التي تتألف من خطوتین، وال یمكن تقدیمھا إال عند عرض وثیقة 
ة المساعدة على إعداد المشروع تصور المشروع على المجلس ومصادقتھ علیھا. ویجب تقدیم طلب الحصول على منح

في نفس وقت تقدیم وثیقة تصور المشروع إلى السكرتاریة باستخدام نموذج طلب الحصول على المنحة الوارد في 
 )؛ AFB/ PPRC.20/29من الوثیقة ( 1المرفق 

العادیة للمجلس، الطلب من السكرتاریة مراجعة مقترحات منح المساعدة على إعداد المشروع لتقدیمھا في االجتماعات  .ج
 أسبوعا؛  24وخالل فترة فاصلة بین بین اجتماعین متتالین للمجلس ال تزید على 

حالما یتم صرف منحة المساعدة على إعداد المشروع، ینبغي رفع وثیقة مشروع كاملة اإلعداد إلى مجلس اإلدارة  .د
 شھرا. 12العتمادھا خالل 

(Decision B.29/28) القرار 

  التنفیذالتعلم وتقییم األثر فیما بعد أ. 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .63

 یُطلب من السكرتاریة: .أ
I.  إجراء تحلیل منقح آلثار الخیارین األول والثالث لعملیات التقییم الالحق أو تقییمات المشروعات / البرامج

 )، مع األخذ بعین االعتبار ما یلي: AFB/PPRC.20/30قة (المنجزة، على النحو الوارد في الوثی
 فعالیة الخیارین من حیث التكلفة؛  .أ

المناقشات التي تجري خالل االجتماعین العشرین والحادي والعشرین للجنة األخالقیات  .ب
 والشؤون المالیة بشأن وظیفة تقییم صندوق التكیف؛ 

II.  .عرض التحلیل المنقح على لجنة األخالقیات والشؤون المالیة للنظر فیھ في اجتماعھا الثاني والعشرین 

(Decision B.29/29) القرار 

  تقریر عن االجتماع العشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة على جدول األعمال: 9البند 

(غانا، من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول)، قدمت رئیسة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة السیدة بیشنس دامتي  .64

  ).AFB/EFC.20/9تقریر اللجنة (
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خالل عرض البند الفرعي بشأن التغیرات الجوھریة في المشروعات التي یمولھا الصندوق، أُشیَر إلى أن لجنة  .65

المؤشرات أو األھداف  األخالقیات والشؤون المالیة أوصت بإخطار السكرتاریة بالتغییرات في أنشطة المشروع أو

 المرتبطة بھا، وأُشیَر كذلك إلى ضرورة إخطار الھیئة المعنیة أیضا. 

وبناء على توصیات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة والمقترح المقدم خالل العرض اإلیضاحي الحالي للتقریر، وافق  .66

 ي اجتماعھا العشرین. المجلس على القرارات التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا اللجنة ف

 خیارات وظیفة التقییم واآلثار المترتبة على التكالیف أ. 

بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بخیاري وظیفة تقییم صندوق التكیف  .67

 )، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:AFB/EFC.20/3المقترحة في الوثیقة (

لسكرتاریة بإعداد وثیقة، للنظر فیھا من جانب لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعھا الحادي تكلیف ا .أ
 والعشرین، تتضمن بالنسبة لكل من الخیارین معلومات إضافیة بشأن: 

I.  برنامج عمل استرشادي لمدة ثالث سنوات یشمل تقدیرات التكالیف فیما یتعلق بوظیفة التقییم بناء على أعباء
لعمل المتوقعة، بما في ذلك األعداد المتوقعة لعملیات التقییم متوسطة األجل والنھائیة والتقییمات األخرى ا

 المزمع إجراؤھا؛ 
II.  كیفیة ترتیب اإلرشادات والمدخالت التقنیة الضروریة من جانب الخبراء في مرحلة إعداد الوظیفة، وخالل

مھا مكتب التقییم المستقل التابع لصندوق البیئة العالمیة، وذلك تنفیذھا، بما في ذلك المساعدة الممكنة التي قد
 . 1، أو من جانب فریق مرجعي للتقییم الفني في حالة انتقاء الخیار 2في حالة انتقاء الخیار 

(Decision B.29/30) القرار 

 التغیبر الجوھري في المشروعات التي یمولھا الصندوقأ. 

المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالمقترح الوارد في الوثیقة بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون  .68

)AFB/EFC.20/4:قرر مجلس إدارة صندوق التكیف ،( 

مواصلة تعریف أي تغییر مادي باعتباره "أي تغییر تراكمي إجمالي في الموازنة على مستوى المخرجات بین الموازنة  .أ
 ) أو أكثر من إجمالي موازنة المشروع/البرنامج"؛%  10المعدلة والموازنة األصلیة یشمل عشرة في المائة (

الطلب من ھیئات إدارة التنفیذ التي ترغب في تقدیم طلب إلجراء تغییر مادي القیام بذلك من خالل السكرتاریة قبل  .ب
 تطبیق التغییر الوارد وصفھ في الطلب؛ 

موازنة معدلة على مستوى المخرجات  النص على ضرورة أن تشتمل طلبات إجراء التغییر المادي تلك على األقل على .ج
بالمقارنة مع الموازنة األصلیة، وإطار معدل للنتائج مع الموازنة األصلیة، وتفسیر مكتوب بشأن التغییر المادي نفسھ 

 ومبرراتھ، وخطاب من الجھة المعنیة التي توافق على التغییر المادي؛ 
رسوم ھیئات إدارة التنفیذ وتكالیف التنفیذ، وضرورة عدم  اإلشارة إلى ضرورة تطبیق الحدود القصوى القائمة على .د

 تجاوزھا بسبب التغییرات التي أدخلت على الموازنة.

(Decision B.29/31) القرار 
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بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالمعلومات الواردة في الوثیقة  .69

)AFB/EFC.20/4 األھداف األصلیة لألنشطة أو النواتج أو المخرجات، قرر مجلس ) بخصوص طلبات تعدیل مؤشرات

 إدارة صندوق التكیف:

فیما یتعلق بالتغییرات في أنشطة المشروع أو المؤشرات أو األھداف ذات الصلة، بما في ذلك اإلضافة والتعدیل  .أ
 ذه التغییرات في أقرب وقت ممكن؛ واإللغاء، الطلب من ھیئات إدارة التنفیذ إبالغ السكرتاریة والھیئة المعنیة بمثل ھ

 فیما یتعلق بالتغییرات في مخرجات المشروع، بما في ذلك اإلضافة والتعدیل واإللغاء، الطلب من ھیئات إدارة التنفیذ:  .ب
I. الحصول على موافقة مسبقة من المجلس؛  
II. إبالغ السكرتاریة بمثل ھذه التغییرات؛  
III.  على ھذه التغییرات إلى السكرتاریة للحصول على مثل ھذه إرسال خطاب من الھیئة المعنیة التي توافق

 الموافقة؛ 
فیما یتعلق بالتغییرات في نواتج المشروع، بما في ذلك اإلضافة والتعدیل واإللغاء، الطلب من ھیئات إدارة التنفیذ على  .ج

  أساس أنھ لن یتم قبول ھذه التغییرات إال في ظروف استثنائیة:
I. من المجلس بعد إجراء استعراض فني كامل لوثیقة المشروع/البرنامج كاملة  الحصول على موافقة مسبقة

  اإلعداد المنقحة من لجنة استعراض المشروعات والبرامج؛
II. إبالغ السكرتاریة بمثل ھذه التغییرات؛  
III.  إرسال خطاب من الھیئة المعنیة التي تصادق على ھذه التغییرات إلى السكرتاریة ألغراض ھذا االستعراض

 ني والموافقة علیھا؛ الف
فیما یتعلق بالتغییرات في مؤشرات و/أو األھداف المرتبطة بھا لمخرجات المشروع أو نواتجھ، بما في ذلك التعدیل  .د

واإللغاء، الطلب من ھیئات إدارة التنفیذ، على أساس أنھ لن یتم قبول ھذه التغییرات إال في ظروف استثنائیة ووفقا 
  ألداء المشروع/البرنامج:لتقدیم التقریر األول 

الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بعد إجراء استعراض فني كامل لوثیقة المشروع/البرنامج المكتملة المنقحة من  .ه
  لجنة استعراض المشروعات والبرامج؛

I. إبالغ السكرتاریة بمثل ھذه التغییرات؛  
II. رات إلى السكرتاریة ألغراض ھذا االستعراض إرسال خطاب من الھیئة المعنیة التي تصادق على ھذه التغیی

 الفني والموافقة علیھا.

(Decision B.29/32) القرار 

بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالمعلومات الواردة في الوثیقة  .70

)AFB/EFC.20/4 ،(مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر 

 یُطلب من السكرتاریة: .أ
I. ارات السابقة المتصلة بطلبات الحصول على الخدمات المباشرة للمشروعات، وطلبات إجراء دمج جمیع القر

تغییر مادي، وطلبات تعدیل النشاط/المخرجات/النواتج األصلیة و/أو المؤشرات واألھداف المتصلة بھا في 
 مرفق جدید بسیاسات وإرشادات عملیات صندوق التكیف المتصلة بتنفیذ المشروعات/البرامج؛ 

II. .رفع المرفق الجدید إلى لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعھا الحادي والعشرین 

(Decision B.29/33) القرار 

بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالمعلومات الواردة في الوثیقة  .71

)AFB/EFC.20/4ني الموحد بین المجلس وھیئات إدارة التنفیذ على )، قرر مجلس صندوق التكیف تعدیل االتفاق القانو

 النحو التالي (انظر الجزء الذي تحتھ خط): 
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یُخطر المجلس بأي تغییر مادي قامت بھ ھیئة إدارة التنفیذ في مخصصات الموازنة األصلیة للمشروع  .4.03
لسیاسات وإرشادات العملیات وسیتم ذلك وفقا بالتشاور مع الھیئة المنفذة للمشروعات، وذلك لیقوم باعتماده، 

ویعني "التغییر المادي" أي تغییر تراكمي إجمالي في الموازنة على مستوى  الخاصة بصندوق التكیف.
% ) أو أكثر من إجمالي  10یشمل عشرة في المائة ( المخرجات بین الموازنة المعدلة والموازنة األصلیة

  موازنة المشروع/البرنامج"؛

(Decision B.29/34) القرار 

 المالیةالمسائل أ. 

 الدخل من االستثمارات

بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالتحلیل الوارد في الوثیقة  .72

)AFB/EFC.20/5:قرر مجلس إدارة صندوق التكیف ،( 

 یُطلب من السكرتاریة: .أ
I. تجب على المسح االستقصائي الذي أُطلق وفقا  تجمیع تحلیل شامل بعد متابعة مع ھیئات إدارة التنفیذ التي لم

 )؛ Decision B.29/42للقرار (
II.  القیام بالتشاور مع القیّم بإعداد توصیة بشأن اعتماد نھج للتعامل مع الدخل الذي حققتھ ھیئات إدارة التنفیذ من

قیات والشؤون االستثمار بشأن المبالغ المحتجزة فیما یتعلق بمنح المشروعات، وعرضھا على لجنة األخال
 المالیة في اجتماعھا الحادي والعشرین. 

(Decision B.29/35) القرار 

 2018خطة العمل للسنة المالیة 

  مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا،  .73

، كما ورد في 2018ب للسنة المالیة الموافقة على مسودة جدول أعمال السكرتاریة وخطة العمل المقترحة لبرنامج التأھ .أ
  )؛AFB/EFC.20/7الوثیقة رقم (

دوالرا للتحویالت المباشرة من موارد الصندوق  239,794الموافقة على تجنیب الزیادة في موازنة التأھب البالغة  .ب
وارد في االستئماني التابع لصندوق التكیف من أجل تخصیصھا كمنح صغیرة في إطار صندوق التأھب على النحو ال

 ). AFB/EFC.20/7من الوثیقة ( 2المرفق 

(Decision B.29/36) القرار 
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 2018موازنات المجلس والسكرتاریة والقّیم للسنة المالیة 

بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالمعلومات الواردة في الوثیقة  .74

)AFB/EFC.20/8 ،(مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر  

دوالرا لتغطیة تكالیف عملیات المجلس والسكرتاریة خالل  4,991,415الموافقة على الموازنة المقترحة التي تبلغ  .أ
دوالرا للخدمات اإلداریة  3,613,050، والتي تتضمن: 2018یونیو/حزیران  30حتى  2017یولیو/تموز  1الفترة من 

ألف دوالر أمریكي مقابل خدمات التقییم العام (المرحلة  300لموازنة الرئیسیة للسكرتاریة، و التي قدمتھا السكرتاریة (ا
  دوالرا لبرنامج التأھب؛ 604,585دوالرا مقابل خدمات االعتماد، و  473,780الثانیة)، و 

ألف دوالر للخدمات التي سیقدمھا القیّم لصندوق التكیف خالل الفترة من  588الموافقة على الموازنة المقترحة بمبلغ  .ب
، وكذلك الموافقة في إطار تدابیر تقلیل التكالیف على 2018یونیو/حزیران  30وحتى  2017األول من یولیو/تموز 

ارجي سنویا إلى أجل غیر مسمى، واالعتماد بدال من ذلك على عملیة تعلیق إعداد القوائم المالیة التي یدققھا مراجع خ
المراجعة السنویة الموحدة لجمیع الصنادیق االستئمانیة والتقاریر المالیة بشأن حالة الصندوق االستئماني التابع 

 لصندوق التكیف التي یرفعھا دوریا البنك الدولي باعتباره القیّم على صندوق التكیف؛ 
لقیّم بتحویل المبالغ المذكورة في الفقرة الفرعیة (أ) إلى السكرتاریة، والمبلغ المذكور في الفقرة الفرعیة الترخیص ل .ج

 (ب) إلى القیّم؛ 
الطلب من السكرتاریة تقییم خیار مواصلة تطویر منصة التعاون مع صندوق الوساطة المالیة وإعداد توصیة للنظر فیھا  .د

 المالیة في اجتماعھا الحادي والعشرین. من جانب لجنة األخالقیات والشؤون

(Decision B.29/37) القرار 

  تشكیل ھیئة استعراض مستقلة للمرحلة الثانیة للتقییم العام للصندوقأ. 

بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بالمعلومات الواردة في الوثیقة  .75

)AFB/EFC.20/ Inf.1 صندوق التكیف:)، قرر مجلس إدارة 

تعیین السیدة إیفا لیثمان في منصب كبیر خبراء التقییم، والسید إیان نوبل في منصب خبیر في مجال التكیف، والسیدة  .أ
 دورین ستابینسكاي كممثلة للمجتمع المدني لھیئة االستعراض المستقلة للمرحلة الثانیة من التقییم العام لصندوق التكیف؛ 

 وید ھیئة االستعراض المستقلة بالدعم الالزم للقیام بعملھا. الطلب من السكرتاریة تز .ب

(Decision B.29/38) القرار 

 المسائل المتبقیة من االجتماع الثامن والعشرین على جدول األعمال: 10البند 

 اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوقأ. 

في جلسة مغلقة ) AFB/B.29/5/Add.1و  AFB/B.29/5نظر المجلس في اإلستراتیجیة متوسطة األمد للصندوق ( .76

  ).AFB/B.29/5/Add.1استمع خاللھا إلى عرض ایضاحي لالستشاري الذي أعد الوثیقة (

مجلس إدارة  قرر)، AFB/B.29/5/Add.1) والوثیقة السریة الملحقة بھا (AFB/B.29/5بعد النظر في الوثیقة ( .77

 صندوق التكیف:
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  یُطلب من السكرتاریة: .أ
I.  إعداد مسودة اإلستراتیجیة متوسطة األجل تحت إشراف وتوجیھ فریق العمل المعني باإلستراتیجیة متوسطة

 األجل؛ 
II.  نشر مسودة وثیقة اإلستراتیجیة متوسطة األجل على الجمھور ألغراض التشاور؛ 
III. في  عرض نسخة جدیدة من مسودة وثیقة اإلستراتیجیة متوسطة األجل على مجلس اإلدارة للنظر فیھا

 اجتماعھ الثالثین.

(Decision B.29/39)  

مناقشة إستراتیجیة بشأن األھداف والخطوات اإلضافیة للصندوق، والروابط والصالت المحتملة بین الصندوق وصندوق المناخ ب. 
  األخضر

عند تقدیم ھذا البند الفرعي، أشارت ممثلة السكرتاریة إلى أن المجلس قد نظر بدایة في ھذه المسألة في اجتماعھ الرابع  .78

والعشرین، ونظر الحقا في سلسلة من الوثائق التي أعدتھا السكرتاریة، وناقشت ھذه المسألة في اجتماعاتھا الخامس 

ین والثامن والعشرین. وفي اجتماعھ األخیر، وافق المجلس على اعتماد نھج والعشرین والسادس والعشرین والسابع والعشر

من مسارین، سیواصل رئیس المجلس ونائبھ والسكرتاریة بموجبھ إجراء حوار مع نظرائھما في مجلس صندوق المناخ 

صندوق المناخ األخضر.  األخضر، وستواصل السكرتاریة بحث المسائل القانونیة والتشغیلیة والمالیة المتصلة بالروابط مع

)، وقامت بتحدیث الوثیقة  AFB/B.29/6)، أعدت السكرتاریة بالتشاور مع القیّم الوثیقة (B.28/45واستجابة للقرار (

)AFB/B.26/5 التي تحتوي مزیدا من التحلیالت القانونیة والتشغیلیة والمالیة بشأن آثار مختلف الروابط مع صندوق (

 المناخ األخضر. 

مثلة السكرتاریة من أن ھذه المسألة شدیدة التعقید، ومضت في بیان التحلیل المحدث للسكرتاریة على النحو الوارد حذرت م .79

 في الوثیقة. 

وتلى ذلك إجراء مناقشة قدم ممثل أمانة صندوق المناخ األخضر، خاللھا بناء على دعوة من رئیس المجلس، بعض  .80

علیقاتھم. وردا على سؤال عما إذا كان ینبغي تخصیص أموال من صندوق اإلیضاحات ردا على أسئلة أعضاء المجلس وت

المناخ األخضر لمشروع معین، أوضح ممثل األمانة أنھ في حین تتباین درجة المرونة بناء على مدى اعتماد المؤسسة 

أخرى أن صندوق المعنیة، فإن مقترح التمویل المعتمد سینص على استخدام ھذه األموال. وأكد في إطار توضیح نقطة 

المناخ األخضر قد صرف أموال المنح والقروض على حد سواء. وعند الرد على بعض الشواغل فیما یتعلق بفرص 

إجراء حوار بین مجلسي صندوق التكیف وصندوق المناخ األخضر، أشار ممثل الصندوق إلى أن أجندة اجتماع مجلس 

جراء حوار سنوي مع قنوات تقدیم تمویل األنشطة المناخیة، وستتم الصندوق في أول یولیو/تموز اشتملت على بند بشأن إ

دعوة كل من صندوق التكیف وصندوقي االستثمار في األنشطة المناخیة وصندوق البیئة العالمیة والبنك الدولي 

شار إلى أن ومؤسسات أخرى للمشاركة فیھ. وأخیرا، فیما یتعلق بتحقیق التكامل واالتساق بین األمانتین والصندوقین، أ

مؤتمر األطراف قد وجھ مجلس صندوق المناخ األخضر بإعداد إطار لتحقیق التكامل واالتساق لیس فقط مع صندوق 

البیئة العالمیة، والھیئة التشغیلیة األخرى لآللیة المالیة، لكن أیضا القنوات األخرى لتقدیم تمویل األنشطة المناخیة. 

یارات على مجلس الصندوق تتعلق بعدة أمور منھا الترتیبات بین المجلسین، وعرضت أمانة صندوق المناخ األخضر خ
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وتقدیم الخدمات على المستوى الوطني، وعلى مستوى المشروع. وتعمل األمانة كذلك مع أمانات أخرى لتحقیق التعاون 

ممارسات من أجل تعزیز والتضافر في مجاالت التداخل، كالھیئات المعتمدة أو البرامج القطریة، بغرض تجمیع أفضل ال

التعاون. في سیاق تحقیق االتساق والتكامل، أشار أحد األعضاء إلى تقریر أصدره مؤخرا معھد الموارد العالمیة بعنوان: 

 1طراف". "مستقبل الصنادیق: استكشاف ھیكل تمویل األنشطة المناخیة متعدد األ

مجلس للمضي قدما في إیجاد روابط مع صندوق المناخ بصفة عامة، أشار النقاش إلى وجود نیة قویة بین أعضاء ال .81

األخضر. وكان ھناك دعم قوي للتعامل مع صندوق المناخ األخضر على أساس رسمي أكثر مما كان علیھ الحال في 

الماضي، مما یشیر إلى بعض الدعم للتفاوض بشأن التوصل إلى مذكرة تفاھم كي یحافظ الصندوق على استقاللھ. وثمة 

قلق بأن الحوار المقترح بشأن أجندة اجتماع صندوق المناخ األخضر في یولیو/تموز ستغلب علیھ العمومیة شعور بال

بحیث یتعذر معھ إجراء المناقشة المرغوبة، إذ ستتم كذلك دعوة ھیئات أخرى ممولة لألنشطة المناخیة. ولذلك، اُقترح 

لى الحصول على تفویض واضح من مؤتمر األطراف طلب إجراء اجتماع مسبق. كما اقترح أیضا أن یسعى المجلس إ

لبدء المفاوضات مع صندوق المناخ األخضر. وفي ھذا الصدد، أبلغ ممثل السكرتاریة أعضاء المجلس بضرورة تقدیم 

تقریر المجلس إلى مؤتمر األطراف في موعد أقصاه أغسطس/آب، قبل بدء االجتماع التالي للمجلس على الرغم من أن 

 تكمالھ بملحق یتم تقدیمھ في وقت الحق لبیان أیة جوانب إضافیة. باإلمكان اس

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر) والتقریر المحدث الذي قدمتھ السكرتاریة، AFB/B.29/6بعد النظر في الوثیقة ( .82

لب من من وثیقة تنظیم عمل صندوق المناخ األخضر، الط 34و  33)، ووفقا للفقرتین B.28/45بناء على القرار ( .أ
 الرئیس ونائبھ بمساعدة األمانة القیام بما یلي: 

I.  كتابة خطاب رسمي إلى الرؤساء المشاركین لصندوق المناخ األخضر یوجز مناقشات المجلس فیما یتعلق
بالروابط التشغیلیة مع صندوق المناخ األخضر، وبیان رغبة المجلس في المشاركة بفاعلیة في حوار منظم 

خ األخضر بھدف استكشاف اتخاذ خطوات ملموسة لتعزیز أوجھ التكامل واالتساق مع مجلس صندوق المنا
بین صندوق التكیف وصندوق المناخ األخضر، وطلب إجراء اجتماع ثنائي بین رئیس صندوق التكیف ونائبھ 

 والرؤساء المشاركین لصندوق المناخ األخضر خالل الدورة السادسة واألربعین للھیئات الفرعیة التفاقیة
 في بون، ألمانیا؛  2017األمم المتحدة اإلطاریة بشأن المناخ في مایو/أیار 

II.  حضور "حوار سنوي" یبدأه صندوق المناخ األخضر في االجتماع السابع عشر لمجلس إدارتھ في
 بغرض تعزیز أوجھ التكامل:  2017یولیو/تموز 

 یُطلب من السكرتاریة: .ب
I.  االستمرار في مناقشة األنشطة الملموسة في مجال التكامل واالتساق التي حددھا المجلس في القرار رقم

)B.25/26 مع أمانة صندوق المناخ األخضر؛ ( 
II.  القیام بالتشاور مع القیّم بإعداد تقییم للحلول العملیة للروابط القائمة بین صندوق التكیف وصندوق المناخ

 لمجلس للنظر فیھا في اجتماعھ الثالثین.األخضر، وعرضھا على ا
الطلب من الرئیس والسكرتاریة أن یرفعا تقریرا إلى المجلس في اجتماعھ الثالثین عن التقدم الذي تحقق في األنشطة  .ج

 الوارد وصفھا في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب).

(Decision B.29/40) القرار 

  

                                                      
1funds-the-of-http://www.wri.org/publication/future  
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  خطة العمل المعنیة بتعبئة المواردج. 

 ) في جلسة مغلقة. AFB/B.29/7عمل المعنیة بتعبئة الموارد (نظر المجلس في خطة ال .83

)، قرر مجلس إدارة AFB/B.29/7/Add.1) والوثیقة السریة الملحقة بھا (AFB/B.29/7بعد النظر في الوثیقة ( .84

 صندوق التكیف:

 )؛ AFB/B.29/7/Add.1الوارد في الوثیقة ( 2018 - 2017الموافقة على خطة العمل المعنیة بتعبئة الموارد للسنتین  .أ
  یُطلب من السكرتاریة: .ب

I.  القیام بالتشاور مع مجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد وإستراتیجیة تعبئة الموارد الخاصة باإلفصاح العام
 لفترة الفاصلة بین االجتماعین؛ بتنقیح ونشر الوثیقة خالل ا

II.  تنفیذ خطة العمل تحت إشراف وتوجیھ مجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد؛ 
III. .رفع تقریر سنوي للمجلس بشأن تنفیذ خطة العمل  

(Decision B.29/41) القرار 

 تنفیذ برنامج التأھب على جدول األعمال: 11البند 

الذي تم تناولھ بمزید من التفصیل واإلسھاب في الوثیقة عرض ممثل السكرتاریة اإلطار المقترح لبرنامج التأھب،  .85

)AFB/B.29/8.(  

ردا على األسئلة المتعلقة بكیفیة حصول العدید من الھیئات على دعم االعتماد، وعدد الھیئات التي تم اعتمادھا، ذكر ممثل  .86

إطالق برنامج التأھب ورشة عمل  ھیئة تنفیذ وطنیة معتمدة، وأن السكرتاریة عقدت منذ 25السكرتاریة أن ھناك حالیا 

إقلیمیة في كل من المناطق الجغرافیة الخمس لألمم المتحدة. وتواصلت الھیئة كذلك مع جمیع المندوبین المعتمدین لدى 

صندوق التكیف، وشاركت غالبیة البلدان النامیة في واحدة على األقل من ورش العمل. وردا على سؤال حول تعزیز 

ابط مع صندوق المناخ األخضر، قال إن الصندوق شارك في السنوات األخیرة على سبیل المثال في أوجھ التآزر والرو

ورشة عمل إقلیمیة لصندوق التكیف حول التأھب شاركت في استضافتھا مؤسسة ھاینریش بول والجماعة االقتصادیة 

مناخ األخضر والمجتمع المدني )، وأن األمانة ستواصل التعاون مع أمانة صندوق الECOWASلدول غرب أفریقیا (

 لتقدیم دعم بناء القدرات لكل من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة والھیئات الساعیة لطلب االعتماد. 

وأشیر كذلك إلى أنھ على الرغم من طرح السكرتاریة لخطة جیدة أظھرت قیمة برنامج التأھب، كانت ھناك أوجھ تآزر  .87

رى، كصندوق المناخ األخضر وصندوق البیئة العالمیة، مما یجعل من السھل للبلدان محتملة عدیدة ألنشطة الصنادیق األخ

فھم طبیعة تمویل األنشطة المناخیة وإمكانیة الحصول علیھ، ویمكن أن یكون ذلك مفیدا عند توجیھ الدعم للبلدان الساعیة 

ھم عدم إثقال كاھل الھیئات بالمتطلبات لطلب االعتماد. ولوحظ أیضا أنھ في ضوء المبالغ الصغیرة ذات الصلة، من الم

اإلضافیة لرفع التقاریر. وستتجلى نواتج برامج التأھب في المشروعات الجاري إعدادھا، والھیئات المعتمدة، ولذلك یمكن 

 رصد نجاح برنامج التأھب من خالل المسوحات االستقصائیة أو أوجھ التفاعل األخرى مع أصحاب المصلحة. 
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لقلق حول الحاجة لتعدیل االتفاقات القانونیة بین المجلس وھیئات إدارة التنفیذ ووثائق المشروعات. أعرب البعض عن ا .88

ویجري بصفة دائمة تعدیل شكل ومتطلبات وثائق المجلس عندما ال تفھم جمیع البلدان اإلجراءات بشكل كامل. وعلى 

سكرتاریة النظر بتأن فیما إذا كانت التغییرات الرغم من أھمیة إجراء تلك التغییرات عند تغیر الظروف، طلب من ال

 ضروریة حقا. 

وردا على مسألة متطلبات اإلبالغ اإلضافیة بالنسبة لھیئات إدارة التنفیذ، قال ممثل من السكرتاریة إن ذلك یشكل مسألة  .89

كرتاریة بتبسیط متطلبات مھمة تُؤخذ بعین االعتبار في تصمیم ھذه المتطلبات. ولتفادي تعقید إجراءات اإلبالغ، قامت الس

اإلبالغ للمشروعات التي یجري تنفیذھا من خالل منح التأھب. وردا على سؤال حول ما إذا كانت صعوبة فھم إرشادات 

ونماذج الصندوق قد تسببت في حدوث أي تأخیر في اعتماد الھیئات المعنیة أو الموافقة على المشروعات، قال المدیر 

لة ما إذا كانت ھذه النماذج واإلرشادات یجري استخدامھا تجاوزت النظر في برنامج التأھب، المؤقت للسكرتاریة إن مسأ

وتتعلق بإمكانیة الوصول التشغیلي إلى موارد الصندوق. ومن منظور خبرة السكرتاریة، فإن فھم ھذه النماذج واإلرشادات 

ضیق الوقت الالزم إلعداد المشروعات لیس باألمر الصعب؛ وعلى العكس من ذلك، كانت حاالت التأخیر تتعلق ب

 والظروف الخاصة بالبلدان ذات الصلة. ولم تكن ھناك شكاوى حول صیغة الوثائق. 

قال رئیس المجلس إن الصندوق بحاجة إلى تبسیط إجراءاتھ وتخفیف أعباء اإلبالغ، وإن كان ال یزال یتعین علیھ ضمان  .90

یئات المعنیة معاییره المالیة والتعاقدیة. وقد یكون مفیدا إعطاء مزید من أن یوافق على المقترحات الجیدة، وأن تتبع الھ

اإلرشادات بشأن صیاغة المقترحات. عالوة على ذلك، ناقشت لجنة استعراض المشروعات والبرامج إمكانیة خفض حجم 

 المقترحات مما یسھل تقدیم الطلب ومراجعتھ. 

 مجلس إدارة صندوق التكیّف: قرر .91

 )؛ AFB/B.29/8الموافقة على إطار برنامج التأھب كما ورد في الوثیقة ( .أ
 یُطلب من السكرتاریة: .ب

I.  تنفیذ مزید من الخطوات لدمج برنامج التأھب في عملیات وسیاسات وإرشادات وخطة عمل وموازنة صندوق
 التكیف؛ 

II. ت لمراجعة المشروعات تحدیث السیاسات واإلرشادات التشغیلیة الخاصة بصندوق التكیف لتشمل إجراءا
 والموافقة علیھا في إطار برنامج التأھب كي ینظر فیھا المجلس في اجتماعھ الثالثین؛

III.  تحدیث إطار النتائج الخاص ببرنامج التأھب كي یتسق مع اإلستراتیجیة متوسطة األمد لصندوق التكیف عند
 اكتمالھا؛ 

IV.  اإلدارة المستند إلى النتائج بصندوق التكیف تحدیث إطار النتائج الخاص ببرنامج التأھب وفقا لنظام
ویشمل ذلك تحدیث نموذج تقریر  وإستراتیجیة إدارة المعرفة كي ینظر فیھا المجلس في اجتماعھ الثالثین.

أداء المشروعات لدى صندوق التكیف لتمكین ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة من بیان وتقییم خبراتھا ودروسھا 
منح التأھب والمنافع المضافة الناشئة عن المنح المقدمة لھیئات التنفیذ بغرض تحقیق المستفادة من استخدام 

 النواتج أو النتائج المرغوبة من مشروعات/برامج صندوق التكیف؛ 
V.  تحدیث االتفاقیة القانونیة الموحدة لمنح التأھب للنظر فیھا من جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة بین

 عشرین والثالثین؛ االجتماعین التاسع وال
VI.  تحدیث سیاسة صندوق التكیف الخاصة بتأخر تنفیذ المشروعات/البرامج كي تشمل أحكاما للمسائل اإلجرائیة

المتصلة ببدء المشروع وتقدیم تقاریر األداء والتقییم، وطلبات تمدید المشروعات في إطار برنامج التأھب 
 بین االجتماعین التاسع والعشرین والثالثین؛ للنظر فیھا من جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة 
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VII.  إبالغ ھیئات إدارة التنفیذ بضرورة إرسالھا إخطارا ببدء المشروع وإخطارا بإنجازه، ورفع تقریر إلى
السكرتاریة بشأن رصد وتقییم المشروعات في إطار برنامج التأھب باستخدام النماذج الملحقة بالوثیقة 

)AFB/B.29/8 ؛( 
VIII. ي تنفیذ برنامج التأھب وفقا لإلطار المتفق علیھ. المضي قدما ف 

(Decision B.29/42) القرار 

المسائل الُمثارة من الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  على جدول األعمال: 12البند 

األطراف في بروتوكول كیوتو  ) والدورة الثانیة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماعCOP22بشأن تغیر المناخ (

)CMP 12) والدورة األولى من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاقیة باریس ،(CMA 1 .( 

) التي استعرضت القرارات الرئیسیة المؤثرة على عمل AFB/B.29/Inf.8عرض المدیر المؤقت للسكرتاریة الوثیقة ( .92

، CMP.12/1، و CMA.1/1، و CP.22/1صندوق التكیف التي اُتخذت في مؤتمر مراكش بشأن تغیر المناخ: القرارات 

 . CMP.12/2و 

مجلس القیام بھ في أعقاب تلك القرارات. وسیجري إعداد التقریر التالي ذكر الرئیس أن ھناك الكثیر الذي ینبغي على ال .93

لمؤتمر األطراف في الفترة الفاصلة بین االجتماعین، وسیتضمن عدة أمور منھا الوضع المالي للصندوق، والروابط مع 

 صندوق المناخ األخضر، والجھود المبذولة لتعبئة الموارد. 

أُشیر إلى أنھ سیتم تعمیم الورقة الفنیة الخاصة باالستعراض الثالث لصندوق التكیف، التي ستعدھا أمانة مؤتمر اتفاقیة  .94

األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بالتعاون مع سكرتاریة الصندوق، على أعضاء المجلس، وأُشیَر كذلك إلى أنھ 

 قییم األول للصندوق. من المفید تضمین بعض المعلومات من الت

وردا على سؤال حول محتوى الورقة الفنیة، قالت ممثلة أمانة مؤتمر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ إنھ  .95

تمت دعوة األطراف واألطراف المعنیة األخرى لتقدیم مرئیاتھا حول الشروط المرجعیة الخاصة باستعراض الصندوق 

ضا فرصة لألطراف لتقدیم مقترحات فیما یتعلق بالورقة الفنیة. كما أكدت أن األمانة لیست مخولة التي یمكن أن تتیح أی

 بعرض الورقة الفنیة على مجلس صندوق التكیف. 

وردا على سؤال حول دور لجنة التكیف، قال المدیر المؤقت للسكرتاریة إن السكرتاریة شاركت في اجتماعات عدیدة  .96

ب، كما شاركت في المنتدى السنوي للتكیف، وكانت متواجدة في مجموعة العمل المعنیة بالخطط للجنة التكیف بصفة مراق

الوكنیة للتكیف. وللجنة التكیف تفویض واسع لضمان التعاون بین مختلف الھیئات ذات الصلة بالتكیف، ویجري سنویا 

وق التكیف في تمویل أنشطة التكیف وطرق ربطھ بالتفویضات المختلفة لھذه الھیئات. وتتركز المدخالت الرئیسیة لصند

  الوصول المباشر إلى موارد صندوق التكیف، كإمكانیة الحصول المباشر على الموارد من الصندوق.

) طالبتا الفریق العامل المخصص المعني باتفاقیة باریس CP.22/1من القرار ( 15و  14وأشیر كذلك إلى أن الفقرتین  .97

والمؤسسیة، والسیاسات الوقائیة، وأسالیب العمل الخاصة بصندوق التكیف لخدمة اتفاقیة  بمعالجة الترتیبات اإلداریة
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باریس، ودعت األطراف المعنیة إلى تقدیم آرائھا ومرئیاتھا في ھذا الصدد. وردا على استفسار عما إذا كانت تلقى أیة 

ھا من خالل نظام مؤتمر اتفاقیة األمم المتحدة آراء، قال المدیر المؤقت للسكرتاریة إنھ سیتم نشر اآلراء التي تم تلقی

 اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

 بھذا التقریر. أحاط المجلس علما .98

 االتصاالت والتوعیة على جدول األعمال: 13البند 

ماع رفع ممثل السكرتاریة تقریراً عن أنشطة االتصاالت الخاصة بالسكرتاریة في الفترة الفاصلة بین االجتماعین منذ االجت .99

السابق للمجلس، وكذلك بعض البرامج المزمع تنفیذھا في العام المقبل. واستھل حدیثھ ببیان أن إستراتیجیة االتصاالت 

عكست نھجا منسقا یتألف من ثالثة مستویات، یضم محتوى موقع اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي والتوعیة. ویمثل 

مر من المحتوى الجدید لتزوید القراء بالمعلومات ومساندة موقع تفاعلي وإمكانیة محتوى موقع اإلنترنت قاعدة ذات تدفق مست

البحث. ثم ُعرضت الموضوعات التي أُعدت لمحتوى موقع اإلنترنت على وسائل التواصل االجتماعي. وأنتجت أنشطة 

إخباریة یمكن عرضھا من  التوعیة، التي تتألف من أمور كتنظیم الفعالیات وعرض الملصقات وتوزیع المنشورات، قصصا

 خالل القناتین األخریین. ویتحقق التوافق بین المستویات الثالثة كي تعمل معا في تناغم فیما بینھا. 

بیانا صحفیا؛ وثالث موضوعات  15خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، تألف محتوى الموقع اإللكتروني الجدید من:  .100

لى ثالث لغات؛ وخمسة أشرطة فیدیو، منھا اثنان عن المیاه والمساواة بین الجنسین للمستفیدین من المشروعات تُرجمت إ

لمؤتمر مراكش؛ وعرضا عاما محدثا عن الصندوق؛ ومنشورات بثالث لغات عن سبل الحصول المباشر على الموارد؛ 

داد مشاھدات ومواقع إلكترونیة صغرى بخصوص مؤتمر مراكش؛ ومقاالت مصورة. ووفقا لإلحصاءات، ازدادت أع

% عن الفترة نفسھا في العام الماضي، مما یشیر إلى استمرار 30%، كما ارتفع عدد الزوار المختلفین 17الصفحات 

 النمو. 

وعلى صعید وسائل التواصل االجتماعي، فإن اإلستراتیجیة تھدف إلى نشر مقاالت أكثر تشویقا وجراءة وتواترا وموجھة  .101

لحاجة الملحة للتصدي لتغیر المناخ. كما تسعى إلى إبراز الصندوق باعتباره مبتكرا بحیث تبرز مشروعات الصندوق وا

ورائدا متبصرا في مجال التكیف وتمویل األنشطة المناخیة. وكان استخدام الصور في المقاالت عنصرا أساسیا. وقد 

من المتوقع أن یصل عدد متابعي  ازدادت أنشطة وسائل التواصل االجتماعي كذلك خالل ھذه الفترة؛ فعلى سبیل المثال،

آالف شخص، وھو أنجاز رائع من شأنھ تعزیز مصداقیة الصندوق. وشھد النشاط على موقعي تویتر  7تویتر قریبا إلى 

وفیسبوك ارتفاعا كبیرا خالل مؤتمر مراكش. باإلضافة إلى ذلك، أظھرت دراسة حدیثة أن صندوق التكیف حل في 

جھة مؤثرة تتحدث عن "التدابیر المناخیة" على توتیر، متفوقة على العدید من  100ر المرتبة التاسعة من بین أكث

 المنظمات ذائعة الصیت كصندوق البیئة العالمیة وغرینبیس ومنظمة الحفظ الدولیة.

اشتملت أنشطة التوعیة خالل ھذه الفترة على إعداد ملصقات ومواد مطبوعة ومنتجات تحمل شعارا للصندوق للفعالیات  .102

والمعارض، وإعداد مواد إعالمیة موجھة ونقاط حدیث وخطب للفعالیات، وتنسیق المقابالت الصحفیة، وتحدیث قوائم 
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توزیع البرید اإللكتروني، ودعم ورش العمل، والفعالیات الجانبیة، وعروض تحظى بتغطیة إعالمیة كبیرة. وقد تضمنت 

ا مصغرا مخصصا یغطي كافة أنشطة الصندوق المتعلقة عناصر التوعیة الخاصة بمؤتمر مراكش: موقعا إلكترونی

باالجتماع تلقى العدید من اآلراء والزوار؛ ومعرضا لوسائل متعددة یضم صورا لمشروعات كبیرة وفیلمي فیدیو بشأن 

ة المساواة بین الجنسین والمیاه جرى عرضھما طوال فترة المؤتمر وأعادت المنظمات الرئیسیة المعنیة بالمناخ، كأمان

مؤتمر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، نشرھما على وسائل التواصل االجتماعي؛ وتدفقا مستمرا من 

البیانات الصحفیة والمقاالت المنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي والصور طوال فترة االجتماع إلحاطة الجمھور 

عالیة جانبیة حول أنشطة الزراعة العائلیة/المجتمعیة، وأول فعالیة محوریة علما بأنشطة الصندوق وما یحرزه من تقدم، وف

للصندوق في اجتماع مؤتمر األطراف التي حظیت بحسن القبول. تجدر اإلشارة إلى أن نشر أھداف الصندوق قبل 

فاقیة باریس قد أثبت ملیون دوالر وأھداف الصندوق المتعلقة بات 80االجتماع، بما في ذلك الھدف المتعلق بتعبئة مبلغ 

فعالیتھا الشدیدة. كما حظیت السكرتاریة بأعلى تصنیف لالستدامة وھو "التصنیف األخضر" من مؤتمر اتفاقیة األمم 

المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ للعام الثاني على التوالي لجھودھا للعمل بدون استخدام الورق في الفعالیة الجانبیة 

 ھما خالل المؤتمر الثاني والعشرین للمناخ. والمعرض اللذین نظمت

مقاال على وسائل اإلعالم تناولت صندوق التكیف خالل الفترة من أكتوبر/تشرین األول  50أظھرت اإلحصاءات أن ھناك  .103

% منھا كان إیجابیا، وكانت كلمات البحث الرئیسیة التالیة "إمكانیة الحصول 98، وأن 2016وحتى دیسمبر/كانون األول 

 مباشر على الموارد"، و"االبتكار"، و"نجاح مشروعات التكیف" من األكثر استخداما فیھا. ال

واستشرافا للفعالیات المقبلة، أبلغ ممثل السكرتاریة المجلس أنھ سیتم تنظیم فعالیة جانبیة خالل مؤتمر بون لتغیر المناخ  .104

المقترحة للذكرى العاشرة لتأسیس الصندوق في ، وقدم عرضا عاما عن االحتفاالت 2017المزمع عقده في مایو/أیار 

التي ستشتمل على إصدار على شبكة اإلنترنت ومطبوع، وفعالیة خاصة لالحتفال بمنجزات  2017نوفمبر/تشرین الثاني 

 الصندوق على مدى السنوات العشر الماضیة. 

ردا عن سؤال حول أنشطة في أعقاب العرض اإلیضاحي، أجاب ممثل السكرتاریة على أسئلة أعضاء المجلس. و .105

االتصاالت والتوعیة التي اضطلعت بھا ھیئات إدارة التنفیذ على أرض الواقع، أشار إلى أن الفریق عمل بصورة وثیقة 

مع برنامج التأھب للترویج لورش عملھا وأنشطتھا، ومع ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة إلعداد موضوعات وفیدیوھات حول 

، مشیرا إلى أن 2018آخر عن السكرتاریة عن استفسار حول مجمل موازنة االتصاالت لعام  المشروعات. وأجاب ممثل

الموازنة الرئیسیة للسكرتاریة وموازنة برنامج التأھب ضمت مكونات لالتصاالت؛ وأن الموازنة الرئیسیة للسكرتاریة 

المطبوعات واألخبار بصورة منتظمة، غطت االستعانة باستشاریین لمدد قصیرة لتنفیذ إستراتیجیة االتصاالت، ونشر 

والقنوات الرقمیة والفعالیات، وإعداد مطبوعة الحتفاالت الذكرى العاشرة لتأسیس الصندوق، في حین غطت موازنة 

برنامج التأھب المطبوعات واألنشطة الخاصة بھ. وأخیرا، أُشیر إلى أن المنشورات وموضوعات المشروعات قد صدرت 

إلنجلیزیة واإلسبانیة، وأن الموضوعات المنشورة بلغات ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة والمستفیدین باللغات الفرنسیة وا

 حظیت بعدد أكبر بصورة ملحوظة من الزیارات. 

  إدارة صندوق التكیف علما بالعرض اإلیضاحي حول االتصاالت والتوعیة. أخذ مجلس .106
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 االستئماني وتحویل وحدات التخفیض المعتمد لالنبعاثات إلى أموالالموقف المالي للصندوق  على جدول األعمال: 14البند 

قدم ممثل القیّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق االستئماني التابع لصندوق التكیف وعملیة تحویل وحدات  .107

ندوق االستئماني (الص AFB/EFC.20/6) إلى أموال، على النحو الوارد في الوثیقة CERsالتخفیض المعتمد لالنبعاثات (

(عرض إیضاحي للقیّم: تحدیث عن وضع  AFB/B.29/Inf.4التابع لصندوق التكیف: تقریر مالي من إعداد القیّم)، و 

الموارد وعملیة تحویل وحدات التخفیض المعتمد لالنبعاثات إلى أموال). وانضم إلیھ ممثل آخر للقیّم لفترة قصیرة في 

 عام على معامالت االتجار األخیرة في وحدات التخفیض المعتمد لالنبعاثات. االجتماع عبر اسكایب إلعطاء عرض 

ملیون دوالر من مبیعات وحدات  197.1ملیون دوالر، منھا  631.9منذ بدایتھا، بلغ إجمالي إیرادات صندوق التكیف  .108

ل دخل من االستثمار من مالیین دوالر في شك 7ملیون دوالر من التبرعات، و  422.8التخفیض المعتمد لالنبعاثات، و 

ملیون دوالر بنھایة  234.4وقد ارتفع حجم األموال المتاحة للموافقات على المشروعات والبرامج الجدیدة إلى  القیّم.

ومنذ االجتماع الثامن والعشرین للمجلس، تم  ملیون دوالر. 85دیسمبر/كانون األول نتیجة لتلقي تبرعات إضافیة قدرھا 

ملیون یورو)،  6.25ملیون یورو) وإقلیم فالندر ( 2.50اتفاقیات التبرعات مع منطقة عاصمة بروكسل (التوقیع على 

  ملیون كرونا سویدیة). 200ملیون یورو)، والسوید ( 50وألمانیا (

دة استمرت مبیعات وحدات التخفیض المعتمد لالنبعاثات بین الحین واآلخر بوتیرة متواضعة، على الرغم من استمرار زیا .109

وبلغ متوسط أسعار مبیعات وحدات  المعروض منھا في األسواق والضعف الشدید في الطلب من جانب المشترین.

، وھو أعلى بصورة كبیرة 2017دوالر إلى اآلن في السنة المالیة  1.75التخفیض المعتمد لالنبعاثات التي قام بھا القیّم 

 یورو.  0.30عن أسعار السوق السائدة البالغة 

أبلغ ممثل القیّم المجلس أن القیّم یضطلع بإجراءات داخلیة لمتابعة قرار المجلس ومؤتمر األطراف لتمدید تفویض كما  .110

 . 2017القیّم عند انتھائھ في نھایة مایو/أیار 

 بالتقریر الذي قدمھ القیّم. علمامجلس إدارة صندوق التكیف  أحاط .111

 مجتمع المدنيالحوار مع منظمات ال على جدول األعمال: 15البند 

 بالتقریر الحالي التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. المرفق الرابعیتضمن  .112

  فصاعدا 2017مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  على جدول األعمال: 16البند 

اجتماعھ الثالثین خالل الفترة بدعوة من الرئیس، ذّكر ممثل السكرتاریة أن المجلس قرر في اجتماعھ السابع والعشرین عقد  .113

 في بون، ألمانیا. 2017أكتوبر/تشرین األول  13إلى  10من 

 مجلس إدارة صندوق التكیّف: قرر .114
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 في بون، ألمانیا؛ 2018مارس/آذار  23إلى  20أ. عقد اجتماعھ الحادي والثالثین في الفترة من 

 في بون، ألمانیا؛ 2018توبر/تشرین األول أك 12إلى  9ب. عقد اجتماعھ الثاني والثالثین في الفترة من 

(Decision B.29/43) القرار 

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك على جدول األعمال: 17البند 

 ولم تتم إثارة أیة مسائل أخرى. لفت الرئیس االنتباه إلى مدونة السلوك التي نشرھا الصندوق على موقعھ اإللكتروني. .115

 مسائل أخرى على جدول األعمال: 18البند 

 مدیر جدید لسكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیفأ. تعیین 

انتقل االجتماع إلى جلسة مغلقة للسماح بالمناقشة بین أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین فیما یتعلق بعملیة تعیین المدیر  .116

تین، أحالت . وبعد وضع قائمة مختصرة بأسماء المرشحین وعقد مقابل2016الجدید للسكرتاریة التي بدأت في سبتمبر/أیلول 

 لجنة إجراء المقابالت االختیار األخیر للمدیر إلى مجلس إدارة صندوق التكیف. 

 مجلس إدارة صندوق التكیف اختیار السید میكو أولیكاینن مدیرا لسكرتاریة المجلس.  قرر .117

 ) Decision B.29/44القرار (

 لع إلى العمل معھ في منصبھ الجدید. أشار الرئیس إلى أن المجلس ساند بقوة اختیار السید أولیكاینن ویتط .118

ب. الحوار مع السیدة أنوكو إیشي، رئیسة سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف والمسؤول التنفیذي األول/رئیس صندوق البیئة 
 العالمیة

یس دعا رئیس المجلس السیدة أنوكو إیشي، رئیس سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف والمسؤول التنفیذي األول/رئ .119

  صندوق البیئة العالمیة، إللقاء كلمة أمام المجلس.

بدأت السیدة إیشي كلمتھا باإلشادة بالتقدم الھائل الذي حققھ الصندوق منذ زیارتھا األخیرة لھ قبل عام، وخاصة في ضوء  .120

ملیون دوالر في  80التسلیم بأن الصندوق "یجب" أن یخدم اتفاقیة باریس وتحقیق الھدف المتعلق بتعبئة الموارد البالغ 

یون دوالر، وھو رقم كبیر، واالحتفال المقبل بالذكرى السنویة العاشرة مل 358مراكش. ومع بلوغ محفظة عملیاتھ 

إلنشائھ، فإن الوقت مناسب للمجلس للنظر في شكل المستقبل الذي یجب علیھ رسمھ جنبا إلى جنب مع صندوق البیئة 

 العالمیة، وخاصة في ضوء نظر المجلس في إستراتیجیتھ متوسطة األمد في االجتماع الحالي. 
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تنمت الفرصة لتحدید النھج الجدید الذي یقترح صندوق البیئة العالمیة للعملیة السابعة عشرة المقبلة لتجدید موارده ثم اغ .121

)GEF-7 ویأتي ذلك في وقت حرج: حیث تقل الموارد وتعظم التحدیات. ومن ثم، اقترح صندوق البیئة العالمیة االنتقال .(

ھج أكثر انتقائیة في دعم المشروعات، وإلى تجربة نموذج جدید لتقدیم الخدمات بعیدا عن نھج العمل بالطرق المعتادة إلى ن

یھدف إلى معالجة العوامل االقتصادیة األساسیة للتدھور البیئي. ومع األخذ بعین االعتبار التفویض الشامل لصندوق البیئة 

ر األراضي والمیاه الدولیة والمواد العالمیة الذي ال یغطي تغیر المناخ فحسب ولكن أیضا التنوع البیولوجي وتدھو

الكیماویة والنفایات، ستتركز العملیة السابعة لتجدید موارد صندوق البیئة العالمیة على إحداث فارق في البرامج الخمسة 

ن عشر المؤثر التي تشتمل على تغییر أنظمة الطاقة، واستعادة األراضي الطبیعیة، واألنظمة الغذائیة، وأمن البیئة، والمد

 المستدامة؛ والتمویل األخضر المراعي للبیئة؛ والبنیة التحتیة الخضراء ومصائد األسماك المستدامة. 

تسلیما بأن االنتقائیة في الموافقات على المشروعات تنطوي على خطر تقویض التزام البلدان المعنیة، أجرى صندوق  .122

المؤثرة ، حیث قام بدراسة وثائق كالمساھمات الوطنیة  البیئة العالمیة تقییما للطلب قبل تحدید برامجھ الخمسة عشر

لمكافحة تغیر المناخ وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لرؤیة ما تبحث عنھ البلدان المعنیة. عالوة على ذلك، 

 وبغض النظر عن الطلب القطري، لم یتسن إجراء بعض البرامج المھمة مع التحالفات متعددة أصحاب المصلحة بدون

توفر شكل من أشكال القیادة؛ ومن المھم إشراك الحكومات وقطاع األعمال والمجتمع المدني في إنشاء منصات إقلیمیة 

وعالمیة متعددة أصحاب المصلحة یمكن للبلدان عندھا االنضمام إلیھا. وتركزت البرامج الخمسة عشر المؤثرة على 

لعالمیة ببساطة دمجھا معا باستخدام موارده، ودعوة البلدان المنصات الناشئة بالفعل التي اقترح صندوق البیئة ا

 لالضطالع بدورھا. 

 وفي أعقاب كلمتھا المبدئیة، أجابت السیدة إیشي على عدد من األسئلة والتعلیقات التي أثارھا أعضاء المجلس.  .123

ة لمزاولة األعمال ھي أن وفیما یتعلق بإشراك قطاع األعمال، أشارت إلى أن أحد األسباب وراء اقتراح طریقة جدید .124

نموذج العمل بالطرق المعتادة لیس مناسبا الجتذاب قطاع األعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ذلك. وأن 

النھج الحالي لتخصیص األموال لكل بلد على حدة من خالل اتفاق حسب مجال التركیز، وأحیانا من خالل إحدى الھیئات 

ع اغتنام الفرص المتاحة لتبني نھج أوسع نطاقا ومتعدد أصحاب المصلحة في وقت مبكر. ولذلك، یقلل مبالغ التمویل ویمن

تمثلت الفكرة في إنشاء أو االنضمام إلى منصات متعددة أصحاب المصلحة للتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

) والمدن Bonn Challengeرتا تحدي بون (المدني في وقت مبكر؛ وثمة مثاالن جیدان على مثل ھذه المنصات ھما مباد

). إال أنھ نظرا لوجود العدید من الصنادیق المتنافسة في مجال تمویل األنشطة المناخیة، فمن C40 citiesاألربعین (

 األھمیة بمكان لكل صندوق أن یحدد أھدافھ وما یتمتع بھ من مزایا فریدة. 

لسیدة إیشي إلى أن التأثیر أكثر أھمیة من التمویل المشترك نفسھ. وفیما یتعلق بموضوع التمویل المشترك، أشارت ا .125

وتھدف البرامج إلى إحداث آثار مختلفة، ویمكن االستفادة من مختلف القوى لتحقیقھا كأسواق رأس المال والحكومة. 

تأثیره.  وأضافت أن تحدید ھدف وحید للتمویل المشترك یعد لذلك غریبا، خاصة وأن ھناك طرقا مختلفة الحتساب

ملیون دوالر من صندوق البیئة  2وأعطت مثاال عن الصندوق الذي أنشئ مؤخرا لحمایة الغابات بتبرعات قدرھا 

ملیون دوالر من حكومة النرویج. ونظرا ألن القصد كان اللجوء  100ملیون دوالر من شركة یونیلیفر، و  25العالمیة، و 
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لخاص، فكیف یمكن حساب عنصر التمویل المشترك؟ عالوة على ذلك، إلى أسواق رأس المال لتعبئة أموال القطاع ا

سیكون صعبا للغایة الحصول على تمویل من القطاع الخاص لمشروع لھ التأثیر نفسھ في منطقة األمازون، ولكن قد یكون 

جمیع ھذا المشروع مھما للغایة. ولكل مشروع معالم خاصة بھ، ولذلك فإن وجود ھدف وحید للتمویل المشترك ل

المشروعات قد ال یكون مناسبا. غیر أن التمویل المشترك یحظى بأھمیة كبیرة للمانحین الذین یستخدمونھ للحصول على 

 دعم سیاسي، وظل صندوق البیئة العالمیة مراعیا لھذا االعتبار. 

ترحھا صندوق البیئة وفي ردھا، قدمت السیدة إیشي كذلك عددا من التوضیحات فیما یتعلق بالبرامج الجدیدة التي یق .126

العالمیة. وشكلت ھذه البرامج تحوال بعیدا عن العمل بمعزل عن اآلخرین إلى تبني نھج أكثر شموال، حیث ترمي إلى دفع 

البلدان للتفكیر حول كیف یمكنھا توظیف الموارد المخصصة لھا لتحقیق منافع مشتركة. وشكل ھذا التغییر تحدیا ھائال 

 ى العمل بمعزل عن بعضھم بعضا. نظرا العتیاد الجمیع عل

وفي إطار تناولھا لالدعاء القائل بأن القطاع الخاص لم یكن مھتما حقا بأنشطة التكیف مقابل أنشطة التخفیف، أشارت  .127

السیدة إیشي إلى أن المخاطر البیئیة الخمسة اُعتبرت مرتفعة من حیث إمكانیة حدوثھا وتأثیرھا، وذلك خالل االجتماع 

. ولذلك، ھیمن الخطر البیئي على 2017د في دافوس في ینایر/كانون الثاني السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي الذي ُعق

أعوام عندما كانت  10تصور المخاطر لدى مؤسسات األعمال، وھو ما یتناقض بشكل صارخ مع ما كان علیھ الحال قبل 

العالمي للتنمیة  المخاطر االقتصادیة والجیوسیاسیة ھي المخاطر الرئیسیة. وفي الوقت نفسھ، أصدر مجلس األعمال

المستدامة في دافوس تقریرا أشار فیھ إلى أن أھداف التنمیة المستدامة مثلت فرصة تاریخیة لقطاع األعمال تنطوي على 

تریلیون دوالر سنویا في قطاعات الطاقة والمدن واألغذیة والزراعة والصحة  12إمكانات استثماریة ال تقل عن 

 والرفاھة. 

ق حول تقریر جدید لمعھد الموارد العالمیة بعنوان "مستقبل الصنادیق: استكشاف ھیكل تمویل أشارت أیضا إلى تعلی  .128

األنشطة المناخیة متعدد األطراف"، حیث اتفقت على أنھ یمكن أن یكون مصدرا لمدخالت جیدة بشأن مستقبل تمویل 

 األنشطة المناخیة. 

التعاون بین صندوق البیئة العالمیة وصندوق التكیف، اختتمت السیدة إیشي كلمتھا بطرح بعض األفكار حول فرص   .129

مشیرة إلى أن موقف صندوق البیئة العالمیة األكثر شموال حول االستدامة یتیح لھ إمكانیة تغطیة العدید من مسائل القدرة 

كار وتحدي على الصمود أمام التغیرات المناخیة في برامجھ، التي ترى أنھا فرصة للعمل معا. ومن المھم كذلك االبت

 الوضع الراھن: فالصندوقان یجب أن یتحدى بعضھما بعضا على نحو یتسم باالبتكار والجراءة. 

  أعرب الرئیس عن شكره للسیدة إیشي على مساھمتھا في االجتماع. .130

 اعتماد التقریر على جدول األعمال: 19البند 

 في أعقاب اجتماعھ التاسع والعشرین.اعتمد المجلس التقریر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین  .131
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 اختتام االجتماع على جدول األعمال: 20البند 

 .2017مارس/آذار  17مساًء في  5:35أعلن رئیس المجلس اختتام االجتماع في الساعة  .132
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 المرفق األول

 قائمة بالحاضرین في االجتماع التاسع والعشرین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 األعضاء

 المجموعة البلد االسم

Mr. Ibila Djibril أفریقیا بنن 

Mr. Albara E. Tawfiq  آسیا والمحیط الھادئ العربیة السعودیةالمملكة 

Mr. Mirza Shawkat Ali آسیا والمحیط الھادئ بنغالدیش 

Ms. Monika Antosik  
 

 أوروبا الشرقیة بولندا

Mr. Aram Ter-Zakaryan أوروبا الشرقیة أرمینیا 

Mr. Lucas Di Pietro Paolo أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي األرجنتین 

Mr. Victor Viñas أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي الجمھوریة الدومینیكیة 

Mr. Antonio Navarra بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى إیطالیا 

Mr. Michael Jan Hendrik Kracht األطراف المدرجة في المرفق األول ألمانیا 

Ms. Tove Zetterström-Goldmann في المرفق األولاألطراف المدرجة  السوید 

Ms. Patience Damptey األطراف غیر المدرجة في المرفق األول غانا 

Mr. Naresh Sharma أقل البلدان نمواً  نیبال 

Mr. Samuela Lagataki بلدان الجزر الصغیرة النامیة فیجي 

 

 األعضاء المناوبون

 المجموعة البلد االسم

Mr. Mohamed Zmerli أفریقیا تونس 

Mr. Ahmed Waheed آسیا والمحیط الھادئ ملدیف 

Mr. Naser Moghaddasi آسیا والمحیط الھادئ إیران 

Ms. Ardiana Sokoli أوروبا الشرقیة ألبانیا 

Ms. Umayra Taghiyeva أوروبا الشرقیة أذربیجان 

Ms. Yadira González Columbié أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي كوبا 
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Mr. Philip Weech أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي بربادوس 

Ms. Sylviane Bilgischer بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى بلجیكا 

Mr. Marc-Antoine Martin األطراف المدرجة في المرفق األول فرنسا 

Ms. Aida Velasco Munguira األطراف المدرجة في المرفق األول أسبانیا 

Ms. Margarita Caso Chavez األطراف غیر المدرجة في المرفق األول المكسیك 

Mr. Chebet Maikut أقل البلدان نمواً  أوغندا 
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المعتمد بتقریر االجتماع التاسع والعشرین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 افتتاح االجتماع. .1

 انتخاب كبار المسؤولین .2

 رئیس المجلس ونائبھ .نقل مھام  .3

 المسائل التنظیمیة: .4

 اعتماد جدول األعمال .أ

 تنظیم العمل. .ب

 تقریر عن أنشطة رئیس المجلس المنتھیة والیتھ. .5

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة. .6

 تقریر ھیئة االعتماد. .7

 تقریر االجتماع العشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن: .8
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 مقترحات المشروعات / البرامج .د
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 خیارات وظیفة التقییم واآلثار المترتبة على التكالیف .أ

  التغییرات الجوھریة في المشروعات التي یمولھا الصندوق .ب
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الروابط والصالت المحتملة بین الصندوق  مناقشة إستراتیجیة بشأن األھداف والخطوات اإلضافیة للصندوق. .ب
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 خطة العمل المعنیة بتعبئة الموارد. .ج
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 ).CMA 1اقیة باریس (والدورة األولى من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتف

 االتصاالت والتوعیة. .13
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 الموقف المالي للصندوق االستئماني وتحویل وحدات التخفیض المعتمد لالنبعاثات إلى أموال. .أ

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .15

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك. .16
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الحوار مع السیدة أنوكو إیشي، رئیسة سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف والمسؤول التنفیذي  .ب

 األول/رئیس صندوق البیئة العالمیة

 اعتماد التقریر. .19

 اختتام االجتماع. .20
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 المرفق الثالث

 2018والسكرتاریة والقّیم للسنة المالیة  الموازنات المعتمدة للمجلس

تاریخ الموافقة    جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي
تاریخ الموافقة  التقدیر على المشروع

 على المشروع

السنة المالیة       
2017 

السنة المالیة  
2017 

السنة المالیة 
2018 

         المجلس والسكرتاریة
 2,581,250 1,703,780 1,893,247   الموظفون 1
 402,000 410,000 480,000   السفر 2
 375,000 294,000 306,090   العملیات العامة 3
 254,800 285,000 363,000   االجتماعات 4

 3,613,050 2,692,780 3,042,337   المجموع الفرعي للخدمات اإلداریة للسكرتاریة (أ)
 300,000 100,000 400,000   التقییم العام (ب) 5
 473,780 370,000 464,000   االعتماد (ج) 6

 4,386,830 3,162,780 3,906,337   المجموع الفرعي (أ) + (ب) + (ج) للسكرتاریة
 604,585 586,000 616,500   برنامج التأھب (د) 7

 4,991,415 3,748,780 4,522,837   المجموع الفرعي (أ) + (ب) + (ج) +(د) للسكرتاریة
          

         القیّم

) CERsتحویل وحدات تخفیض االنبعاثات المعتمدة ( 1
           203,000   إلى أموال

203,000  
        

180,000  

           225,000   إدارة الشؤون المالیة والبرامج 2
225,000  

        
225,000  

           115,000   إدارة االستثمار 3
110,000  

        
115,000  

             56,000   المحاسبة وإعداد التقاریر 4
56,000  

          
48,000  

             20,000   الخدمات القانونیة 5
20,000  

          
20,000  

             50,000   المراجعة الخارجیة 6
46,066  

                  
-    

         660,066 669,000   المجموع الفرعي للقیم   
588,000  

            

      4,408,846 5,191,837   المجموع الكلي لجمیع المكونات
5,579,415  
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 (بصورة تفصیلیة) 2018الموازنة اإلداریة المعتمدة للمجلس والسكرتاریة للسنة المالیة 

 
جمیع المبالغ 

بالدوالر 
   األمریكي

تاریخ الموافقة 
 التقدیر على المشروع

تاریخ 
الموافقة على 

 المشروع

    
السنة المالیة 

2017 
السنة المالیة 

2017 
السنة المالیة 

2018 
المكون 
الخاص 

         بالموظفین
       موظفون متفرغون (بما في ذلك المزایا)  
       ) GHمدیر أول برنامج ( 01
       ) GGأول في مجال تغیر المناخ (أخصائي  02
       ) GGأخصائي أول في مجال تغیر المناخ ( 03
       ) GFمسؤول عملیات  (االعتماد) ( 04
       )GDمعاون عملیات ( 05
       ) GFمسؤول برامج  ( 06
       )GEاالعتماد ( -محلل عملیات 07
       ) GEالمشروعات (استعراض ومتابعة  -محلل عملیات   08
       وظیفة مؤقتة)  - GDمساعد برامج أول ( 09
       )GFأو  GEاالتصاالت ( 10
       )GFإدارة المعارف ( 11

 1,366,546 المجموع الفرعي لموظفي مجلس إدارة الصندوق    
    
1,140,000  

    
1,951,805  

         
       صندوق البیئة العالمیة (شاملة المزایا):المساندة المتبادلة لموظفي   
       10% – (GJ)رئیس سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف  01
       % 5 – (GD)دعم إدارة الموارد البشریة  02
       6% – (GF @ 1)استعراض المشروعات  03
       6% – (GG @ 5)استعراض المشروعات  04
       2% – (GH)مستشار  05

 148,961 المجموع الفرعي لموظفي صندوق البیئة العالمیة    
       
109,280  

       
154,850  

          
       استشاریون وآخرون  

 49,350 مساندة سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف (الدعم القانوني، إلخ) 01
       
135,000  

         
81,690  

 36,750 مواقع الویب المخصصة للصندوقتصمیم وتشغیل  02
         
30,000  

         
15,500  

 145,000 إستراتیجیة االتصاالت 03
       
145,000  

         
72,275  

 46,140 اإلجراءات الوقائیة البیئیة واالجتماعیة & المساواة بین الجنسین 04
         
46,000  

         
61,440  

 24,000 الدعم في مجال المحاسبة  05
         
22,000  

         
22,000  

 8,500 الدعم في مجال تكنولوجیا المعلومات 06
           
8,500  

           
8,500  

 68,000 إدارة المعرفة / اإلدارة القائمة على النتائج 07
         
68,000  

       
126,400  
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    -                    -                  استعراض المشروعات 08
         
86,790  

 377,740 المجموع الفرعي لالستشاریین    
       
454,500  

       
474,595  

المجموع   
الفرعي 
للمكون 
الخاص 

 1,893,247   بالموظفین
    
1,703,780  

    
2,581,250  

         
المكون 
الخاص 
        بالسفر

 230,000 موظفو سكرتاریة صندوق التكیف 01
       
230,000  

       
220,000  

 60,000 زیادة الوعي 02
         
60,000  

         
62,000  

 190,000 أعضاء المجلس غیر المدرجین في المرفق 03
       
120,000  

       
120,000  

المجموع   
الفرعي 
الخاص 

 480,000   بمكون السفر
       
410,000  

       
402,000  

         
المكون العام 

الخاص 
        بالعملیات

 155,500 المكاتب والمعدات والمستلزمات 01
       
155,500  

       
163,000  

 24,990 مساندة لرئیس المجلس (االتصاالت) 02
         
10,000  

         
20,000  

 123,500 المطبوعات والتوعیة 03
       
123,500  

       
192,000  

 2,100 نقل الموظفین 04
           
5,000                  -    

المجموع   
الفرعي 

للمكون العام 
الخاص 

 306,090   بالعملیات
       
294,000  

       
375,000  

         
المكون 
الخاص 

         باالجتماعات

 252,000 والترجمة الفوریة وكتابة التقاریر الخدمات اللوجستیة 01
       
200,000  

       
169,800  

 105,000 الترجمة 02
         
85,000  

         
85,000  

    -                   6,000 إیجار قاعات اجتماعات مجلس إدارة صندوق التكیف 03
المجموع   

الفرعي 
 363,000  للمكون 

       
285,000  

       
254,800  
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الخاص 
 باالجتماعات

         
المجموع 

الكلي لجمیع 
 3,042,337   المكونات

    
2,692,780  

    
3,613,050  
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 (بصورة تفصیلیة) [تابع] 2018الموازنة اإلداریة المعتمدة للمجلس والسكرتاریة للسنة المالیة 

 

     االعتماد
جمیع المبالغ بالدوالر 

   األمریكي
تاریخ الموافقة 
 التقدیر على المشروع

تاریخ الموافقة على 
 المشروع

    
السنة المالیة 

2017 
السنة المالیة 

 2018السنة المالیة  2017

 300,000 ھیئة االعتماد (الرسوم والحاالت الطارئة) 01
       

300,000         303,780  

 164,000 ھیئة االعتماد/األفراد (السفر) 02
         

70,000         127,000  
  43,000             -                    -                  نظام االعتماد 03

         
مجموع المصروفات 

 464,000   المتصلة بخدمات االعتماد
       

370,000         473,780  
 

 

     التقییم العام
جمیع المبالغ 

بالدوالر 
   األمریكي

تاریخ الموافقة 
 التقدیر على المشروع

تاریخ 
الموافقة على 

 المشروع

    
السنة المالیة 

2017 
السنة المالیة 

2017 
السنة المالیة 

2018 

 400,000 التقییم العام 01
       

100,000  
       

300,000  
          

مجموع 
 400,000   التقییم العام

       
100,000  

       
300,000  

     
المجموع 

 3,906,337   الكلي
    

3,162,780  
    

4,386,830  
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 (بصورة تفصیلیة) 2018الموازنة المعتمدة لبرنامج التأھب للسنة المالیة  

   جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي

تاریخ 
الموافقة 

على 
 التقدیر المشروع

تاریخ الموافقة على 
 المشروع

    

السنة 
المالیة 
 2018السنة المالیة  2017السنة المالیة  2017

بالموظفین المكون الخاص 
        (استشاریون وآخرون)

  22,000        15,000       40,000 دعم السكرتاریة 01

02 
مواقع على اإلنترنت (الشبكة 

  15,000        15,000       15,000 العالمیة)

03 
استراتیجیة االتصاالت (تبادل 

  9,000          20,000       15,000 المعارف)

04 

الوقائیة البیئیة  اإلجراءات
واالجتماعیة & المساواة بین 

  62,420        50,000       60,000 الجنسین
  38,665        32,000       36,000 االعتماد 05

المجموع الفرعي للمكون الخاص   
  147,085       166,000   بالموظفین

         
        المكون الخاص بالسفر

  107,000      90,000       82,000 سكرتاریة صندوق التكیفموظفو  01
  301,500      400,000     272,500 المشاركون باالجتماع 02
  3,000          3,000         3,000 أعضاء مجلس اإلدارة 03

المجموع الفرعي الخاص بمكون   
  411,500      493,000     357,500   السفر

         
        المكون العام الخاص بالعملیات

  7,500          7,000         7,000 المكاتب والمعدات والمستلزمات 01
  18,500        50,000       50,000 المطبوعات والتوعیة 02

المجموع الفرعي للمكون العام   
  26,000        57,000       57,000   الخاص بالعملیات

         
         المكون الخاص باالجتماعات

  20,000        36,000       36,000 الخدمات اللوجستیة 01

المجموع الفرعي للمكون الخاص   
  20,000        36,000       36,000   باالجتماعات

         

  604,585      586,000     616,500   المجموع الكلي لجمیع المكونات
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 المرفق الرابع

 ، بون بألمانیا2017مارس/آذار  16الحوار مع المجتمع المدني، 

دعا رئیس مجلس إدارة صندوق التكیف السید مایكل كراشت (ألمانیا، األطراف المدرجة في المرفق األول)، المجلس  .133

 مع المجتمع المدني. للدخول في حوار

السیدة لیزا إلجیز (منظمة الشفافیة الدولیة) عن التقریر المرحلي الذي صدر مؤخرا بشأن صندوق التكیف، بعنوان  أفادت .134

: ISBN"حمایة تمویل األنشطة المناخیة: آخر المعلومات عن سیاسات وممارسات مكافحة الفساد لدى صندوق التكیف (

ھذا التقریر ثالث معاییر جدیدة: سیاسات مكافحة غسل األموال في ھیئات إدارة التنفیذ، قدم  2).6-043-96076-3-978

وسیاساتھا الوقائیة في مجال التوریدات والمشتریات، وإمكانیة االطالع على سیاسات المعلومات لدیھا. وذكرت أن اعتماد 

وى ذات الصلة شكلت تطورات كبیرة على الرغم الصندوق لسیاسة عدم التسامح المطلق بشأن الفساد وآلیات معالجة الشكا

من عدم وضوح سیاسة مكافحة غسل األموال. وأشادت بمتطلبات إعادة األموال الضائعة بسبب الفساد إلى الصندوق، وكذلك 

أو بالتزام الصندوق بالشفافیة حول مشروعاتھ. بید أنھ لم یتحقق أي تقدم على صعید نطاق حمایة المبلغین عن المخالفات، 

وضع إجراءات تظلم رسمیة، كما استمرت القیود المفروضة على مشاركة المراقبین في اجتماعات المجلس. وتعد حمایة 

المبلغین عن المخالفات عنصرا أساسیا، ویجب أن تتجاوز نطاق إجراءات الحمایة المعتادة للموظفین؛ ولن یتقدم أفراد 

ا. عالوة على ذلك، یجب أن تكون طریقة طلب الحصول على المعلومات الجمھور العام بالشكوى ما لم تتم حمایتھم أیض

أكثر وضوحا على الموقع اإللكتروني للصندوق؛ كما یجب أن تتسم بالسھولة لبیان سیاسات الصندوق أو أن الجمھور لن 

  یتمكن من االطالع علیھا.

إلجیز أنھا أجرت دراسة مكتبیة عن وردا على تساؤل حول المنھجیة المستخدمة في االستعراض، أوضحت السیدة  .135

المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت، وھي منھجیة موحدة لدى منظمة الشفافیة الدولیة. وأضافت أیضا أن منظمة 

الشفافیة الدولیة تثمن التزام الصندوق بإتاحة الحصول على المعلومات، وأنھ سیتم اإلبالغ بصورة أكبر عن آلیة المساءلة 

للتعلیق على  م المقبل للصندوق. كما أكدت أن المشاركة بصفة مراقب ضروریة ویجب أن تتضمن إتاحة الفرصةفي التقیی

 كل بند من بنود جدول األعمال الذي یناقشھ المجلس. 

معھد السیاسة المناخیة واالستدامة العالمیة) عن التقریر الذي نشرتھ  - NewClimateأفادت السیدة ریتیكا تیواري ( .136

الذي جرى إعداده بالتعاون مع  3،"التمویل االبتكاري لصندوق التكیف: المسارات واإلمكاناتھا مؤخرا بعنوان "مؤسست

منظمة جیرمان ووتش. وذكرت أن ھذه الدراسة عبارة عن تقییم متعدد المعاییر لإلمكانات التي تتیحھا سبعة خیارات 

تمویل مبتكرة یجري استخدامھا كمصادر للتمویل، وناقشت كیف یتم تنفیذھا. وتستند ھذه الخیارات إلى حصة من حصیلة 

ن آلیات اعتمادات تخفیض الكربون أو موازنة االنبعاثات الكربونیة أو الرسوم المفروضة علیھا؛ أو العوائد المتأتیة م

                                                      
2content/uploads/2017/04/2017_ProtectingClimateFinance_AFProgressReport_EN.pdf-https://transparency.eu/wp  
3network.org/download/8433.pdf-http://af  
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مخصصات اإلیرادات من نُُظم االتجار في االنبعاثات أو ضرائب الكربون. ثم تُصنف ھذه الخیارات كأدوات دولیة، أو 

ذه الخیارات بجدوى تشغیلیة عالیة ویمكن أدوات وطنیة، أو أدوات تصدرھا جھات من غیر الدول. وتحظى جمیع ھ

تصمیمھا بحیث تكون ذات أثر محاید للمناخ بصفة عامة، وتسھم في التمویل العادل لألنشطة المناخیة. وتتفاوت جدوى 

 ھذه الخیارات بسبب تقلب أسعار أدوات الكربون وإمكانیة التدخل السیاسي على الصعید الوطني. 

من الخیارات المحتملة لتمویل أنشطة التكیف، بإمكانات متفاوتة لتحقیق اإلیرادات، وأطر عرض التقریر مجموعة متنوعة  .137

زمنیة متداخلة للتنفیذ. ویمكن تفادي االعتماد على مصدر منفرد لإلیرادات من خالل بذل جھود تفاعلیة العتماد أكثر من 

الطوعیة للكربون، وتخصیص اإلیرادات من نُُظم خیار واحد، على الرغم من أن الخیار الثالث، وھو بیع حصیلة األسواق 

. 2020االتجار في االنبعاثات على المستوى دون الوطني تتوافر لدیھا أكبر اإلمكانیات لتحقیق اإلیرادات قبل عام 

وأوصت الدراسة كوسیلة للمضي قدما في المستقبل بأن یتبع صندوق التكیف بصورة تفاعلیة حملة االثنین في المائة، 

في إطارھا معیارا عالمیا لبیع الحصیلة المتأتیة من أدوات تسعیر الكربون. كما یجب أن تساعد على تفعیل المادة  یؤسس

من اتفاقیة باریس، وإقامة عالقات مع المدن والمناطق من أجل التبرعات والمساھمات الطوعیة من نُُظم االتجار في  6

إیرادات المزایدات، والضرائب الوطنیة على الكربون، والھدف  االنبعاثات على الصعید اإلقلیمي، وتجربة تخصیص

 الخاص ببیع الحصیلة المتأتیة من أسواق الكربون الطوعیة.

الحظ أحد األعضاء أن الدراسة قدمت خریطة طریق لمجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد التي یجب أن تبحث ھذه  .138

الفاعلة غیر الدول كالمناطق والمدن. وأكمل المعلومات التي قدمھا  الخیارات التي تعبئ الموارد بسرعة من األطراف

ممثلو المجتمع المدني لتقریرھم. كما نوه البعض بعدم وجود حل "سحري" لتعبئة الموارد وأن ھناك أیضا إمكانیة لتقدیم 

إلى المقترح األخیر  التبرعات من خالل موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت. وفي ھذا السیاق، لفت الرئیس االنتباه

لالستفادة من السفریات المؤسسیة بالجو المراعیة لالعتبارات االجتماعیة ("مبادرة أكسفورد للتمویل الجماعي ألنشطة 

  4التكیف").

أوضحت السیدة جولیا غریم (جیرمان ووتش) أن شبكة المنظمات غیر الحكومیة المتعاونة مع صندوق التكیف (الشبكة)  .139

ف من المنظمات غیر الحكومیة واألطراف المعنیة التي تسعى إلى التأثیر بصورة مستدامة وفاعلة على عبارة عن تحال

السیاسة، ومشاركة المجتمع المدني بغرض منح الفئات األكثر عرضة للمعاناة الفرصة لإلعراب عن آرائھا. كما ساند 

بغرض زیادة قدراتھا على مصاحبة دورة مشروعات بصورة مباشرة المنظمات غیر الحكومیة في عدد من البلدان النامیة 

أعضاء  4صندوق التكیف، وتھیئة وتعزیز ظروف یشارك فیھا العدید من أصحاب المصلحة. وقد نمت الشبكة من 

أعضاء بحلول موعد االجتماع الحالي. وھي تمنح صوتا قویا لتحقیق العدالة المناخیة على األصعدة  208مؤسسین إلى 

یة واإلقلیمیة والدولیة، ومنحت الشرعیة التي تنطلق من أسفل إلى أعلى للمطالب المتعلقة بالسیاسات التي المحلیة والوطن

                                                      
4http://www.eurocapacity.org/finance/documents/Oxford_Crowdfunding_for_Adaptation_Brochure_Feb_2017_pdf  
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تصوغھا. كما قدمت تقدیرا مستقال بشأن تنفیذ المشروعات من خالل بطاقات المتابعة والتقییم، وقامت بتحسین 

 د الوطني. إستراتیجیتھا لإلتصاالت وكذلك إعداد واحدة لشركائھا على الصعی

كما شارك أعضاء الشبكة بفاعلیة في المداوالت والمناقشات التي شھدھا االجتماع الثاني والعشرون لمؤتمر األطراف،  .140

واستضافوا العدید من الفعالیات الجانبیة وأسھموا فیھا. ومن بین األمثلة على ھذه المشاركة مؤسسة البیئة والتنمیة في 

د أعضاء الشبكة من السنغال. وانضمت المؤسسة إلى المتحدثین في إحدى الفعالیات )، وھي أحENDAالعالم الثالث (

الجانبیة التي نظمھا صندوق التكیف والتي ركزت على عدة مشروعات كان لھا تأثیر إیجابي على المجتمعات المحلیة 

ة. كما عرضت تجاربھا وأفضل المعرضة للمعاناة من خالل الزراعة المستدامة والقادرة على مجابھة التغیرات المناخی

الممارسات التي تعلمتھا خالل تنفیذ المشروع في السنغال. كما عززت قدراتھا التنظیمیة مع زیادة القدرة المؤسسیة 

لألطراف الفاعلة الوطنیة والمحلیة في الوقت نفسھ، وقامت بزیادة مستوى الوعي بشأن التكیف مع التغیرات المناخیة فیما 

محلیین. وستشجع الشبكة المنظمات الشریكة األخرى لمصاحبة تنفیذ المشروع والمشاركة في مرحلة بین السكان ال

التخطیط للمشروع. ومع تطور محفظة عملیات صندوق التكیف، ستقوم الشبكة بتحدید المنظمات الشریكة الجدیدة لمختلف 

 مجاالت التركیز الجاري تطویرھا. 

 جتمع المدني الحاضرین على عروضھم اإلیضاحیة.شكر الرئیس أعضاء الم .141
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 المرفق الخامس

 )2017مارس/آذار  17توصیات  االجتماع العشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج المتعلقة بالتمویل (

 

 ھیئة إدارة التنفیذ البلد/العنوان  

 

ھیئة إدارة  المشروع مرجع الوثیقة
 تنفیذ وطنیة

ھیئة إدارة 
 إقلیمیةتنفیذ 

ھیئة إدارة 
تنفیذ متعددة 

 األطراف

 أموال مجنبة

 القرار

 

.  المشروعات 1
والبرامج:  بلدان 

  منفردة 

  

  

          

  

 

إدارة البیئة  بأنتیغوا  أنتیغوا وبربودا  
 AFB/PPRC.20/12 وبربودا 

            
9,970,000  

9,970,000     9,970,000 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 

.  المشروعات 1
والبرامج:  بلدان 

 منفردة 

وزارة المالیة والتعاون  إثیوبیا  
 AFB/PPRC.20/13 االقتصادي اإلثیوبیة

            
9,987,910  

9,987,910     9,987,910 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 
  

 المجموع الفرعي

. منح لوضع 2
المشروعات:  بلدان 

 منفردة

 مؤسسة الطبیعة بنما
AFB/PPRC.20/14 

            
9,985,639  

9,985,639     9,985,639 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 

 بنك غرب أفریقیا للتنمیة بیساو –غینیا 
AFB/PPRC.20/15 

            
9,979,000  

  9,979,000     

لم تتم 
الموافقة 

 علیھ

 

والیات 
میكرونیزیا 

 االتحادیة

سكرتاریة البرنامج البیئي 
اإلقلیمي لجنوب المحیط 

 الھادئ
AFB/PPRC.20/16 

            
9,000,000  

  9,000,000   9,000,000 

تمت 
الموافقة 

 علیھ
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بنك التنمیة ألمریكا  بیرو
 AFB/PPRC.20/17 الالتینیة

            
2,941,446  

  2,941,446   2,941,446 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 

برنامج األمم المتحدة  فیجي
 AFB/PPRC.20/18 4,200,000 للمستوطنات البشریة

    4,200,000   

لم تتم 
الموافقة 

 علیھ

 

برنامج األمم المتحدة  ھندوراس
 AFB/PPRC.20/19 اإلنمائي

            
4,379,700  

    4,379,700 4,379,700 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 

برنامج األمم المتحدة  باراغواي
 AFB/PPRC.20/20 للبیئة

            
7,128,450  

    7,128,450 7,128,450 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 

برنامج األمم المتحدة  سلیمانجزر 
 AFB/PPRC.20/21 4,395,877 للمستوطنات البشریة

    4,395,877   

لم تتم 
الموافقة 

 علیھ

 
      71,968,022 29,943,549 21,920,446 20,104,027 53,393,145   

 
                  

 

  
والیات 

میكرونیزیا 
 االتحادیة 

الصندوق االستئماني 
على البیئة للحفاظ 

 بمیكرونیزیا
AFB/PPRC.20/6/Add.1 30,000 30,000     30,000 

تمت 
الموافقة 

 علیھ

 

نح لوضع . م2
المشروعات:  بلدان 

 منفردة

وحدة تنفیذ المشروعات  )1أرمینیا (
البیئیة التابعة لوزارة 
 حمایة الطبیعة بأرمینیا

AFB/PPRC.20/7/Add.1 27,000 27,000       
لم تتم 

الموافقة 
 علیھ

 
  

 المجموع الفرعي

وحدة تنفیذ المشروعات  )2أرمینیا (
البیئیة التابعة لوزارة 
 حمایة الطبیعة بأرمینیا

AFB/PPRC.20/8/Add.1 30,000 30,000       
لم تتم 

الموافقة 
 علیھ
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. التصورات:  3

 بلدان منفردة
ریة الجمھو

 الدومینیكیة
المعھد الدومینیكي للتنمیة 

 AFB/PPRC.20/9/Add.1 30,000 30,000     30,000 المتكاملة
تمت 

الموافقة 
 علیھ

       
117,000 117,000     60,000 

  

                   

 

والیات   
میكرونیزیا 
 االتحادیة 

الصندوق االستئماني 
للحفاظ على البیئة 

 بمیكرونیزیا
AFB/PPRC.20/6 970,000 

970,000       

تمت 
المصادقة 

 علیھ

 

. التصورات:  3
 بلدان منفردة

وحدة تنفیذ المشروعات  )1أرمینیا (
البیئیة التابعة لوزارة 

 بأرمینیاحمایة الطبیعة 
AFB/PPRC.20/7 1,385,380 

1,385,380       

لم تتم 
المصادقة 

 علیھ

 

  

 المجموع الفرعي

. المشروعات 4
والبرامج: على 

 المستوى اإلقلیمي 

وحدة تنفیذ المشروعات  )2أرمینیا (
البیئیة التابعة لوزارة 
 حمایة الطبیعة بأرمینیا

AFB/PPRC.20/8 2,483,000 
2,483,000 

 
    

تتم لم 
المصادقة 

 علیھ

 

الجمھوریة 
 الدومینیكیة

المعھد الدومینیكي للتنمیة 
 AFB/PPRC.20/9 9,954,000 المتكاملة

9,954,000       

تمت 
المصادقة 

 علیھ

 

بنك التنمیة ألمریكا  إكوادور
 AFB/PPRC.20/10 2,489,373 الالتینیة

  2,489,373     

تمت 
المصادقة 

 علیھ

 

بنك التنمیة ألمریكا  سورینام
 AFB/PPRC.20/11 9,801,619 الالتینیة

  
 

9,801,619   

تمت 
المصادقة 

 علیھ

 
      27,083,372 14,792,380 2,489,373 9,801,619     
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بنك التنمیة ألمریكا  شیلي وإكوادور

          AFB/PPRC.20/25 الالتینیة
13,910,400    13,910,400     

لم تتم 
الموافقة 

 علیھ

 

. المشروعات 4
والبرامج: على 

 المستوى اإلقلیمي 

بروندي وكینیا 
ورواندا وتنزانیا 

 وأوغندا

برنامج األمم المتحدة 
             AFB/PPRC.20/26 للبیئة

5,000,000    

 

5,000,000   
لم تتم 

الموافقة 
 علیھ

 
  

 المجموع الفرعي

. منح لوضع 5
المشروعات: 

 التصورات اإلقلیمیة

          AFB/PPRC.20/27 برنامج األغذیة العالمي كولومبیا، إكوادور
14,000,000    

  
14,000,000   

لم تتم 
الموافقة 

 علیھ

 

إثیوبیا، كینیا، 
 أوغندا

المنظمة العالمیة لألرصاد 
             AFB/PPRC.20/28 الجویة

6,800,000      6,800,000 6,800,000 
تمت 

الموافقة 
 علیھ

 
      39,710,400   13,910,400 25,800,000 6,800,000   

 
                  

 

غواتیماال   
والسلفادور 
وھندوراس 
ونیكاراغوا 

وكوستا ریكا وبنما 
والجمھوریة 
 الدومینیكیة

مصرف أمریكا الوسطى 
                AFB/PPRC.20/22/Add.1 للتكامل االقتصادي

100,000    100,000 

 

تم   
 إرجاؤه

 

. منح لوضع 5
المشروعات: 

 التصورات اإلقلیمیة

مدغشقر ومالوي 
وموزامبیق واتحاد 

 جزر القمر

برنامج األمم المتحدة 
                  AFB/PPRC.20/23/Add.1 للمستوطنات البشریة

80,000    

 

80,000 80,000 
تمت 

الموافقة 
 علیھ
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 المجموع الفرعي

. التصورات: على 6
 المستوى اإلقلیمي

كوبا،  الجمھوریة 
الدومینیكیة، 

 جامایكا

برنامج األمم المتحدة 
                  AFB/PPRC.20/24/Add.1 اإلنمائي

80,000    
  

80,000   
لم تتم 

الموافقة 
 علیھ

 
      260,000   100,000 160,000 80,000   

                   

 

غواتیماال   
والسلفادور 
وھندوراس 
ونیكاراغوا 

وكوستا ریكا وبنما 
والجمھوریة 
 الدومینیكیة

مصرف أمریكا الوسطى 
             AFB/PPRC.20/22 للتكامل االقتصادي

5,000,000    5,000,000 

 

تم   
 إرجاؤه

 

. التصورات: على 6
 المستوى اإلقلیمي

مدغشقر ومالوي 
وموزامبیق واتحاد 

 جزر القمر

برنامج األمم المتحدة 
          AFB/PPRC.19/24 للمستوطنات البشریة

13,544,055    

 

13,544,055   
تمت 

المصادقة 
 علیھ

 

  

 المجموع الفرعي

=  7. اإلجمالي (7
1+2+3+4+5+6( 

كوبا،  الجمھوریة 
الدومینیكیة، 

 جامایكا

برنامج األمم المتحدة 
             AFB/PPRC.20/24 اإلنمائي

4,969,367    
  

4,969,367   
لم تتم 

المصادقة 
 علیھ

 
      23,513,422   5,000,000 18,513,422     

       162,652,216 44,852,929 43,420,219 74,379,068 60,333,145   
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 المرفق السادس

 تقسیم الموارد التمویلیة المعتمدة للمشروعات/البرامج
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تمویل  رمز المشروع البلد / اسم المشروع

 المشروع

رسوم ھیئة 

 إدارة التنفیذ

إجمالي المبلغ 

 المعتمد

، نھج متكامل للتكیف المادي وقدرة أنتیغوا وبربودا (وزارة البیئة) 

المجتمعات المحلیة على مواجھة التغیرات المناخیة في مستجمعات میاه 

 مكینون الواقعة شمال غرب بأنتیغوا وبربودا 

ATG/NIE/Multi/2016/1 9,215,000 755,000 9,970,000 

ة ، مشروع التنمیإثیوبیا (وزارة المالیة والتعاون االقتصادي اإلثیوبیة )

 الریفیة المتكاملة المراعیة للمناخ

ETH/NIE/Rural/2016/1 9,486, 467 501,443 9,987,910 

مشروع التكیف المستند إلى  ھندوراس (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)،

 المنظومة اإلیكولوجیة في ممر الغابات المركزي في تیغوسیغالبا 

HND/MIE/Multi/2016/

1 

4,036,590 343,110 4,379,700 

والیات میكرونیزیا الموحدة (سكرتاریة البرنامج البیئي اإلقلیمي لجنوب 

مشروع تعزیز قدرة المجتمعات الجزریة المحلیة المعرضة  المحیط الھادئ)،

 للخطر في والیات میكرونیزیا الموحدة على تحمل المخاطر المناخیة 

FSM/RIE/Coastal/2015

/1 

8,294,931 705,069 9,000,000 

مشروع التكیف مع تغیر المناخ من خالل اإلدارة  بنما (مؤسسة الطبیعة)،

 المتكاملة للمیاه في بنما 

PAN/NIE/Water/2016/

1 

9,195,165  

 

772,394 9,967,559 

مشروع النُّھج المستندة إلى األنظمة  باراغواي (برنامج األمم المتحدة للبیئة)،

اإلیكولوجیة للحد من تعّرض األمن الغذائي آلثار تغیر المناخ في منطقة شاكو 

 في باراغواي 

PRY/MIE/Food/2012/1 6,570,000 558,450 7,128,450 

إستراتیجیات : AYNINACUYبیرو (بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة)، 

والحفاظ على الماشیة وسبل كسب الرزق في للتكیف مع تغیر المناخ، 

 المجتمعات المحلیة الریفیة بالمناطق المرتفعة

PER/RIE/Rural/2015/1 2,723,561 217,885 2,941,446 
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والیات میكرونیزیا الموحدة (الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة 

مشروع حلول عملیة للحد من قابلیة تعرض المجتمعات المحلیة  بمیكرونیزیا)،

آلثار تغیر المناخ في والیات میكرونیزیا الموحدة (منحة المساعدة على إعداد 

 المشروع)

FSM/NIE/Multi/2016/2 30,000 0 30,000 

مشروع  الجمھوریة الدومینیكیة (المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملة)،

تعزیز القدرة على التكیف مع التغیرات المناخیة في منطقة سان كریستوبال 

برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة والتنمیة  -بالجمھوریة الدومینیكیة 

 الریفیة (منحة المساعدة على إعداد المشروع)

DOM/NIE/Water/2016/

1 

30,000 0 30,000 

مبادرة تعزیز  (المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة)،إثیوبیا وكینیا وأوغندا 

 قدرة قطاع الزراعة على مجابھة التغیرات المناخیة

AFR/MIE/Food/2015/2 6,222,000 

 

578,000 6,800,000 

جزر القمر ومدغشقر ومالوي وموزامبیق (برنامج األمم المتحدة 

مشروع بناء قدرة المناطق الحضریة على التكیف مع  للمستوطنات البشریة)،

 تغیر المناخ في جنوب وشرق أفریقیا (منحة المساعدة على إعداد المشروع)

AFR/MIE/DRR/2016/1 80,000 0 80,000 
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	27. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أيضا انضمام متدربة جديدة، السيدة أليسا ماريا غوميز، التي عملت على قضايا الرصد والتقييم وإدارة المعارف، وعودة السيدة آية ميمورا من أجازة طويلة، ورحيل السيد هيوغو ريموري الذي حلت محله السيدة مارتينا دوريغو.
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	29. في أعقاب جلسة مغلقة ناقش أعضاء المجلس خلالها تقرير الاجتماع الرابع والعشرين لهيئة الاعتماد (الهيئة) الذي عُقد في واشنطن العاصمة في 31 يناير/كانون الثاني و 1 فبراير/شباط 2017 (الوثيقة AFB/B.29/4)، قدمت ممثلة للسكرتارية عرضا عاما عن مناقشة المجلس.
	30. وأفادت بأن المجلس قد نظر في تقرير الهيئة بشأن التقدم الذي تحقق منذ اجتماعها الثالث والعشرين. ومما يستحق الذكر توصية الهيئة والقرارات اللاحقة التي اتخذها المجلس في أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين للموافقة على اعتماد وحدة إدارة تنفيذ المشروع الب...
	31. ركز المجلس أثناء بحث التقرير على الاتجاهات العامة في عملية الاعتماد وإعادة الاعتماد على النحو المبين في الرسم البياني لعملية الاعتماد في الصفحة 3 من تقرير الهيئة، وعلى أمور أخرى، وخاصة إجراءات الاعتماد الموحدة، والمشروعات الجاهزة للتمويل أو التنفي...
	32. أبلغت ممثلة السكرتارية الحاضرين بأن أربعة من أعضاء المجلس أعلنوا خلال الجلسة المغلقة عن وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بعمل هيئة الاعتماد، وأنهم خرجوا من قاعة الاجتماع عندما حان الوقت لمناقشة الحالات قيد النظر والبحث.
	33. في أعقاب المناقشة، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بتقرير هيئة الاعتماد على النحو المبين في الوثيقة (AFB/B.29/4).
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	34. قدمت السيدة مونيكا أنتوسيك (بولندا، أوروبا الشرقية)، رئيسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، تقرير اللجنة (AFB/PPRC.20/31).
	35. خلال إقرار توصيات لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أُشير على نحو ما ورد في تقريرها إلى أن التوصية الخاصة بتوضيح نطاق تطبيق التكلفة الكاملة لمعايير مبررات التكيف أثارت مسألة ذات أهمية لكل من لجنة استعراض المشروعات والبرامج ولجنة الأخلاقيات والشؤون ...
	36. وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها العشرين.
	37.  بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، وتماشيا مع سياسات وإرشادات العمليات التي تنص على "يجوز للمجلس تقديم مزيد من الإرشادات بشأن أولويات التمويل، بما في ذلك من خلال استكمال المعلومات على أساس إجراء المزيد من الأبحاث عن...
	38. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	مقترحات التصورات
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية
	المقترحات صغيرة الحجم:



	39. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات العادية

	أرمينيا (1): المشروع التجريبي لإدارة نفايات المحاجر المغلقة والفيضانات في مدينة آرتيك (وثيقة تصوّر المشروع؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية التابعة لوزارة حماية الطبيعة بأرمينيا؛ ARM/NIE/Urban/2017/1؛ 1,385,380 دولارا)
	40. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصوّر المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وحدة تنفيذ المشروع البيئي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم وحدة تنفيذ المشروع البيئي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	I. يجب عرض مبررات التكيف بالمكون 1 فيما يتعلق بإصلاح وإدارة موقع المنجم المغلق والمكون 2 الذي يهدف إلى إنشاء نظام مرن لإدارة الفيضانات في مدينة آرتيك على نحو أفضل؛
	II. يجب عرض المقترح باتباع نموذج صندوق التكيف الخاص بمقترحات المشروعات، واستيفاء الأقسام ذات الصلة بهذا النموذج، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الواردة في المرفق 5 من سياسات وإرشادات عمليات صندوق التكيف؛

	ج. عدم الموافقة على منحة للمساعدة على إعداد المشروع بمبلغ 27 ألف دولار؛
	د. الطلب من وحدة تنفيذ المشروع البيئي أن تنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة أرمينيا.

	41. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	ج. عدم الموافقة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. الطلب من وحدة تنفيذ المشروع البيئي أن تنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة أرمينيا.

	42. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	ج. الموافقة على منحة المساعدة على إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. الطلب من المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة الجمهورية الدومينيكية؛
	تشجيع حكومة الجمهورية الدومينيكية على أن تقوم من خلال المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة بتقديم مقترح مشروع مكتمل يستوفي الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	43. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	ج. الطلب من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة إكوادور؛
	د. تشجيع حكومة إكوادور على أن تقوم من خلال بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بتقديم مقترح مشروع مكتمل يستوفي الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	44. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية
	المقترحات العادية


	45. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	46. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	47. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية
	المقترحات العادية


	48. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	49. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	50. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف

	51. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	52. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	53. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	54. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	مقترحات التصورات
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية


	55. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف

	56. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	57. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات المكتملة
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية


	58. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف

	59. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	60. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	61. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	62. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	63. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	البند 9 على جدول الأعمال: تقرير عن الاجتماع العشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	64. قدمت رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية السيدة بيشنس دامتي (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)، تقرير اللجنة (AFB/EFC.20/9).
	65. خلال عرض البند الفرعي بشأن التغيرات الجوهرية في المشروعات التي يمولها الصندوق، أُشيرَ إلى أن لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية أوصت بإخطار السكرتارية بالتغييرات في أنشطة المشروع أو المؤشرات أو الأهداف المرتبطة بها، وأُشيرَ كذلك إلى ضرورة إخطار الهيئ...
	66. وبناء على توصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية والمقترح المقدم خلال العرض الإيضاحي الحالي للتقرير، وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها العشرين.
	67. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بخياري وظيفة تقييم صندوق التكيف المقترحة في الوثيقة (AFB/EFC.20/3)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	68. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالمقترح الوارد في الوثيقة (AFB/EFC.20/4)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	69. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الوثيقة (AFB/EFC.20/4) بخصوص طلبات تعديل مؤشرات الأهداف الأصلية للأنشطة أو النواتج أو المخرجات، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	70. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الوثيقة (AFB/EFC.20/4)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	71. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الوثيقة (AFB/EFC.20/4)، قرر مجلس صندوق التكيف تعديل الاتفاق القانوني الموحد بين المجلس وهيئات إدارة التنفيذ على النحو التالي (انظر الجزء الذي تحته خط):
	4.03.  يُخطر المجلس بأي تغيير مادي قامت به هيئة إدارة التنفيذ في مخصصات الموازنة الأصلية للمشروع بالتشاور مع الهيئة المنفذة للمشروعات، وذلك ليقوم باعتماده، وسيتم ذلك وفقا لسياسات وإرشادات العمليات الخاصة بصندوق التكيف. ويعني "التغيير المادي" أي تغيير ...
	72. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالتحليل الوارد في الوثيقة (AFB/EFC.20/5)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	73. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	74. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الوثيقة (AFB/EFC.20/8)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	75. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الوثيقة (AFB/EFC.20/ Inf.1)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	البند 10 على جدول الأعمال: المسائل المتبقية من الاجتماع الثامن والعشرين

	76. نظر المجلس في الإستراتيجية متوسطة الأمد للصندوق (AFB/B.29/5 و AFB/B.29/5/Add.1) في جلسة مغلقة استمع خلالها إلى عرض ايضاحي للاستشاري الذي أعد الوثيقة (AFB/B.29/5/Add.1).
	77. بعد النظر في الوثيقة (AFB/B.29/5) والوثيقة السرية الملحقة بها (AFB/B.29/5/Add.1)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	78. عند تقديم هذا البند الفرعي، أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس قد نظر بداية في هذه المسألة في اجتماعه الرابع والعشرين، ونظر لاحقا في سلسلة من الوثائق التي أعدتها السكرتارية، وناقشت هذه المسألة في اجتماعاتها الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسا...
	79. حذرت ممثلة السكرتارية من أن هذه المسألة شديدة التعقيد، ومضت في بيان التحليل المحدث للسكرتارية على النحو الوارد في الوثيقة.
	80. وتلى ذلك إجراء مناقشة قدم ممثل أمانة صندوق المناخ الأخضر، خلالها بناء على دعوة من رئيس المجلس، بعض الإيضاحات ردا على أسئلة أعضاء المجلس وتعليقاتهم. وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي تخصيص أموال من صندوق المناخ الأخضر لمشروع معين، أوضح ممثل الأمانة أ...
	81. بصفة عامة، أشار النقاش إلى وجود نية قوية بين أعضاء المجلس للمضي قدما في إيجاد روابط مع صندوق المناخ الأخضر. وكان هناك دعم قوي للتعامل مع صندوق المناخ الأخضر على أساس رسمي أكثر مما كان عليه الحال في الماضي، مما يشير إلى بعض الدعم للتفاوض بشأن التوص...
	82. بعد النظر في الوثيقة (AFB/B.29/6) والتقرير المحدث الذي قدمته السكرتارية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	83. نظر المجلس في خطة العمل المعنية بتعبئة الموارد (AFB/B.29/7) في جلسة مغلقة.
	84. بعد النظر في الوثيقة (AFB/B.29/7) والوثيقة السرية الملحقة بها (AFB/B.29/7/Add.1)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	البند 11 على جدول الأعمال: تنفيذ برنامج التأهب

	85. عرض ممثل السكرتارية الإطار المقترح لبرنامج التأهب، الذي تم تناوله بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.29/8).
	86. ردا على الأسئلة المتعلقة بكيفية حصول العديد من الهيئات على دعم الاعتماد، وعدد الهيئات التي تم اعتمادها، ذكر ممثل السكرتارية أن هناك حاليا 25 هيئة تنفيذ وطنية معتمدة، وأن السكرتارية عقدت منذ إطلاق برنامج التأهب ورشة عمل إقليمية في كل من المناطق الج...
	87. وأشير كذلك إلى أنه على الرغم من طرح السكرتارية لخطة جيدة أظهرت قيمة برنامج التأهب، كانت هناك أوجه تآزر محتملة عديدة لأنشطة الصناديق الأخرى، كصندوق المناخ الأخضر وصندوق البيئة العالمية، مما يجعل من السهل للبلدان فهم طبيعة تمويل الأنشطة المناخية وإم...
	88. أعرب البعض عن القلق حول الحاجة لتعديل الاتفاقات القانونية بين المجلس وهيئات إدارة التنفيذ ووثائق المشروعات. ويجري بصفة دائمة تعديل شكل ومتطلبات وثائق المجلس عندما لا تفهم جميع البلدان الإجراءات بشكل كامل. وعلى الرغم من أهمية إجراء تلك التغييرات عن...
	89. وردا على مسألة متطلبات الإبلاغ الإضافية بالنسبة لهيئات إدارة التنفيذ، قال ممثل من السكرتارية إن ذلك يشكل مسألة مهمة تُؤخذ بعين الاعتبار في تصميم هذه المتطلبات. ولتفادي تعقيد إجراءات الإبلاغ، قامت السكرتارية بتبسيط متطلبات الإبلاغ للمشروعات التي يج...
	90. قال رئيس المجلس إن الصندوق بحاجة إلى تبسيط إجراءاته وتخفيف أعباء الإبلاغ، وإن كان لا يزال يتعين عليه ضمان أن يوافق على المقترحات الجيدة، وأن تتبع الهيئات المعنية معاييره المالية والتعاقدية. وقد يكون مفيدا إعطاء مزيد من الإرشادات بشأن صياغة المقترح...
	91. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	البند 12 على جدول الأعمال: المسائل المُثارة من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP22) والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP 12)، والدورة الأولى...

	92. عرض المدير المؤقت للسكرتارية الوثيقة (AFB/B.29/Inf.8) التي استعرضت القرارات الرئيسية المؤثرة على عمل صندوق التكيف التي اُتخذت في مؤتمر مراكش بشأن تغير المناخ: القرارات 1/CP.22، و 1/CMA.1، و 1/CMP.12، و 2/CMP.12.
	93. ذكر الرئيس أن هناك الكثير الذي ينبغي على المجلس القيام به في أعقاب تلك القرارات. وسيجري إعداد التقرير التالي لمؤتمر الأطراف في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، وسيتضمن عدة أمور منها الوضع المالي للصندوق، والروابط مع صندوق المناخ الأخضر، والجهود المب...
	94. أُشير إلى أنه سيتم تعميم الورقة الفنية الخاصة بالاستعراض الثالث لصندوق التكيف، التي ستعدها أمانة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع سكرتارية الصندوق، على أعضاء المجلس، وأُشيرَ كذلك إلى أنه من المفيد تضمين بعض المعلوم...
	95. وردا على سؤال حول محتوى الورقة الفنية، قالت ممثلة أمانة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إنه تمت دعوة الأطراف والأطراف المعنية الأخرى لتقديم مرئياتها حول الشروط المرجعية الخاصة باستعراض الصندوق التي يمكن أن تتيح أيضا فرصة للأط...
	96. وردا على سؤال حول دور لجنة التكيف، قال المدير المؤقت للسكرتارية إن السكرتارية شاركت في اجتماعات عديدة للجنة التكيف بصفة مراقب، كما شاركت في المنتدى السنوي للتكيف، وكانت متواجدة في مجموعة العمل المعنية بالخطط الوكنية للتكيف. وللجنة التكيف تفويض واس...
	97. وأشير كذلك إلى أن الفقرتين 14 و 15 من القرار (1/CP.22) طالبتا الفريق العامل المخصص المعني باتفاقية باريس بمعالجة الترتيبات الإدارية والمؤسسية، والسياسات الوقائية، وأساليب العمل الخاصة بصندوق التكيف لخدمة اتفاقية باريس، ودعت الأطراف المعنية إلى تقد...
	98. أحاط المجلس علما بهذا التقرير.
	البند 13 على جدول الأعمال: الاتصالات والتوعية

	99. رفع ممثل السكرتارية تقريراً عن أنشطة الاتصالات الخاصة بالسكرتارية في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين منذ الاجتماع السابق للمجلس، وكذلك بعض البرامج المزمع تنفيذها في العام المقبل. واستهل حديثه ببيان أن إستراتيجية الاتصالات عكست نهجا منسقا يتألف من ثل...
	100. خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، تألف محتوى الموقع الإلكتروني الجديد من: 15 بيانا صحفيا؛ وثلاث موضوعات للمستفيدين من المشروعات تُرجمت إلى ثلاث لغات؛ وخمسة أشرطة فيديو، منها اثنان عن المياه والمساواة بين الجنسين لمؤتمر مراكش؛ وعرضا عاما محدثا ع...
	101. وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الإستراتيجية تهدف إلى نشر مقالات أكثر تشويقا وجراءة وتواترا وموجهة بحيث تبرز مشروعات الصندوق والحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ. كما تسعى إلى إبراز الصندوق باعتباره مبتكرا ورائدا متبصرا في مجال التكيف وتمويل...
	102. اشتملت أنشطة التوعية خلال هذه الفترة على إعداد ملصقات ومواد مطبوعة ومنتجات تحمل شعارا للصندوق للفعاليات والمعارض، وإعداد مواد إعلامية موجهة ونقاط حديث وخطب للفعاليات، وتنسيق المقابلات الصحفية، وتحديث قوائم توزيع البريد الإلكتروني، ودعم ورش العمل،...
	103. أظهرت الإحصاءات أن هناك 50 مقالا على وسائل الإعلام تناولت صندوق التكيف خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2016، وأن 98% منها كان إيجابيا، وكانت كلمات البحث الرئيسية التالية "إمكانية الحصول المباشر على الموارد"، و"الابتكار"،...
	104. واستشرافا للفعاليات المقبلة، أبلغ ممثل السكرتارية المجلس أنه سيتم تنظيم فعالية جانبية خلال مؤتمر بون لتغير المناخ المزمع عقده في مايو/أيار 2017، وقدم عرضا عاما عن الاحتفالات المقترحة للذكرى العاشرة لتأسيس الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 التي ...
	105. في أعقاب العرض الإيضاحي، أجاب ممثل السكرتارية على أسئلة أعضاء المجلس. وردا عن سؤال حول أنشطة الاتصالات والتوعية التي اضطلعت بها هيئات إدارة التنفيذ على أرض الواقع، أشار إلى أن الفريق عمل بصورة وثيقة مع برنامج التأهب للترويج لورش عملها وأنشطتها، و...
	106. أخذ مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالعرض الإيضاحي حول الاتصالات والتوعية.
	البند 14 على جدول الأعمال: الموقف المالي للصندوق الاستئماني وتحويل وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات إلى أموال

	107. قدم ممثل القيّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف وعملية تحويل وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات (CERs) إلى أموال، على النحو الوارد في الوثيقة AFB/EFC.20/6 (الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف: تقرير مالي من...
	108. منذ بدايتها، بلغ إجمالي إيرادات صندوق التكيف 631.9 مليون دولار، منها 197.1 مليون دولار من مبيعات وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات، و 422.8 مليون دولار من التبرعات، و 7 ملايين دولار في شكل دخل من الاستثمار من القيّم. وقد ارتفع حجم الأموال المتاحة ...
	109. استمرت مبيعات وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات بين الحين والآخر بوتيرة متواضعة، على الرغم من استمرار زيادة المعروض منها في الأسواق والضعف الشديد في الطلب من جانب المشترين. وبلغ متوسط أسعار مبيعات وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات التي قام بها القي...
	110. كما أبلغ ممثل القيّم المجلس أن القيّم يضطلع بإجراءات داخلية لمتابعة قرار المجلس ومؤتمر الأطراف لتمديد تفويض القيّم عند انتهائه في نهاية مايو/أيار 2017.
	111. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الذي قدمه القيّم.
	البند 15 على جدول الأعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني

	112. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	البند 16 على جدول الأعمال: مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2017 فصاعدا

	113. بدعوة من الرئيس، ذكّر ممثل السكرتارية أن المجلس قرر في اجتماعه السابع والعشرين عقد اجتماعه الثلاثين خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في بون، ألمانيا.
	114. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. عقد اجتماعه الحادي والثلاثين في الفترة من 20 إلى 23 مارس/آذار 2018 في بون، ألمانيا؛
	ب. عقد اجتماعه الثاني والثلاثين في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في بون، ألمانيا؛
	البند 17 على جدول الأعمال: تنفيذ مدونة قواعد السلوك

	115. لفت الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك التي نشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني. ولم تتم إثارة أية مسائل أخرى.
	البند 18 على جدول الأعمال: مسائل أخرى

	116. انتقل الاجتماع إلى جلسة مغلقة للسماح بالمناقشة بين أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين فيما يتعلق بعملية تعيين المدير الجديد للسكرتارية التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2016. وبعد وضع قائمة مختصرة بأسماء المرشحين وعقد مقابلتين، أحالت لجنة إجراء المقابلات ال...
	117. قرر مجلس إدارة صندوق التكيف اختيار السيد ميكو أوليكاينن مديرا لسكرتارية المجلس.
	118. أشار الرئيس إلى أن المجلس ساند بقوة اختيار السيد أوليكاينن ويتطلع إلى العمل معه في منصبه الجديد.
	119. دعا رئيس المجلس السيدة أنوكو إيشي، رئيس سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف والمسؤول التنفيذي الأول/رئيس صندوق البيئة العالمية، لإلقاء كلمة أمام المجلس.
	120. بدأت السيدة إيشي كلمتها بالإشادة بالتقدم الهائل الذي حققه الصندوق منذ زيارتها الأخيرة له قبل عام، وخاصة في ضوء التسليم بأن الصندوق "يجب" أن يخدم اتفاقية باريس وتحقيق الهدف المتعلق بتعبئة الموارد البالغ 80 مليون دولار في مراكش. ومع بلوغ محفظة عملي...
	121. ثم اغتنمت الفرصة لتحديد النهج الجديد الذي يقترح صندوق البيئة العالمية للعملية السابعة عشرة المقبلة لتجديد موارده (GEF-7). ويأتي ذلك في وقت حرج: حيث تقل الموارد وتعظم التحديات. ومن ثم، اقترح صندوق البيئة العالمية الانتقال بعيدا عن نهج العمل بالطرق...
	122. تسليما بأن الانتقائية في الموافقات على المشروعات تنطوي على خطر تقويض التزام البلدان المعنية، أجرى صندوق البيئة العالمية تقييما للطلب قبل تحديد برامجه الخمسة عشر المؤثرة ، حيث قام بدراسة وثائق كالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ وخطط العمل الوط...
	123. وفي أعقاب كلمتها المبدئية، أجابت السيدة إيشي على عدد من الأسئلة والتعليقات التي أثارها أعضاء المجلس.
	124. وفيما يتعلق بإشراك قطاع الأعمال، أشارت إلى أن أحد الأسباب وراء اقتراح طريقة جديدة لمزاولة الأعمال هي أن نموذج العمل بالطرق المعتادة ليس مناسبا لاجتذاب قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ذلك. وأن النهج الحالي لتخصيص الأموال لكل بلد عل...
	125. وفيما يتعلق بموضوع التمويل المشترك، أشارت السيدة إيشي إلى أن التأثير أكثر أهمية من التمويل المشترك نفسه. وتهدف البرامج إلى إحداث آثار مختلفة، ويمكن الاستفادة من مختلف القوى لتحقيقها كأسواق رأس المال والحكومة. وأضافت أن تحديد هدف وحيد للتمويل المش...
	126. وفي ردها، قدمت السيدة إيشي كذلك عددا من التوضيحات فيما يتعلق بالبرامج الجديدة التي يقترحها صندوق البيئة العالمية. وشكلت هذه البرامج تحولا بعيدا عن العمل بمعزل عن الآخرين إلى تبني نهج أكثر شمولا، حيث ترمي إلى دفع البلدان للتفكير حول كيف يمكنها توظ...
	127. وفي إطار تناولها للادعاء القائل بأن القطاع الخاص لم يكن مهتما حقا بأنشطة التكيف مقابل أنشطة التخفيف، أشارت السيدة إيشي إلى أن المخاطر البيئية الخمسة اُعتبرت مرتفعة من حيث إمكانية حدوثها وتأثيرها، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالم...
	128.  أشارت أيضا إلى تعليق حول تقرير جديد لمعهد الموارد العالمية بعنوان "مستقبل الصناديق: استكشاف هيكل تمويل الأنشطة المناخية متعدد الأطراف"، حيث اتفقت على أنه يمكن أن يكون مصدرا لمدخلات جيدة بشأن مستقبل تمويل الأنشطة المناخية.
	129.  اختتمت السيدة إيشي كلمتها بطرح بعض الأفكار حول فرص التعاون بين صندوق البيئة العالمية وصندوق التكيف، مشيرة إلى أن موقف صندوق البيئة العالمية الأكثر شمولا حول الاستدامة يتيح له إمكانية تغطية العديد من مسائل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية...
	130. أعرب الرئيس عن شكره للسيدة إيشي على مساهمتها في الاجتماع.
	البند 19 على جدول الأعمال: اعتماد التقرير

	131. اعتمد المجلس التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه التاسع والعشرين.
	البند 20 على جدول الأعمال: اختتام الاجتماع

	132. أعلن رئيس المجلس اختتام الاجتماع في الساعة 5:35 مساءً في 17 مارس/آذار 2017.
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	133. دعا رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف السيد مايكل كراشت (ألمانيا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، المجلس للدخول في حوار مع المجتمع المدني.
	134. أفادت السيدة ليزا إلجيز (منظمة الشفافية الدولية) عن التقرير المرحلي الذي صدر مؤخرا بشأن صندوق التكيف، بعنوان "حماية تمويل الأنشطة المناخية: آخر المعلومات عن سياسات وممارسات مكافحة الفساد لدى صندوق التكيف (ISBN: 978-3-96076-043-6).1F  قدم هذا التق...
	135. وردا على تساؤل حول المنهجية المستخدمة في الاستعراض، أوضحت السيدة إلجيز أنها أجرت دراسة مكتبية عن المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، وهي منهجية موحدة لدى منظمة الشفافية الدولية. وأضافت أيضا أن منظمة الشفافية الدولية تثمن التزام الصندوق بإتاحة ال...
	136. أفادت السيدة ريتيكا تيواري (NewClimate - معهد السياسة المناخية والاستدامة العالمية) عن التقرير الذي نشرته مؤسستها مؤخرا بعنوان "التمويل الابتكاري لصندوق التكيف: المسارات والإمكانات"،2F  الذي جرى إعداده بالتعاون مع منظمة جيرمان ووتش. وذكرت أن هذه ...
	137. عرض التقرير مجموعة متنوعة من الخيارات المحتملة لتمويل أنشطة التكيف، بإمكانات متفاوتة لتحقيق الإيرادات، وأطر زمنية متداخلة للتنفيذ. ويمكن تفادي الاعتماد على مصدر منفرد للإيرادات من خلال بذل جهود تفاعلية لاعتماد أكثر من خيار واحد، على الرغم من أن ا...
	138. لاحظ أحد الأعضاء أن الدراسة قدمت خريطة طريق لمجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد التي يجب أن تبحث هذه الخيارات التي تعبئ الموارد بسرعة من الأطراف الفاعلة غير الدول كالمناطق والمدن. وأكمل المعلومات التي قدمها ممثلو المجتمع المدني لتقريرهم. كما نوه...
	139. أوضحت السيدة جوليا غريم (جيرمان ووتش) أن شبكة المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع صندوق التكيف (الشبكة) عبارة عن تحالف من المنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية التي تسعى إلى التأثير بصورة مستدامة وفاعلة على السياسة، ومشاركة المجتمع المدني بغرض من...
	140. كما شارك أعضاء الشبكة بفاعلية في المداولات والمناقشات التي شهدها الاجتماع الثاني والعشرون لمؤتمر الأطراف، واستضافوا العديد من الفعاليات الجانبية وأسهموا فيها. ومن بين الأمثلة على هذه المشاركة مؤسسة البيئة والتنمية في العالم الثالث (ENDA)، وهي أحد...
	141. شكر الرئيس أعضاء المجتمع المدني الحاضرين على عروضهم الإيضاحية.
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