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 2018ینایر/كانون الثاني  29

 مجلس إدارة صندوق التكیف

 االجتماع الثالثون

 2017أكتوبر/تشرین األول  13 – 10ألمانیا، -بون 

 

 تقریر االجتماع الثالثین
 لمجلس إدارة صندوق التكیف

 مقدمة

، انعقد االجتماع الثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیّف (المجلس) في مجمع "النغیر أویغین" التابع لألمم المتحدة في مدینة بون، ألمانیا  .1
، وذلك بالتزامن مع االجتماع الحادي والعشرین لكل من لجنة استعراض المشروعات 2017أكتوبر/تشرین األول  13و  10في الفترة بین یومي 

 ) التابعتین للمجلس.EFC) ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة (PPRCرامج (والب

) على UNCCDبُثت فعالیات ھذا االجتماع مباشرةً عبر موقعي صندوق التكیف (الصندوق) واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( .2
 المساندة اللوجستیة واإلداریة الجتماعات المجلس ولجنتیھ.شبكة اإلنترنت، كما قدمت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

ترد بالمرفق األول لھذا التقریر قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین الذین شاركوا في االجتماع، ویمكن االطالع على  .3
 ).AFB/B.30/Inf.3وق في الوثیقة (قائمة بأسماء المراقبین المعتمدین الحاضرین في االجتماع على الموقع اإللكتروني للصند

 على جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

صباحا  9:15افتتح االجتماع مایكُل یان ھندریك كراتشت، رئیس المجلس (ألمانیا، األطراف المدرجة في المرفق األول) تمام الساعة  .4
 . 2017أكتوبر/تشرین األول  10من یوم 

من رئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج ونائبھ لم یتمكنا من حضور االجتماع الحادي والعشرین أبلغ الرئیس المجلس أن كال   .5
ووافق المجلس على اختیار السیدة مارغریتا كاسو (المكسیك، األطراف غیر المدرجة في المرفق األول) لتولي رئاسة لجنة استعراض  للجنة.

 . 11حادي والعشرین، وذلك وفقا للقواعد اإلجرائیة للمجلس، الفقرة المشروعات والبرامج باإلنابة في اجتماعھا ال

 .2017تشرین األول/أكتوبر  12ُعلق االجتماع بعد ذلك، ثم استأنف أعمالھ في صباح یوم   .6
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 على جدول األعمال: المسائل التنظیمیة 2البند رقم 

 اعتماد جدول األعمال

، وجدول األعمال المؤقت المشروح والجدول الزمني (AFB/B.30/1الوثیقة (نظر المجلس في جدول األعمال المؤقت الوارد في  .7
 ).AFB/B.30/2المؤقت الواردین في الوثیقة (

بانتخاب المسؤولین لفترة الوالیة المقبلة للنظر فیھ في إطار البند المعنون "مسائل  كان ھناك اقتراح بإضافة بند فرعي بخصوص .8
 أخرى".

 ل بعد تعدیلھ شفاھة. ویرد جدول األعمال بالمرفق الثاني بالتقریر الحالي.اعتمد المجلس جدول األعما  .9

 تنظیم العمل

 اعتمد المجلس تنظیم العمل الذي اقترحھ الرئیس. .10

رحب المجلس بالسید تشارلز موتاي (كینیا، قائمة األطراف غیر المدرجة في المرفق األول) الذي اُنتخب في الفترة الفاصلة بین  .11
 فطوما حسین (كینیا، قائمة األطراف غیر المدرجة في المرفق األول) التي استقالت.  ) لیحل محل السیدةB.29-30/4لقرار: االجتماعین (ا

 أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون التالیة أسماؤھم عن وجود تضارب في المصالح لدیھم:  .12

 السید إیبال جبریل (بنن، أفریقیا)؛ .أ

 (أرمینیا، أوروبا الشرقیة)؛ زاكاریان-السید أرام تیر .ب

 السید لوكاس دي بیترو باولو (األرجنتین، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي) .ج

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

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

 شیبیت مایكوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)السید  .و

 السید صامویال الغاتاكي (فیجي، الدول الجزریة الصغیرة النامیة) .ز

 السیدة بیشنس دامتي (غانا، من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول)؛ .ح

 السید تشارلز موتاي (كینیا، من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول)؛  .ط

 جدول األعمال: تقریر عن أنشطة رئیس المجلسعلى  3البند رقم 

قدم رئیس المجلس المنتھیة والیتھ تقریرا موجزا عن األنشطة التي قام بھا نیابة عن المجلس بدعم من السكرتاریة خالل الفترة الفاصلة  .13
 التاسع والعشرین والثالثین.  بین االجتماعین

مؤتمر بون لتغیر المناخ واجتماعات الھیئات الفرعیة في یونیو/حزیران، حیث بدعم من السكرتاریة، مثل الرئیس مجلس اإلدارة في   .14
شارك في المفاوضات المتصلة بالصندوق، وفي عدد من االجتماعات منھا اجتماع غیر رسمي مع أحد الرؤساء المشاركین لمجلس الصندوق 

الفترة، وقع أیضا اتفاقیات لثالث منح إلعداد المشروعات، وثمانیة  وفي أثناء ھذه األخضر للمناخ، وإحدى الفعالیات الجانبیة لصندوق التكیف.
 مشروعات قطریة منفردة، وأربعة مشروعات إقلیمیة، ویشیر ذلك إلى أن لدى الصندوق العدید من المشروعات المھمة التي دخلت حیز التنفیذ.
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ومن أبرز ما شھدتھ  كتبیة فنیة أخرى مرتبطة بأنشطة الصندوق.ووقع رئیس المجلس أیضا عددا من طلبات تحویل شرائح المنح، وقام بأعمال م
اسبة ھذه الفترة التحضیرات المتعلقة بالذكرى العاشرة إلنشاء الصندوق، حیث ُعقدت العدید من المناقشات مع السكرتاریة لالستعداد لھذه المن

شات مع السكرتاریة وبعض أعضاء المجلس حول قضایا واشتملت األنشطة األخرى على إجراء مناق وإعداد مطبوعة خاصة بھذه الذكرى.
وأخیرا، شارك الرئیس في فعالیات متعددة  إستراتیجیة أخرى، منھا اإلستراتیجیة متوسطة األجل التي حظیت بأھمیة خاصة في الشھرین السابقین.

 نیابة عن المجلس، وفي إعداد البیانات الصحفیة المتعلقة بھذه الفعالیات. 

 إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الخاص بأنشطة رئیس المجلس.أحاط مجلس   .15

 على جدول األعمال: تقریر عن أنشطة السكرتاریة 4البند رقم 

ب قدم مدیر السكرتاریة تقریراً عن أنشطة السكرتاریة أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین التي جرى تناولھا بمزید من التفصیل واإلسھا .16
 ).AFB/B.30/3في الوثیقة (

نظمت السكرتاریة وشاركت في عدد من الفعالیات واالجتماعات خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، ونظمت بشكل خاص حلقتي  .17
) SBI 46وقد قامت على ھامش الدورتین السادسة واألربعین لكل من الھیئة الفرعیة للتنفیذ ( االستعداد. عمل وحلقة دراسیة عبر اإلنترنت عن

) بتنظیم فعالیة جانبیة بشأن تسریع عجلة تنفیذ اتفاقیة باریس، كما قامت باالشتراك SBSTA 46ھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة (وال
وأجرت السكرتاریة أیضا ثالث  مع مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ بترتیب اجتماع مع المنظمات التي توفر دعم االستعداد لمشروعات التكیف.

عثات لمتابعة محفظة المشروعات، وحضرت بصفة مراقب ثالثة اجتماعات لمجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ، كما حضرت عددا من ب
وبالتعاون مع الصندوق األخضر للمناخ  المؤتمرات وحلقات العمل التي نظمتھا منظمات أخرى قدمت خاللھا عروضا إیضاحیة عن التكیف.

" في بون في day of direct access entities قامت أیضا بتحضیرات لعقد "یوم كیانات الوصول المباشر وصندوق البیئة العالمیة،
 . 2017نوفمبر/تشرین الثاني 

كما راجعت  مسودة قرار خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، فضال عن عدد من الوثائق لالجتماع الحالي. 15وأعدت السكرتاریة  .18
لمشروعات، وأعدت تقریرا عن األداء السنوي، وعقدت اجتماعات تعاونیة منتظمة عن المساواة بین الجنسین مع الصندوق تقریرا عن أداء ا 26

كما أنشأت صفحة مكرسة على شبكة اإلنترنت آللیتھا  األخضر للمناخ وصندوق البیئة العالمیة وصندوقي االستثمار في األنشطة المناخیة.
 المخصصة للنظر في الشكاوى. 

أبلغ مدیر السكرتاریة المجلس أنھ قد وقع االختیار على السید ماثیو بوشیل من خالل عملیة تنافسیة لیشغل وظیفة أخصائي االتصاالت،  .19
وصول السیدة كریستینا دینجل لتشغل وظیفة  وھو دور لم یفتأ یضطلع بھ باعتباره استشاریا لمدة قصیرة. ومن األمور الجدیرة بالمالحظة أیضا

وأضاف أن السیدة ألیسا ماریا غومیز، وھي متدربة سابقة،  آلیشا ماري أوستین التي أنھت فترة تدریبھا. إدارة المعرفة، ورحیل السیدةمسؤول 
  واصلت العمل مع السكرتاریة كاستشاریة لفترة قصیرة.

یقدم الرئیس تقریرا شفھیا حول أنشطتھ ورداً على طلب توضیح حول تقریره الشفھي، قال رئیس المجلس إنھ جرت العادة بالمجلس أن  .20
 ).AFB/B.30/3واألجزاء الرئیسیة التي غطاھا في تقریره المكتوب إلى السكرتاریة (

وردا على تساؤل حول اإلجراءات التنافسیة الختیار الموظفین، أوضح مدیر السكرتاریة أنھ یتم نشر جمیع الوظائف الشاغرة على  .21
وقال  ، بما في ذلك موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت، ویتم اختیار جمیع الموظفین من خالل إجراءات تنافسیة.العدید من المواقع اإللكترونیة

إلى عملیة اختیار السید بوشیل لیوضح أنھ بالرغم من عملھ استشاریا لفترة قصیرة بالسكرتاریة فقد خضع إلجراءات االختیار التنافسیة  إنھ أشار
 ره في وظیفة أخصائي االتصاالت، مما یثبت أنھ أفضل المتقدمین لشغل ھذه الوظیفة. المفتوحة قبل اختیا

، لكن لم تتمكنا من حضور 2017رحب الرئیس بالسیدتین دینجل ومارتینا دوریغو اللتین انضمتا إلى السكرتاریة في فبرایر/شباط  .22
 االجتماع السابق للمجلس. 

 قریر الخاص بأنشطة السكرتاریة.أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالت  .23
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 على جدول األعمال تقریر ھیئة االعتماد 5البند رقم  

(أوغندا، أقل البلدان نموا) أن الھیئة قد قامت منذ االجتماع األخیر للمجلس، بعقد  أفاد رئیس ھیئة االعتماد السید شیبیت مایكوت .24
وذّكر أنھ رفع  .2017سبتمبر/أیلول  19-18 ، ویومي2017مایو/أیار  3-2اجتماعیھا الخامس والسادس والعشرین في واشنطن العاصمة یومي 

الفترة الفاصلة بین االجتماعین، كما عرض تقریر االجتماع السادس والعشرین تقریر االجتماع الخامس والعشرین إلى المجلس للنظر فیھ في 
 ). AFB/B.30/4للھیئة (الوثیقة: 

وبدأ السید شیبیت مایكوت حدیثھ باإلعراب عن تقدیر الھیئة للسید بیرت كوبنز، وھو خبیر انتھت والیتھ، وأبلغ المجلس أن ھناك   .25
ثم قدم تقریرا عن طلبات االعتماد وإعادة االعتماد منذ  .2018ماعھا التالي في ینایر/كانون الثاني عضوا جدیدا بالھیئة سینضم إلیھا في اجت

أشار فیھ إلى إعادة اعتماد ثالث ھیئات إدارة تنفیذ منذ االجتماع التاسع والعشرین للمجلس، وھي: البنك األفریقي للتنمیة  االجتماع األخیر للمجلس،
). وفیما یتعلق باالتجاھات العامة B.29-30/14، ووكالة التنمیة الفالحیة (القرار: (B.29-30/12، والیونسكو (القرار: (B.29-30/1(القرار: 

طلبا آخر  14ھیئة إدارة تنفیذ حتى الیوم، ویعكف حالیا على استعراض  43في عملیة االعتماد وإعادة االعتماد، فقد اعتمد الصندوق بالفعل 
ھیئة، أُعید  43ومن بین الھیئات المعتمدة البالغ عددھا  لك طلبان جدیدان تلقتھما الھیئة قبل اجتماعھا السادس والعشرین.العتمادھا، بما في ذ

 طلبات إلعادة االعتماد، بما في ذلك ثالثة طلبات قید إجراءات إعادة االعتماد المسرعة.  7ھیئة، ویجري حالیا استعراض  14اعتماد 

واستعرضت على وجھ الخصوص  الطلبات، ناقشت الھیئة طرق تحسین كفاءة عملیة االعتماد وفاعلیتھا، باإلضافة إلى استعراض  .26
وإن كانت  -في اختیار إحدى ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة، وخلصت إلى ضرورة تحدیث ھذه اإلرشادات  اإلرشادات المتعلقة بالسلطات المعنیة

وسیتم إتمام عملیة التحدیث الضروریة في  من جانب السلطات المعنیة أن یسھل عملیة االعتماد.للتأكید على أن من شأن استخدامھا  - مفیدة
 االجتماع التالي للھیئة. 

في واشنطن  2017ینایر/كانون الثاني  31 - 30وفي الختام، أبلغ المجلس أنھ تقرر عقد االجتماع السابع والعشرین للھیئة یومي   .27
 على أن الھیئة تثمن كثیرا العمل الشاق الذي تقوم بھ السكرتاریة فیما یتعلق بعملیة االعتماد. العاصمة، وأكد في الوقت نفسھ 

یعكف حالیا على استعراض عملیة االعتماد لدیھ،  وجرت بعد ذلك مناقشة موجزة، أبلغ المجلس خاللھا أن الصندوق األخضر للمناخ .28
اد التي یستخدمھا الصندوق فیما یتعلق بالھیئات المعتمدة بالفعل لدى الصندوق األخضر االعتم واقترح أن ینظر المجلس في إمكانیة تبسیط عملیة

مؤھلة بمقتضاھما  وردا على ذلك، أشار ممثل السكرتاریة إلى أن ھناك سیاستین حالیا قید التنفیذ تكون الھیئات المعتمدة لدى الصندوق للمناخ.
ضر للمناخ، وأن الھیئات التي ینظر فیھا الصندوق إلعادة اعتمادھا تعد مؤھلة إلجراءات إلجراءات االعتماد السریع من جانب الصندوق األخ

وردا على استفسار بشأن الجدول  االعتماد السریع إذا كانت حائزة على اعتماد الصندوق األخضر للمناخ في غضون األربع سنوات السابقة.
أشھر لألطراف الثالثة المشاركة  6دة، فإن أقصر جدول زمني یمكن أن یكون في حدود الزمني لعملیة االعتماد، ذكرت أنھ وفقا للعملیة المعتم

بید أنھا أكدت على أن ھذه العملیة تسیر حسب  في عملیة االعتماد، وھي، الجھة مقدمة الطلب، وھیئة االعتماد، والسكرتاریة، للتوصل إلى نتیجة.
وكان ھناك اتفاق عام لمواصلة النقاش في إطار  كثر تبعا للتقدم المحرز في كل طلب.ظروف كل بلد، ویمكن أن تستغرق ما یصل إلى عام أو أ

 (ب) بشأن الروابط مع الصندوق األخضر للمناخ.  8البند 

لوحظ أیضا أن إقامة عملیة االعتماد الحالیة استغرقت عدة سنوات، وأنھا تعمل اآلن بشكل جید، لكن قد یكون من المفید إعداد تقریر  .29
 عملیة تقییم تشمل الدروس المستفادة. عنھا ك

 ).AFB/B.30/4أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما بتقریر ھیئة االعتماد على النحو المبین في الوثیقة (  .30

بعد النظر في تعلیقات ھیئة االعتماد وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف تكلیف السكرتاریة، بالتعاون مع ھیئة االعتماد،  .31
 یام بما یلي: بالق

ھناك حاجة للتحدیث أو التوضیح في االجتماع السابع والعشرین لھیئة  أن تنظر في عملیة إعادة االعتماد بغرض تحدید ما إذا كانت  .أ
 االعتماد؛ 

اقتضى الحال أن تقدم للمجلس في اجتماعھ الحادي والثالثین نتائج واستنتاجات مناقشات ھیئة االعتماد حول الفقرة الفرعیة (أ)، وإذا   .ب
 ). B.22/3تقریرا محدثا عن عملیة إعادة االعتماد التي أُقرت بموجب القرار (
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(Decision B.30/1) القرار 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكیّف الطلب من السكرتاریة:  .32

 أن تنظر في تجربة صندوق التكیف في مجال االعتماد؛ و  .أ

والتجارب المستفادة، بما في ذلك إعداد عرض عن اإلرشادات الخاصة أن تعد، بالتعاون مع ھیئة االعتماد، تقریرا عن الخبرة المكتسبة   .ب
 باالعتماد، لینظر فیھ المجلس في اجتماعھ الحادي والثالثین. 

(Decision B.30/2) القرار 

 حالة مستوفاة 

 المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة 

بعد النظر في تعلیقات ھیئة االعتماد وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف اعتماد المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة،   .33
 جمھوریة تنزانیا المتحدة، كھیئة إدارة تنفیذ وطنیة لدى صندوق التكیف.

(Decision B.30/3) القرار 

 ستعراض المشروعات والبرامجعلى جدول األعمال تقریر االجتماع الحادي والعشرین لجنة ا 6البند رقم 

(المكسیك، األطراف غیر المدرجة في  شافیز رئیسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج باإلنابة عرضت السیدة مارغریتا كاسو .34
 ).AFB/PPRC.21/38المرفق األول)، تقریر اللجنة (

رار "بعدم المصادقة" أو عدم الموافقة" على وردا على استفسار حول صیغة القرارات، أوضح ممثل السكرتاریة أنھ عند اتخاذ ق .35
وأضاف أنھ فیما یتعلق باالختالف المتصور بین  مشروعات وبرامج محددة، فإننا نحث الجھات المقدمة للمقترحات بإعادة صیاغتھا وتقدیمھا.

بین االجتماعین، الذي ذكره الرئیس باإلنابة  ملیون دوالر للمشروعات والبرامج اإلقلیمیة التي تمت الموافقة علیھا في الفترة الفاصلة 19مبلغ 
ملیون دوالر، المسجل في تقریر لجنة استعراض المشروعات والبرامج، فإن الرقم السابق مثل  26.3شفاھة، ومجموع المبلغ التراكمي البالغ 

إلى إجمالي الموافقات التراكمیة التي  بلغ األخیرالمبلغ اإلجمالي الذي تمت الموافقة علیھ في الفترة الفاصلة بین االجتماعین، في حین أشار الم
للمجلس،  اشتملت على: المبلغ الذي تمت الموافقة علیھ في الفترة الفاصلة بین االجتماعین، والمبلغ الذي تمت الموافقة علیھ في االجتماع السابق

 جریبي. والعدید من منح إعداد المشروعات التي تمت الموافقة علیھا منذ بدء البرنامج الت

ولم تحصل ھذه المقترحات  كما لوحظ عدم المصادقة على العدید من المقترحات نظرا لعدم تقدیمھا مبررات كافیة للتكیف أو منافعھ. .36
 ت. على منح إلعداد المشروعات، وأثیر سؤال حول كیفیة إعداد ھذه المقترحات بحیث تتناول تلك المسائل بدون الحصول على منح إعداد المشروعا

أنھ عند استخدام عملیة من خطوتین، فإن الجھات المقدمة للمقترح تقدم وثیقة تصور المشروع الذي في حالة  ممثل السكرتاریة أوضح .37
وإذا ما تمت المصادقة على أحد التصورات التي قدمتھا إحدى ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة  الموافقة علیھا یتم تطویره إلى وثیقة مشروع مكتملة.

ویتعین على الجھات المقدمة لوثائق  ألف دوالر. 30لسیاسات وإرشادات العملیات، یمكن حینئذ تقدیم منحة إلعداد المشروع تصل قیمتھا إلى وفقا 
وقال أیضا إن ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة تعمل في بعض  تصور المشروعات أن تبین أن مقترحاتھا عالجت جوانب التكیف قبل الموافقة علیھا.

حیان كقناة للتصورات التي یعدھا آخرون، وأن ھناك في بعض األحیان منحنى للتعلم للتمییز بین مشروعات التكیف ومشروعات التنمیة األ
 المعتادة. 

وافق المجلس على القرارات التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعھا الحادي  .38
 والعشرین:

 ) مقترحات المشروعات والبرامج(ج 
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 مشروعات وبرامج في بلدان منفردة

 مقترحات التصورات

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة 

 مقترحات صغیرة الحجم:

التغیر في المناطق  ): بناء وتقویة قدرة المجتمعات الساحلیة على مجابھة آثار تغیر المناخ من خالل مؤسسة إلھام المرأة من أجل1إندونیسیا (
كیمیتران  (وثیقة تصور المشروع؛ الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في إندونیسیا "برنامج) في إقلیم بولوكومابا PINISIالساحلیة (

Kemitraan") ؛DN/NIE/Coastal/2017/1) دوالرا) 998,878؛ 

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

عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیمیتران في إندونیسیا على   .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

i.  حدوث آثار تغیر  یجب أن یدعم المقترح مبررات المشروع من حیث تقدیم مزید من المعلومات حول مدى حدوث أو توقع
  المناخ في المنطقة؛

ii. یما یتعلق باألنشطة الملموسة التي سیحققھا، ویجب أن یبرھن بدرجة یجب أن یوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصیل ف
 أكبر كیف ستعالج األنشطة مخاطر تغیر المناخ المذكورة؛

iii. یجب أن یدعم المقترح التماسك واالنسجام بین مكونات المشروع ونتائجھ ومخرجاتھ؛  

iv. ة؛ یجب أن یبرر المقترح وأن یوضح بصورة مستفیضة ھیكل تمویل المنح الفرعی 

v. المستفیدین المتوقعین من المشروع؛ یجب أن یتضمن المقترح معلومات حول 

vi. ُصنف فیھا المشروع؛ یجب أن یوضح المقترح المخاطر البیئیة واالجتماعیة، وأن یذكر فئة المخاطر التي 

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

 حظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة.یُطلب من برنامج كیمیتران نقل المال  .د

(Decision B.30/4) القرار 

(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج ): التكیف المجتمعي لإلدارة الحرجیة والغذائیة في النظام اإلیكولوجي لمستجمعات المیاه في سادانغ 2إندونیسیا (
 دوالرات) 905,109؛ IDN/NIE/Food/2017/1كیمیتران؛ 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .40

المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیمیتران في إندونیسیا على الطلب المقدم  .أ
 من فریق االستعراض الفني؛
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نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج كیمیتران، فضال عن المسائل تكلیف السكرتاریة ب .ب
 التالیة:

i.  یجب أن تدعم وثیقة المشروع المكتملة استخدام العملیات التشاوریة؛ وأن تشرك جمیع األطراف الرئیسیة المعنیة والفئات
ة بین الجنسین امتثاال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف، فضال عن ضرورة القابلة للتأثر، وأن تراعي المساوا

ویجب تقدیم وصف لعملیة التشاور تُحدد فیھ الفئات  وضع سیاسة لمراعاة المساواة بین الجنسین في مرحلة تصمیم المشروع.
 المشمولة، ونواتج التشاور؛

ii. الضروري تقدیم شرح واف لمدى توافق اآلثار/المخاطر البیئیة واالجتماعیة  في مرحلة إعداد وثیقة المشروع المكتملة، من
المحددة للمشروع مع السیاسة البیئیة واالجتماعیة وسیاسة المساواة بین الجنسین التي یعتمدھما صندوق التكیف، وخاصة 

 ؛ 1.3.2فیما یتعلق باألنشطة التي تتطلب إجراءات تدخلیة مادیة بموجب بند المخرجات رقم 

iii.   یجب إیضاح تصور "مخطط الحراجة االجتماعیة" بصورة أفضل؛ 

iv.   ویجب معالجة تأثیر اإلدارة الساحلیة المقترحة على المناطق المستھدفة بمزید من التفصیل؛ 

v.   نظرا ألن منطقة المشروع المستھدفة المحددة تشتمل على أربعة أقالیم، یجب تقدیم وصف أكثر تفصیال عن الترتیبات
 سیة التي سیتم تطبیقھا؛ المؤس

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

 یُطلب من برنامج كیمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى الحكومة اإلندونیسیة؛  .د

تناول المالحظات المشار إلیھا في تشجیع حكومة إندونیسیا، من خالل برنامج كیمیتران، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة ی .ه
 الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/5) القرار 

(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج كیمیتران؛  ): تطویر قدرة المجتمعات المحلیة على التكیف مع تغیر المناخ في مارتینا3إندونیسیا (
IDN/NIE/DRR/2017/1 دوالرا) 946,287؛ 

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

عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیمیتران في إندونیسیا على   .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

i.  ا من التفاصیل یجب أن یفسر المقترح أو یبین بصورة أفضل منافع التكیف للنواتج المتوقعة للمشروع، وأن یقدم مزید
 والوضوح حول تلك النواتج المتوقعة؛ 

ii.  یمكن أن یبسط المقترح ھیكل المشروع، بحیث یقلل عدد المكونات بھدف تسھیل الربط على نحو أفضل فیما بین نواتج
  المشروع؛

iii.  یجب تناول اآللیة المتوخاة لعرض الدروس والخبرات المستفادة مع المجتمعات المحلیة األخرى؛ 
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iv.  یحدد المقترح بصورة واضحة المخاطر البیئیة واالجتماعیة المصاحبة لھذا المشروع، وذلك في ضوء تأثیراتھ یجب أن
المحتملة الكبیرة، بما في ذلك المخاطر الناشئة من إنشاء خزان، وتوقف تدفق الجداول المائیة وأنشطة صید األسماك، مع 

وخزان للمیاه سیوفر میاه صالحة للشرب وإمدادات "لمصنع لمكعبات ما یصحبھا من تلوث، وإنشاء أقفاص لتربیة المائیات، 
 الثلج"؛ 

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

 یُطلب من برنامج كیمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة.  .د

(Decision B.30/6) القرار 

اإلدارة المستدامة لمناطق األعشاب المائیة ومصائد األسماك لتعزیز رخاء المجتمعات المحلیة؛ وتكیف الجزر الساحلیة ): تنمیة 4إندونیسیا (
ألف  990؛ IDN/NIE/Multi/2017/2(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج كیمیتران؛ منطقة غرب نوسا تنغارا مع تغیر المناخ  والصغیرة في

 دوالر)

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

عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیمیتران في إندونیسیا على الطلب  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

i.   یجب أن یشتمل المقترح على مبررات تكیف أوضح تحدد اآلثار الناشئة عن تغیر المناخ التي یھدف المشروع إلى معالجتھا؛ 

ii. .إدراج أنشطة، من قبیل  ویجب كذلك أن ینظر في یجب أن یعمل المشروع على تقویة إدارة المعرفة وأنشطة التواصل
س المستفادة، وإنتاج مواد للدعایة والتواصل في شكل مطبوع وكذلك الوجود على شبكة اإلنترنت/إنشاء مستودع للدرو

عالوة على ذلك، یجب أن یتناول المقترح بمزید من التفاصیل ما تعنیھ ھذه  استخدام المنصات اإللكترونیة المتاحة.
 اإلستراتیجیة بالنسبة لمختلف األطراف المعنیة النشطة في حملة التواصل؛ 

iii. سیاق المحلي لموقع المشروع، ویستعرض االستثمارات/المشروعات األخرى في منطقة یجب أن یصف المقترح ال
المشروع، ویدعم المبررات الدالة على اتسام المشروع بفاعلیة التكلفة والمالئمة لزیادة قدرة السكان المعرضین للمعاناة 

 للصمود مع ھذه اآلثار؛ 

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

 یُطلب من برنامج كیمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة. .د

(Decision B.30/7) القرار 

): تدابیر التكیف لدعم سبل كسب الرزق المستدامة للمجتمعات المحلیة في أنظمة أشجار المنغروف في دلتا مھاكام بشرق كالیمنتان 5إندونیسیا (
 دوالرا) 589,975؛ IDN/NIE/Food/2017/2(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج كیمیتران؛ 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .43

یتران في إندونیسیا على الطلب عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیم .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛
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اقتراح أن یقوم برنامج كیمیتران بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة  .ب
 ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.  ثة في الرد على االستعراض الفني السابق في وثیقة المشروع، مثل آلیة خدمات زراعة یجب إدراج كافة المعلومات المحد
الشتالت وكیفیة توزیع المنافع المتصلة بمنتجات المنغروف على نحو یراعي اعتبارات المساواة بین الجنسین، ویشرك 

 وخاة؛ الفئات األكثر ضعفا وقابلیة للتأثر بغرض ضمان "عدم التخلي" عن المبادرات المت

ii. برنامج إعادة تأھیل أشجار المنغروف التي یتم االسترشاد بھا في  یجب أن یتیح المقترح المعلومات والدروس المستفادة من
 تصمیم ھذا المشروع؛

iii.  یجب أن یضفي المقترح المزید من الوضوح عن مفھوم "استزراع األسماك وزراعة المنغروف في الموقع ذاتھ
silvofishery"؛ 

iv.  یدرج المقترح مبررات التكلفة المتعلقة بالمشروع، وأن یوضح مدى استدامة المشروع ببیان إمكانیة محاكاة أنشطة یجب أن
 ومنافع التكیف المتوخاة والتوسع فیھا؛

v.  بشكل كاف، والتحقُّق من  تحدید المخاطر البیئیة واالجتماعیة المرتبطة باألنشطة المقترحة یجب أن یضمن المقترح
 بشأن المخاطر الواردة في مذكرة التصورات؛  االستنتاجات

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

 یُطلب من برنامج كیمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة. .د

(Decision B.30/8) القرار 

الصمود واستجابة السیاسات الحكومیة فیما یتعلق بالتكیف مع تغیر المناخ في مقاطعة بابوا ): تحسین قدرة المجتمعات المحلیة على 6إندونیسیا (
 ؛ ملیون دوالر)IDN/NIE/Rural/2017/1وثیقة تصور المشروع؛ برنامج كیمیتران؛ الغربیة (

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

عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیمیتران في إندونیسیا على الطلب  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

ستعراض المرفقة اقتراح أن یقوم برنامج كیمیتران بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة اال  .ب
 ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.   یجب أن یكون المقترح أكثر وضوحا بشأن تدابیر التكیف الملموسة لمعالجة التھدیدات/المخاطر المناخیة في قطاعي الزراعة
 ویجب أن تمثل ھذه التدابیر نسبة أكبر من الموازنة؛  ومصائد األسماك على مستوى القرى.

ii. یجب أن تعكس أنشطة المشروع النھج المقترح إلدارة المعرفة والتعلم؛  

iii. یجب إظھار عملیة التشاور بشكل أوضح، بما في ذلك نتائج اجتماع التشاور؛  

iv. یجب أن تقدم وثیقة التصور شرحا كافیا عن كیفیة مراعاة تحقیق استدامة نواتج المشروع عند تصمیمھ؛ 

v.  اآلثار/المخاطر البیئیة وااللتزام العام بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة وسیاسة المساواة بین ینبغي تحسین توضیح عملیة تحدید
  الجنسین اللتین یعتمدھما صندوق التكیف، كما یجب تحدید فئة مخاطر المشروع وفقا لذلك؛
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 ألف دوالر؛ 30عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

 لمالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة.یُطلب من برنامج كیمیتران نقل ا .د

(Decision B.30/9) القرار 

 مقترحات معتادة: 

(وثیقة تصور المشروع؛ وحدة تنفیذ المشروعات ): المشروع التجریبي إلدارة نفایات المحاجر المغلقة والفیضانات في مدینة آرتیك 1أرمینیا (
 دوالر) 1,435,100؛ ARM/NIE/Urban/2017/1البیئیة التابعة لوزارة حمایة الطبیعة بأرمینیا؛ 

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

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة التابعة لوزارة  تكملھاالمصادقة على وثیقة تصور المشروع كما  .أ
 حمایة الطبیعة بأرمینیا على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

البیئیة،  تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى وحدة تنفیذ المشروعات .ب
 فضال عن المسائل التالیة:

i.  .فلیس من الواضح  یجب أن یربط مقترح المشروع بین المخاطر المناخیة القائمة أو المتوقعة واإلجراءات التدخلیة المتوخاة
ما ھي تدابیر تثبیت المنحدرات التي من المفید تناولھا، بما في ذلك نطاق التدخل، وإنشاء شبكة لمیاه الري لتعزیز صون 

 المناطق الطبیعیة أو تصمیمھا من أجل إنشاء منطقة ترفیھیة؛ 

ii.  :ھكتارا من  190الحة للزراعة، و ھكتار من األراضي الص 300یجب أن یوضح المقترح اآلثار المتوقعة للمشروع على
ھكتارا من الغابات االصطناعیة، وخزان المیاه الذي یغطي  640ھكتارا من المناطق العشبیة، و  15المروج الرعویة، و 

 ھكتارا، واألراضي الطبیعیة األخرى في منطقة تأثیر المشروع؛  80

iii. من خالل موازنتھا، بما في ذلك  ستدامة نواتج ھذا المكونیجب أن تبرھن وثیقة المشروع المكتملة على أن المدینة ستكفل ا
 عبر آلیات التمویل المبتكرة كتطویر أو إشراك خطة تأمین تقوم على مؤشر للفیضانات؛ 

iv.  یجب أن تشتمل وثیقة المشروع المكتملة أیضا على تقییم شامل لقابلیة التأثر یحدد المناطق التي ستكون أكثر تضررا من
 الفیضانات، ویحدد المجتمعات المحلیة األكثر قابلیة للتأثر؛ 

v. ذا المشروع، بما في ذلك یجب أن تتوسع وثیقة المشروع المكتملة في تناول المنافع االجتماعیة واالقتصادیة المتوقعة من ھ
العدد المتوقع للمستفیدین المباشرین وغیر المباشرین، مع التأكید على الفئات األكثر قابلیة للتأثر، واعتبارات المساواة بین 

 الجنسین؛ 

vi. بین یجب أن یبرھن المقترح على مدى مالءمة العملیة التشاوریة، بما في ذلك بتقدیم محاضر أو تقاریر جلسات التشاور، م
 بھا أسماء المشاركین وجنسھم وألقابھم؛ 

vii. إنشاء نظام إنذار مبكر من الفیضانات في مدینة آرتیك؛  یجب أن تدرس وثیقة المشروع المكتملة 

viii. یجب أن توضح وثیقة المشروع المكتملة كیفیة إنشاء نظام إلدارة المخاطر من خالل ھذا المشروع؛  

ix. ندوق التكیف، یجب تحسین عملیة فحص وتحدید المخاطر وتبریر تحدید فئة في إطار السیاسة البیئیة واالجتماعیة لص
 المشروع على نحو أفضل؛

x. تحلیال لمدى االمتثال لسیاسة صندوق التكیف المعنیة بالمساواة بین الجنسین؛  یجب أن تقدم وثیقة المشروع المكتملة 
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 ألف دوالر؛ 27الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

 وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أرمینیا؛ یُطلب من  .د

تشجیع حكومة أرمینیا، من خالل وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول المالحظات المشار  .ه
 إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/10) القرار 

): اإلدارة المستدامة للنظم اإلیكولوجیة المجاورة للمناطق الطبیعیة التي تحظى بحمایة خاصة بجمھوریة أرمینیا، وبناء القدرات في 2مینیا (أر
(وثیقة تصور المشروع؛ وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة التابعة لوزارة حمایة الطبیعة بأرمینیا؛ المجتمعات المحلیة 

ARM/NIE/Forest/2017/1 دوالر) 2,506,000؛ 

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

التابعة وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة  اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا  .أ
 لوزارة حمایة الطبیعة في أرمینیا على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛ 

اقتراح أن تقوم وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض  .ب
 یة:المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال

i.  وفي  ، القسم أ.2یجب أن یحدد المقترح المخرجات الملموسة المرتبطة بأنشطة المشروع المحددة بموجب الجزء
إطار معالجة ھذه المسألة، یجب أن یستخدم المقترح لغة متسقة في عنوان مكونات المشروع، وأن یبین كیف تحید 

ج اآلثار الماضیة أو المالحظة أو المتوقعة لتغیر المقترحة عن نھج العمل المعتاد، وكیف تعال أنشطة المشروع
المناخ، وكیف سیسھم تركیب تكنولوجیات حدیثة موفرة للطاقة في بناء القدرة على الصمود في وجھ تغیر المناخ 

 في منطقة المشروع؛ 

ii. ئج نفسھا؛ یجب أن یقدم المقترح تفسیرا لنطاق نھج المشروع المقترح وأن یحدد نھجا بدیال یمكنھ تحقیق النتا 

iii. ) باألخذ بعین االعتبار الفقرة الفرعیةi أعاله، یجب أن یقدم المقترح مزیدا من اإلیضاح فیما یتعلق باالستنتاجات (
 التي تم التوصل إلیھا في أعقاب فحص المخاطر البیئیة واالجتماعیة؛ 

iv.  ) باألخذ بعین االعتبار الفقرة الفرعیةiنافع اقتصادیة واجتماعیة إضافیة ) أعاله، یجب أن یحدد المشروع أیة م
 محتملة؛ 

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

 یُطلب من وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أرمینیا.  .د

(Decision B.30/11) القرار 

د في وجھ آثار تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة في مدینة بیكالونغان، مقاطعة جاوا الوسطى ): بناء قدرة المدن الساحلیة على الصمو7إندونیسیا ( 
 دوالرا) 4,169,987؛ IDN/NIE/Multi/2017/1(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج كیمیتران؛ 

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

المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج كیمیتران في إندونیسیا على الطلب المقدم  .أ
 من فریق االستعراض الفني؛
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عن المسائل تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج كیمیتران، فضال  .ب
 التالیة:

i.  بصورة أفضل مدى استدامة نواتج المشروع، وذلك بإدراج األنشطة المخططة في ھیاكل نظم  یجب أن یوضح المقترح
الحوكمة على مستوى القرى والمدن (الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) حتى یمكن توسیع نطاقھا و/أو 

 ویل مالئم. الحفاظ علیھا (حواجز ساحلیة) بتم

ii.  ینبغي تناول العالقة بین اإلجراءات على مختلف المستویات بمزید من الشرح نظرا ألھمیة ضمان تنسیق واتساق اإلجراءات
 المتعددة؛ 

iii. یجب توضیح مدى التزام المشروع بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف بصورة أفضل؛ 

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

 یُطلب من برنامج كیمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى الحكومة اإلندونیسیة؛ .د

تشجیع حكومة إندونیسیا، من خالل برنامج كیمیتران، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول المالحظات المشار إلیھا في  .ه
 الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/12) القرار 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

 مقترحات معتادة:

(وثیقة تصور المشروع؛ تقویة قدرة المجتمعات المحلیة القائمة على مصائد األسماك وتربیة المائیات على التكیف مع تغیر المناخ في تشاد  تشاد:
 دوالر) 9,640,000؛ CHA/RIE/Food/2017/1مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛ 

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

كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على  عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

یقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  اقتراح أن .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.  التكیف؛  یجب أن یضمن المقترح أن یساند المشروع تدابیر التكیف الملموسة كي یكون متسقا مع تفویض صندوق 

ii. االقتصادیة واالجتماعیة المحددة التي یحققھا المشروع؛ یجب أن یصف المقترح المنافع 

iii.  بحیث یعكس افتقار تصمیم المشروع بشكل عام إلى التحدید؛ 2و  1یجب أن یبین المقترح فاعلیة التكلفة للمكونین ، 

iv. سیاسات والخطط الوطنیة الحالیة، بما في ذلك یجب أن یصف المقترح كیف یتسق المشروع مع األولویات المحددة في ال
 خطة التكیف الوطنیة و/أو أیة إستراتیجیات أو خطط أخرى تتعلق بالتكیف؛ 

v.  یجب أن یقدم المقترح معلومات كافیة عن كیفیة تناول مسائل إدارة مصائد األسماك التي تتطلب بطبیعتھا نھجا عابرا للحدود؛ 

vi.  التفاصیل عملیة التشاور مع الفئات القابلة للتأثر والنساء، وأن یتیح معلومات عن إدراج یجب أن یتناول المقترح بمزید من
 التعلیقات والشكاوى التي تبدیھا األطراف المعنیة التي یتم التشاور معھا غیر التوصیات العامة؛ 
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vii.  یجب أن تتناول الجھة المقدمة للمقترح بمزید من التفاصیل مكون إدارة التعلم والمعرفة؛ 

viii. استدامة نواتج المشروع؛ یجب أن یدرج المقترح معلومات إضافیة حول كیفیة تحقیق 

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

 یُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة تشاد. .د

(Decision B.30/13) القرار 

 من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف مقترحات مقدمة 

 مقترحات معتادة:

دیا كمبودیا: التكیف مع تغیر المناخ من خالل إجراءات تدخلیة في مجال البنیة التحتیة الصغیرة والحمائیة في المستوطنات الساحلیة في كمبو
 دوالر) 5,000,000؛ KHM/MIE/Urban/2017/1(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ 

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

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

تكلیف السكرتاریة بأن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم المتحدة   .ب
 للمستوطنات البشریة، باإلضافة إلى المسائل التالیة:

i.  جب عرض معلومات تفصیلیة عن حیازة األصول الملموسة وتحلیل فاعلیة التكلفة بقدر أكبر أثناء مرحلة إعداد المشروع، ی
 من اإلیضاح، وذلك على أساس عملیات األصول؛ 

ii. یجب شرح مدى التوافق مع السیاسات والخطط الوطنیة على نحو أفضل؛  

 ي الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة كمبودیا؛ ویُطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة ف .ج

تشجیع حكومة كمبودیا، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول  .د
 المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/14) القرار 

لى التكیف والصمود في وجھ تغیر المناخ من خالل تحسین الزراعة المراعیة لالعتبارات المناخیة، كوت دیفوار: زیادة قدرة المجتمعات المحلیة ع
(وثیقة تصور المشروع؛ البنك األفریقي للتنمیة؛ وإمكانیة الحصول على المیاه والطاقة في مستجمع میاه بنداما بكوت دیفوار 

CIV/MIE/Multi/2017/1 دوالرات) 9,866,905؛ 

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

عدم المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد البنك األفریقي للتنمیة على الطلب المقدم من  .أ
 فریق االستعراض الفني؛

تنمیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض اقتراح أن یقوم البنك األفریقي لل  .ب
 المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:
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i. ھدف مشترك تحركھ اعتبارات التكیف؛ یجب أن یقدم المقترح مزیدا من التفاصیل حول كیفیة اتساق مكونات المشروع مع 

ii.  ،یجب أن تعمل الجھة المقدمة للمقترح على تقویة الصلة بین أنشطة المشروع بالمستفیدین المستھدفین، وتقییم فاعلیة التكلفة
 وتحلیل المشروعات واالستثمارات األخرى في موقع المشروع؛ 

iii.  یجب أن یقدم المقترح تفاصیل إضافیة حول الفحص البیئي واالجتماعي، وكذلك شرحا عن الخطة المتعلقة بالتوافق التام مع
 السیاسة البیئیة واالجتماعیة التي یعتمدھا الصندوق خالل إعداد وثیقة المقترح المكتملة؛ 

 رة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة كوت دیفوار.یُطلب من البنك األفریقي للتنمیة نقل المالحظات الواردة في الفق .ج

(Decision B.30/15) القرار 

والقدرة على التكیف مع تغیر المناخ من خالل اإلجراءات  منغولیا:تعزیز القدرة على الصمود في مواجھة الفیضانات في مناطق أوالن باتور وجیر
 التدخلیة لخدمات الحمایة والخدمات األساسیة الصغیرة المجتمعیة 

 دوالر) 4,500,000؛ MNG/MIE/DRR/2017/1لمشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ (وثیقة تصور ا 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .51

امج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة على المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برن .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بأن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم المتحدة   .ب
 للمستوطنات البشریة، باإلضافة إلى المسائل التالیة:

i.  تقدم وثیقة المشروع المكتملة مزیدا من التفاصیل حول أنشطة التكیف المقترحة؛ یجب أن 

ii.  یجب أن تقدم وثیقة المشروع المكتملة مزیدا من المعلومات عن األنشطة الجاریة المتصلة بإدارة المخلفات، بما في ذلك
 إطارھا القانوني والتنظیمي واستدامتھا بشكل عام؛ 

iii. المكتملة معلومات حول كیفیة الحفاظ على التدخالت ذات األولویة المقترحة ومواصلتھا؛ یجب أن تدرج وثیقة المشروع 

 یُطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في البند (ب) إلى حكومة منغولیا؛ .ج

ى تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول المالحظات تشجیع حكومة منغولیا، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، عل .د
 المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/16) القرار 

 مقترحات مكتملة

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة 

 مقترحات صغیرة الحجم:

(وثیقة المشروع والیات میكرونیزیا الموحدة: حلول عملیة للحد من قابلیة تأثر المجتمعات المحلیة بتغیر المناخ في والیات میكرونیزیا الموحدة 
 ألف دوالر). 970؛ FSM/NIE/Multi/2016/2المكتملة؛ الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا؛ 

 استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: بعد النظر في تعلیقات لجنة .52
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عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة  .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛ بمیكرونیزیا

الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة اقتراح أن یقوم  .ب
 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.  یجب أن یبین المقترح كیفیة االسترشاد بالدروس المستفادة من المشروعات السابقة والجاریة في مرحلة إعداد المشروع المقترح؛ 

ii. موازنة المتابعة والتقییم بشكل تام باستخدام التكالیف اإلداریة؛ یجب تنقیح الموازنة بغرض تغطیة  

iii. ؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس؛یجب أن یشتمل إطار النتائج على بیانات وأھداف وم  

iv.  یجب أن یشتمل إطار نتائج المشروع على األقل على مؤشر أساسي واحد من مؤشرات النواتج األساسیة الخمسة إلطار نتائج صندوق
 التكیف؛ 

v. نفیذ خطة اإلدارة یجب أن تولي الجھة المقدمة للمقترح اھتماما خاصا باآلثار المحتملة على الفئات المھمشة والمعرضة للمعاناة في ت
 البیئیة واالجتماعیة؛

vi. یجب أن یعمل المقترح على تدعیم وتوفیر قدر كاف من الدعایة آللیة التظلّم بالمشروع؛  

الطلب من الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا أن ینقل المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى  .ج
 رونیزیا الموحدة.حكومة والیات میك

(Decision B.30/17) القرار 

 مقترحات معتادة:

(وثیقة مشروع مكتملة؛ وزارة المالیة جزر كوك: تعزیز سبل كسب العیش في الجزر والمجتمعات المحلیة وقدرتھا على مجابھة آثار تغیر المناخ 
 دوالرا) 2,999,125؛ COK/NIE/Multi/2017/1وإدارة االقتصاد؛ 

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

عدم الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وزارة المالیة وإدارة االقتصاد على الطلب المقدم من  .أ
 فریق االستعراض الفني؛

رة المالیة وإدارة االقتصاد بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض اقتراح أن تقوم وزا .ب
 المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.  ساقھا؛ یجب أن یبین المقترح كیفیة معالجة تحدي الحفاظ على جودة عملیة تورید الفواكھ والخضروات الطازجة وات 

ii.  یجب تقویة عملیة التشاور لتشتمل على آراء المجتمعات المحلیة وفھمھا، وخاصة فیما یتعلق بتصمیم المشروع وما ینطوي
 علیھ من مخاطر، وذلك بموجب السیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف؛ 

iii.  ،یجب أن تدرج وثیقة المشروع المكتملة خطة كاملة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة، وأن تتیح مبررات كافیة لتحدید المخاطر
وتجنب التناقضات بین المبادئ التي ال تقتضي أي تقییم لمدى االلتزام بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة، وتقییمات المخاطر 

 المقابلة؛ 
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iv.  على آلیة للتظلّم تتضمن األمور المتصلة بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة، فضال عن الجوانب األخرى یجب أن یشتمل المقترح
 كمدى االلتزام بسیاسة المساواة بین الجنسین؛ و

 یُطلب من وزارة المالیة وإدارة االقتصاد نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة جزر كوك. .ج

(Decision B.30/18) القرار 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء؛ ): نظام الزراعة المتكاملة المجتمعیة من أجل التكیف مع تغیر المناخ 1بیا (نامی
NAM/NIE/Agri/2015/2 دوالرا) 4,999,386؛ 

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

عدم الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة من مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فریق  .أ
 االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
 المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: االستعراض

i.   یجب أن یبین المقترح أسباب الزیادة الكبیرة في الموازنة المطلوبة بین مرحلتي وثیقة التصور المعتمدة ووثیقة المشروع
 المكتملة؛ ویشمل ذلك تبریر الحاجة لشراء المعدات؛ 

ii. حددة بجانب انخفاض غلة المحاصیل التي قد توجد على وأوماھیك یجب أن یوضح المقترح وجود أیة آثار مناخیة م
 وأوموساتي، بما في ذلك حجم اآلثار الواقعة علیھا، وذلك لتقویة المبررات لھذین المنطقتین؛ 

iii.  یجب أن یكفل المقترح عدم وجود تكرار في األنشطة المقترحة؛ ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر توضیح الفرق بین
 ، والمصروفات المتصلة بالتواصل مع الطالب؛ 1.8و  1.3النشاطین 

iv. متصلة بالتحدیات یجب أن یقدم المقترح معلومات إضافیة لتوضیح التسلسل المنطقي والصلة بین المكونات المقترحة ال
 المناخیة والتحدیات غیر المناخیة القائمة، وذلك لبیان مبررات التكیف بمزید من الوضوح؛ 

v. یجب أن یشتمل المقترح على مبررات مقنعة للتواصل مع الطالب في إطار إستراتیجیة التنفیذ لھذا المشروع؛ 

vi. یجب أن یبین المقترح بصورة أفضل استدامة تدخالت المشروع؛  

vii. أن یوضح المقترح كیفیة تحقیق التكامل بین نواتج كل اجتماع واالھتمامات واآلراء المجتمعیة؛ یجب  

viii. تحویل المنطقتین إلى سھول سافانا عشبیة من خالل إزالة الشجیرات (مما یؤدي إلى  یجب أن یوضح المقترح كیف یجعل
 في وجھ التغیرات البیئیة؛ إعاقة العملیة الطبیعیة للتكیف البیئي) المنطقة قادرة على الصمود 

ix. لكافة أنشطة المشروع المقترحة؛  یجب أن یعرض المقترح نواتج عملیة تحدید المخاطر البیئیة واالجتماعیة 

 یُطلب من مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة نامیبیا . .ج

(Decision B.30/19) القرار 

(وثیقة ات التجریبیة لتحلیة المیاه في المناطق الریفیة التجریبیة باستخدام الطاقة الكھربائیة المتجددة وتكنولوجیا التنقیة الغشائیة ): المحط2نامیبیا (
 دوالرا) 4,999,674؛ NAM/NIE/Water/2015/1المشروع المكتملة؛ مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء؛ 
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 ت والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعا .55

الموافقة على وثیقة المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة من مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فریق  .أ
 االستعراض الفني؛

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء؛ و 4,999,674الموافقة على تمویل قدره   .ب

تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع.  .ج
 وینبغي أن تشمل ھذه االتفاقیة ما یلي:

i.  التزام مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء بإتمام تقییم لألثر البیئي قبل بدء األنشطة في موقعي المشروع، و خالل تنفیذ أنشطة
البرنامج، ستتم متابعة المخاطر البیئیة واالجتماعیة المحتملة المصاحبة ألنشطة محطة التحلیة، وذلك وفقا للسیاسة البیئیة 

 واالجتماعیة للصندوق؛ و

ii. تزام في حالة تحدید أیة مخاطر غیر متوقعة بإدراج تدابیر التخفیف ذات الصلة في خطة إدارة بیئیة واجتماعیة محدثة االل
 للمجلس من خالل تقاریر األداء السنوي للبرنامج. سیتم تنفیذھا واإلبالغ عنھا

(Decision B.30/20) القرار 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

 مقترحات عادیة:

تركیز ر: زیادة القدرة التكیفیة للمجتمعات المحلیة واألنظمة اإلیكولوجیة وأنظمة الطاقة الكھرومائیة في مستجمع میاه توتشي بیالتون، مع الإكوادو
لمكتملة؛ بنك (وثیقة المشروع اعلى التكیف القائم على النظم اإلیكولوجیة والمجتمعات المحلیة، وعلى اإلدارة التكیفیة المتكاملة لمستجمعات المیاه 

 دوالرا) 2,489,373؛ ECU/RIE/Rural/2016/1التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ 

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

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

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

i.   أن یقدم المقترح شواھد وتحلیالت لدعم مبررات المشروع، وإلیضاح لماذا یتسم المشروع المقترح بفاعلیة التكلفة یجب
  واالستدامة في األمد الطویل، ولماذا یحقق الفائدة في مختلف المعاییر االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة؛

ii.  اعیة لصندوق التكیف؛یجب أن یكفل المقترح االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتم 

iii.   یجب أن یقدم المقترح موازنات وكشوفا أوضح للرسوم اإلداریة وتكالیف التنفیذ التي تتقاضھا ھیئة إدارة التنفیذ؛ 

 یُطلب من بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة إكوادور.  .ج

(Decision B.30/21) القرار 

 بنك التنمیة لغرب أفریقیا؛(وثیقة المشروع المكتملة؛  بیساو: التوسع في الزراعة المراعیة العتبارات المناخ في شرق غینیا بیساو –غینیا 
GNB/RIE/Agri/2015/1 دوالر) 9,979,000؛ 
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 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .57

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

 دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب إدارة بنك التنمیة لغرب أفریقیا؛ و 9,979,000الموافقة على تمویل قدره   .ب

 د مسودة اتفاقیة مع بنك التنمیة لغرب أفریقیا بوصفھ الھیئة اإلقلیمیة المسؤولة عن إدارة تنفیذ المشروع.تكلیف السكرتاریة بإعدا .ج

(Decision B.30/22) القرار 

المشروع المكتملة؛  (وثیقة توغو: زیادة قدرة المجتمعات المحلیة الضعیفة على التكیف والصمود في قطاع الزراعة في مندوري بشمال توغو
 مالیین دوالر) 10؛ TGO/RIE/Agri/2016/1 ؛بنك التنمیة لغرب أفریقیا

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

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

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

i.  لتكیف الملموسة وكیف تسھم ھذه األنشطة ، مع التركیز بوجھ خاص على أنشطة ا2و  1یجب أن یصف المقترح المكونین
  في تعزیز القدرة على الصمود في وجھ تغیر المناخ؛

ii.  یجب أن یقدم المشروع وصفا واضحا لبدائل التدابیر المقترحة للسماح بإجراء مقارنة جیدة مع التدخالت الممكنة األخرى
 ناء قدرتھم على الصمود في وجھ تغیر المناخ؛ التي قد تساعد سكان مقاطعة كبندجال، وإقلیم مندوري على التكیف وب

iii.  یجب أن یشرح المقترح ما إذا كان المشروع یتسق مع إستراتیجیة النمو المعجلة وأھداف التنمیة المستدامة لدى توغو؛ 

iv.  والمعرفة" یجب أن یقدم المقترح مزیدا من المعلومات عن إنشاء نظام إلدارة المعرفة في القسم الخاص "بإدارة التعلم
  بالمقترح؛

v.   یجب أن یقدم المقترح وصفا واضحا ألسالیب التشاور المحددة المستخدمة لكل مجموعة مستھدفة من األطراف المعنیة على
 حدة ووصفا لالستنتاجات األساسیة لكل مجموعة، بما في ذلك أیة مسائل مثارة تمت معالجتھا في تصمیم المشروع؛ 

vi.  المخاطر واالفتراضات األساسیة في إطار نتائج المشروع؛  یجب أن یشتمل المقترح على 

vii. یجب أن یضم المشروع خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة تلبي احتیاجات السیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق، وتعالج 
ضافة إلى ذلك، یجب باإل المسائل ذات الصلة التي حددھا تقییم المخاطر البیئیة واالجتماعیة في االستعراض الفني األولي.

 تصنیف المشروع؛  أن یقدم المقترح مبررات كافیة لفئة

viii.  و یجب أن یصف مقترح المشروع استدامة البنیة التحتیة والتكنولوجیات المقترحة؛ 

 یُطلب من بنك التنمیة لغرب أفریقیا نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة توغو. .ج

(Decision B.30/23) القرار 
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 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

 مقترحات معتادة:

زیادة القدرة على مواجھة تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة في المستوطنات الحضریة العشوائیة األكثر تعرضا ألخطار تغیر المناخ  فیجي:
 4,235,995؛ FJI/NIE/Urban/2016/1حدة للمستوطنات البشریة؛ (وثیقة مشروع مكتملة؛ برنامج األمم المت والكوارث الطبیعیة في فیجي

 دوالرا)

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

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

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ و دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب 4,235,995الموافقة على تمویل قدره   .ب

دارة تنفیذ متعددة األطراف الطلب من السكرتاریة القیام بإعداد اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة بوصفھ ھیئة إ .ج
 للمشروع؛

الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة ضمان تناول المسائل التالیة في موعد أقصاه تاریخ تقدیم أول تقریر ألداء  .د
 المشروع: 

i. غیر المناخ ومخاطر یجب تحدیث بیانات خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع استنادا إلى تقییمات قابلیة التأثر بت
الكوارث، وإلى التحدید المجتمعي ألنشطة التكیف وتصمیمھا، بھدف إزالة أي مشروع فرعي غیر محدد، وإظھار كل 

 المخاطر البیئیة واالجتماعیة المتأصلة في أنشطة التكیف المحددة؛ 

ii.  تاریخ تقدیم أول تقریر عن أداء المشروع.یجب تقدیم خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المحدثة إلى المجلس في موعد أقصاه  

(Decision B.30/24) القرار 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمیة  العراق: بناء قدرة قطاع الزراعة في العراق على الصمود في وجھ تغیر المناخ
 دوالرا) IRQ/MIE/Agri/2017/1 9,999,660الزراعیة؛

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

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة على  كما تكملھا عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

ح أن یقوم الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة اقترا .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.   یجب أن یظھر المشروع كیفیة إجراء المشاورات مع المجتمعات المحلیة أو الفئات الضعیفة أو النساء على المستوى
 المحلي؛ 

ii.  ،یجب توضیح القیمة المضافة للمشروع، على سبیل المثال من حیث عدد المستفیدین المستھدفین المباشرین وغیر المباشرین
 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة لتنشیط الزراعة لصغار المزارعین؛  وال یشمل ذلك التدخل األساسي لمشروع

iii.  یجب أن یصف المقترح الكامل كیف یمتثل المشروع للسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف، بما في ذلك بإعداد خطة
 لإلدارة البیئیة واالجتماعیة تغطي المشروع، وآلیة التظلّم بالمشروع؛ و
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 دوق الدولي للتنمیة الزراعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة العراق.یُطلب من الصن .ج

(Decision B.30/25) القرار 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج  جزر سلیمان: تعزیز قدرة المناطق الحضریة على التكیف مع آثار تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة: ھونیارا 
 دوالرا) 4,395,877؛ SLB/MIE/Urban/2016/1ات البشریة؛ األمم المتحدة للمستوطن

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

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

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ و 4,395,877الموافقة على تمویل قدره   .ب

متعددة األطراف  الطلب من السكرتاریة القیام بإعداد اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة بوصفھ ھیئة إدارة تنفیذ .ج
 للمشروع؛

الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة ضمان معالجة المسائل التالیة في موعد أقصاه تاریخ تقدیم أول تقریر ألداء  .د
 المشروع:

i.  مخاطر یجب تحدیث خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع بناء على تقییمات قابلیة التأثر بتغیر المناخ وتقییمات
الكوارث في المدن المستھدفة والمناطق العشوائیة بغرض إزالة أي مشروع فرعي غیر محدد وأن یظھر جمیع المخاطر 

 البیئیة واالجتماعیة المتأصلة مع أنشطة التكیف المحددة؛ و

ii. قریر عن أداء المشروع.یجب تقدیم خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المحدثة إلى المجلس في موعد أقصاه تاریخ تقدیم أول ت 

(Decision B.30/26) القرار 

 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة

 مقترحات التصورات المسبقة

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة 

(وثیقة التصور  أوروغواياألرجنتین وأوروغواي التكیف مع تغیر المناخ في المدن والنظم اإلیكولوجیة الساحلیة القابلة للتأثر في حوض نھر 
 دوالر)13,999,996.80؛ LAC/RIE/DRR/2017/1المسبق للمشروع؛ بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ 

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

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على الطلب المصادقة على وثیقة التصور المسبق للمشروع كما تكملھا  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

i. ر المخاطر والتدابیر ذات الصلة بالجفاف على نحو أفضل في مرحلة إعداد وثیقة التصور؛ یجب إظھا 
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ii.  یجب أن تنظر الجھات المقدمة لمقترح المشروع بعین االعتبار في إشراك البلد الثالث في معالجة المخاطر غیر المناخیة
 المتعلقة بإدارة نھر أوروغواي؛ 

iii. درات ذات الصلة التي تھدف إلى معالجة العوامل غیر المناخیة، في المناطق الواقعة یجب أن تحدد وثیقة التصور جمیع المبا
 عند منبع ومصب نھر أوروغواي فیما یتعلق بالمخاطر المناخیة المحددة بغرض تحقیق التآزر والتكامل مع تلك المبادرات؛ 

iv. واتج المتوقعة المصاحبة بدقة لمساندة الھدف في مرحلة إعداد وثیقة التصور، یجب احتساب تكالیف المكونات المقترحة والن
 الكلي للمشروع؛ ویشمل ذلك حساب تكالیف التدخالت في عدد واقعي من المدن؛ 

v.  یجب أن توضح وثیقة التصور ما إذا كانت ھناك حاجة إلعادة توطین السكان في بعض المناطق التي یستھدفھا المشروع؛ 

vi. نحو أفضل، یجب أن تتناول وثیقة التصور بصورة أفضل كیف سیكون  لعرض مبررات النھج اإلقلیمي للمشروع على
 االستثمار اإلقلیمي المقترح أكثر استدامة وفاعال من حیث التكلفة في معالجة المسائل المحددة؛ 

vii.  یجب أن تبین وثیقة التصور بصورة أفضل مدى تحلي النھج أو اآللیات المقترحة باالبتكار واإلبداع؛ 

viii. ثیقة التصور بمزید من التفاصیل الدور الذي ستلعبھ لجنة نھر األوروغواي المشتركة بین األرجنتین یجب أن تتناول و
 األراضي والمیاه؛  وأوروغواي في المشروع، وذلك في ضوء والیتھا التي تضم الصلة البینیة بین

 (ب) إلى حكومتي األرجنتین وأوروغواي؛ یُطلب من بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة .ج

تشجیع حكومات األرجنتین وأوروغواي، من خالل بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة، على تقدیم تصور لمشروع یتناول أیضا المالحظات  .د
 المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/27) القرار 

(وثیقة التصور المسبق لمشروع إقلیمي؛ مرصد  التحویلیة لتحسین البناء في منطقة الساحلالممارسات  المباني المتكیفة: بوركینا فاصو، مالي:
 دوالر) 4,790,000؛ AFR/NIE/Food/2017/1الصحراء الكبرى والساحل؛ 

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

ة التصور المسبق للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل عدم المصادقة على وثیق .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   .ب
 عراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:االست

i. .ومن شأن عدم  یجب أن یتضمن المقترح مزیدا من التوضیح لمبررات المشروع، ونھج تحقیق نواتج التكیف الملموسة
ة في أن یقوض أسس أنشطة المشروع في سیاق آثار تغیر المناخ السائد وجود تحلیل أساسي وتحلیل لألوضاع بالمقترح

 البلدین؛

ii.  یجب أن یقوي المقترح صلتھ باألمن الغذائي، وأن یقدم مبررات أفضل ألنشطة التكیف مع تغیر المناخ المتصلة بإزالة
 الغابات؛ 

 ألف دوالر؛ 20عدم الموافقة على طلب الحصول على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

 ردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي بوركینا فاصو ومالي؛یُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الوا .د
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(Decision B.30/28) القرار 

تقویة قدرة صغار المزارعین والرعاة على الصمود في وجھ الجفاف في منطقة الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة  جیبوتي وكینیا والسودان وأوغندا:
 دوالر) 12,990,000؛ AFR/RIE/DRR/2017/1(وثیقة التصور المسبق للمشروع؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛  بالتنمیة "اإلیغاد"

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .64

الواردة بشأنھا في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على المصادقة على وثیقة التصور المسبق للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات  .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل،  .ب
  روع:فضال عن التوصیات التالیة لمرحلة إعداد تصور المش

i.  یجب أن تحدد وثیقة تصور المشروع المناطق الفرعیة األكثر تأثرا بالجفاف والتي سیركز علیھا المشروع؛ 

ii.  یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع تفاصیل إضافیة عن، على سبیل المثال، جوانب المشروع والموارد المخصصة لمعالجة
 معاناة الرعاة مقارنة بالمزارعین؛ 

iii. قة تصور المشروع كیفیة استھداف المؤسسات المحلیة والمرشدین الزراعین، وإدراجھم في التنفیذ؛یجب أن تبین وثی 

iv.   یجب أن تأخذ وثیقة التصور بعین االعتبار كیف سیعالج المشروع تّوفر الموارد المائیة وخاصة نقاط المیاه الخاصة بالماشیة
 التي تعتمد باألساس على المیاه الجوفیة؛ 

v. وثیقة التصور كیفیة تعدیل أو زیادة مرونة االتفاقات المعنیة بطرق سیر الماشیة في حالة وقوع الجفاف  یجب أن تتناول
 وإدراج أحكام لمنع انزالق رعاة الماشیة في صراعات مع المزارعین المستقرین أو التعدي على المناطق المحمیة؛ 

vi. الخاص بالمساواة بین الجنسین والحقوق المتباینة لكل من  یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع مزیدا من التفاصیل عن البعد
 مجموعات المزارعین المستقرین والرعاة؛ 

vii. بمزید من الوضوح كیف ستشرك وتفید النساء والفئات األخرى المھمشة في أنشطة  یجب أن تحدد الجھة المقدمة للمقترح
 المشروع؛

viii.  یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع مزیدا من الشواھد التفصیلیة عن استدامة نواتج المشروع؛ 

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

یُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى جیبوتي وكینیا والسودان وأوغندا؛   .د
 و

 تشجیع حكومات جیبوتي وكینیا والسودان وأوغندا، من خالل مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقدیم تصور لمشروع یعالج .ه
 المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/29) القرار 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف 

المجتمعات المحلیة على التكیف والصمود في وجھ تغیر المناخ من خالل استعادة مناطق الغابات إلى حالتھا كوت دیفوار وغینیا: زیادة قدرة 
 ملیون دوالر).  14؛ AFR/MIE/Food/2017/1(وثیقة التصور المسبق للمشروع؛ البنك األفریقي للتنمیة؛  الطبیعیة
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 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .65

بشأنھا في رد البنك األفریقي للتنمیة على الطلب المقدم  المصادقة على وثیقة التصور المسبق للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة .أ
 من فریق االستعراض الفني؛

ة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى البنك األفریقي للتنمیة، فضال عن تكلیف السكرتاری .ب
 المسائل التالیة:

i. یجب أن تستفیض وثیقة تصور المشروع في بیان الترتیبات التي یستحدثھا المشروع المقترح؛ 

ii. تنسیق المشروع، بحیث یؤدي إلى تسھیل المشاركة  یجب أن توضح وثیقة تصور المشروع على نحو أفضل ترتیبات
 أصحاب المصلحة على الصعیدین الوطني ودون الوطني؛ 

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ   .ج

 یُطلب من البنك األفریقي للتنمیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي كوت دیفوار وغینیا؛  .د

المالحظات المشار  یع حكومتا كوت دیفوار وغینیا، من خالل البنك األفریقي للتنمیة، على تقدیم وثیقة لتصور المشروع تتناولتشج .ه
 إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/30) القرار 

(وثیقة التصور المسبق  المناخ كوت دیفوار وغانا: تحسین قدرة المجتمعات المحلیة الساحلیة في كوت دیفوار وغانا على الصمود في وجھ تغیر
 ملیون دوالر) 14؛ AFR/MIE/DRR/2017/1للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .66

ھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة المصادقة على وثیقة التصور المسبق للمشروع كما تكمل .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  .ب
 التوصیات التالیة لمرحلة إعداد تصور المشروع:البشریة، فضال عن 

i.  یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع وصفا إضافیا لألخطار المتصلة بتغیر المناخ على صعیدي البلدیات والمجتمعات
 المحلیة؛ 

ii.  یجب أن تحدد وثیقة تصور المشروع التدابیر الملموسة التي یتوخى المشروع تحقیقھا؛ 

iii.  یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع تفاصیل عن العملیة التشاوریة، بحیث تشیر بوضوح إلى التشاور مع فئات السكان
 المھمشة والقابلة للتأثر (النساء والفتیات والشباب والسكان األصلیین)؛ 

iv.  ساء لضمان تقاسم المنافع كیف ستشمل األنشطة المجتمعیة المدرة للدخل الرجال والن یجب أن تبین وثیقة تصور المشروع
 بالتساوي بین جمیع أفراد المجتمع المحلي؛ 

v.   یجب أن تتیح وثیقة تصور المشروع تفاصیل إضافیة عن، على سبیل المثال، جوانب المشروعات والموارد المخصصة
للتأثر، مثل عدد لبعض أجھزة الحكم المحلي في غانا وكوت دیفوار، وكذلك الموارد الموجھة بشكل خاص للفئات القابلة 

 األفراد المعرضین للمعاناة (مصنفین حسب نوع الجنس) المستھدفین في أنشطة التدریب وبناء القدرات األخرى؛ 
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vi.  یجب أن تحدد وثیقة تصور المشروع تخصیص الموارد ألنشطة تبادل المعرفة لفئات السكان المستھدفة والقابلة للتأثر على
 الصعید المحلي؛ 

vii. قة تصور المشروع تفاصیل عن كیفیة قیام المجتمعات المحلیة بالتعاون مع القطاع الخاص بتطویر وتبني یجب أن تقدم وثی
 أنشطة مختلفة مدرة للدخل؛ 

یُطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي كوت دیفوار   .ج
 وغانا؛ و

 حكومتا كوت دیفوار وغانا، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، على تقدیم وثیقة لتصور المشروع تعالجتشجیع  .د
 المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/31) القرار 

 المبكر لتعزیز التكیف مع تغیر المناخ في حوضوكوت دیفوار وغانا ومالي وتوغو: دمج إدارة الفیضانات والجفاف واإلنذار  بنن وبوركینا فاصو
 دوالر) 7,920,000؛ AFR/MIE/DRR/2017/2(وثیقة التصور المسبق للمشروع؛ المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة؛  الفولتا

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .67

وثیقة التصور المسبق للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة على المصادقة على  .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

وثیقة اقتراح أن تقوم المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في  .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.  یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع مزیدا من المعلومات عن المستفیدین المباشرین؛ 

ii.   یجب أن تقوي وثیقة تصور المشروع االنسجام بین أھداف المشروع ونواتجھ ومخرجاتھ؛ 

iii.   یجب أن تحدد وثیقة تصور المشروع عملیة التشاور فیما یتعلق بالمستفیدین المتوقعین والمجتمعات المحلیة المعرضة
 للمعاناة؛ 

iv.  ؛2یجب أن تحدد وثیقة تصور المشروع جانب االستدامة للمكون 

v. میة واألطراف المعنیة في وثیقة فیما یتعلق بالتنبؤ بالفیضانات وموجات الجفاف، یُوصى بمراعاة الفروق في التغطیة اإلقلی
 تصور المشروع؛ 

vi. على عدة مستویات؛  یجب أن یقدم المقترح مزیدا من المعلومات عن النھج المتوخى لضمان كفایة التنسیق 

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

یھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومات كل من بنن الطلب من المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة نقل المالحظات المشار إل  .د
 وبوركینا فاصو وكوت دیفوار وغانا ومالي وتوغو؛ و

تشجیع حكومات بنن وبوركینا فاصو وكوت دیفوار وغانا ومالي وتوغو على القیام من خالل المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بتقدیم  .ه
 امات المشار إلیھا في البند (ب) أعاله؛وثیقة لتصور المشروع تعالج أیضا االلتز

(Decision B.30/32) القرار 
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 مقترحات التصورات

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف 

إلنذار كوبا والجمھوریة الدومینیكیة وجامایكا: مراكز إدارة الحد من المخاطر: استجابة تدابیر التكیف المحلیة لألنظمة الوطنیة للمعلومات وا
 4,969,367؛ LAC/MIE/DRR/2015/1(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  الخاصة بالمناخ في منطقة الكاریبيالمبكر 
 دوالرا)

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .68

تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على طلب فریق المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما  .أ
 االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  .ب
 فضال عن المسائل التالیة:

i.  وثیقة المشروع المكتملة على إجراء عملیة تشاور شاملة، ویشتمل ذلك على البلدان المشاركة في المشروع یجب أن تبرھن
 والمجتمعات المحلیة ذات الصلة؛ 

ii.  یجب أن تكفل وثیقة المشروع المكتملة إدراج مكون إدارة المعرفة في إطار أنشطة المشروع؛ 

 والر؛ألف د 80الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومات كل من كوبا  .د
 والجمھوریة الدومینیكیة وجامایكا؛ و

م وثیقة مشروع مكتملة تشجیع حكومات كوبا و الجمھوریة الدومینیكیة وجامایكا، من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على تقدی .ه
 تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/33) القرار 

الكبرى من خالل التكیف القائم على النظم  تعزیز القدرة على الصمود في وجھ تغیر المناخ في المنطقة الفرعیة لحوض المیكونغ تایلند وفییتنام:
 7؛ LAC/MIE/DRR/2015/1(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للبیئة؛  اإلیكولوجیة في سیاق التعاون فیما بین بلدان الجنوب

 مالیین دوالر) 

 ندوق التكیف:بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة ص .69

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

مم المتحدة للبیئة، فضال تكلیف السكرتاریة بنقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األ .ب
 عن المسائل التالیة:

i.  یجب أن تكفل وثیقة المشروع المكتملة تحدید جمیع األنشطة عند نقطة یمكن عندھا تحدید المخاطر البیئیة واالجتماعیة على
  نحو فاعل وشامل؛

ii.  المعاییر الفنیة ذات الصلة؛یجب أن توضح وثیقة المشروع المكتملة كیف یتسق إعداد األنشطة المقترحة في الصین مع  
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iii. یجب أن تُبین وثیقة المشروع المكتملة إجراء أنشطة إقلیمیة تعالج المسائل العابرة للحدود مباشرة؛  

 یُطلب من برنامج األمم المتحدة للبیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي تایلند وفییتنام؛ و .ج

یتنام، من خالل برنامج األمم المتحدة للبیئة، على تقدیم وثیقة مكتملة للمشروع تتناول أیضا المالحظات حكومتي تایلند وفی تشجیع .د
 المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.30/34) القرار 

 مقترحات مكتملة

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ بنك  في المناطق الحضریة وشبھ الحضریة في المدن بأمریكا الالتینیةشیلي وإكوادور: الحد من قابلیة التأثر بالمناخ 
 دوالر) 13,910,400؛ LAC/RIE/DRR/2015/1التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ 

 بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .70

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

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

i.   یجب أن یحدد المقترح مخاطر األضرار البیئیة واالجتماعیة غیر الضروریة وفقا للسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق
التكیف، وأن یعرض االستنتاجات القائمة على الشواھد لتقییمات األثر لتلك المبادئ التي تم على أساسھا تحدید المخاطر، 

ویجب إدراج المعلومات ذات  لذلك، وذلك على نحو یتناسب مع ھذه المخاطر. وصیاغة تدابیر اإلدارة أو التخفیف وفقا
ویجب أن تتسق أیة وثائق إضافیة ضروریة مع المعلومات  الصلة في وثیقة المقترح الرئیسي على نحو مقتضب ولكن كاف.

 الواردة في وثیقة المقترح؛ 

ii. وذج الطلب، وذلك على نحو مقتضب ومنسجم وواضح، یجب أن تعزز الجھة المعنیة مقترح المشروع ومكونات وفقا لنم
 مع التركیز على المعلومات ذات الصلة؛ 

iii.  یجب أن یدرج المقترح ترتیبات التنفیذ المتعلقة بتدابیر اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الالزمة لاللتزام بالسیاسة البیئیة
 ارة البیئیة واالجتماعیة؛ واالجتماعیة لصندوق التكیف، بحیث یعكس خطة موحدة ومتكاملة لإلد

 الطلب من بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة نقل المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي شیلي وإكوادور؛ .ج

(Decision B.30/35) القرار 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

وتایلند وفییتنام: موارد المیاه الجوفیة في المنطقة الفرعیة لحوض المیكونغ الكبرى: اإلدارة كمبودیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ومیانمار 
دوالرا  4,898,775؛ ASI/MIE/Water/2015/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ منظمة الیونسكو؛  التعاونیة لزیادة القدرة على التكیف والصمود

 أمریكیا)

 المشروعات والبرامج وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:بعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض  .71
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عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الیونسكو على الطلب المقدم من فریق  .أ
 االستعراض الفني؛

ار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار اقتراح أن تقوم الیونسكو بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتب .ب
 المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

i.  یجب أن یقدم المقترح مزیدا من المعلومات عن المعاییر الفنیة ذات الصلة باستخدام المیاه الجوفیة على المستوى الوطني؛ 

ii.  یجب أن یبین المقترح مدى االلتزام بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف، بما في ذلك من خالل التحدید المالئم
 والقائم على الشواھد للمخاطر لجمیع األنشطة؛ 

iii. تحدید یجب أن یشتمل المقترح على خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع ككل، تضع بوضوح آلیة وظیفیة وفاعلة ل
وإدارة مخاطر السیاسة البیئیة واالجتماعیة لألنشطة أو المواقع التي ال تزال غیر محددة في ھذه المرحلة، والتي تُعرف على 

كما یجب أن یحدد المقترح في مرحلة إعداد وثیقة المقترح المكتملة، إن أمكن،  أنھا مشروعات فرعیة غیر محددة؛
 یدرج بالمقترح ما یثبت االلتزام بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة؛ و نالمشروعات الفرعیة غیر المحددة، وأ

الطلب من منظمة الیونسكو أن تنقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومات كمبودیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة  .ج
 الشعبیة ومیانمار وتایلند وفییتنام.

(Decision B.30/36) القرار 

 

 مال: تقریر عن االجتماع الحادي والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیةعلى جدول األع 7البند رقم 

عرضت السیدة بیشنس دامتي رئیسة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة (غانا، من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول) تقریر   .72
 ).AFB/EFC.21/10اللجنة (

وبناء على توصیات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة والمقترح المقدم خالل العرض اإلیضاحي الحالي للتقریر، وافق المجلس على   .73
 القرارات التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا اللجنة في اجتماعھا الحادي والعشرین.

 2017تقریر األداء السنوي للسنة المالیة   .أ

 قات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:بعد النظر في تعلی .74

، فیما (AFB/EFC.21/3/Rev.1كما ورد في الوثیقة رقم ( 2017الموافقة على تقریر األداء السنوي لصندوق التكیف للسنة المالیة  .أ
 ؛ و6عدا المرفق 

 یُطلب من السكرتاریة: .ب

i.   وما بعدھا؛ و 2018االستمرار في عرض تقریر األداء السنوي بالصیغة الموحدة للسنة المالیة 

ii.  من الوثیقة، بعد موافقة  6ثم إعداد نسخة موجزة للجمھور العام بصیغة سھلة القراءة، وذلك وفقا للتصمیم الوارد في المرفق
 تقریر األداء السنوي.  المجلس على

(Decision B.30/37) القرار 
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 لوظیفة التقییم واآلثار المترتبة على التكالیفخیارات ب)  

 بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .75

في الموافقة على خیار إعادة إنشاء وظیفة التقییم طویل األجل لصندوق التكیف من خالل الفریق المرجعي للتقییم الفني، وفق ما ورد  .أ
 ؛(AFB/EFC.21/4و  AFB/EFC.20/3الوثیقتین (

 یُطلب من السكرتاریة: .ب

i. ) اتخاذ الترتیبات الضروریة إلنشاء الفریق المرجعي للتقییم الفني كما ورد في الوثیقةAFB/EFC.21/4)؛ 

ii. بین االجتماعین؛  للنظر فیھا من جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة إعداد وثیقة اختصاصات الفریق المرجعي للتقییم الفني 

iii. ) (ب) توظیف الخبراء الذین یشكلون الفریق المرجعي للتقییم الفني بعد موافقة المجلس على الوثیقة وفقا للفقرة الفرعیةii) ؛
 و

iv.  عرض خطة الموازنة والعمل للفریق المرجعي للتقییم الفني للنظر فیھا من جانب لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في
 ني والعشرین؛ اجتماعھا الثا

دعوة مكتب التقییم المستقل التابع لصندوق البیئة العالمیة لدعم السكرتاریة في إنشاء الفریق المرجعي للتقییم الفني، وذلك من خالل   .ج
 تقدیم اإلرشاد والمشورة؛ و 

للتقییم الفني في اجتماعھا التاسع الطلب من لجنة األخالقیات والشؤون المالیة استعراض وظیفة التقییم طویل األجل للفریق المرجعي  .د
  والعشرین.

(Decision B.30/38) القرار 

 المتعلقة بتنفیذ المشروعات/البرامج  مرفق جدید لسیاسات وإرشادات العملیات ج) 

بعد النظر في تعلیقات وتوصیات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف الموافقة على مرفق الوثیقة   .76
)AFB/EFC.21/5 .كمرفق جدید لسیاسات وإرشادات العملیات المتعلقة بتنفیذ المشروعات/البرامج ( 

(Decision B.30/39) القرار 

 المسائل المالیة

 اإلیرادات االستثماریة (الدخل من االستثمار)

 بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .77

ھیئات إدارة التنفیذ فیما یتعلق بالمبالغ المحتجزة بشأن  للتعامل مع مسألة اإلیرادات االستثماریة التي تحصلھا 2على الخیار الموافقة  .أ
منح المشروعات، والسماح لھذه الھیئات باستخدام ھذه األموال ألغراض المشروعات/البرامج، كما ھو مبین في الوثیقة 

)AFB/EFC.21/6)؛ و 

 ئة من ھیئات إدارة التنفیذ التي حصلت على تمویل من صندوق التكیف: الطلب من كل ھی .ب

i.  االحتفاظ باإلیرادات التي حصلت علیھا من المبالغ التي لدیھا من منح مشروعات صندوق التكیف في حساب المنح الخاص
 بھیئة إدارة التنفیذ؛ 
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ii.  ألغراض المشروع/البرنامج  مشروعات صندوق التكیفاستخدام اإلیرادات التي حصلت علیھا من المبالغ التي لدیھا من منح
 ذي الصلة فقط؛ 

iii.   رفع تقریر عن ھذه اإلیرادات وبنود المصروفات ذات الصلة إلى المجلس في إطار التقاریر المالیة المعتادة التي یرفعھا؛
 و 

 یُطلب من السكرتاریة: .ج

i. بالغ التي تحتفظ بھا فیما یتعلق بمنح المشروعات؛ جمع مزید من المعلومات الشاملة من ھیئات إدارة التنفیذ حول الم 

ii.  بناء على المعلومات التي یتم جمعھا، إعداد وثیقة ذات صلة تشتمل على بعض األمثلة المحددة للممارسات
نح المحاسبیة/ممارسات الخزانة فیما یتعلق باإلیرادات التي حصلتھا ھیئات إدارة التنفیذ على المبالغ التي تحتفظ بھا بشأن م

 المشروعات، وعرضھا على لجنة األخالقیات والشؤون المالیة للنظر فیھا في اجتماعھا الثاني والعشرین؛

iii.  عند االقتضاء، إعداد مقترح إلدخال تعدیل على االتفاق القانوني الموحد بین المجلس وھیئة إدارة التنفیذ كي تنظر فیھ لجنة
ي والعشرین، وذلك بغرض معالجة مسألة اإلیرادات التي تحصلھا ھیئات األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعھا الثان

 إدارة التنفیذ. 

(Decision B.30/40) القرار 

 التعاون مع صنادیق الوساطة المالیة  مواصلة تطویر منصة

على  التعاون مع صنادیق الوساطة المالیة بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا فیما یتعلق بمنصة  .78
 ، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:(AFB/EFC.21/7النحو الوارد في الوثیقة (

التعاون مع  منصة آالف دوالر من أجل تعزیز 110قدرھا  2018الموافقة على زیادة في موازنة المجلس والسكرتاریة للسنة المالیة  .أ
 ؛ و2018صنادیق الوساطة المالیة في السنة المالیة 

ألف دوالر الذي وافق علیھ  60تحویل المبلغ المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة (أ) إلى السكرتاریة، نظرا ألن مبلغ الطلب من القیّم   .ب
ألف دوالر في تكالیف  20ألف دوالر لتكالیف التعزیز، و  40المجلس في اجتماعھ التاسع والعشرین سیغطي الجزء المتبقي البالغ 

  .2018الصیانة المنقحة للسنة المالیة 

 

(Decision B.30/41) القرار 

 .2018یضم المرفق الثالث من ھذا التقریر الموازنة اإلداریة المنقحة لمجلس اإلدارة والسكرتاریة للسنة المالیة  .79

 على جدول األعمال: المسائل المتبقیة من االجتماع التاسع والعشرین 8البند رقم 

 اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق .أ

) التي تحتوي مسودة منقحة لإلستراتیجیة متوسطة AFB/B.30/5تقدیمھ لھذا البند، إلى الوثیقة (أشار رئیس الصندوق، في معرض  .80
وشكر  األجل التي أعدتھا السكرتاریة، واستشاري خارجي، وذلك تحت إشراف وإرشادات فریق العمل المعني باالستراتیجیة متوسطة األجل.

ستشاري على عملھم في إعداد وثیقة اإلستراتیجیة التي تقوم على ثالثة محاور، ھي: رئیس الصندوق السكرتاریة، وأعضاء فریق العمل، واال
  ثم قدم االستشاري عرضا إیضاحیا لوثیقة اإلستراتیجیة الواردة في مرفق الوثیقة. العمل واالبتكار والتعلم.
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وردا على ھذه األسئلة،  مقترحة على الموازنة.وخالل النقاش حول ھذه المسألة، أثیرت عدة أسئلة فیما یتعلق بآثار اإلستراتیجیة ال  .81
وسیتم إدراج المجاالت األخرى الجدیدة للنشاط  یعكس بدرجة كبیرة ما یقوم بھ الصندوق بالفعل. "العمل" أشار مدیر السكرتاریة إلى أن محور

 في الخطة اإلستراتیجیة التي لم یتم وضعھا بعد، وسترفق بھا موازنة. 

وفیما یتعلق بشكل وطریقة العرض اإلیضاحي، علق البعض بضرورة  دة تعدیالت على الوثیقة خالل النقاش.واُقترح كذلك إدخال ع .82
وأوصى البعض بإدخال تعدیالت حول  زیادة وضوح وثیقة اإلستراتیجیة بخفض حجمھا، وإضافة موجز واف، وتقسیمھا إلى ثالثة أقسام منفصلة.

منھا: زیادة التركیز على العوامل الخارجیة في مناقشة المخاطر؛ ومعالجة مسائل االعتماد التي ما  نذكر تناول بعض المسائل األخرى في الوثیقة
مالیین دوالر؛ ومراعاة الروابط والنقاش الجاري  10برح المجلس یعاني منھا، كسقف التمویل والمستوى المستھدف المحدد للبلد الواحد البالغ 

وأشار البعض إلى ضرورة أن تنص  ر الصندوق في سیاق تمویل األنشطة المناخیة األوسع نطاقا.مع الصندوق األخضر للمناخ؛ وتحدید دو
وفي إطار تعبئة الموارد،  اإلستراتیجیة بوضوح على أن رسالة الصندوق ھي خدمة اتفاقیة باریس، وتحدید بنود االتفاقیة ذات الصلة بھذه الرسالة.

من اتفاقیة باریس، وإمكانیة االستفادة من اعتمادات الكربون التي یمكن أن تكون مصدرا جدیدا  6.4و  6.2یجب أن تذكر اإلستراتیجیة المادتین 
 لرسملة الصندوق. 

باإلشارة إلى الخطة اإلستراتیجیة،  وطالبوا وجود فریق توجیھي لإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتیجیة، وتساءل البعض عن قیمة  .83
 التي كانت جزءا أساسیا من خطة العمل الخاصة بتنفیذ اإلستراتیجیة، كخطة تنفیذ. 

ردا على بعض التعلیقات، أكد مدیر السكرتاریة أن اإلستراتیجیة قد أُعدت تحت إشراف فریق العمل، وأن أحد األسئلة الرئیسیة تعلق   .84
وقد ھدفت السكرتاریة إلى إعداد  والتوازن المنشود بین الجانبي العملي والنظري. في إعداد اإلستراتیجیة، یجازبتحدید المستوى المالئم لإل

في  إستراتیجیة یمكن تطبیقھا في وقت قصیر نسبیا، وإلى تفادي أن تكون محددة جدا فیما یتعلق بالمسائل العملیة، وذلك لمنح المجلس المرونة
 طریقة إدارة الصندوق. 

) التي تشتمل على نسخة معدلة من اإلستراتیجیة تأخذ بعین االعتبار AFB/B.30.5/Rev.1وبناء علیھ، عرض االستشاري الوثیقة (  .85
 التعلیقات المقدمة خالل النقاش. 

، (AFB/B.30/5/Rev.1بعد النظر في مسودة وثیقة اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق الواردة في المرفق األول من الوثیقة   .86
 قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:

األول بالوثیقة  اعتماد وثیقة اإلستراتیجیة متوسطة األجل بصیغتھا التي عدلھا المجلس، وذلك على النحو الوارد في المرفق .أ
)AFB/B.30/5/Rev.1(اإلستراتیجیة متوسطة األجل)؛ و ( 

 یُطلب من السكرتاریة: .ب

i.   أن تعمم على نطاق واسع اإلستراتیجیة متوسطة األجل والعمل مع األطراف المعنیة األساسیة لتعزیز الفھم والدعم؛ 

ii. خطة التنفیذ لتفعیل اإلستراتیجیة،  القیام، تحت إشراف فریق العمل المعني باالستراتیجیة متوسطة األجل، بإعداد مسودة
ت والمخاطر األساسیة، التي تشتمل على سبیل المثال ال الحصر التمویل بحیث تضم مسودة للموازنة وتناول االفتراضا

 والمخاطر السیاسیة، وذلك كي ینظر فیھا المجلس في اجتماعھ الحادي والثالثین؛ و

iii.  سیاسات وإرشادات العملیات التي یعتمدھا صندوق التكیف  القیام، في إطار خطة التنفیذ، بإعداد التحدیثات / التعدیالت في
  زمة لتسھیل تنفیذ اإلستراتیجیة متوسطة األجل، وذلك كي ینظر فیھا المجلس في اجتماعھ الحادي والثالثین.الال

(Decision B.30/42) القرار 

مناقشة إستراتیجیة بشأن األھداف والخطوات اإلضافیة للصندوق. الروابط والصالت المحتملة بین صندوق التكیف والصندوق األخضر ب) 
 للمناخ
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الدورة الثالثة  أن الحوار السنوي مع الصندوق األخضر للمناخ سیجري على ھامش تقدیمھ لھذا البند الفرعي،ذكر الرئیس، في معرض  .87
 )، وأفاد أنھ عقد مشاورات غیر رسمیة مع أحدCOP 23والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (

) والھیئة الفرعیة SBI 46على ھامش الدورتین السادسة واألربعین لكل من الھیئة الفرعیة للتنفیذ ( لمناخالرؤساء المشاركین للصندوق األخضر ل
 ).SBSTA 46للمشورة العلمیة والتكنولوجیة (

وذكرت  ) التي قدمت خلفیة عامة عن تطور الروابط مع الصندوق األخضر للمناخ.AFB/B.30/6عرضت ممثلة السكرتاریة الوثیقة (  .88
س بأنھ اعتمد نھجا من مسارین: یتمثل المسار األول في المناقشات الجاریة بین سكرتاریة صندوق التكیف وأمانة الصندوق األخضر للمناخ المجل

حول األنشطة الملموسة، في حین یتمثل المسار الثاني في مشاركة رئیس المجلس ونائبھ في الحوار السنوي وفي االجتماعات غیر الرسمیة مع 
أوجھ التكامل  وأضافت أن الصندوق األخضر للمناخ قد اعتمد مؤخرا إطارا تشغیلیا بشأن تحسین المشاركین للصندوق األخضر للمناخ. الرؤساء

ویمكن  واالتساق مع الصنادیق األخرى، یتألف من أربعة محاور شھد أحدھا مناقشات على مستوى المجالس عن الترتیبات فیما بین الصنادیق.
التوقیع على مذكرة تفاھم، وإجراءات االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ، والتمویل المشترك للمشروعات أو األنشطة المشتركة أن یشمل ذلك 
وواصلت السكرتاریة تعاونھا مع أمانة الصندوق األخضر للمناخ، حیث بحثت إمكانیة توسیع نطاق أو محاكاة مشروعات الصندوق  كبناء القدرات.

ثم أوضحت الروابط الممكنة مع الصندوق  إضافي من الصندوق األخضر للمناخ، كما ناقشت مجاالت أخرى للتعاون المحتمل. من خالل تمویل
 األخضر للمناخ من خالل إجراءات االعتماد أو الدخول في مذكرة تفاھم مشترك. 

وتتمثل إحدى  ا إلى األمام في ھذا الصدد.المضي قدم وأشارت أیضا إلى أن المجلس قد ناقش ھذه المسألة لعدة سنوات ومن المھم .89
الطرق المتاحة أمام الصندوق للحصول على التمویل من الصندوق األخضر للمناخ في عملیة االعتماد، وذلك وفقا لوثیقة تنظیم عمل الصندوق 

ن ھناك آلیة ما لتسریع ھذه العملیة، فمن وینبغي أن یشارك مجلس إدارة الصندوق حالیا في عملیة االعتماد نظرا ألنھ ما لم تك األخضر للمناخ.
ومن  وكانت ھناك بالفعل طلبات كثیرة قید الدراسة لالعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ. الممكن أن تستغرق إجراءات االعتماد وقتا طویال.

بعین االعتبار في النھج الذي یعتمده  الضروري أن یعزز صندوق التكیف فھمھ لمتطلبات االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ، ویجب أن ینظر
كما أشار البعض إلى أن ھناك حاجة للمزید من المعلومات عن جمیع  الصندوق األخضر للمناخ المالئم للغرض المنشود منھ في عملیة االعتماد.

ومن ثم، ینبغي تكلیف  ة التفاھم.محاور إطار العملیات بشأن تعزیز أوجھ التكامل واالتساق؛ ویجب كذلك النظر في تحسین فھم عناصر مذكر
 السكرتاریة بإعداد ورقة لالجتماع التالي للمجلس تتناول مزایا وعیوب جمیع المحاور. 

وردا على سؤال حول المشاركة في الحوار السنوي، أوضح مدیر السكرتاریة أن الحوار سیضم رؤساء صنادیق المناخ بموجب  .90
 االتفاقیة. االتفاقیة، وقد یضم أیضا البعض من خارج 

ذكر ممثل السكرتاریة أنھ على الرغم من أھمیة جمیع المحاور األربعة، فإن المحور األول یتیح فیما یبدو طریقا للمضي قدما إلى   .91
 وفي حین تعد المحاور الثالثة األخرى مھمة أیضا، فإن السكرتاریة قد سبق وتعاونت مع أمانة الصندوق األمام لوضع روابط بین الصندوقین.

وإن كان من الصحیح أن الصندوق األخضر للمناخ عمل من خالل ھیئات معتمدة، فال یزال ھناك عدد من الخیارات  األخضر للمناخ في إطارھا.
 للتعاون معھ من دون االعتماد. 

 وواصل المجلس مناقشتھ لھذا البند الفرعي في جلسة مغلقة.  .92

) والتقریر المحدث الذي قدمتھ السكرتاریة، قرر مجلس AFB/B.30/6/Add.1) والوثیقة (AFB/B.30/6بعد النظر في الوثیقة (  .93
 إدارة صندوق التكیف:

، الطلب من الرئیس ونائبھ، بمساعدة السكرتاریة، حضور "حوار سنوي" من المقرر أن یعقده الصندوق (B.29/40بناء على القرار (  .أ
األخضر للمناخ بغرض تعزیز أوجھ التكامل بینھما وللمشاركة بفاعلیة في حوار منتظم مع مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ 

 ذلك خیارات الترتیبات وإجراءات االعتماد بین الصندوقین؛  بھدف بحث الخطوات الملموسة لتعزیز أوجھ التكامل، بما في

 یُطلب من السكرتاریة:  .ب

i.  بدء العملیة لتوحید إجراءات االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ؛ 
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ii. من إطار الصندوق األخضر  1 المحور إعداد تقییم للخیارات الخاصة بالترتیبات فیما بین الصندوقین، على النحو المبین في
، وذلك كي ینظر فیھا المجلس في اجتماعھ (GCF/B.17/08للمناخ لتعزیز التكامل واالتساق، كما ھو مبین في الوثیقة (

 الحادي والثالثین؛

iii.   إعداد وثیقة معلومات أساسیة عن المزایا النسبیة لصندوق التكیف ألغراض المناقشات على مستوى مجلسین اإلدارة بین
 یبات العمل بینھما، بما في ذلك التمویل وعملیة اتخاذ القرار؛ الصندوقین فیما یتعلق بترت

iv.   مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق األخضر للمناخ حول األنشطة الملموسة في مجال التكامل واالتساق التي حددھا
 ؛(B.26/26المجلس في القرار رقم (

اجتماعھ الحادي والثالثین عن التقدم الذي تحقق في األنشطة الوارد الطلب من الرئیس والسكرتاریة أن یرفعا تقریرا إلى المجلس في  .ج
 وصفھا في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب).

(Decision B.30/43) القرار 

 إلدراج إجراءات تتعلق ببرنامج االستعداد تحدیث سیاسات وإرشادات العملیاتج)  

وقال إن السكرتاریة قامت بتحدیث الشكل  ).B.29/42وفقا للقرار ( ) التي أُعدتAFB/B.30/7عرض ممثل السكرتاریة الوثیقة (  .94
العام لسیاسات وإرشادات العملیات ودرجة اتساقھا، حیث أدخلت عدة تحسینات وتعدیالت في النص إلدراج اإلجراءات الخاصة باستعراض 

رئیسي لسیاسات وإرشادات العملیات، وسیتم إدخال التعدیالت المقترحة في متن النص ال المشروعات والموافقة علیھا في إطار برنامج االستعداد.
 سیاسات وإرشادات العملیات.  من 5والنماذج الواردة في المرفق 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكیّف:  .95

بھا بصیغتھ المعدلة في الوثیقة  5الموافقة على تعدیالت سیاسات وإرشادات العملیات الخاصة بصندوق التكیف والمرفق   .أ
)AFB/B.30/7)؛ 

  لسكرتاریة إخطار جمیع ھیئات إدارة التنفیذ المعتمدة بسیاسات وإرشادات العملیات المحدثة.الطلب من ا  .ب

(Decision B.30/44) القرار 

 

 تحدیث إطار النتائج الخاص ببرنامج االستعداد د) 

التعدیالت وأوضح أن  ).vi) و (ب) (iii) (ب) (B.29/42وفقا للقرار ( ) التي أُعدتAFB/B.30/8عرض ممثل السكرتاریة الوثیقة (  .96
على إطار النتائج الخاص ببرنامج االستعداد كي یتسق مع إطار النتائج اإلستراتیجیة للصندوق، وإستراتیجیتھ إلدارة المعرفة، وإطاره  التي أُدخلت

 للتقییم، ونظامھ لمتابعة األداء ورفع التقاریر عنھ. 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكیّف:  .97

 ؛(AFB/B.30/8خاص ببرنامج االستعداد بصیغتھ المعدلة كما ورد في الوثیقة (الموافقة على إطار النتائج ال  .أ

 ؛(AFB/B.30/8الموافقة على نموذج تقریر أداء المشروعات بصیغتھ المعدلة في الوثیقة (  .ب

 یُطلب من السكرتاریة: .ج

i. و إخطار جمیع ھیئات إدارة التنفیذ بالتعدیالت التي أدخلت على نموذج تقریر أداء المشروعات؛ 
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ii.  .تنفیذ برنامج االستعداد وفقا إلطار النتائج المعدل 

(Decision B.30/45) القرار 

  على جدول األعمال: تقاریر البعثات المعنیة بمتابعة محافظ مشروعات الصندوق في مصر وجورجیا وتركمانستان 9البند رقم  

، وتقریرا لبعثتي متابعة محفظتي (AFB/B.30/9ممثل السكرتاریة تقریرا لبعثة متابعة محفظة مشروعات الصندوق إلى مصر ( قدم  .98
 ).AFB/B.30/10مشروعات الصندوق إلى جورجیا وتركمانستان (

 أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریرین.  .99

 على جدول األعمال: االتصال والتوعیة 10البند رقم  

السكرتاریة منذ االجتماع السابق للمجلس، وكذلك عن التخطیط إلجراء رفع ممثل السكرتاریة تقریراً عن أنشطة االتصال التي نفذتھا  .100
وبدأ حدیثھ بتحدید الرسائل الرئیسیة لبرنامج االتصال، مشیرا إلى أن الصندوق آخذ في النمو ویعمل بشكل جید وثمة طلب مرتفع  الفعالیات المقبلة.

علیة وذات طابع محلي من الممكن أن یقوم الغیر بالتوسع فیھا أو محاكاتھا من على خدماتھ، ولھ مشروعات رائدة وملموسة تتسم بالشفافیة والفا
باإلضافة إلى ذلك، یطبق الصندوق إجراءات مبتكرة رائدة في مجال تمویل األنشطة المناخیة، مثل سیاسات الوصول  خالل تقاسم المعرفة.

الصندوق في السنوات  وتسھم قوة الدفع الفاعلة التي اكتسبھا ات البلدان المعنیة.المباشر والسیاسات التقدمیة والبرامج المرنة التي تستجیب الحتیاج
وأخیرا، سلط الضوء على األھداف السنویة لتعبئة التبرعات، مضیفا أن  األخیرة بالفعل في تحقیق اتفاق باریس وأھداف التنمیة المستدامة.

 راف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. السكرتاریة ستولي تركیزا خاصا على وقت انعقاد مؤتمر األط

البیانات  حیث نشرت مجموعة متنوعة مستمرة من نواتج أنشطة االتصال التي قامت بھا السكرتاریة خالل ھذه الفترة، ثم أوضح  .101
ُكتبت خصیصا عن الذكرى السنویة  اتالصحفیة والتحقیقات الصحفیة عن المشروعات على الموقع اإللكتروني للصندوق، وكذلك ستة موضوع

وفیما یتعلق بوسائل التواصل االجتماعي، نشرت السكرتاریة، على سبیل المثال ال الحصر، خمسة ألبومات على فلیكر لبعثات  العاشرة إلنشائھ.
غریدات والقصص، متابعة محافظ مشروعات الصندوق في كل من مصر وجورجیا وتركمانستان، فضال عن نشر مجموعة متنوعة من الت

د ومدونات عن الریادة الفكریة للصندوق على فیسبوك ولینكیدإن، وفیلمي فیدیو عن الذكرى العاشرة للصندوق، وحلقة العمل الخاصة باالستعدا
السكرتاریة  وعلى صعید أنشطة التواصل والتوعیة، أعدت كما بدأت في إعداد فیلم فیدیو أطول عن الذكرى العاشرة. لمنطقة البحر الكاریبي.

الستخدامھا  -كلمات ونقاط حدیث/رسائل، ومذكرات إحاطة، وملصقات، فضال عن نشرھا لموضوعات ونشرات مطبوعة وإلكترونیة بثالث لغات 
ة جمیعا في المعارض وندوات االستعداد والمؤتمرات المناخیة والبعثات الخاصة بمتابعة مشروعات الصندوق، وأنشطة التواصل والتوعیة متعدد

 الوسائط مع الشركاء وأصحاب المصلحة والجمھور العام. 

%، وتشیر الصفحات 14نحو  %، وعدد الزائرین6وفیما یتعلق بالنتائج الرئیسیة لھذه الفترة، فقد ارتفع عدد مشاھدة صفحات الویب نحو  .102
وواصل تواجد الصندوق على تویتر في  وق.الخمس التي حظیت بأعلى نسبة زیارة إلى أن ھناك اھتماما بالمجاالت األساسیة لعمل الصند

وقد ورد ذكر صندوق التكیف في  آالف، مما یسھم في تعزیز وصول الصندوق إلى الجمھور العام. 8التواصل، ویقترب عدد المتابعین حالیا من 
مؤتمر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي من جانب األطراف الرئیسیة العاملة في مجال المناخ، ومنھا 

، والمنظمات غیر الحكومیة، وشركائھا في إدارة (Carbon Brief، وموقع موجز الكربون (CLIMATE-L.ORGبشأن تغیر المناخ، وموقع 
 2000یصل إلى  عالوة على ذلك، استمرت صفحة الصندوق على فیسبوك في النمو، حیث شھدت بعض أكثر المقاالت المنشورة ما التنفیذ.

 زیارة. 

وتمثلت  وقد انصب التركیز في ھذه الفترة على االستعدادات التي اتخذتھا السكرتاریة لالحتفال بالذكرى العاشرة إلنشاء الصندوق.  .103
أُعدت  موضوعا منھا مقاالت 54السمة الممیزة لھذه االستعدادات في إعداد مطبوعة من المقرر نشرھا وتوزیعھا خالل الذكرى، وھي تضم 

وسینشر الصندوق ھذه  خصیصا لھذه المناسبة ومقاالت من خارج الصندوق، وتركزت على المستفیدین وما حققتھ المشروعات من تأثیر ونتائج.
 hashtagحملة  ودشن الصندوق نسخة أخرى من موقعھ اإللكتروني قبل بضعة أشھر بغرض تعزیز على موقعھ. PDFالمطبوعة بصیغة 
#10YearsofAF ،.واشتملت الفعالیات األخرى للذكرى العاشرة وسھل ذلك تبادل الموضوعات والقصص على وسائل التواصل االجتماعي 

) في ساحة السوق في بون، التي سیشارك Old Town Hall( نوفمبر/تشرین الثاني في قاعة أولد تاون 16الحفل الخاص المقرر إجراؤه یوم 
عي المستوى، وسیقام بھا معرض للصور وأفالم الفیدیو، وأكشاك للملصقات والمنشورات، وسیتخللھا عزف فیھا عدد من المتحدثین الدولیین رفی
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وجرى إعداد العدید من المواد الخاصة الجدیدة  موسیقى مباشر وتقدیم بعض األطعمة المستدامة وقطع شكوالتة عضویة علیھا شعار الصندوق.
 توزیعھا في ھذه المناسبة وكذلك في مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة.  للذكرى العاشرة علیھا شعار الصندوق من أجل

وأطلق الصندوق بالفعل  باإلضافة إلى الحفل الخاص بالذكرى العاشرة، جرى أیضا إعداد أنشطة عدیدة بخصوص مؤتمر األطراف. .104
وسیُقام معرض یبرز الذكرى السنویة إلنشاء الصندوق طوال االجتماع  موقعا إلكترونیا مصغرا ضمن موقعھ األكبر، وسیقوم بتحدیثھ دوریا،

نوفمبر/تشرین الثاني حول موضوع إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة في مشروعات التكیف،  9وستُعقد فعالیة جانبیة یوم  أسبوعین. الذي استمر
باإلضافة إلى ذلك، سیُعقد "یوم لكیانات الوصول  فمبر/تشرین الثاني.نو 16وسیلقي رئیس مجلس اإلدارة خطابا في الجزء رفیع المستوى یوم 

نوفمبر/تشرین الثاني، ومن المقرر عقد أول حوار سنوي للصندوق األخضر للمناخ مع  11المباشر" بالتزامن مع صنادیق المناخ األخرى یوم 
یضا عقد حوار یسھم فیھ صندوق التكیف، وكذلك فعالیة للبلدان نوفمبر/تشرین الثاني. وأخیرا، من المقرر أ 14صنادیق المناخ األخرى یوم 

 الناطقة بالفرنسیة بالصندوق، وسیتركز محورھا مؤقتا على المشروعات اإلقلیمیة. 

 أخذ مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالعرض اإلیضاحي حول أنشطة االتصاالت والتوعیة.  .105

 لیةعلى جدول األعمال: المسائل الما 11البند رقم  

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

وعملیة تحویل وحدات التخفیض المعتمد قدم ممثل القیّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق االستئماني التابع لصندوق التكیف  .106
 ).AFB/EFC.21/8، كما ھو مبین في الوثیقة (لالنبعاثات إلى أموال

AFB/EFC.21/8.(1أبلغ ممثل القیّم المجلس أنھ لم یتلق أیة تبرعات جدیدة منذ تاریخ التقریر المالي (الوثیقة:   .107
F  وخالل السنة المالیة

الر متاحة ملیون دو 185.9ملیون دوالر إلى ھیئات إدارة التنفیذ، وكان ھناك  64.5، حول القیّم 2017یونیو/حزیران  30المنتھیة في  2017
 من أجل قرارات التمویل الجدیدة في نھایة العام. 

ألف دوالر في الفصلین األولیین  730أفاد ممثل القیّم أن مبیعات شھادات خفض االنبعاثات آنذاك تواصلت بوتیرة متواضعة، بلغت   .108
دوالر للطن، وھو  15متوسط سعر بیع قدره ألف دوالر ب 330ذلك  ألف طن إضافي، وحقق 22، بیع 2017یونیو/حزیران  30. ومنذ 2017من 

 سنتا أمریكیا) للطن.  20یورو ( 0.20ما یعد جیدا بالمقارنة بالسعر السائد في األسواق البالغ 

، وھي متاحة على موقعھ 2017وأخیرا، أفاد ممثل القیّم أن البنك الدولي أتم ونشر أیضا عملیة المراجعة الموحدة للسنة المالیة   .109
  ى شبكة اإلنترنت.الخارجي عل

 أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الذي قدمھ القیّم. .110

 
 تقریر من أمانة مؤتمر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ حول قوائمھ المالیةب) 

) التي تتضمن التقریر المالي والقوائم FCCC/SBI/Inf.15لفتت رئیسة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة انتباه المجلس إلى الوثیقة ( .111
التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، التي صدرت في إطار التحضیر للدورة السابعة واألربعین للھیئة  2016المالیة المدققة لعام 

من الوثیقة إلى أن  9في الصفحة  9و  8الفقرتین  وأشارت الفرعیة للتنفیذ المقرر عقدھا في أوائل شھر نوفمبر/تشرین الثاني في بون، ألمانیا.
. وأثیر سؤال خالل االجتماع الحادي 2016ملیون دوالر في عام  43.1شھادات خفض االنبعاثات غیر المصدرة بلغت  اإلیرادات المحتملة من

 صندوق. والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة یتعلق بما إذا كان ھناك أي تأثیر عن ذلك على ال

                                                 

مالیین یورو  AFB/EFC.21/8 :(5، وأفاد عنھما في الوثیقة (2017یونیو/حزیران  30حتى  2017أبریل/نیسان  1تلقى القیم مساھمتین خالل الفترة من 
 ملیون یورو من منطقة والون في بلجیكا.  3.25من إیطالیا، و 
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انضم إلى االجتماع لتوضیح ھذا األمر واإلجابة على أسئلة المجلس ممثالن ألمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ   .112
مالي مع ھما السیدة سانا لینغورسكي، وھي مسؤولة برامج مع برنامج آلیات التنمیة المستدامة التابع لالتفاقیة، والسید جوشن كریس، المسؤول ال

والمتعلقة  9بدأت السیدة لینغورسكي حدیثھا مطمئنة المجلس بأن المسائل المثارة في الفقرة  الذي أعد القوائم المالیة للمنظمة. أمانة تغیر المناخ
التي تم تحویلھا % المفروضة على شھادات خفض االنبعاثات المصدرة 2بحصة العائدات لإلدارة، وأنھ ال توجد أیة آثار على الضریبة البالغة 

، التي تنص على عدم إصدار شھادات خفض االنبعاثات، 9وأبلغت المجلس أیضا أن الجملة الثانیة من الفقرة  إلى مجلس إدارة صندوق التكیف.
ر آلیة وأضافت أنھ بمجرد معالجة طلب إصدار شھادات خفض االنبعاثات وموافقة المجلس علیھ في إطا كانت خطأ في الحقائق نتیجة للسھو.

% لصالح صندوق التكیف 2ضریبة بنسبة  التنمیة النظیفة، تصدر الشھادات إلى الحساب المعلق في سجل آلیة التنمیة النظیفة، یتم عندھا فرض
وبعد ذلك، طلب من المشاركین في المشروعات دفع حصتھم المخصصة من العائدات  وتحویلھا إلى حساب األغراض الخاصة المتصل بذلك.

وال یتمكن  والحصة النقدیة من العائدات المفروضة على شھادات خفض االنبعاثات، وذلك لتمویل إدارة آلیة التنمیة المستدامة. اإلداریة، للنفقات
ومن ثم، یشیر الرقم  المشاركون في المشروعات من الوصول إلى شھاداتھم إال بعد تسویة حصتھم من العائدات المخصصة للنفقات اإلداریة.

إلى تلك الحصة النقدیة من العائدات المخصصة للنفقات اإلداریة، التي تفرض بعد تحویل حصة العائدات المخصصة لصندوق  9في الفقرة الوارد 
 التكیف، ولذلك ال یوجد أثر على المبلغ اإلجمالي لشھادات خفض االنبعاثات المستحق للصندوق نتیجة لألعمال المحاسبیة. 

 التكیف علما بالتقریر الشفھي الذي قدمتھ أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.أحاط مجلس إدارة صندوق  .113

 على جدول األعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني 12البند رقم 

 یتضمن المرفق الرابع بالتقریر الحالي التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. .114

 فصاعدا 2018ى جدول األعمال: مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في عل 13البند رقم 

وتقرر عقد االجتماع الحادي  قد تحددت بالفعل. 2018أشار الرئیس، في إطار عرضھ لھذا البند، إلى أّن تواریخ اجتماعي عام   .115
أكتوبر/تشرین  12إلى  9 الثاني والثالثین في الفترة من في بون، ألمانیا، واالجتماع 2018من مارس / آذار  23إلى  20والثالثین في الفترة من 

 في بون، ألمانیا. 2018األول 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكیّف: .116

 في بون، ألمانیا؛ و 2019مارس/آذار  15إلى  12عقد اجتماعھ الثالث والثالثین في الفترة من  .أ

 في بون، ألمانیا. 2019شرین األول أكتوبر/ت 11إلى  8عقد اجتماعھ الرابع والثالثین في الفترة من  .ب

(Decision B.30/46) القرار 

 على جدول األعمال: تنفیذ مدونة قواعد السلوك 14البند رقم 

لفت الرئیس االنتباه إلى مدونة السلوك وسیاسة عدم التھاون المطلق مع الفساد اللتین نشرھما الصندوق على موقعھ اإللكتروني، وتساءل  .117
 مسألة یود إثارتھا. ولم تُثر أیة مسائل أخرى.ما إذا كان لدى أي من األعضاء أي 

 على جدول األعمال: مسائل أخرى 15البند رقم 

 أ) انتخاب المسؤولین لفترة والیة قادمة

 قرر مجلس إدارة صندوق التكیّف: .118

 انتخاب: .أ
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 السید فیكتور فیناس (الجمھوریة الدومینیكیة، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي) رئیسا للمجلس؛ .أ

غولدمان (السوید، األطراف المدرجة في المرفق األول)، رئیسا للجنة األخالقیات والشؤون -السیدة توف زیترستروم  .ب
 المالیة؛ 

 المدرجة في المرفق األول)، رئیسا لھیئة االعتماد؛ و السید أنطونیو نافارا (إیطالیا، من األطراف .ج

 جتماعین.انتخاب المسؤولین اآلخرین في الفترة الفاصلة بین اال .ب

(Decision B.30/47) القرار 

 على جدول األعمال: اعتماد التقریر 16البند رقم 

 اعتمد المجلس التقریر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في أعقاب اجتماعھ الثالثین. .119

 على جدول األعمال: اختتام االجتماع 17البند رقم 

أكتوبر/تشرین  13من مساء األربعاء الموافق  5:20االجتماع في الساعة عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئیس اختتام  .120
 .2017األول 
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 المرفق األول

 الثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف قائمة بالحاضرین في االجتماع

 األعضاء
 المجموعة البلد االسم

Mr. Ibila Djibril أفریقیا بنن 
Mr. David Kaluba أفریقیا زامبیا 

Mr. Albara E. Tawfiq آسیا والمحیط الھادئ المملكة العربیة السعودیة 
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. Naresh Sharma البلدان األقل نمواً  نیبال 
Mr. Samuela Lagataki الدول النامیة الجزریة الصغیرة فیجي 
Mr. Hans Olav Ibrekk مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى النرویج 
Mr. Antonio Navarra مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى إیطالیا 

Mr. Michael Jan Hendrik Kracht األطراف المدرجة في المرفق األول ألمانیا 
Ms. Tove Zetterström-Goldmann األطراف المدرجة في المرفق األول السوید 

Ms. Patience Damptey األطراف غیر المدرجة في المرفق األول غانا 
Mr. Charles Mutai األطراف غیر المدرجة في المرفق األول كینیا 

 

 األعضاء المناوبون
 المجموعة البلد االسم

Mr. Mohamed Zmerli أفریقیا تونس 
Mr. Naser Moghaddasi آسیا والمحیط الھادئ إیران 

Mr. Ahmed Waheed آسیا والمحیط الھادئ ملدیف 
Ms. Umayra Taghiyeva أوروبا الشرقیة أذربیجان 

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

Mr. Chebet Maikut نمواً البلدان األقل  أوغندا 
Mr. Paul Elreen Phillip الدول النامیة الجزریة الصغیرة غرینادا 

Ms. Sylviane Bilgischer مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى بلجیكا 
Ms. Yuka Greiler مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى سویسرا 

Mr. Marc-Antoine Martin األولاألطراف المدرجة في المرفق  فرنسا 
Ms. Aida Velasco Munguira األطراف المدرجة في المرفق األول إسبانیا 
Ms. Margarita Caso Chavez األطراف غیر المدرجة في المرفق األول المكسیك 
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المعتمد بتقریر االجتماع الثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظیمیة: .2

 اعتماد جدول األعمال .أ

 تنظیم العمل. .ب

 تقریر عن أنشطة الرئیس. .3

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة. .4

 تقریر ھیئة االعتماد. .5

 تقریر االجتماع الحادي والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن: .6

 االجتماعین؛تقریر السكرتاریة بشأن دورة االستعراض في الفترة الفاصلة بین  .أ

 عرض عام لمقترحات المشروعات والبرامج التي تم تلقیھا؛  .ب

 مقترحات المشروعات / البرامج. .ج

 تقریر االجتماع العشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة بشأن: .7

 ؛ 2017تقریر األداء السنوي للسنة المالیة   .أ

 خیارات وظیفة التقییم واآلثار المترتبة على التكالیف؛  .ب

 جدید لسیاسات وإرشادات العملیات المتصلة بتنفیذ المشروعات/البرامج؛مرفق  .ج

 المسائل المالیة؛  .د

  تحدیث بیانات المرحلة الثانیة من التقییم العام للصندوق. .ه

 المسائل المتبقیة من االجتماع التاسع والعشرین:  .8

 إستراتیجیة الصندوق متوسطة األجل؛ .أ

والخطوات اإلضافیة للصندوق. الروابط والصالت المحتملة بین صندوق التكیف والصندوق مناقشة إستراتیجیة بشأن األھداف  .ب
 األخضر للمناخ؛

 إلدراج إجراءات تتعلق ببرنامج االستعداد؛  تحدیث سیاسات وإرشادات العملیات .ج

 تحدیث إطار النتائج الخاص ببرنامج االستعداد.   .د
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 الصندوق في مصر وجورجیا وتركمانستانتقاریر البعثات المعنیة بمتابعة محافظ مشروعات  .9

 االتصال والتوعیة. .10

 المسائل المالیة: .11

 المالي للصندوق االستئماني وتحویل شھادات خفض االنبعاثات إلى أموال. الوضع .أ

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .12

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك. .13

 فصاعدا. 2018مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  .14

 أخرى.مسائل  .15

 اعتماد التقریر. .16

 اختتام االجتماع. .17
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 المرفق الثالث
  2018للسنة المالیة  الموازنة المنقحة للمجلس والسكرتاریة

 
  آالف دوالر من أجل تعزیز منصة التعاون مع صنادیق الوساطة المالیة) 110(مع الزیادة المقررة وقدرھا 

 

   جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي
تمت 

الموافقة 
 علیھ

تمت الموافقة 
علیھ في االجتماع 
 الثالثین للمجلس

تمت الموافقة علیھا 
 (منقحة)

      
السنة 
المالیة 
2018 

السنة المالیة 
 2018السنة المالیة  2018

         المجلس والسكرتاریة

2,581,25   الموظفون 1
0 110,000 2,691,250 

 402,000   402,000   السفر واالنتقال 2

 375,000   375,000   العملیات العامة 3

 254,800   254,800   االجتماعات 4

3,613,05   المجموع الفرعي للخدمات اإلداریة للسكرتاریة (أ)
0 110,000 3,723,050 

 300,000   300,000   التقییم العام (ب) 5

 473,780   473,780   االعتماد (ج) 6

4,386,83   للسكرتاریة المجموع الفرعي (أ) + (ب) + (ج)
0 110,000 4,496,830 

 604,585   604,585   برنامج االستعداد (د) 7

4,991,41   المجموع الفرعي (أ) + (ب) + (ج) +(د) للسكرتاریة
5 110,000 5,101,415 
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 المرفق الرابع

 بون بألمانیا، 2017أكتوبر/تشرین األول  12الحوار مع المجتمع المدني، 

دعا رئیس مجلس إدارة صندوق التكیف السید مایكل كراشت (ألمانیا، األطراف المدرجة في المرفق األول)، المجلس للدخول في حوار  .1
 مع المجتمع المدني.

ساند وقد  ) عن مشاركة مؤسستھ في المشروع بھندوراس.Fundación Vidaأفاد السید خولیو انطونیو كاركامو، من مؤسسة فیدا ( .2
جغرافیة ھذا المشروع تصمیم خطة العمل الوطنیة المعنیة بمكافحة تغیر المناخ، وكان من المرونة بما یكفي إلتاحة إمكانیة توسیع نطاق منطقتھ ال

 وشاركت مجموعة متنوعة واسعة النطاق من الھیئات في ھذا األصلیة، وكذلك التجاوب مع الظھور المفاجئ لسوسة الصنوبر في المنطقة.
وقد انتھى التقییم النھائي للمشروع بشكل عام إلى أن مستوى تنفیذه  المشروع، مما أدى إلى تحسین التمكین وبناء القدرات على الصعید المؤسسي.

 كان مرضیا، على الرغم من أن استدامتھ كانت محل تساؤل بسبب الظروف االجتماعیة واالقتصادیة في ھندوراس. 

وشكلت  .100من  85ذي یعنیھ التقییم المرضي للمشروع، قال السید كاركامو إن ذلك یمكن أن یعني في رأیھ ردا على تساؤل حول ما ال  .3
ة التركیز تجربة حوافز كتسعیر المیاه أحد العناصر المفقودة في المشروع. وفیما یتعلق باالستدامة، قال إنھ من المھم بالنسبة للمشروعات المشابھ

المحلي؛ وبالتركیز على إدارة المواقع على الصعید المحلي، واالستثمار في المجتمعات المحلیة وأجھزة الحكم المحلي، على العمل مع أجھزة الحكم 
ویشكل بناء القدرات جانبا أساسیا؛ إذ یتطلب االستثمار في  على الصعید المحلي. ستتعزز القدرة على التجاوب مع المسائل المتعلقة بقابلیة التأثر

 وقد یساعد التركیز على البرامج بدال من المشروعات في ھذا الشأن أیضا.  ة الجدیدة قدرة محلیة لتعزیز تلك االستثمارات.البنیة التحتی

قالت السیدة جولیا غریم (جیرمان ووتش) من الضروري االستماع آلراء المجتمع المدني قبل أن یتخذ المجلس أیة قرارات، ویجب أن  .4
كما یجب إتاحة الفرصة للمراقبین بإبداء آرائھم خالل مناقشة كل من  العام في وقت مبكر بما یكفي للتعلیق علیھا. یتیح المجلس وثائقھ للجمھور

وساندت شبكة المنظمات غیر الحكومیة مسودة وثیقة اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق على الرغم من أن المستوى  بنود جدول األعمال.
وأضافت أن تقاریر أداء المشروعات تعد مصدرا مھما للمعلومات للمجتمع المدني، حیث إنھا تحتوي ثروة  یكن كافیا.المستھدف لتعبئة األموال لم 

بید أن تحلیل تقاریر أداء المشروعات الموجودة على الموقع اإللكتروني لصندوق التكیف أظھر أنھ كان  من المعلومات حول تنفیذ المشروعات.
یتوفر بشأنھا تقریر أداء واحد، وثالثة مشروعات لم یتوفر بشأنھا تقریران لألداء، ومشروع واحد لم تتوفر بشأنھ % من المشروعات لم 79ھناك 

 ثالثة تقاریر. 

وردا على تساؤل حول المستفیدین من المشروعات، قالت إن المنظمات غیر الحكومیة المحلیة كانت صوتا للمستفیدین من المشروعات،   .5
 ات شارك فیھا العدید من أصحاب المصلحة، ورفعت نتائج ھذه الحوارات إلى السلطات الوطنیة وھیئات إدارة التنفیذ.وأنھ جرى تنظیم حوار

وكانت ھناك تحدیات في التعلیق على وثائق المشروعات الكبیرة، وأن شبكة المنظمات غیر الحكومیة تبني قدراتھ أعضائھا كي یتمكنوا من 
ما یتعلق بمخاطر االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ، فإن صندوق التكیف یشغل مكانة مھمة في الھیكل العالمي وأضافت أنھ فی التعلیق علیھا.

ویمكن  لتمویل األنشطة المناخیة، وأنھ قد طور العدید من أفضل الممارسات التي یمكن للغیر، بما في ذلك الصندوق األخضر للمناخ، التعلم منھا.
ویجب أال تتعلق نقطة البدء بكیفیة الحصول على المزید من الموارد، ولكن  ألخضر للمناخ أن یعرض ذلك للخطر.لالعتماد لدى الصندوق ا

وقد یتسبب االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ كذلك في خفض التعھدات المالیة، إذ  باألدوار التي یمكن لكل من الصندوقین االضطالع بھا.
وفضلت شبكة المنظمات غیر الحكومیة خیار التوقیع على  تكیف یحظى بتمویل من الصندوق األخضر للمناخ.قد یعتقد المانحون أن صندوق ال

 مذكرة تفاھم مع الصندوق األخضر للمناخ، ووضع آلیة تمویل جدیدة وبدیلة للصندوق. 

ضطلع الفریق المرجعي للتقییم الفني قال السید جان بول برایس أفانا، من جیرمان ووتش إن شبكة المنظمات غیر الحكومیة تفضل أن ی  .6
كما أكد مجددا على أھمیة الدور الفرید للصندوق في مجال تمویل  بتنفیذ وظیفة التقییم طویل األجل، وأنھا ترغب في تعیین ممثل لھا بھذا الفریق.

 ر بدیل جدید واستحداث آلیة مالیة جدیدة.األنشطة المناخیة، وتفضیل التوقیع على مذكرة تفاھم مع الصندوق األخضر للمناخ، والحاجة لتطوی
 یستوعب الصندوق.  وأشار كذلك إلى ضرورة البحث في المزید من الخیارات، وأن الصندوق األخضر للمناخ یجب أال

وقال أیضا إن شبكة المنظمات غیر الحكومیة قد أعدت نموذجا وإرشادات لمساعدة المنظمات غیر الحكومیة على التعلیق على  .7
وأعرب عن تقدیره للدعم الذي قدمتھ سكرتاریة الصندوق، مضیفا أن المجتمع المدني بحاجة إلى مزید من الوقت لتقدیم  عات والبرامج.المشرو

 تعلیقاتھ على المقترحات قبل أن ینظر المجلس فیھا. 
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منجزات  ویتمثل أحد ول األعمال.وكان ھناك عضوان منفتحین على إمكانیة أن تجري منظمات المجتمع المدني مداخالت بشأن بنود جد  .8
مع المجتمع المدني، وأن بوسعھ في إطار مسودة إستراتیجیتھ متوسطة األجل العمل مع شبكة المنظمات غیر  في دخولھ في حوار صندوق التكیف

 الحكومیة في بحث السبل المتاحة لزیادة التعاون مع المجتمع المدني. 

والسید جو ثویتس من معھد الموارد العالمیة عن التقریر الذي أصدره المعھد مؤخرا بعنوان "مستقبل  نیرانجالي أمیراسینغ وأفادت السیدة .9
استكشاف ھیكل تمویل األنشطة المناخیة متعدد األطراف"، حیث قدما وصفا لھیكل تمویل األنشطة المناخیة متعدد األطراف وأوجھ  الصنادیق:

رغم من صغر حجم الصندوق نسبیا فإنھ یتسم بسرعة إجراءات الموافقة على المشروعات وھیئات إدارة وأضافا أنھ بال عدم الكفاءة التي تعتریھ.
المبادرة التنفیذ، وھو یتمتع بسجل أداء جید من تشجیع الشفافیة، ولدیھ برنامج تأھب جید، ویتمتع بأفضل سجل في دعم تولي البلدان المعنیة زمام 

لكن أمام الصندوق  وأن المیزة النسبیة للصندوق تتمثل في قیامھ بدعم برامج التكیف األصغر حجما. ذ الوطنیة.من خالل اعتماد ھیئات إدارة التنفی
على ثالثة خیارات في ضوء الحاجة لتحسین التنسیق بین الصندوقین، وزیادة اتساق المعاییر واإلجراءات الوقائیة والتدابیر، وزیادة التأكید 

ن أن یستوعب الصندوق األخضر للمناخ محفظة مشروعات صندوق التكیف، وأن علیھ أن یرتب مع الصندوق وقاال إن من الممك البرامج.
 األخضر للمناخ لتفویضھ إدارة بعض محافظ مشروعاتھ األصغر حجما للتكیف، أو أن یجد طریقة لتوجیھ حصة من عائدات آلیة التخفیف والتنمیة

 المستدامة بموجب اتفاق باریس إلیھ. 

على سؤال حول التعلیقات التي تلقاھا عن التقریر، قال السید ثویتس إنھ تم التشاور مع الصنادیق المناخیة المختلفة عند إعداد  وردا  .10
وردا على سؤال حول استعراض الصنادیق الثنائیة، قال إنھا قد بلغت  التقریر، وأنھ جرى تعمیم مسودة التقریر بینھا الستعراضھ والبت فیھ.

 لنضج یؤھلھا للخضوع للبحث باستخدام المنھجیة نفسھا المستخدمة في إعداد تقریر معھد الموارد العالمیة. مستوى من ا

وردا عن سؤال حول مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافیة، قالت السیدة أمیراسینغ أن اطالقھا جاء بعد إعداد التقریر، مما أدى إلى   .11
كثیرة للتفكیر في الروابط مع الصندوق األخضر للمناخ، مثل زیادة االتساق والمواءمة بشأن االستعداد  أن ھناك طرق وأضافت عدم إدراجھا فیھ.

 أو تسریع إجراءات التوسع في المشروعات متناھیة الصغر التي ینفذھا الصندوق على أساس تجریبي. 

میة تتعلق بالصندوق، وأن من الضروري تخصیص بعض وقد لوحظ أن ھناك الكثیر من المعلومات المفیدة في تقریر معھد الموارد العال .12
ومن الممكن أن تشكل التوصیات مصدر إلھام  مثل األطراف المعنیة بتقییم أداء الصندوق. ویجب كذلك تعمیمھ على اآلخرین، الوقت لمناقشتھ.

 بط مع الصندوق األخضر للمناخ. للصندوق بشأن إستراتیجیتھ، وخاصة فیما یتعلق بالخیارات المختلفة التي یقترحھا بشأن الروا

 شكر الرئیس أعضاء المجتمع المدني الحاضرین على عروضھم اإلیضاحیة.  .13
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 المرفق الخامس 
 

ع قرارات التمویل المتعلقة بالمشروعات التي وافق علیھا االجتما
أكتوبر/تشرین األول  13الثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیف، 

2017          
          

ھیئة إدارة  البلد/العنوان  
 التنفیذ

ھیئة إدارة  المشروع مرجع الوثیقة
 تنفیذ وطنیة

ھیئة إدارة 
 تنفیذ إقلیمیة

ھیئة إدارة 
تنفیذ متعددة 

 األطراف

 أموال مجنبة

 القرار
والبرامج: . المشروعات 1

                   بلدان منفردة
  

والیات میكرونیزیا 
 االتحادیة

الصندوق 
االستئماني 

للحفاظ على 
البیئة 

 بمیكرونیزیا

AFB/PPRC.21/18 970,000  970,000        لم تتم الموافقة
 علیھ

 جزر كوك
وزارة المالیة 

وإدارة 
 االقتصاد

AFB/PPRC.21/19 2,999,125  2,999,125        لم تتم الموافقة
 علیھ

 )1نامیبیا (
مؤسسة نامیبیا 

لبحوث 
 الصحراء 

AFB/PPRC.21/20 4,999,386  4,999,386        لم تتم الموافقة
 علیھ

 )2نامیبیا (
مؤسسة نامیبیا 

لبحوث 
 الصحراء

AFB/PPRC.21/21 4,999,674  4,999,674     4,999,674   تمت الموافقة
 علیھ

 إكوادور
بنك التنمیة 

ألمریكا 
 الالتینیة

AFB/PPRC.21/22 2,489,373   2,489,373      لم تتم الموافقة
 علیھ

بنك التنمیة  بیساو –غینیا 
تمت الموافقة   AFB/PPRC.21/23 9,979,000   9,979,000   9,979,000 لغرب أفریقیا

 علیھ

بنك التنمیة  توغو
لم تتم الموافقة      AFB/PPRC.21/24 10,000,000   10,000,000 لغرب أفریقیا

 علیھ

برنامج األمم  فیجي
تمت الموافقة   AFB/PPRC.21/25 4,235,995     4,235,995  4,235,995المتحدة 

 علیھ
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للمستوطنات 
 البشریة

 العراق
الصندوق 

الدولي للتنمیة 
 الزراعیة

AFB/PPRC.21/26 9,999,660     9,999,660    الموافقة لم تتم
 علیھ

 جزر سلیمان

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.21/27 4,395,877     4,395,877  4,395,877   تمت الموافقة
 علیھ

  55,068,090       المجموع الفرعي
13,968,185 

 
22,468,373 

 
18,631,532 

 
23,610,546   

. منح إعداد 2
المشروعات: بلدان 

 منفردة
                  

برنامج  )1إندونیسیا (  
لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.21/5/Add.1 30,000  30,000 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )2إندونیسیا (  
تمت الموافقة   AFB/PPRC.21/6/Add.1 30,000  30,000     30,000 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )3إندونیسیا (  
لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.21/7/Add.1 30,000  30,000 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )4إندونیسیا (  
لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.21/8/Add.1 30,000  30,000 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )5إندونیسیا (  
لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.21/9/Add.1 30,000  30,000 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )6إندونیسیا (  
لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.21/10/Add.1 30,000  30,000 كیمیتران

 علیھ

 )1أرمینیا (  
وحدة تنفیذ 

المشروعات 
 البیئیة

AFB/PPRC.21/11/Add.1 27,000  27,000     27,000   تمت الموافقة
 علیھ

 )2أرمینیا (  
وحدة تنفیذ 

المشروعات 
 البیئیة

AFB/PPRC.21/12/Add.1 30,000  30,000        لم تتم الموافقة
 علیھ

برنامج  )7إندونیسیا (  
تمت الموافقة   AFB/PPRC.21/13/Add.1 30,000  30,000     30,000 كیمیتران

 علیھ
   87,000     267,000  267,000       المجموع الفرعي



AFB/B.30/12 

    

45 

. التصورات: بلدان 3
                   منفردة

برنامج  )1إندونیسیا (  
لم تتم المصادقة        AFB/PPRC.21/5 998,878  998,878 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )2إندونیسیا (
تمت المصادقة        AFB/PPRC.21/6 905,109  905,109 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )3إندونیسیا (
المصادقة  لم تتم       AFB/PPRC.21/7 946,287  946,287 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )4إندونیسیا (
لم تتم المصادقة        AFB/PPRC.21/8 990,000  990,000 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )5إندونیسیا (
لم تتم المصادقة        AFB/PPRC.21/9 589,975  589,975 كیمیتران

 علیھ

برنامج  )6إندونیسیا (
لم تتم المصادقة        AFB/PPRC.21/10 1,000,000  1,000,000 كیمیتران

 علیھ

 )1أرمینیا (
وحدة تنفیذ 

المشروعات 
 البیئیة

AFB/PPRC.21/11 1,435,100  1,435,100        تمت المصادقة
 علیھ

 )2أرمینیا (
وحدة تنفیذ 

المشروعات 
 البیئیة

AFB/PPRC.21/12 2,506,000  2,506,000        لم تتم المصادقة
 علیھ

برنامج  )7إندونیسیا (
تمت المصادقة        AFB/PPRC.21/13 4,169,993  4,169,993 كیمیتران

 علیھ

 تشاد

مرصد 
الصحراء 

الكبرى 
 والساحل

AFB/PPRC.21/14 9,600,000   9,600,000      لم تتم المصادقة
 علیھ

 كمبودیا

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.21/15 5,000,000     5,000,000    تمت المصادقة
 علیھ

البنك األفریقي  كوت دیفوار
لم تتم المصادقة    AFB/PPRC.21/16 9,866,905     9,866,905 للتنمیة

 علیھ

برنامج األمم  منغولیا
تمت المصادقة    AFB/PPRC.21/17  4,500,000     4,500,000المتحدة 

 علیھ
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للمستوطنات 
 البشریة

  42,508,247        المجموع الفرعي
13,541,342  9,600,000  

19,366,905     

. المشروعات والبرامج: 4
                  على المستوى اإلقلیمي

  
 شیلي وإكوادور

بنك التنمیة 
ألمریكا 
 الالتینیة

AFB/PPRC.21/36 13,910,400   13,910,400      لم تتم الموافقة
 علیھ

وجمھوریة الو كمبودیا   
الدیمقراطیة الشعبیة 

ومیانمار وتایلند 
 وفییتنام

لم تتم الموافقة    AFB/PPRC.21/37 4,898,775     4,898,775 الیونسكو 
 علیھ

     4,898,775 13,910,400   18,809,175       الفرعيالمجموع 
. منح إعداد 5

المشروعات: التصورات 
 اإلقلیمیة

                  

كوبا والجمھوریة   
 الدومینیكیة وجامایكا

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

AFB/PPRC.21/34/Add.1 80,000     80,000  80,000   تمت الموافقة
 علیھ

   80,000  80,000     80,000       المجموع الفرعي 
. التصورات: على 6

                   المستوى اإلقلیمي

كوبا والجمھوریة   
 الدومینیكیة وجامایكا

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

AFB/PPRC.21/34 4,969,367     4,969,367    تمت المصادقة
 علیھ

األمم  برنامج تایلند وفییتنام  
تمت المصادقة    AFB/PPRC.21/35 7,000,000     7,000,000 المتحدة للبیئة

 علیھ
     11,969,367     1,969,367       المجموع الفرعي

. منح إعداد 7
المشروعات: التصورات 

 اإلقلیمیة المسبقة
                  

مرصد  بوركینا فاصو، مالي  
لم تتم الموافقة      AFB/PPRC.21/29/Add.1 20,000   20,000الصحراء 

 علیھ
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الكبرى 
 والساحل

  
جیبوتي، كینیا، 
 السودان، أوغندا

مرصد 
الصحراء 

الكبرى 
 والساحل

AFB/PPRC.21/30/Add.1 20,000   20,000   20,000   تمت الموافقة
 علیھ

البنك األفریقي  كوت دیفوار، غینیا  
تمت الموافقة   AFB/PPRC.21/32/Add.1 20,000     20,000  20,000 للتنمیة

 علیھ
بنن، بوركینا فاصو،   

كوت دیفوار، غانا، 
 مالي، توغو

المنظمة 
العالمیة 

لألرصاد 
 الجویة

AFB/PPRC.21/33/Add.1 20,000     20,000  20,000   تمت الموافقة
 علیھ

   60,000  40,000  40,000   80,000       المجموع الفرعي
 التصورات المسبقة:. 8

                   على المستوى اإلقلیمي

  
 األرجنتین، أورغواي 

بنك التنمیة 
ألمریكا 
 الالتینیة

AFB/PPRC.21/28 13,999,997   13,999,997      تمت المصادقة
 علیھ

  

 بوركینا فاصو، مالي

مرصد 
الصحراء 

الكبرى 
 والساحل

AFB/PPRC.21/29 4,790,000   4,790,000      لم تتم المصادقة
 علیھ

  
جیبوتي، كینیا، 
 السودان، أوغندا

مرصد 
الصحراء 

الكبرى 
 والساحل

AFB/PPRC.21/30 12,990,000   12,990,000      تمت المصادقة
 علیھ

  

 كوت دیفوار، غینیا

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.21/31 14,000,000     14,000,000    تمت المصادقة
 علیھ

البنك األفریقي  كوت دیفوار، غینیا  
تمت المصادقة    AFB/PPRC.21/32 14,000,000     14,000,000 للتنمیة

 علیھ
بنن، بوركینا فاصو،   

كوت دیفوار، غانا، 
 مالي، توغو

المنظمة 
تمت المصادقة    AFB/PPRC.21/33 7,920,000     7,920,000العالمیة 

 علیھ
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لألرصاد 
 الجویة

  31,779,997   67,699,997       المجموع الفرعي
35,920,000     

=  9. اإلجمالي (9
1+2+3+4+5+6+7+8(       196,481,876  

27,776,527 
 
77,798,770 

 
90,906,579 

 
23,837,546   

 


	مقدمة
	1.  انعقد الاجتماع الثلاثون لمجلس إدارة صندوق التكيّف (المجلس) في مجمع "لانغير أويغين" التابع للأمم المتحدة في مدينة بون، ألمانيا، في الفترة بين يومي 10 و 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الحادي والعشرين لكل من لجنة استعراض المشرو...
	2. بُثت فعاليات هذا الاجتماع مباشرةً عبر موقعي صندوق التكيف (الصندوق) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) على شبكة الإنترنت، كما قدمت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المساندة اللوجستية والإدارية لاجتماعات المجلس ولجنتيه.
	3. ترد بالمرفق الأول لهذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين الذين شاركوا في الاجتماع، ويمكن الاطلاع على قائمة بأسماء المراقبين المعتمدين الحاضرين في الاجتماع على الموقع الإلكتروني للصندوق في الوثيقة (AFB/B.30/Inf.3).
	البند 1 على جدول الأعمال: افتتاح الاجتماع

	4. افتتح الاجتماع مايكلُ يان هندريك كراتشت، رئيس المجلس (ألمانيا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) تمام الساعة 9:15 صباحا من يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
	5.  أبلغ الرئيس المجلس أن كلا من رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج ونائبه لم يتمكنا من حضور الاجتماع الحادي والعشرين للجنة. ووافق المجلس على اختيار السيدة مارغريتا كاسو (المكسيك، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) لتولي رئاسة لجنة استعراض المشروع...
	6.  عُلق الاجتماع بعد ذلك، ثم استأنف أعماله في صباح يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
	البند رقم 2 على جدول الأعمال: المسائل التنظيمية

	7. نظر المجلس في جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة (AFB/B.30/1)، وجدول الأعمال المؤقت المشروح والجدول الزمني المؤقت الواردين في الوثيقة (AFB/B.30/2).
	8. كان هناك اقتراح بإضافة بند فرعي بخصوص بانتخاب المسؤولين لفترة الولاية المقبلة للنظر فيه في إطار البند المعنون "مسائل أخرى".
	9.  اعتمد المجلس جدول الأعمال بعد تعديله شفاهة. ويرد جدول الأعمال بالمرفق الثاني بالتقرير الحالي.
	10. اعتمد المجلس تنظيم العمل الذي اقترحه الرئيس.
	11. رحب المجلس بالسيد تشارلز موتاي (كينيا، قائمة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) الذي اُنتخب في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين (القرار: B.29-30/4) ليحل محل السيدة فطوما حسين (كينيا، قائمة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) التي استقالت.
	12.  أعلن الأعضاء والأعضاء المناوبون التالية أسماؤهم عن وجود تضارب في المصالح لديهم:
	أ. السيد إيبلا جبريل (بنن، أفريقيا)؛
	ب. السيد أرام تير-زاكاريان (أرمينيا، أوروبا الشرقية)؛
	ج. السيد لوكاس دي بيترو باولو (الأرجنتين، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)
	د. السيد فيكتور فيناس (الجمهورية الدومينيكية، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)
	ه. السيدة ياديرا غونزاليز كولومبي (كوبا، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)
	و. السيد شيبيت مايكوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)
	ز. السيد صامويلا لاغاتاكي (فيجي، الدول الجزرية الصغيرة النامية)
	ح. السيدة بيشنس دامتي (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)؛
	ط. السيد تشارلز موتاي (كينيا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)؛
	البند رقم 3 على جدول الأعمال: تقرير عن أنشطة رئيس المجلس

	13. قدم رئيس المجلس المنتهية ولايته تقريرا موجزا عن الأنشطة التي قام بها نيابة عن المجلس بدعم من السكرتارية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التاسع والعشرين والثلاثين.
	14.  بدعم من السكرتارية، مثل الرئيس مجلس الإدارة في مؤتمر بون لتغير المناخ واجتماعات الهيئات الفرعية في يونيو/حزيران، حيث شارك في المفاوضات المتصلة بالصندوق، وفي عدد من الاجتماعات منها اجتماع غير رسمي مع أحد الرؤساء المشاركين لمجلس الصندوق الأخضر للمن...
	15.  أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الخاص بأنشطة رئيس المجلس.
	البند رقم 4 على جدول الأعمال: تقرير عن أنشطة السكرتارية

	16. قدم مدير السكرتارية تقريراً عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التي جرى تناولها بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.30/3).
	16. قدم مدير السكرتارية تقريراً عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التي جرى تناولها بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.30/3).
	16. قدم مدير السكرتارية تقريراً عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التي جرى تناولها بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.30/3).
	17. نظمت السكرتارية وشاركت في عدد من الفعاليات والاجتماعات خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، ونظمت بشكل خاص حلقتي عمل وحلقة دراسية عبر الإنترنت عن الاستعداد. وقد قامت على هامش الدورتين السادسة والأربعين لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI 46) والهيئة...
	18. وأعدت السكرتارية 15 مسودة قرار خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، فضلا عن عدد من الوثائق للاجتماع الحالي. كما راجعت 26 تقريرا عن أداء المشروعات، وأعدت تقريرا عن الأداء السنوي، وعقدت اجتماعات تعاونية منتظمة عن المساواة بين الجنسين مع الصندوق الأخض...
	19. أبلغ مدير السكرتارية المجلس أنه قد وقع الاختيار على السيد ماثيو بوشيل من خلال عملية تنافسية ليشغل وظيفة أخصائي الاتصالات، وهو دور لم يفتأ يضطلع به باعتباره استشاريا لمدة قصيرة. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أيضا وصول السيدة كريستينا دينجل لتشغل وظي...
	20. ورداً على طلب توضيح حول تقريره الشفهي، قال رئيس المجلس إنه جرت العادة بالمجلس أن يقدم الرئيس تقريرا شفهيا حول أنشطته والأجزاء الرئيسية التي غطاها في تقريره المكتوب إلى السكرتارية (AFB/B.30/3).
	20. ورداً على طلب توضيح حول تقريره الشفهي، قال رئيس المجلس إنه جرت العادة بالمجلس أن يقدم الرئيس تقريرا شفهيا حول أنشطته والأجزاء الرئيسية التي غطاها في تقريره المكتوب إلى السكرتارية (AFB/B.30/3).
	20. ورداً على طلب توضيح حول تقريره الشفهي، قال رئيس المجلس إنه جرت العادة بالمجلس أن يقدم الرئيس تقريرا شفهيا حول أنشطته والأجزاء الرئيسية التي غطاها في تقريره المكتوب إلى السكرتارية (AFB/B.30/3).
	21. وردا على تساؤل حول الإجراءات التنافسية لاختيار الموظفين، أوضح مدير السكرتارية أنه يتم نشر جميع الوظائف الشاغرة على العديد من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت، ويتم اختيار جميع الموظفين من خلال إجراءات تنافسية. وق...
	22. رحب الرئيس بالسيدتين دينجل ومارتينا دوريغو اللتين انضمتا إلى السكرتارية في فبراير/شباط 2017، لكن لم تتمكنا من حضور الاجتماع السابق للمجلس.
	23.  أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الخاص بأنشطة السكرتارية.
	البند رقم 5 على جدول الأعمال تقرير هيئة الاعتماد

	24. أفاد رئيس هيئة الاعتماد السيد شيبيت مايكوت (أوغندا، أقل البلدان نموا) أن الهيئة قد قامت منذ الاجتماع الأخير للمجلس، بعقد اجتماعيها الخامس والسادس والعشرين في واشنطن العاصمة يومي 2-3 مايو/أيار 2017، ويومي 18-19 سبتمبر/أيلول 2017. وذكّر أنه رفع تقري...
	25.  وبدأ السيد شيبيت مايكوت حديثه بالإعراب عن تقدير الهيئة للسيد بيرت كوبنز، وهو خبير انتهت ولايته، وأبلغ المجلس أن هناك عضوا جديدا بالهيئة سينضم إليها في اجتماعها التالي في يناير/كانون الثاني 2018. ثم قدم تقريرا عن طلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد منذ...
	25.  وبدأ السيد شيبيت مايكوت حديثه بالإعراب عن تقدير الهيئة للسيد بيرت كوبنز، وهو خبير انتهت ولايته، وأبلغ المجلس أن هناك عضوا جديدا بالهيئة سينضم إليها في اجتماعها التالي في يناير/كانون الثاني 2018. ثم قدم تقريرا عن طلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد منذ...
	25.  وبدأ السيد شيبيت مايكوت حديثه بالإعراب عن تقدير الهيئة للسيد بيرت كوبنز، وهو خبير انتهت ولايته، وأبلغ المجلس أن هناك عضوا جديدا بالهيئة سينضم إليها في اجتماعها التالي في يناير/كانون الثاني 2018. ثم قدم تقريرا عن طلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد منذ...
	26.  بالإضافة إلى استعراض الطلبات، ناقشت الهيئة طرق تحسين كفاءة عملية الاعتماد وفاعليتها، واستعرضت على وجه الخصوص الإرشادات المتعلقة بالسلطات المعنية في اختيار إحدى هيئات إدارة التنفيذ الوطنية، وخلصت إلى ضرورة تحديث هذه الإرشادات - وإن كانت مفيدة - لل...
	27.  وفي الختام، أبلغ المجلس أنه تقرر عقد الاجتماع السابع والعشرين للهيئة يومي 30 - 31 يناير/كانون الثاني 2017 في واشنطن العاصمة، وأكد في الوقت نفسه على أن الهيئة تثمن كثيرا العمل الشاق الذي تقوم به السكرتارية فيما يتعلق بعملية الاعتماد.
	28. وجرت بعد ذلك مناقشة موجزة، أبلغ المجلس خلالها أن الصندوق الأخضر للمناخ يعكف حاليا على استعراض عملية الاعتماد لديه، واقترح أن ينظر المجلس في إمكانية تبسيط عملية الاعتماد التي يستخدمها الصندوق فيما يتعلق بالهيئات المعتمدة بالفعل لدى الصندوق الأخضر ل...
	29. لوحظ أيضا أن إقامة عملية الاعتماد الحالية استغرقت عدة سنوات، وأنها تعمل الآن بشكل جيد، لكن قد يكون من المفيد إعداد تقرير عنها كعملية تقييم تشمل الدروس المستفادة.
	30.  أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بتقرير هيئة الاعتماد على النحو المبين في الوثيقة (AFB/B.30/4).
	31. بعد النظر في تعليقات هيئة الاعتماد وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف تكليف السكرتارية، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، بالقيام بما يلي:
	أ.  أن تنظر في عملية إعادة الاعتماد بغرض تحديد ما إذا كانت هناك حاجة للتحديث أو التوضيح في الاجتماع السابع والعشرين لهيئة الاعتماد؛
	ب.  أن تقدم للمجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين نتائج واستنتاجات مناقشات هيئة الاعتماد حول الفقرة الفرعية (أ)، وإذا اقتضى الحال تقريرا محدثا عن عملية إعادة الاعتماد التي أُقرت بموجب القرار (B.22/3).

	32.  قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف الطلب من السكرتارية:
	أ.  أن تنظر في تجربة صندوق التكيف في مجال الاعتماد؛ و
	ب.  أن تعد، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، تقريرا عن الخبرة المكتسبة والتجارب المستفادة، بما في ذلك إعداد عرض عن الإرشادات الخاصة بالاعتماد، لينظر فيه المجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين.

	33.  بعد النظر في تعليقات هيئة الاعتماد وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف اعتماد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، جمهورية تنزانيا المتحدة، كهيئة إدارة تنفيذ وطنية لدى صندوق التكيف.
	33.  بعد النظر في تعليقات هيئة الاعتماد وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف اعتماد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، جمهورية تنزانيا المتحدة، كهيئة إدارة تنفيذ وطنية لدى صندوق التكيف.
	33.  بعد النظر في تعليقات هيئة الاعتماد وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف اعتماد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، جمهورية تنزانيا المتحدة، كهيئة إدارة تنفيذ وطنية لدى صندوق التكيف.
	البند رقم 6 على جدول الأعمال تقرير الاجتماع الحادي والعشرين لجنة استعراض المشروعات والبرامج

	34. عرضت السيدة مارغريتا كاسو شافيز رئيسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج بالإنابة (المكسيك، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)، تقرير اللجنة (AFB/PPRC.21/38).
	35. وردا على استفسار حول صيغة القرارات، أوضح ممثل السكرتارية أنه عند اتخاذ قرار "بعدم المصادقة" أو عدم الموافقة" على مشروعات وبرامج محددة، فإننا نحث الجهات المقدمة للمقترحات بإعادة صياغتها وتقديمها. وأضاف أنه فيما يتعلق بالاختلاف المتصور بين مبلغ 19 م...
	35. وردا على استفسار حول صيغة القرارات، أوضح ممثل السكرتارية أنه عند اتخاذ قرار "بعدم المصادقة" أو عدم الموافقة" على مشروعات وبرامج محددة، فإننا نحث الجهات المقدمة للمقترحات بإعادة صياغتها وتقديمها. وأضاف أنه فيما يتعلق بالاختلاف المتصور بين مبلغ 19 م...
	35. وردا على استفسار حول صيغة القرارات، أوضح ممثل السكرتارية أنه عند اتخاذ قرار "بعدم المصادقة" أو عدم الموافقة" على مشروعات وبرامج محددة، فإننا نحث الجهات المقدمة للمقترحات بإعادة صياغتها وتقديمها. وأضاف أنه فيما يتعلق بالاختلاف المتصور بين مبلغ 19 م...
	36. كما لوحظ عدم المصادقة على العديد من المقترحات نظرا لعدم تقديمها مبررات كافية للتكيف أو منافعه. ولم تحصل هذه المقترحات على منح لإعداد المشروعات، وأثير سؤال حول كيفية إعداد هذه المقترحات بحيث تتناول تلك المسائل بدون الحصول على منح إعداد المشروعات.
	37. أوضح ممثل السكرتارية أنه عند استخدام عملية من خطوتين، فإن الجهات المقدمة للمقترح تقدم وثيقة تصور المشروع الذي في حالة الموافقة عليها يتم تطويره إلى وثيقة مشروع مكتملة. وإذا ما تمت المصادقة على أحد التصورات التي قدمتها إحدى هيئات إدارة التنفيذ الوط...
	38. وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الحادي والعشرين:
	39. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يدعم المقترح مبررات المشروع من حيث تقديم مزيد من المعلومات حول مدى حدوث أو توقع حدوث آثار تغير المناخ في المنطقة؛
	ii. يجب أن يوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصيل فيما يتعلق بالأنشطة الملموسة التي سيحققها، ويجب أن يبرهن بدرجة أكبر كيف ستعالج الأنشطة مخاطر تغير المناخ المذكورة؛
	ii. يجب أن يوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصيل فيما يتعلق بالأنشطة الملموسة التي سيحققها، ويجب أن يبرهن بدرجة أكبر كيف ستعالج الأنشطة مخاطر تغير المناخ المذكورة؛
	ii. يجب أن يوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصيل فيما يتعلق بالأنشطة الملموسة التي سيحققها، ويجب أن يبرهن بدرجة أكبر كيف ستعالج الأنشطة مخاطر تغير المناخ المذكورة؛
	iii. يجب أن يدعم المقترح التماسك والانسجام بين مكونات المشروع ونتائجه ومخرجاته؛
	iv. يجب أن يبرر المقترح وأن يوضح بصورة مستفيضة هيكل تمويل المنح الفرعية؛
	v. يجب أن يتضمن المقترح معلومات حول المستفيدين المتوقعين من المشروع؛
	vi. يجب أن يوضح المقترح المخاطر البيئية والاجتماعية، وأن يذكر فئة المخاطر التي صُنف فيها المشروع؛

	ج.  عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د.  يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.

	40.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن تدعم وثيقة المشروع المكتملة استخدام العمليات التشاورية؛ وأن تشرك جميع الأطراف الرئيسية المعنية والفئات القابلة للتأثر، وأن تراعي المساواة بين الجنسين امتثالا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، فضلا عن ضرورة وضع سياسة لمراعاة المساواة...
	ii. في مرحلة إعداد وثيقة المشروع المكتملة، من الضروري تقديم شرح واف لمدى توافق الآثار/المخاطر البيئية والاجتماعية المحددة للمشروع مع السياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين التي يعتمدهما صندوق التكيف، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتط...
	iii.  يجب إيضاح تصور "مخطط الحراجة الاجتماعية" بصورة أفضل؛
	iv.  ويجب معالجة تأثير الإدارة الساحلية المقترحة على المناطق المستهدفة بمزيد من التفصيل؛
	v.  نظرا لأن منطقة المشروع المستهدفة المحددة تشتمل على أربعة أقاليم، يجب تقديم وصف أكثر تفصيلا عن الترتيبات المؤسسية التي سيتم تطبيقها؛
	v.  نظرا لأن منطقة المشروع المستهدفة المحددة تشتمل على أربعة أقاليم، يجب تقديم وصف أكثر تفصيلا عن الترتيبات المؤسسية التي سيتم تطبيقها؛
	v.  نظرا لأن منطقة المشروع المستهدفة المحددة تشتمل على أربعة أقاليم، يجب تقديم وصف أكثر تفصيلا عن الترتيبات المؤسسية التي سيتم تطبيقها؛

	ج.  الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د.  يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	ه. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	41.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يفسر المقترح أو يبين بصورة أفضل منافع التكيف للنواتج المتوقعة للمشروع، وأن يقدم مزيدا من التفاصيل والوضوح حول تلك النواتج المتوقعة؛
	ii. يمكن أن يبسط المقترح هيكل المشروع، بحيث يقلل عدد المكونات بهدف تسهيل الربط على نحو أفضل فيما بين نواتج المشروع؛
	iii. يجب تناول الآلية المتوخاة لعرض الدروس والخبرات المستفادة مع المجتمعات المحلية الأخرى؛
	iv. يجب أن يحدد المقترح بصورة واضحة المخاطر البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذا المشروع، وذلك في ضوء تأثيراته المحتملة الكبيرة، بما في ذلك المخاطر الناشئة من إنشاء خزان، وتوقف تدفق الجداول المائية وأنشطة صيد الأسماك، مع ما يصحبها من تلوث، وإنشاء أقفاص ل...
	iv. يجب أن يحدد المقترح بصورة واضحة المخاطر البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذا المشروع، وذلك في ضوء تأثيراته المحتملة الكبيرة، بما في ذلك المخاطر الناشئة من إنشاء خزان، وتوقف تدفق الجداول المائية وأنشطة صيد الأسماك، مع ما يصحبها من تلوث، وإنشاء أقفاص ل...
	iv. يجب أن يحدد المقترح بصورة واضحة المخاطر البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذا المشروع، وذلك في ضوء تأثيراته المحتملة الكبيرة، بما في ذلك المخاطر الناشئة من إنشاء خزان، وتوقف تدفق الجداول المائية وأنشطة صيد الأسماك، مع ما يصحبها من تلوث، وإنشاء أقفاص ل...

	ج.  عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د.  يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.

	42.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يشتمل المقترح على مبررات تكيف أوضح تحدد الآثار الناشئة عن تغير المناخ التي يهدف المشروع إلى معالجتها؛
	ii. يجب أن يعمل المشروع على تقوية إدارة المعرفة وأنشطة التواصل. ويجب كذلك أن ينظر في إدراج أنشطة، من قبيل الوجود على شبكة الإنترنت/إنشاء مستودع للدروس المستفادة، وإنتاج مواد للدعاية والتواصل في شكل مطبوع وكذلك استخدام المنصات الإلكترونية المتاحة. علاو...
	iii. يجب أن يصف المقترح السياق المحلي لموقع المشروع، ويستعرض الاستثمارات/المشروعات الأخرى في منطقة المشروع، ويدعم المبررات الدالة على اتسام المشروع بفاعلية التكلفة والملائمة لزيادة قدرة السكان المعرضين للمعاناة للصمود مع هذه الآثار؛
	iii. يجب أن يصف المقترح السياق المحلي لموقع المشروع، ويستعرض الاستثمارات/المشروعات الأخرى في منطقة المشروع، ويدعم المبررات الدالة على اتسام المشروع بفاعلية التكلفة والملائمة لزيادة قدرة السكان المعرضين للمعاناة للصمود مع هذه الآثار؛
	iii. يجب أن يصف المقترح السياق المحلي لموقع المشروع، ويستعرض الاستثمارات/المشروعات الأخرى في منطقة المشروع، ويدعم المبررات الدالة على اتسام المشروع بفاعلية التكلفة والملائمة لزيادة قدرة السكان المعرضين للمعاناة للصمود مع هذه الآثار؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.

	43.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب إدراج كافة المعلومات المحدثة في الرد على الاستعراض الفني السابق في وثيقة المشروع، مثل آلية خدمات زراعة الشتلات وكيفية توزيع المنافع المتصلة بمنتجات المنغروف على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، ويشرك الفئات الأكثر ضعفا وقابلية للتأثر ب...
	ii. يجب أن يتيح المقترح المعلومات والدروس المستفادة من برنامج إعادة تأهيل أشجار المنغروف التي يتم الاسترشاد بها في تصميم هذا المشروع؛
	iii. يجب أن يضفي المقترح المزيد من الوضوح عن مفهوم "استزراع الأسماك وزراعة المنغروف في الموقع ذاته silvofishery"؛
	iv. يجب أن يدرج المقترح مبررات التكلفة المتعلقة بالمشروع، وأن يوضح مدى استدامة المشروع ببيان إمكانية محاكاة أنشطة ومنافع التكيف المتوخاة والتوسع فيها؛
	iv. يجب أن يدرج المقترح مبررات التكلفة المتعلقة بالمشروع، وأن يوضح مدى استدامة المشروع ببيان إمكانية محاكاة أنشطة ومنافع التكيف المتوخاة والتوسع فيها؛
	iv. يجب أن يدرج المقترح مبررات التكلفة المتعلقة بالمشروع، وأن يوضح مدى استدامة المشروع ببيان إمكانية محاكاة أنشطة ومنافع التكيف المتوخاة والتوسع فيها؛
	v.  يجب أن يضمن المقترح تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة المقترحة بشكل كاف، والتحقُّق من الاستنتاجات بشأن المخاطر الواردة في مذكرة التصورات؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.

	44.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يكون المقترح أكثر وضوحا بشأن تدابير التكيف الملموسة لمعالجة التهديدات/المخاطر المناخية في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك على مستوى القرى. ويجب أن تمثل هذه التدابير نسبة أكبر من الموازنة؛
	i.  يجب أن يكون المقترح أكثر وضوحا بشأن تدابير التكيف الملموسة لمعالجة التهديدات/المخاطر المناخية في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك على مستوى القرى. ويجب أن تمثل هذه التدابير نسبة أكبر من الموازنة؛
	i.  يجب أن يكون المقترح أكثر وضوحا بشأن تدابير التكيف الملموسة لمعالجة التهديدات/المخاطر المناخية في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك على مستوى القرى. ويجب أن تمثل هذه التدابير نسبة أكبر من الموازنة؛
	ii. يجب أن تعكس أنشطة المشروع النهج المقترح لإدارة المعرفة والتعلم؛
	iii. يجب إظهار عملية التشاور بشكل أوضح، بما في ذلك نتائج اجتماع التشاور؛
	iv. يجب أن تقدم وثيقة التصور شرحا كافيا عن كيفية مراعاة تحقيق استدامة نواتج المشروع عند تصميمه؛
	v. ينبغي تحسين توضيح عملية تحديد الآثار/المخاطر البيئية والالتزام العام بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين اللتين يعتمدهما صندوق التكيف، كما يجب تحديد فئة مخاطر المشروع وفقا لذلك؛
	v. ينبغي تحسين توضيح عملية تحديد الآثار/المخاطر البيئية والالتزام العام بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين اللتين يعتمدهما صندوق التكيف، كما يجب تحديد فئة مخاطر المشروع وفقا لذلك؛
	v. ينبغي تحسين توضيح عملية تحديد الآثار/المخاطر البيئية والالتزام العام بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين اللتين يعتمدهما صندوق التكيف، كما يجب تحديد فئة مخاطر المشروع وفقا لذلك؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.

	45. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وحدة تنفيذ المشروعات البيئية التابعة لوزارة حماية الطبيعة بأرمينيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى وحدة تنفيذ المشروعات البيئية، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يربط مقترح المشروع بين المخاطر المناخية القائمة أو المتوقعة والإجراءات التدخلية المتوخاة. فليس من الواضح ما هي تدابير تثبيت المنحدرات التي من المفيد تناولها، بما في ذلك نطاق التدخل، وإنشاء شبكة لمياه الري لتعزيز صون المناطق الطبيعية أو تصمي...
	ii. يجب أن يوضح المقترح الآثار المتوقعة للمشروع على: 300 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، و 190 هكتارا من المروج الرعوية، و 15 هكتارا من المناطق العشبية، و 640 هكتارا من الغابات الاصطناعية، وخزان المياه الذي يغطي 80 هكتارا، والأراضي الطبيعية الأخرى ف...
	iii. يجب أن تبرهن وثيقة المشروع المكتملة على أن المدينة ستكفل استدامة نواتج هذا المكون من خلال موازنتها، بما في ذلك عبر آليات التمويل المبتكرة كتطوير أو إشراك خطة تأمين تقوم على مؤشر للفيضانات؛
	iv. يجب أن تشتمل وثيقة المشروع المكتملة أيضا على تقييم شامل لقابلية التأثر يحدد المناطق التي ستكون أكثر تضررا من الفيضانات، ويحدد المجتمعات المحلية الأكثر قابلية للتأثر؛
	v. يجب أن تتوسع وثيقة المشروع المكتملة في تناول المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع، بما في ذلك العدد المتوقع للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين، مع التأكيد على الفئات الأكثر قابلية للتأثر، واعتبارات المساواة بين الجنسين؛
	v. يجب أن تتوسع وثيقة المشروع المكتملة في تناول المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع، بما في ذلك العدد المتوقع للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين، مع التأكيد على الفئات الأكثر قابلية للتأثر، واعتبارات المساواة بين الجنسين؛
	v. يجب أن تتوسع وثيقة المشروع المكتملة في تناول المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع، بما في ذلك العدد المتوقع للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين، مع التأكيد على الفئات الأكثر قابلية للتأثر، واعتبارات المساواة بين الجنسين؛
	vi. يجب أن يبرهن المقترح على مدى ملاءمة العملية التشاورية، بما في ذلك بتقديم محاضر أو تقارير جلسات التشاور، مبين بها أسماء المشاركين وجنسهم وألقابهم؛
	vi. يجب أن يبرهن المقترح على مدى ملاءمة العملية التشاورية، بما في ذلك بتقديم محاضر أو تقارير جلسات التشاور، مبين بها أسماء المشاركين وجنسهم وألقابهم؛
	vi. يجب أن يبرهن المقترح على مدى ملاءمة العملية التشاورية، بما في ذلك بتقديم محاضر أو تقارير جلسات التشاور، مبين بها أسماء المشاركين وجنسهم وألقابهم؛
	vii. يجب أن تدرس وثيقة المشروع المكتملة إنشاء نظام إنذار مبكر من الفيضانات في مدينة آرتيك؛
	viii. يجب أن توضح وثيقة المشروع المكتملة كيفية إنشاء نظام لإدارة المخاطر من خلال هذا المشروع؛
	ix. في إطار السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، يجب تحسين عملية فحص وتحديد المخاطر وتبرير تحديد فئة المشروع على نحو أفضل؛
	ix. في إطار السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، يجب تحسين عملية فحص وتحديد المخاطر وتبرير تحديد فئة المشروع على نحو أفضل؛
	ix. في إطار السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، يجب تحسين عملية فحص وتحديد المخاطر وتبرير تحديد فئة المشروع على نحو أفضل؛
	x. يجب أن تقدم وثيقة المشروع المكتملة تحليلا لمدى الامتثال لسياسة صندوق التكيف المعنية بالمساواة بين الجنسين؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 27 ألف دولار؛
	د.  يُطلب من وحدة تنفيذ المشروعات البيئية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أرمينيا؛
	ه. تشجيع حكومة أرمينيا، من خلال وحدة تنفيذ المشروعات البيئية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	46. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود وحدة تنفيذ المشروعات البيئية التابعة لوزارة حماية الطبيعة في أرمينيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يحدد المقترح المخرجات الملموسة المرتبطة بأنشطة المشروع المحددة بموجب الجزء 2، القسم أ. وفي إطار معالجة هذه المسألة، يجب أن يستخدم المقترح لغة متسقة في عنوان مكونات المشروع، وأن يبين كيف تحيد أنشطة المشروع المقترحة عن نهج العمل المعتاد، وكيف ...
	ii. يجب أن يقدم المقترح تفسيرا لنطاق نهج المشروع المقترح وأن يحدد نهجا بديلا يمكنه تحقيق النتائج نفسها؛
	iii. بالأخذ بعين الاعتبار الفقرة الفرعية (i) أعلاه، يجب أن يقدم المقترح مزيدا من الإيضاح فيما يتعلق بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها في أعقاب فحص المخاطر البيئية والاجتماعية؛
	iv.  بالأخذ بعين الاعتبار الفقرة الفرعية (i) أعلاه، يجب أن يحدد المشروع أية منافع اقتصادية واجتماعية إضافية محتملة؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. يُطلب من وحدة تنفيذ المشروعات البيئية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أرمينيا.

	47.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يوضح المقترح بصورة أفضل مدى استدامة نواتج المشروع، وذلك بإدراج الأنشطة المخططة في هياكل نظم الحوكمة على مستوى القرى والمدن (الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) حتى يمكن توسيع نطاقها و/أو الحفاظ عليها (حواجز ساحلية) بتمويل ملائم.
	ii. ينبغي تناول العلاقة بين الإجراءات على مختلف المستويات بمزيد من الشرح نظرا لأهمية ضمان تنسيق واتساق الإجراءات المتعددة؛
	iii. يجب توضيح مدى التزام المشروع بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف بصورة أفضل؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. يُطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	ه. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	48. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يضمن المقترح أن يساند المشروع تدابير التكيف الملموسة كي يكون متسقا مع تفويض صندوق التكيف؛
	ii. يجب أن يصف المقترح المنافع الاقتصادية والاجتماعية المحددة التي يحققها المشروع؛
	iii. يجب أن يبين المقترح فاعلية التكلفة للمكونين 1 و 2، بحيث يعكس افتقار تصميم المشروع بشكل عام إلى التحديد؛
	iv. يجب أن يصف المقترح كيف يتسق المشروع مع الأولويات المحددة في السياسات والخطط الوطنية الحالية، بما في ذلك خطة التكيف الوطنية و/أو أية إستراتيجيات أو خطط أخرى تتعلق بالتكيف؛
	iv. يجب أن يصف المقترح كيف يتسق المشروع مع الأولويات المحددة في السياسات والخطط الوطنية الحالية، بما في ذلك خطة التكيف الوطنية و/أو أية إستراتيجيات أو خطط أخرى تتعلق بالتكيف؛
	iv. يجب أن يصف المقترح كيف يتسق المشروع مع الأولويات المحددة في السياسات والخطط الوطنية الحالية، بما في ذلك خطة التكيف الوطنية و/أو أية إستراتيجيات أو خطط أخرى تتعلق بالتكيف؛
	v. يجب أن يقدم المقترح معلومات كافية عن كيفية تناول مسائل إدارة مصائد الأسماك التي تتطلب بطبيعتها نهجا عابرا للحدود؛
	vi. يجب أن يتناول المقترح بمزيد من التفاصيل عملية التشاور مع الفئات القابلة للتأثر والنساء، وأن يتيح معلومات عن إدراج التعليقات والشكاوى التي تبديها الأطراف المعنية التي يتم التشاور معها غير التوصيات العامة؛
	vi. يجب أن يتناول المقترح بمزيد من التفاصيل عملية التشاور مع الفئات القابلة للتأثر والنساء، وأن يتيح معلومات عن إدراج التعليقات والشكاوى التي تبديها الأطراف المعنية التي يتم التشاور معها غير التوصيات العامة؛
	vi. يجب أن يتناول المقترح بمزيد من التفاصيل عملية التشاور مع الفئات القابلة للتأثر والنساء، وأن يتيح معلومات عن إدراج التعليقات والشكاوى التي تبديها الأطراف المعنية التي يتم التشاور معها غير التوصيات العامة؛
	vii. يجب أن تتناول الجهة المقدمة للمقترح بمزيد من التفاصيل مكون إدارة التعلم والمعرفة؛
	viii. يجب أن يدرج المقترح معلومات إضافية حول كيفية تحقيق استدامة نواتج المشروع؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. يُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة تشاد.

	49.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب.  تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب.  تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	i.  أثناء مرحلة إعداد المشروع، يجب عرض معلومات تفصيلية عن حيازة الأصول الملموسة وتحليل فاعلية التكلفة بقدر أكبر من الإيضاح، وذلك على أساس عمليات الأصول؛
	ii. يجب شرح مدى التوافق مع السياسات والخطط الوطنية على نحو أفضل؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة كمبوديا؛ و
	د. تشجيع حكومة كمبوديا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	50. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد البنك الأفريقي للتنمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم البنك الأفريقي للتنمية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل حول كيفية اتساق مكونات المشروع مع هدف مشترك تحركه اعتبارات التكيف؛
	ii. يجب أن تعمل الجهة المقدمة للمقترح على تقوية الصلة بين أنشطة المشروع بالمستفيدين المستهدفين، وتقييم فاعلية التكلفة، وتحليل المشروعات والاستثمارات الأخرى في موقع المشروع؛
	iii. يجب أن يقدم المقترح تفاصيل إضافية حول الفحص البيئي والاجتماعي، وكذلك شرحا عن الخطة المتعلقة بالتوافق التام مع السياسة البيئية والاجتماعية التي يعتمدها الصندوق خلال إعداد وثيقة المقترح المكتملة؛

	ج. يُطلب من البنك الأفريقي للتنمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة كوت ديفوار.

	51.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب.  تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب.  تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	i. يجب أن تقدم وثيقة المشروع المكتملة مزيدا من التفاصيل حول أنشطة التكيف المقترحة؛
	ii. يجب أن تقدم وثيقة المشروع المكتملة مزيدا من المعلومات عن الأنشطة الجارية المتصلة بإدارة المخلفات، بما في ذلك إطارها القانوني والتنظيمي واستدامتها بشكل عام؛
	iii. يجب أن تدرج وثيقة المشروع المكتملة معلومات حول كيفية الحفاظ على التدخلات ذات الأولوية المقترحة ومواصلتها؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في البند (ب) إلى حكومة منغوليا؛
	د. تشجيع حكومة منغوليا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة منغوليا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة منغوليا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	52. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يبين المقترح كيفية الاسترشاد بالدروس المستفادة من المشروعات السابقة والجارية في مرحلة إعداد المشروع المقترح؛
	ii. يجب تنقيح الموازنة بغرض تغطية موازنة المتابعة والتقييم بشكل تام باستخدام التكاليف الإدارية؛
	iii. يجب أن يشتمل إطار النتائج على بيانات وأهداف ومؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس؛
	iv. يجب أن يشتمل إطار نتائج المشروع على الأقل على مؤشر أساسي واحد من مؤشرات النواتج الأساسية الخمسة لإطار نتائج صندوق التكيف؛
	v. يجب أن تولي الجهة المقدمة للمقترح اهتماما خاصا بالآثار المحتملة على الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة في تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛
	v. يجب أن تولي الجهة المقدمة للمقترح اهتماما خاصا بالآثار المحتملة على الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة في تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛
	v. يجب أن تولي الجهة المقدمة للمقترح اهتماما خاصا بالآثار المحتملة على الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة في تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛
	vi. يجب أن يعمل المقترح على تدعيم وتوفير قدر كاف من الدعاية لآلية التظلّم بالمشروع؛

	ج. الطلب من الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا أن ينقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

	53.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وزارة المالية وإدارة الاقتصاد على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم وزارة المالية وإدارة الاقتصاد بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم وزارة المالية وإدارة الاقتصاد بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم وزارة المالية وإدارة الاقتصاد بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يبين المقترح كيفية معالجة تحدي الحفاظ على جودة عملية توريد الفواكه والخضروات الطازجة واتساقها؛
	ii. يجب تقوية عملية التشاور لتشتمل على آراء المجتمعات المحلية وفهمها، وخاصة فيما يتعلق بتصميم المشروع وما ينطوي عليه من مخاطر، وذلك بموجب السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iii. يجب أن تدرج وثيقة المشروع المكتملة خطة كاملة للإدارة البيئية والاجتماعية، وأن تتيح مبررات كافية لتحديد المخاطر، وتجنب التناقضات بين المبادئ التي لا تقتضي أي تقييم لمدى الالتزام بالسياسة البيئية والاجتماعية، وتقييمات المخاطر المقابلة؛
	iv. يجب أن يشتمل المقترح على آلية للتظلّم تتضمن الأمور المتصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية، فضلا عن الجوانب الأخرى كمدى الالتزام بسياسة المساواة بين الجنسين؛ و
	iv. يجب أن يشتمل المقترح على آلية للتظلّم تتضمن الأمور المتصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية، فضلا عن الجوانب الأخرى كمدى الالتزام بسياسة المساواة بين الجنسين؛ و
	iv. يجب أن يشتمل المقترح على آلية للتظلّم تتضمن الأمور المتصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية، فضلا عن الجوانب الأخرى كمدى الالتزام بسياسة المساواة بين الجنسين؛ و

	ج. يُطلب من وزارة المالية وإدارة الاقتصاد نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة جزر كوك.

	54. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يبين المقترح أسباب الزيادة الكبيرة في الموازنة المطلوبة بين مرحلتي وثيقة التصور المعتمدة ووثيقة المشروع المكتملة؛ ويشمل ذلك تبرير الحاجة لشراء المعدات؛
	i.  يجب أن يبين المقترح أسباب الزيادة الكبيرة في الموازنة المطلوبة بين مرحلتي وثيقة التصور المعتمدة ووثيقة المشروع المكتملة؛ ويشمل ذلك تبرير الحاجة لشراء المعدات؛
	i.  يجب أن يبين المقترح أسباب الزيادة الكبيرة في الموازنة المطلوبة بين مرحلتي وثيقة التصور المعتمدة ووثيقة المشروع المكتملة؛ ويشمل ذلك تبرير الحاجة لشراء المعدات؛
	ii. يجب أن يوضح المقترح وجود أية آثار مناخية محددة بجانب انخفاض غلة المحاصيل التي قد توجد على وأوماهيك وأوموساتي، بما في ذلك حجم الآثار الواقعة عليها، وذلك لتقوية المبررات لهذين المنطقتين؛
	ii. يجب أن يوضح المقترح وجود أية آثار مناخية محددة بجانب انخفاض غلة المحاصيل التي قد توجد على وأوماهيك وأوموساتي، بما في ذلك حجم الآثار الواقعة عليها، وذلك لتقوية المبررات لهذين المنطقتين؛
	ii. يجب أن يوضح المقترح وجود أية آثار مناخية محددة بجانب انخفاض غلة المحاصيل التي قد توجد على وأوماهيك وأوموساتي، بما في ذلك حجم الآثار الواقعة عليها، وذلك لتقوية المبررات لهذين المنطقتين؛
	iii. يجب أن يكفل المقترح عدم وجود تكرار في الأنشطة المقترحة؛ ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر توضيح الفرق بين النشاطين 1.3 و 1.8، والمصروفات المتصلة بالتواصل مع الطلاب؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح معلومات إضافية لتوضيح التسلسل المنطقي والصلة بين المكونات المقترحة المتصلة بالتحديات المناخية والتحديات غير المناخية القائمة، وذلك لبيان مبررات التكيف بمزيد من الوضوح؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح معلومات إضافية لتوضيح التسلسل المنطقي والصلة بين المكونات المقترحة المتصلة بالتحديات المناخية والتحديات غير المناخية القائمة، وذلك لبيان مبررات التكيف بمزيد من الوضوح؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح معلومات إضافية لتوضيح التسلسل المنطقي والصلة بين المكونات المقترحة المتصلة بالتحديات المناخية والتحديات غير المناخية القائمة، وذلك لبيان مبررات التكيف بمزيد من الوضوح؛
	v. يجب أن يشتمل المقترح على مبررات مقنعة للتواصل مع الطلاب في إطار إستراتيجية التنفيذ لهذا المشروع؛
	vi. يجب أن يبين المقترح بصورة أفضل استدامة تدخلات المشروع؛
	vii. يجب أن يوضح المقترح كيفية تحقيق التكامل بين نواتج كل اجتماع والاهتمامات والآراء المجتمعية؛
	viii. يجب أن يوضح المقترح كيف يجعل تحويل المنطقتين إلى سهول سافانا عشبية من خلال إزالة الشجيرات (مما يؤدي إلى إعاقة العملية الطبيعية للتكيف البيئي) المنطقة قادرة على الصمود في وجه التغيرات البيئية؛
	ix. يجب أن يعرض المقترح نواتج عملية تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية لكافة أنشطة المشروع المقترحة؛

	ج. يُطلب من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة ناميبيا .

	55. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قدره 4,999,674 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء؛ و
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وينبغي أن تشمل هذه الاتفاقية ما يلي:
	i. التزام مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء بإتمام تقييم للأثر البيئي قبل بدء الأنشطة في موقعي المشروع، و خلال تنفيذ أنشطة البرنامج، ستتم متابعة المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المصاحبة لأنشطة محطة التحلية، وذلك وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛ و
	ii. الالتزام في حالة تحديد أية مخاطر غير متوقعة بإدراج تدابير التخفيف ذات الصلة في خطة إدارة بيئية واجتماعية محدثة سيتم تنفيذها والإبلاغ عنها للمجلس من خلال تقارير الأداء السنوي للبرنامج.
	ii. الالتزام في حالة تحديد أية مخاطر غير متوقعة بإدراج تدابير التخفيف ذات الصلة في خطة إدارة بيئية واجتماعية محدثة سيتم تنفيذها والإبلاغ عنها للمجلس من خلال تقارير الأداء السنوي للبرنامج.
	ii. الالتزام في حالة تحديد أية مخاطر غير متوقعة بإدراج تدابير التخفيف ذات الصلة في خطة إدارة بيئية واجتماعية محدثة سيتم تنفيذها والإبلاغ عنها للمجلس من خلال تقارير الأداء السنوي للبرنامج.


	56. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يقدم المقترح شواهد وتحليلات لدعم مبررات المشروع، ولإيضاح لماذا يتسم المشروع المقترح بفاعلية التكلفة والاستدامة في الأمد الطويل، ولماذا يحقق الفائدة في مختلف المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
	ii.  يجب أن يكفل المقترح الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iii.  يجب أن يقدم المقترح موازنات وكشوفا أوضح للرسوم الإدارية وتكاليف التنفيذ التي تتقاضها هيئة إدارة التنفيذ؛

	ج.  يُطلب من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة إكوادور.

	57. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لغرب أفريقيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قدره 9,979,000 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب إدارة بنك التنمية لغرب أفريقيا؛ و
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع بنك التنمية لغرب أفريقيا بوصفه الهيئة الإقليمية المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع.

	58. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك للتنمية لغرب أفريقيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم بنك التنمية لغرب أفريقيا بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يصف المقترح المكونين 1 و 2، مع التركيز بوجه خاص على أنشطة التكيف الملموسة وكيف تسهم هذه الأنشطة في تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ؛
	ii. يجب أن يقدم المشروع وصفا واضحا لبدائل التدابير المقترحة للسماح بإجراء مقارنة جيدة مع التدخلات الممكنة الأخرى التي قد تساعد سكان مقاطعة كبندجال، وإقليم مندوري على التكيف وبناء قدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ؛
	iii. يجب أن يشرح المقترح ما إذا كان المشروع يتسق مع إستراتيجية النمو المعجلة وأهداف التنمية المستدامة لدى توغو؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من المعلومات عن إنشاء نظام لإدارة المعرفة في القسم الخاص "بإدارة التعلم والمعرفة" بالمقترح؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من المعلومات عن إنشاء نظام لإدارة المعرفة في القسم الخاص "بإدارة التعلم والمعرفة" بالمقترح؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من المعلومات عن إنشاء نظام لإدارة المعرفة في القسم الخاص "بإدارة التعلم والمعرفة" بالمقترح؛
	v.  يجب أن يقدم المقترح وصفا واضحا لأساليب التشاور المحددة المستخدمة لكل مجموعة مستهدفة من الأطراف المعنية على حدة ووصفا للاستنتاجات الأساسية لكل مجموعة، بما في ذلك أية مسائل مثارة تمت معالجتها في تصميم المشروع؛
	v.  يجب أن يقدم المقترح وصفا واضحا لأساليب التشاور المحددة المستخدمة لكل مجموعة مستهدفة من الأطراف المعنية على حدة ووصفا للاستنتاجات الأساسية لكل مجموعة، بما في ذلك أية مسائل مثارة تمت معالجتها في تصميم المشروع؛
	v.  يجب أن يقدم المقترح وصفا واضحا لأساليب التشاور المحددة المستخدمة لكل مجموعة مستهدفة من الأطراف المعنية على حدة ووصفا للاستنتاجات الأساسية لكل مجموعة، بما في ذلك أية مسائل مثارة تمت معالجتها في تصميم المشروع؛
	vi.  يجب أن يشتمل المقترح على المخاطر والافتراضات الأساسية في إطار نتائج المشروع؛
	vii. يجب أن يضم المشروع خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تلبي احتياجات السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق، وتعالج المسائل ذات الصلة التي حددها تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في الاستعراض الفني الأولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم المقترح مبررات كا...
	vii. يجب أن يضم المشروع خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تلبي احتياجات السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق، وتعالج المسائل ذات الصلة التي حددها تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في الاستعراض الفني الأولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم المقترح مبررات كا...
	vii. يجب أن يضم المشروع خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تلبي احتياجات السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق، وتعالج المسائل ذات الصلة التي حددها تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في الاستعراض الفني الأولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم المقترح مبررات كا...
	viii.  يجب أن يصف مقترح المشروع استدامة البنية التحتية والتكنولوجيات المقترحة؛ و

	ج. يُطلب من بنك التنمية لغرب أفريقيا نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة توغو.

	59. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	ب.  الموافقة على تمويل قدره 4,235,995 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ و
	ج. الطلب من السكرتارية القيام بإعداد اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه هيئة إدارة تنفيذ متعددة الأطراف للمشروع؛
	ج. الطلب من السكرتارية القيام بإعداد اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه هيئة إدارة تنفيذ متعددة الأطراف للمشروع؛
	ج. الطلب من السكرتارية القيام بإعداد اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه هيئة إدارة تنفيذ متعددة الأطراف للمشروع؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمان تناول المسائل التالية في موعد أقصاه تاريخ تقديم أول تقرير لأداء المشروع:
	i. يجب تحديث بيانات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع استنادا إلى تقييمات قابلية التأثر بتغير المناخ ومخاطر الكوارث، وإلى التحديد المجتمعي لأنشطة التكيف وتصميمها، بهدف إزالة أي مشروع فرعي غير محدد، وإظهار كل المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة ...
	i. يجب تحديث بيانات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع استنادا إلى تقييمات قابلية التأثر بتغير المناخ ومخاطر الكوارث، وإلى التحديد المجتمعي لأنشطة التكيف وتصميمها، بهدف إزالة أي مشروع فرعي غير محدد، وإظهار كل المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة ...
	i. يجب تحديث بيانات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع استنادا إلى تقييمات قابلية التأثر بتغير المناخ ومخاطر الكوارث، وإلى التحديد المجتمعي لأنشطة التكيف وتصميمها، بهدف إزالة أي مشروع فرعي غير محدد، وإظهار كل المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة ...
	ii. يجب تقديم خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة إلى المجلس في موعد أقصاه تاريخ تقديم أول تقرير عن أداء المشروع.


	60.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يظهر المشروع كيفية إجراء المشاورات مع المجتمعات المحلية أو الفئات الضعيفة أو النساء على المستوى المحلي؛
	i.  يجب أن يظهر المشروع كيفية إجراء المشاورات مع المجتمعات المحلية أو الفئات الضعيفة أو النساء على المستوى المحلي؛
	i.  يجب أن يظهر المشروع كيفية إجراء المشاورات مع المجتمعات المحلية أو الفئات الضعيفة أو النساء على المستوى المحلي؛
	ii. يجب توضيح القيمة المضافة للمشروع، على سبيل المثال من حيث عدد المستفيدين المستهدفين المباشرين وغير المباشرين، ولا يشمل ذلك التدخل الأساسي لمشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنشيط الزراعة لصغار المزارعين؛
	iii. يجب أن يصف المقترح الكامل كيف يمتثل المشروع للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، بما في ذلك بإعداد خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تغطي المشروع، وآلية التظلّم بالمشروع؛ و

	ج. يُطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة العراق.

	61.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني ؛
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني ؛
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني ؛
	ب.  الموافقة على تمويل قدره 4,395,877 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ و
	ج. الطلب من السكرتارية القيام بإعداد اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه هيئة إدارة تنفيذ متعددة الأطراف للمشروع؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمان معالجة المسائل التالية في موعد أقصاه تاريخ تقديم أول تقرير لأداء المشروع:
	i. يجب تحديث خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع بناء على تقييمات قابلية التأثر بتغير المناخ وتقييمات مخاطر الكوارث في المدن المستهدفة والمناطق العشوائية بغرض إزالة أي مشروع فرعي غير محدد وأن يظهر جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة مع أنشطة...
	i. يجب تحديث خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع بناء على تقييمات قابلية التأثر بتغير المناخ وتقييمات مخاطر الكوارث في المدن المستهدفة والمناطق العشوائية بغرض إزالة أي مشروع فرعي غير محدد وأن يظهر جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة مع أنشطة...
	i. يجب تحديث خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع بناء على تقييمات قابلية التأثر بتغير المناخ وتقييمات مخاطر الكوارث في المدن المستهدفة والمناطق العشوائية بغرض إزالة أي مشروع فرعي غير محدد وأن يظهر جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة مع أنشطة...
	ii. يجب تقديم خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة إلى المجلس في موعد أقصاه تاريخ تقديم أول تقرير عن أداء المشروع.


	62. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب إظهار المخاطر والتدابير ذات الصلة بالجفاف على نحو أفضل في مرحلة إعداد وثيقة التصور؛
	ii. يجب أن تنظر الجهات المقدمة لمقترح المشروع بعين الاعتبار في إشراك البلد الثالث في معالجة المخاطر غير المناخية المتعلقة بإدارة نهر أوروغواي؛
	iii. يجب أن تحدد وثيقة التصور جميع المبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى معالجة العوامل غير المناخية، في المناطق الواقعة عند منبع ومصب نهر أوروغواي فيما يتعلق بالمخاطر المناخية المحددة بغرض تحقيق التآزر والتكامل مع تلك المبادرات؛
	iii. يجب أن تحدد وثيقة التصور جميع المبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى معالجة العوامل غير المناخية، في المناطق الواقعة عند منبع ومصب نهر أوروغواي فيما يتعلق بالمخاطر المناخية المحددة بغرض تحقيق التآزر والتكامل مع تلك المبادرات؛
	iii. يجب أن تحدد وثيقة التصور جميع المبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى معالجة العوامل غير المناخية، في المناطق الواقعة عند منبع ومصب نهر أوروغواي فيما يتعلق بالمخاطر المناخية المحددة بغرض تحقيق التآزر والتكامل مع تلك المبادرات؛
	iv. في مرحلة إعداد وثيقة التصور، يجب احتساب تكاليف المكونات المقترحة والنواتج المتوقعة المصاحبة بدقة لمساندة الهدف الكلي للمشروع؛ ويشمل ذلك حساب تكاليف التدخلات في عدد واقعي من المدن؛
	iv. في مرحلة إعداد وثيقة التصور، يجب احتساب تكاليف المكونات المقترحة والنواتج المتوقعة المصاحبة بدقة لمساندة الهدف الكلي للمشروع؛ ويشمل ذلك حساب تكاليف التدخلات في عدد واقعي من المدن؛
	iv. في مرحلة إعداد وثيقة التصور، يجب احتساب تكاليف المكونات المقترحة والنواتج المتوقعة المصاحبة بدقة لمساندة الهدف الكلي للمشروع؛ ويشمل ذلك حساب تكاليف التدخلات في عدد واقعي من المدن؛
	v. يجب أن توضح وثيقة التصور ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة توطين السكان في بعض المناطق التي يستهدفها المشروع؛
	vi. لعرض مبررات النهج الإقليمي للمشروع على نحو أفضل، يجب أن تتناول وثيقة التصور بصورة أفضل كيف سيكون الاستثمار الإقليمي المقترح أكثر استدامة وفاعلا من حيث التكلفة في معالجة المسائل المحددة؛
	vii. يجب أن تبين وثيقة التصور بصورة أفضل مدى تحلي النهج أو الآليات المقترحة بالابتكار والإبداع؛
	viii. يجب أن تتناول وثيقة التصور بمزيد من التفاصيل الدور الذي ستلعبه لجنة نهر الأوروغواي المشتركة بين الأرجنتين وأوروغواي في المشروع، وذلك في ضوء ولايتها التي تضم الصلة البينية بين الأراضي والمياه؛
	viii. يجب أن تتناول وثيقة التصور بمزيد من التفاصيل الدور الذي ستلعبه لجنة نهر الأوروغواي المشتركة بين الأرجنتين وأوروغواي في المشروع، وذلك في ضوء ولايتها التي تضم الصلة البينية بين الأراضي والمياه؛
	viii. يجب أن تتناول وثيقة التصور بمزيد من التفاصيل الدور الذي ستلعبه لجنة نهر الأوروغواي المشتركة بين الأرجنتين وأوروغواي في المشروع، وذلك في ضوء ولايتها التي تضم الصلة البينية بين الأراضي والمياه؛

	ج. يُطلب من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي الأرجنتين وأوروغواي؛
	د. تشجيع حكومات الأرجنتين وأوروغواي، من خلال بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، على تقديم تصور لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	63. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يتضمن المقترح مزيدا من التوضيح لمبررات المشروع، ونهج تحقيق نواتج التكيف الملموسة. ومن شأن عدم وجود تحليل أساسي وتحليل للأوضاع بالمقترح أن يقوض أسس أنشطة المشروع في سياق آثار تغير المناخ السائدة في البلدين؛
	ii. يجب أن يقوي المقترح صلته بالأمن الغذائي، وأن يقدم مبررات أفضل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ المتصلة بإزالة الغابات؛

	ج. عدم الموافقة على طلب الحصول على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. يُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي بوركينا فاصو ومالي؛

	64. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن التوصيات التالية لمرحلة إعداد تصور المشروع:
	i. يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع المناطق الفرعية الأكثر تأثرا بالجفاف والتي سيركز عليها المشروع؛
	ii. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع تفاصيل إضافية عن، على سبيل المثال، جوانب المشروع والموارد المخصصة لمعالجة معاناة الرعاة مقارنة بالمزارعين؛
	iii. يجب أن تبين وثيقة تصور المشروع كيفية استهداف المؤسسات المحلية والمرشدين الزراعين، وإدراجهم في التنفيذ؛
	iv.  يجب أن تأخذ وثيقة التصور بعين الاعتبار كيف سيعالج المشروع توّفر الموارد المائية وخاصة نقاط المياه الخاصة بالماشية التي تعتمد بالأساس على المياه الجوفية؛
	iv.  يجب أن تأخذ وثيقة التصور بعين الاعتبار كيف سيعالج المشروع توّفر الموارد المائية وخاصة نقاط المياه الخاصة بالماشية التي تعتمد بالأساس على المياه الجوفية؛
	iv.  يجب أن تأخذ وثيقة التصور بعين الاعتبار كيف سيعالج المشروع توّفر الموارد المائية وخاصة نقاط المياه الخاصة بالماشية التي تعتمد بالأساس على المياه الجوفية؛
	v. يجب أن تتناول وثيقة التصور كيفية تعديل أو زيادة مرونة الاتفاقات المعنية بطرق سير الماشية في حالة وقوع الجفاف وإدراج أحكام لمنع انزلاق رعاة الماشية في صراعات مع المزارعين المستقرين أو التعدي على المناطق المحمية؛
	vi. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع مزيدا من التفاصيل عن البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين والحقوق المتباينة لكل من مجموعات المزارعين المستقرين والرعاة؛
	vii. يجب أن تحدد الجهة المقدمة للمقترح بمزيد من الوضوح كيف ستشرك وتفيد النساء والفئات الأخرى المهمشة في أنشطة المشروع؛
	viii. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع مزيدا من الشواهد التفصيلية عن استدامة نواتج المشروع؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د.  يُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى جيبوتي وكينيا والسودان وأوغندا؛ و
	د.  يُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى جيبوتي وكينيا والسودان وأوغندا؛ و
	د.  يُطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى جيبوتي وكينيا والسودان وأوغندا؛ و
	ه. تشجيع حكومات جيبوتي وكينيا والسودان وأوغندا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم تصور لمشروع يعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات جيبوتي وكينيا والسودان وأوغندا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم تصور لمشروع يعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات جيبوتي وكينيا والسودان وأوغندا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم تصور لمشروع يعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	65.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد البنك الأفريقي للتنمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن تستفيض وثيقة تصور المشروع في بيان الترتيبات التي يستحدثها المشروع المقترح؛
	ii. يجب أن توضح وثيقة تصور المشروع على نحو أفضل ترتيبات تنسيق المشروع، بحيث يؤدي إلى تسهيل المشاركة أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

	ج.  الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د.  يُطلب من البنك الأفريقي للتنمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي كوت ديفوار وغينيا؛
	ه. تشجيع حكومتا كوت ديفوار وغينيا، من خلال البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم وثيقة لتصور المشروع تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	66. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن التوصيات التالية لمرحلة إعداد تصور المشروع:
	i. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع وصفا إضافيا للأخطار المتصلة بتغير المناخ على صعيدي البلديات والمجتمعات المحلية؛
	ii.  يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع التدابير الملموسة التي يتوخى المشروع تحقيقها؛
	iii. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع تفاصيل عن العملية التشاورية، بحيث تشير بوضوح إلى التشاور مع فئات السكان المهمشة والقابلة للتأثر (النساء والفتيات والشباب والسكان الأصليين)؛
	iv.  يجب أن تبين وثيقة تصور المشروع كيف ستشمل الأنشطة المجتمعية المدرة للدخل الرجال والنساء لضمان تقاسم المنافع بالتساوي بين جميع أفراد المجتمع المحلي؛
	v.  يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع تفاصيل إضافية عن، على سبيل المثال، جوانب المشروعات والموارد المخصصة لبعض أجهزة الحكم المحلي في غانا وكوت ديفوار، وكذلك الموارد الموجهة بشكل خاص للفئات القابلة للتأثر، مثل عدد الأفراد المعرضين للمعاناة (مصنفين حسب نوع...
	v.  يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع تفاصيل إضافية عن، على سبيل المثال، جوانب المشروعات والموارد المخصصة لبعض أجهزة الحكم المحلي في غانا وكوت ديفوار، وكذلك الموارد الموجهة بشكل خاص للفئات القابلة للتأثر، مثل عدد الأفراد المعرضين للمعاناة (مصنفين حسب نوع...
	v.  يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع تفاصيل إضافية عن، على سبيل المثال، جوانب المشروعات والموارد المخصصة لبعض أجهزة الحكم المحلي في غانا وكوت ديفوار، وكذلك الموارد الموجهة بشكل خاص للفئات القابلة للتأثر، مثل عدد الأفراد المعرضين للمعاناة (مصنفين حسب نوع...
	vi. يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع تخصيص الموارد لأنشطة تبادل المعرفة لفئات السكان المستهدفة والقابلة للتأثر على الصعيد المحلي؛
	vii. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع تفاصيل عن كيفية قيام المجتمعات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير وتبني أنشطة مختلفة مدرة للدخل؛
	vii. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع تفاصيل عن كيفية قيام المجتمعات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير وتبني أنشطة مختلفة مدرة للدخل؛
	vii. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع تفاصيل عن كيفية قيام المجتمعات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير وتبني أنشطة مختلفة مدرة للدخل؛

	ج.  يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي كوت ديفوار وغانا؛ و
	ج.  يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي كوت ديفوار وغانا؛ و
	ج.  يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي كوت ديفوار وغانا؛ و
	د. تشجيع حكومتا كوت ديفوار وغانا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة لتصور المشروع تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	67. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع مزيدا من المعلومات عن المستفيدين المباشرين؛
	ii.  يجب أن تقوي وثيقة تصور المشروع الانسجام بين أهداف المشروع ونواتجه ومخرجاته؛
	iii.  يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع عملية التشاور فيما يتعلق بالمستفيدين المتوقعين والمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	iii.  يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع عملية التشاور فيما يتعلق بالمستفيدين المتوقعين والمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	iii.  يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع عملية التشاور فيما يتعلق بالمستفيدين المتوقعين والمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	iv. يجب أن تحدد وثيقة تصور المشروع جانب الاستدامة للمكون 2؛
	v. فيما يتعلق بالتنبؤ بالفيضانات وموجات الجفاف، يُوصى بمراعاة الفروق في التغطية الإقليمية والأطراف المعنية في وثيقة تصور المشروع؛
	v. فيما يتعلق بالتنبؤ بالفيضانات وموجات الجفاف، يُوصى بمراعاة الفروق في التغطية الإقليمية والأطراف المعنية في وثيقة تصور المشروع؛
	v. فيما يتعلق بالتنبؤ بالفيضانات وموجات الجفاف، يُوصى بمراعاة الفروق في التغطية الإقليمية والأطراف المعنية في وثيقة تصور المشروع؛
	vi. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من المعلومات عن النهج المتوخى لضمان كفاية التنسيق على عدة مستويات؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د.  الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات كل من بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو؛ و
	ه. تشجيع حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو على القيام من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقديم وثيقة لتصور المشروع تعالج أيضا الالتزامات المشار إليها في البند (ب) أعلاه؛

	68. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن تبرهن وثيقة المشروع المكتملة على إجراء عملية تشاور شاملة، ويشتمل ذلك على البلدان المشاركة في المشروع والمجتمعات المحلية ذات الصلة؛
	i. يجب أن تبرهن وثيقة المشروع المكتملة على إجراء عملية تشاور شاملة، ويشتمل ذلك على البلدان المشاركة في المشروع والمجتمعات المحلية ذات الصلة؛
	i. يجب أن تبرهن وثيقة المشروع المكتملة على إجراء عملية تشاور شاملة، ويشتمل ذلك على البلدان المشاركة في المشروع والمجتمعات المحلية ذات الصلة؛
	ii. يجب أن تكفل وثيقة المشروع المكتملة إدراج مكون إدارة المعرفة في إطار أنشطة المشروع؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 80 ألف دولار؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات كل من كوبا والجمهورية الدومينيكية وجامايكا؛ و
	ه. تشجيع حكومات كوبا و الجمهورية الدومينيكية وجامايكا، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديم وثيقة مشروع مكتملة تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات كوبا و الجمهورية الدومينيكية وجامايكا، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديم وثيقة مشروع مكتملة تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات كوبا و الجمهورية الدومينيكية وجامايكا، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديم وثيقة مشروع مكتملة تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	69. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. تكليف السكرتارية بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن تكفل وثيقة المشروع المكتملة تحديد جميع الأنشطة عند نقطة يمكن عندها تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية على نحو فاعل وشامل؛
	ii. يجب أن توضح وثيقة المشروع المكتملة كيف يتسق إعداد الأنشطة المقترحة في الصين مع المعايير الفنية ذات الصلة؛
	iii. يجب أن تُبين وثيقة المشروع المكتملة إجراء أنشطة إقليمية تعالج المسائل العابرة للحدود مباشرة؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي تايلند وفييتنام؛ و
	د. تشجيع حكومتي تايلند وفييتنام، من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على تقديم وثيقة مكتملة للمشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	70. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يحدد المقترح مخاطر الأضرار البيئية والاجتماعية غير الضرورية وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، وأن يعرض الاستنتاجات القائمة على الشواهد لتقييمات الأثر لتلك المبادئ التي تم على أساسها تحديد المخاطر، وصياغة تدابير الإدارة أو التخ...
	i.  يجب أن يحدد المقترح مخاطر الأضرار البيئية والاجتماعية غير الضرورية وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، وأن يعرض الاستنتاجات القائمة على الشواهد لتقييمات الأثر لتلك المبادئ التي تم على أساسها تحديد المخاطر، وصياغة تدابير الإدارة أو التخ...
	i.  يجب أن يحدد المقترح مخاطر الأضرار البيئية والاجتماعية غير الضرورية وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، وأن يعرض الاستنتاجات القائمة على الشواهد لتقييمات الأثر لتلك المبادئ التي تم على أساسها تحديد المخاطر، وصياغة تدابير الإدارة أو التخ...
	ii. يجب أن تعزز الجهة المعنية مقترح المشروع ومكونات وفقا لنموذج الطلب، وذلك على نحو مقتضب ومنسجم وواضح، مع التركيز على المعلومات ذات الصلة؛
	ii. يجب أن تعزز الجهة المعنية مقترح المشروع ومكونات وفقا لنموذج الطلب، وذلك على نحو مقتضب ومنسجم وواضح، مع التركيز على المعلومات ذات الصلة؛
	ii. يجب أن تعزز الجهة المعنية مقترح المشروع ومكونات وفقا لنموذج الطلب، وذلك على نحو مقتضب ومنسجم وواضح، مع التركيز على المعلومات ذات الصلة؛
	iii. يجب أن يدرج المقترح ترتيبات التنفيذ المتعلقة بتدابير الإدارة البيئية والاجتماعية اللازمة للالتزام بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، بحيث يعكس خطة موحدة ومتكاملة للإدارة البيئية والاجتماعية؛

	ج. الطلب من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي شيلي وإكوادور؛

	71. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد اليونسكو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من المعلومات عن المعايير الفنية ذات الصلة باستخدام المياه الجوفية على المستوى الوطني؛
	ii. يجب أن يبين المقترح مدى الالتزام بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، بما في ذلك من خلال التحديد الملائم والقائم على الشواهد للمخاطر لجميع الأنشطة؛
	iii. يجب أن يشتمل المقترح على خطة للإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع ككل، تضع بوضوح آلية وظيفية وفاعلة لتحديد وإدارة مخاطر السياسة البيئية والاجتماعية للأنشطة أو المواقع التي لا تزال غير محددة في هذه المرحلة، والتي تُعرف على أنها مشروعات فرعية غير مح...
	iii. يجب أن يشتمل المقترح على خطة للإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع ككل، تضع بوضوح آلية وظيفية وفاعلة لتحديد وإدارة مخاطر السياسة البيئية والاجتماعية للأنشطة أو المواقع التي لا تزال غير محددة في هذه المرحلة، والتي تُعرف على أنها مشروعات فرعية غير مح...
	iii. يجب أن يشتمل المقترح على خطة للإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع ككل، تضع بوضوح آلية وظيفية وفاعلة لتحديد وإدارة مخاطر السياسة البيئية والاجتماعية للأنشطة أو المواقع التي لا تزال غير محددة في هذه المرحلة، والتي تُعرف على أنها مشروعات فرعية غير مح...

	ج. الطلب من منظمة اليونسكو أن تنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام.
	البند رقم 7 على جدول الأعمال: تقرير عن الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	72.  عرضت السيدة بيشنس دامتي رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) تقرير اللجنة (AFB/EFC.21/10).
	72.  عرضت السيدة بيشنس دامتي رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) تقرير اللجنة (AFB/EFC.21/10).
	72.  عرضت السيدة بيشنس دامتي رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) تقرير اللجنة (AFB/EFC.21/10).
	73.  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 الحادي والعشرين.
	73.  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 الحادي والعشرين.
	73.  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 الحادي والعشرين.
	74. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على تقرير الأداء السنوي لصندوق التكيف للسنة المالية 2017 كما ورد في الوثيقة رقم (AFB/EFC.21/3/Rev.1)، فيما عدا المرفق 6؛ و
	ب. يُطلب من السكرتارية:
	i.  الاستمرار في عرض تقرير الأداء السنوي بالصيغة الموحدة للسنة المالية 2018 وما بعدها؛ و
	ii. ثم إعداد نسخة موجزة للجمهور العام بصيغة سهلة القراءة، وذلك وفقا للتصميم الوارد في المرفق 6 من الوثيقة، بعد موافقة المجلس على تقرير الأداء السنوي.


	75.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على خيار إعادة إنشاء وظيفة التقييم طويل الأجل لصندوق التكيف من خلال الفريق المرجعي للتقييم الفني، وفق ما ورد في الوثيقتين (AFB/EFC.20/3 و AFB/EFC.21/4)؛
	أ. الموافقة على خيار إعادة إنشاء وظيفة التقييم طويل الأجل لصندوق التكيف من خلال الفريق المرجعي للتقييم الفني، وفق ما ورد في الوثيقتين (AFB/EFC.20/3 و AFB/EFC.21/4)؛
	أ. الموافقة على خيار إعادة إنشاء وظيفة التقييم طويل الأجل لصندوق التكيف من خلال الفريق المرجعي للتقييم الفني، وفق ما ورد في الوثيقتين (AFB/EFC.20/3 و AFB/EFC.21/4)؛
	ب. يُطلب من السكرتارية:
	i. اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنشاء الفريق المرجعي للتقييم الفني كما ورد في الوثيقة (AFB/EFC.21/4)؛
	ii. إعداد وثيقة اختصاصات الفريق المرجعي للتقييم الفني للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين؛
	iii. توظيف الخبراء الذين يشكلون الفريق المرجعي للتقييم الفني بعد موافقة المجلس على الوثيقة وفقا للفقرة الفرعية (ب) (ii)؛ و
	iv. عرض خطة الموازنة والعمل للفريق المرجعي للتقييم الفني للنظر فيها من جانب لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثاني والعشرين؛

	ج.  دعوة مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق البيئة العالمية لدعم السكرتارية في إنشاء الفريق المرجعي للتقييم الفني، وذلك من خلال تقديم الإرشاد والمشورة؛ و
	ج.  دعوة مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق البيئة العالمية لدعم السكرتارية في إنشاء الفريق المرجعي للتقييم الفني، وذلك من خلال تقديم الإرشاد والمشورة؛ و
	ج.  دعوة مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق البيئة العالمية لدعم السكرتارية في إنشاء الفريق المرجعي للتقييم الفني، وذلك من خلال تقديم الإرشاد والمشورة؛ و
	د. الطلب من لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية استعراض وظيفة التقييم طويل الأجل للفريق المرجعي للتقييم الفني في اجتماعها التاسع والعشرين.
	د. الطلب من لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية استعراض وظيفة التقييم طويل الأجل للفريق المرجعي للتقييم الفني في اجتماعها التاسع والعشرين.
	د. الطلب من لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية استعراض وظيفة التقييم طويل الأجل للفريق المرجعي للتقييم الفني في اجتماعها التاسع والعشرين.

	76.  بعد النظر في تعليقات وتوصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مرفق الوثيقة (AFB/EFC.21/5) كمرفق جديد لسياسات وإرشادات العمليات المتعلقة بتنفيذ المشروعات/البرامج.
	76.  بعد النظر في تعليقات وتوصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مرفق الوثيقة (AFB/EFC.21/5) كمرفق جديد لسياسات وإرشادات العمليات المتعلقة بتنفيذ المشروعات/البرامج.
	76.  بعد النظر في تعليقات وتوصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مرفق الوثيقة (AFB/EFC.21/5) كمرفق جديد لسياسات وإرشادات العمليات المتعلقة بتنفيذ المشروعات/البرامج.
	77. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على الخيار 2 للتعامل مع مسألة الإيرادات الاستثمارية التي تحصلها هيئات إدارة التنفيذ فيما يتعلق بالمبالغ المحتجزة بشأن منح المشروعات، والسماح لهذه الهيئات باستخدام هذه الأموال لأغراض المشروعات/البرامج، كما هو مبين في الوثيقة (AFB/EFC.21/6)؛ و
	ب. الطلب من كل هيئة من هيئات إدارة التنفيذ التي حصلت على تمويل من صندوق التكيف:
	i. الاحتفاظ بالإيرادات التي حصلت عليها من المبالغ التي لديها من منح مشروعات صندوق التكيف في حساب المنح الخاص بهيئة إدارة التنفيذ؛
	ii. استخدام الإيرادات التي حصلت عليها من المبالغ التي لديها من منح مشروعات صندوق التكيف لأغراض المشروع/البرنامج ذي الصلة فقط؛
	iii.  رفع تقرير عن هذه الإيرادات وبنود المصروفات ذات الصلة إلى المجلس في إطار التقارير المالية المعتادة التي يرفعها؛ و
	iii.  رفع تقرير عن هذه الإيرادات وبنود المصروفات ذات الصلة إلى المجلس في إطار التقارير المالية المعتادة التي يرفعها؛ و
	iii.  رفع تقرير عن هذه الإيرادات وبنود المصروفات ذات الصلة إلى المجلس في إطار التقارير المالية المعتادة التي يرفعها؛ و

	ج. يُطلب من السكرتارية:
	i. جمع مزيد من المعلومات الشاملة من هيئات إدارة التنفيذ حول المبالغ التي تحتفظ بها فيما يتعلق بمنح المشروعات؛
	ii. بناء على المعلومات التي يتم جمعها، إعداد وثيقة ذات صلة تشتمل على بعض الأمثلة المحددة للممارسات المحاسبية/ممارسات الخزانة فيما يتعلق بالإيرادات التي حصلتها هيئات إدارة التنفيذ على المبالغ التي تحتفظ بها بشأن منح المشروعات، وعرضها على لجنة الأخلاقيا...
	iii. عند الاقتضاء، إعداد مقترح لإدخال تعديل على الاتفاق القانوني الموحد بين المجلس وهيئة إدارة التنفيذ كي تنظر فيه لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثاني والعشرين، وذلك بغرض معالجة مسألة الإيرادات التي تحصلها هيئات إدارة التنفيذ.


	78.  بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بمنصة التعاون مع صناديق الوساطة المالية على النحو الوارد في الوثيقة (AFB/EFC.21/7)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على زيادة في موازنة المجلس والسكرتارية للسنة المالية 2018 قدرها 110 آلاف دولار من أجل تعزيز منصة التعاون مع صناديق الوساطة المالية في السنة المالية 2018؛ و
	ب.  الطلب من القيّم تحويل المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى السكرتارية، نظرا لأن مبلغ 60 ألف دولار الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه التاسع والعشرين سيغطي الجزء المتبقي البالغ 40 ألف دولار لتكاليف التعزيز، و 20 ألف دولار في تكاليف الصيانة ا...

	79. يضم المرفق الثالث من هذا التقرير الموازنة الإدارية المنقحة لمجلس الإدارة والسكرتارية للسنة المالية 2018.
	البند رقم 8 على جدول الأعمال: المسائل المتبقية من الاجتماع التاسع والعشرين

	80. أشار رئيس الصندوق، في معرض تقديمه لهذا البند، إلى الوثيقة (AFB/B.30/5) التي تحتوي مسودة منقحة للإستراتيجية متوسطة الأجل التي أعدتها السكرتارية، واستشاري خارجي، وذلك تحت إشراف وإرشادات فريق العمل المعني بالاستراتيجية متوسطة الأجل. وشكر رئيس الصندوق...
	81.  وخلال النقاش حول هذه المسألة، أثيرت عدة أسئلة فيما يتعلق بآثار الإستراتيجية المقترحة على الموازنة. وردا على هذه الأسئلة، أشار مدير السكرتارية إلى أن محور "العمل" يعكس بدرجة كبيرة ما يقوم به الصندوق بالفعل. وسيتم إدراج المجالات الأخرى الجديدة للنش...
	82. واُقترح كذلك إدخال عدة تعديلات على الوثيقة خلال النقاش. وفيما يتعلق بشكل وطريقة العرض الإيضاحي، علق البعض بضرورة زيادة وضوح وثيقة الإستراتيجية بخفض حجمها، وإضافة موجز واف، وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام منفصلة. وأوصى البعض بإدخال تعديلات حول تناول بعض ا...
	83.  وتساءل البعض عن قيمة وجود فريق توجيهي للإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية، وطالبوا بالإشارة إلى الخطة الإستراتيجية، التي كانت جزءا أساسيا من خطة العمل الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، كخطة تنفيذ.
	84.  ردا على بعض التعليقات، أكد مدير السكرتارية أن الإستراتيجية قد أُعدت تحت إشراف فريق العمل، وأن أحد الأسئلة الرئيسية تعلق بتحديد المستوى الملائم للإيجاز في إعداد الإستراتيجية، والتوازن المنشود بين الجانبي العملي والنظري. وقد هدفت السكرتارية إلى إعد...
	84.  ردا على بعض التعليقات، أكد مدير السكرتارية أن الإستراتيجية قد أُعدت تحت إشراف فريق العمل، وأن أحد الأسئلة الرئيسية تعلق بتحديد المستوى الملائم للإيجاز في إعداد الإستراتيجية، والتوازن المنشود بين الجانبي العملي والنظري. وقد هدفت السكرتارية إلى إعد...
	84.  ردا على بعض التعليقات، أكد مدير السكرتارية أن الإستراتيجية قد أُعدت تحت إشراف فريق العمل، وأن أحد الأسئلة الرئيسية تعلق بتحديد المستوى الملائم للإيجاز في إعداد الإستراتيجية، والتوازن المنشود بين الجانبي العملي والنظري. وقد هدفت السكرتارية إلى إعد...
	85.  وبناء عليه، عرض الاستشاري الوثيقة (AFB/B.30.5/Rev.1) التي تشتمل على نسخة معدلة من الإستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التعليقات المقدمة خلال النقاش.
	86.  بعد النظر في مسودة وثيقة الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق الواردة في المرفق الأول من الوثيقة AFB/B.30/5/Rev.1)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. اعتماد وثيقة الإستراتيجية متوسطة الأجل بصيغتها التي عدلها المجلس، وذلك على النحو الوارد في المرفق الأول بالوثيقة (AFB/B.30/5/Rev.1) (الإستراتيجية متوسطة الأجل)؛ و
	ب. يُطلب من السكرتارية:
	i.  أن تعمم على نطاق واسع الإستراتيجية متوسطة الأجل والعمل مع الأطراف المعنية الأساسية لتعزيز الفهم والدعم؛
	ii. القيام، تحت إشراف فريق العمل المعني بالاستراتيجية متوسطة الأجل، بإعداد مسودة خطة التنفيذ لتفعيل الإستراتيجية، بحيث تضم مسودة للموازنة وتناول الافتراضات والمخاطر الأساسية، التي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر التمويل والمخاطر السياسية، وذلك كي ينظر ...
	iii.  القيام، في إطار خطة التنفيذ، بإعداد التحديثات / التعديلات في سياسات وإرشادات العمليات التي يعتمدها صندوق التكيف اللازمة لتسهيل تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل، وذلك كي ينظر فيها المجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين.


	87. ذكر الرئيس، في معرض تقديمه لهذا البند الفرعي، أن الحوار السنوي مع الصندوق الأخضر للمناخ سيجري على هامش الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 23)، وأفاد أنه عقد مشاورات غير رسمية مع أحد الرؤس...
	88.  عرضت ممثلة السكرتارية الوثيقة (AFB/B.30/6) التي قدمت خلفية عامة عن تطور الروابط مع الصندوق الأخضر للمناخ. وذكرت المجلس بأنه اعتمد نهجا من مسارين: يتمثل المسار الأول في المناقشات الجارية بين سكرتارية صندوق التكيف وأمانة الصندوق الأخضر للمناخ حول ا...
	89. وأشارت أيضا إلى أن المجلس قد ناقش هذه المسألة لعدة سنوات ومن المهم المضي قدما إلى الأمام في هذا الصدد. وتتمثل إحدى الطرق المتاحة أمام الصندوق للحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ في عملية الاعتماد، وذلك وفقا لوثيقة تنظيم عمل الصندوق الأخضر ...
	90. وردا على سؤال حول المشاركة في الحوار السنوي، أوضح مدير السكرتارية أن الحوار سيضم رؤساء صناديق المناخ بموجب الاتفاقية، وقد يضم أيضا البعض من خارج الاتفاقية.
	91.  ذكر ممثل السكرتارية أنه على الرغم من أهمية جميع المحاور الأربعة، فإن المحور الأول يتيح فيما يبدو طريقا للمضي قدما إلى الأمام لوضع روابط بين الصندوقين. وفي حين تعد المحاور الثلاثة الأخرى مهمة أيضا، فإن السكرتارية قد سبق وتعاونت مع أمانة الصندوق ال...
	91.  ذكر ممثل السكرتارية أنه على الرغم من أهمية جميع المحاور الأربعة، فإن المحور الأول يتيح فيما يبدو طريقا للمضي قدما إلى الأمام لوضع روابط بين الصندوقين. وفي حين تعد المحاور الثلاثة الأخرى مهمة أيضا، فإن السكرتارية قد سبق وتعاونت مع أمانة الصندوق ال...
	91.  ذكر ممثل السكرتارية أنه على الرغم من أهمية جميع المحاور الأربعة، فإن المحور الأول يتيح فيما يبدو طريقا للمضي قدما إلى الأمام لوضع روابط بين الصندوقين. وفي حين تعد المحاور الثلاثة الأخرى مهمة أيضا، فإن السكرتارية قد سبق وتعاونت مع أمانة الصندوق ال...
	92. وواصل المجلس مناقشته لهذا البند الفرعي في جلسة مغلقة.
	93.  بعد النظر في الوثيقة (AFB/B.30/6) والوثيقة (AFB/B.30/6/Add.1) والتقرير المحدث الذي قدمته السكرتارية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  بناء على القرار (B.29/40)، الطلب من الرئيس ونائبه، بمساعدة السكرتارية، حضور "حوار سنوي" من المقرر أن يعقده الصندوق الأخضر للمناخ بغرض تعزيز أوجه التكامل بينهما وللمشاركة بفاعلية في حوار منتظم مع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ بهدف بحث الخطوات ا...
	ب.  يُطلب من السكرتارية:
	i. بدء العملية لتوحيد إجراءات الاعتماد مع الصندوق الأخضر للمناخ؛
	ii. إعداد تقييم للخيارات الخاصة بالترتيبات فيما بين الصندوقين، على النحو المبين في المحور 1 من إطار الصندوق الأخضر للمناخ لتعزيز التكامل والاتساق، كما هو مبين في الوثيقة (GCF/B.17/08)، وذلك كي ينظر فيها المجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين؛
	iii.  إعداد وثيقة معلومات أساسية عن المزايا النسبية لصندوق التكيف لأغراض المناقشات على مستوى مجلسين الإدارة بين الصندوقين فيما يتعلق بترتيبات العمل بينهما، بما في ذلك التمويل وعملية اتخاذ القرار؛
	iii.  إعداد وثيقة معلومات أساسية عن المزايا النسبية لصندوق التكيف لأغراض المناقشات على مستوى مجلسين الإدارة بين الصندوقين فيما يتعلق بترتيبات العمل بينهما، بما في ذلك التمويل وعملية اتخاذ القرار؛
	iii.  إعداد وثيقة معلومات أساسية عن المزايا النسبية لصندوق التكيف لأغراض المناقشات على مستوى مجلسين الإدارة بين الصندوقين فيما يتعلق بترتيبات العمل بينهما، بما في ذلك التمويل وعملية اتخاذ القرار؛
	iv.  مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ حول الأنشطة الملموسة في مجال التكامل والاتساق التي حددها المجلس في القرار رقم (B.26/26)؛
	iv.  مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ حول الأنشطة الملموسة في مجال التكامل والاتساق التي حددها المجلس في القرار رقم (B.26/26)؛
	iv.  مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ حول الأنشطة الملموسة في مجال التكامل والاتساق التي حددها المجلس في القرار رقم (B.26/26)؛

	ج. الطلب من الرئيس والسكرتارية أن يرفعا تقريرا إلى المجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
	ج. الطلب من الرئيس والسكرتارية أن يرفعا تقريرا إلى المجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
	ج. الطلب من الرئيس والسكرتارية أن يرفعا تقريرا إلى المجلس في اجتماعه الحادي والثلاثين عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

	94.  عرض ممثل السكرتارية الوثيقة (AFB/B.30/7) التي أُعدت وفقا للقرار (B.29/42). وقال إن السكرتارية قامت بتحديث الشكل العام لسياسات وإرشادات العمليات ودرجة اتساقها، حيث أدخلت عدة تحسينات وتعديلات في النص لإدراج الإجراءات الخاصة باستعراض المشروعات والمو...
	95.  قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ.  الموافقة على تعديلات سياسات وإرشادات العمليات الخاصة بصندوق التكيف والمرفق 5 بها بصيغته المعدلة في الوثيقة (AFB/B.30/7)؛
	ب.  الطلب من السكرتارية إخطار جميع هيئات إدارة التنفيذ المعتمدة بسياسات وإرشادات العمليات المحدثة.

	96.  عرض ممثل السكرتارية الوثيقة (AFB/B.30/8) التي أُعدت وفقا للقرار (B.29/42) (ب) (iii) و (ب) (vi). وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت على إطار النتائج الخاص ببرنامج الاستعداد كي يتسق مع إطار النتائج الإستراتيجية للصندوق، وإستراتيجيته لإدارة المعرفة، وإط...
	97.  قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ.  الموافقة على إطار النتائج الخاص ببرنامج الاستعداد بصيغته المعدلة كما ورد في الوثيقة (AFB/B.30/8)؛
	ب.  الموافقة على نموذج تقرير أداء المشروعات بصيغته المعدلة في الوثيقة (AFB/B.30/8)؛
	ج. يُطلب من السكرتارية:
	i. إخطار جميع هيئات إدارة التنفيذ بالتعديلات التي أدخلت على نموذج تقرير أداء المشروعات؛ و
	ii.  تنفيذ برنامج الاستعداد وفقا لإطار النتائج المعدل.

	البند رقم 9 على جدول الأعمال: تقارير البعثات المعنية بمتابعة محافظ مشروعات الصندوق في مصر وجورجيا وتركمانستان

	98.  قدم ممثل السكرتارية تقريرا لبعثة متابعة محفظة مشروعات الصندوق إلى مصر (AFB/B.30/9)، وتقريرا لبعثتي متابعة محفظتي مشروعات الصندوق إلى جورجيا وتركمانستان (AFB/B.30/10).
	99.  أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقريرين.
	البند رقم 10 على جدول الأعمال: الاتصال والتوعية

	100. رفع ممثل السكرتارية تقريراً عن أنشطة الاتصال التي نفذتها السكرتارية منذ الاجتماع السابق للمجلس، وكذلك عن التخطيط لإجراء الفعاليات المقبلة. وبدأ حديثه بتحديد الرسائل الرئيسية لبرنامج الاتصال، مشيرا إلى أن الصندوق آخذ في النمو ويعمل بشكل جيد وثمة ط...
	100. رفع ممثل السكرتارية تقريراً عن أنشطة الاتصال التي نفذتها السكرتارية منذ الاجتماع السابق للمجلس، وكذلك عن التخطيط لإجراء الفعاليات المقبلة. وبدأ حديثه بتحديد الرسائل الرئيسية لبرنامج الاتصال، مشيرا إلى أن الصندوق آخذ في النمو ويعمل بشكل جيد وثمة ط...
	100. رفع ممثل السكرتارية تقريراً عن أنشطة الاتصال التي نفذتها السكرتارية منذ الاجتماع السابق للمجلس، وكذلك عن التخطيط لإجراء الفعاليات المقبلة. وبدأ حديثه بتحديد الرسائل الرئيسية لبرنامج الاتصال، مشيرا إلى أن الصندوق آخذ في النمو ويعمل بشكل جيد وثمة ط...
	101.  ثم أوضح نواتج أنشطة الاتصال التي قامت بها السكرتارية خلال هذه الفترة، حيث نشرت مجموعة متنوعة مستمرة من البيانات الصحفية والتحقيقات الصحفية عن المشروعات على الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك ستة موضوعات كُتبت خصيصا عن الذكرى السنوية العاشرة لإنشائ...
	102. وفيما يتعلق بالنتائج الرئيسية لهذه الفترة، فقد ارتفع عدد مشاهدة صفحات الويب نحو 6%، وعدد الزائرين نحو 14%، وتشير الصفحات الخمس التي حظيت بأعلى نسبة زيارة إلى أن هناك اهتماما بالمجالات الأساسية لعمل الصندوق. وواصل تواجد الصندوق على تويتر في التواص...
	103.  وقد انصب التركيز في هذه الفترة على الاستعدادات التي اتخذتها السكرتارية للاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء الصندوق. وتمثلت السمة المميزة لهذه الاستعدادات في إعداد مطبوعة من المقرر نشرها وتوزيعها خلال الذكرى، وهي تضم 54 موضوعا منها مقالات أُعدت خصيصا...
	104. بالإضافة إلى الحفل الخاص بالذكرى العاشرة، جرى أيضا إعداد أنشطة عديدة بخصوص مؤتمر الأطراف. وأطلق الصندوق بالفعل موقعا إلكترونيا مصغرا ضمن موقعه الأكبر، وسيقوم بتحديثه دوريا، وسيُقام معرض يبرز الذكرى السنوية لإنشاء الصندوق طوال الاجتماع الذي استمر ...
	105.  أخذ مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالعرض الإيضاحي حول أنشطة الاتصالات والتوعية.
	البند رقم 11 على جدول الأعمال: المسائل المالية

	106. قدم ممثل القيّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف وعملية تحويل وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات إلى أموال، كما هو مبين في الوثيقة (AFB/EFC.21/8).
	106. قدم ممثل القيّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف وعملية تحويل وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات إلى أموال، كما هو مبين في الوثيقة (AFB/EFC.21/8).
	106. قدم ممثل القيّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف وعملية تحويل وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات إلى أموال، كما هو مبين في الوثيقة (AFB/EFC.21/8).
	107.  أبلغ ممثل القيّم المجلس أنه لم يتلق أية تبرعات جديدة منذ تاريخ التقرير المالي (الوثيقة: AFB/EFC.21/8).0F  وخلال السنة المالية 2017 المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2017، حول القيّم 64.5 مليون دولار إلى هيئات إدارة التنفيذ، وكان هناك 185.9 مليون دولار...
	108.  أفاد ممثل القيّم أن مبيعات شهادات خفض الانبعاثات آنذاك تواصلت بوتيرة متواضعة، بلغت 730 ألف دولار في الفصلين الأوليين من 2017. ومنذ 30 يونيو/حزيران 2017، بيع 22 ألف طن إضافي، وحقق ذلك 330 ألف دولار بمتوسط سعر بيع قدره 15 دولار للطن، وهو ما يعد جي...
	109.  وأخيرا، أفاد ممثل القيّم أن البنك الدولي أتم ونشر أيضا عملية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2017، وهي متاحة على موقعه الخارجي على شبكة الإنترنت.
	110. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الذي قدمه القيّم.
	111. لفتت رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية انتباه المجلس إلى الوثيقة (FCCC/SBI/Inf.15) التي تتضمن التقرير المالي والقوائم المالية المدققة لعام 2016 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي صدرت في إطار التحضير للدورة السابعة والأربع...
	112.  انضم إلى الاجتماع لتوضيح هذا الأمر والإجابة على أسئلة المجلس ممثلان لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هما السيدة سانا لينغورسكي، وهي مسؤولة برامج مع برنامج آليات التنمية المستدامة التابع للاتفاقية، والسيد جوشن كريس، المسؤول ...
	112.  انضم إلى الاجتماع لتوضيح هذا الأمر والإجابة على أسئلة المجلس ممثلان لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هما السيدة سانا لينغورسكي، وهي مسؤولة برامج مع برنامج آليات التنمية المستدامة التابع للاتفاقية، والسيد جوشن كريس، المسؤول ...
	112.  انضم إلى الاجتماع لتوضيح هذا الأمر والإجابة على أسئلة المجلس ممثلان لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هما السيدة سانا لينغورسكي، وهي مسؤولة برامج مع برنامج آليات التنمية المستدامة التابع للاتفاقية، والسيد جوشن كريس، المسؤول ...
	113. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الشفهي الذي قدمته أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
	البند رقم 12 على جدول الأعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني

	114. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	البند رقم 13 على جدول الأعمال: مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2018 فصاعدا

	115.  أشار الرئيس، في إطار عرضه لهذا البند، إلى أنّ تواريخ اجتماعي عام 2018 قد تحددت بالفعل. وتقرر عقد الاجتماع الحادي والثلاثين في الفترة من 20 إلى 23 من مارس / آذار 2018 في بون، ألمانيا، والاجتماع الثاني والثلاثين في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر/تشرين ...
	116. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. عقد اجتماعه الثالث والثلاثين في الفترة من 12 إلى 15 مارس/آذار 2019 في بون، ألمانيا؛ و
	ب. عقد اجتماعه الرابع والثلاثين في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في بون، ألمانيا.
	البند رقم 14 على جدول الأعمال: تنفيذ مدونة قواعد السلوك

	117. لفت الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك وسياسة عدم التهاون المطلق مع الفساد اللتين نشرهما الصندوق على موقعه الإلكتروني، وتساءل ما إذا كان لدى أي من الأعضاء أي مسألة يود إثارتها. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	البند رقم 15 على جدول الأعمال: مسائل أخرى
	أ) انتخاب المسؤولين لفترة ولاية قادمة

	118. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. انتخاب:
	أ. السيد فيكتور فيناس (الجمهورية الدومينيكية، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) رئيسا للمجلس؛
	ب.  السيدة توف زيترستروم-غولدمان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، رئيسا للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛
	ج. السيد أنطونيو نافارا (إيطاليا، من الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، رئيسا لهيئة الاعتماد؛ و

	ب. انتخاب المسؤولين الآخرين في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.
	البند رقم 16 على جدول الأعمال: اعتماد التقرير

	119. اعتمد المجلس التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه الثلاثين.
	البند رقم 17 على جدول الأعمال: اختتام الاجتماع

	120. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في الساعة 5:20 من مساء الأربعاء الموافق 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
	المرفق الأول
	المرفق الثاني
	جدول الأعمال المعتمد بتقرير الاجتماع الثلاثين لمجلس إدارة صندوق التكيف
	المرفق الرابع
	1. دعا رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف السيد مايكل كراشت (ألمانيا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، المجلس للدخول في حوار مع المجتمع المدني.
	2. أفاد السيد خوليو انطونيو كاركامو، من مؤسسة فيدا (Fundación Vida) عن مشاركة مؤسسته في المشروع بهندوراس. وقد ساند هذا المشروع تصميم خطة العمل الوطنية المعنية بمكافحة تغير المناخ، وكان من المرونة بما يكفي لإتاحة إمكانية توسيع نطاق منطقته الجغرافية الأ...
	3.  ردا على تساؤل حول ما الذي يعنيه التقييم المرضي للمشروع، قال السيد كاركامو إن ذلك يمكن أن يعني في رأيه 85 من 100. وشكلت تجربة حوافز كتسعير المياه أحد العناصر المفقودة في المشروع. وفيما يتعلق بالاستدامة، قال إنه من المهم بالنسبة للمشروعات المشابهة ا...
	4. قالت السيدة جوليا غريم (جيرمان ووتش) من الضروري الاستماع لآراء المجتمع المدني قبل أن يتخذ المجلس أية قرارات، ويجب أن يتيح المجلس وثائقه للجمهور العام في وقت مبكر بما يكفي للتعليق عليها. كما يجب إتاحة الفرصة للمراقبين بإبداء آرائهم خلال مناقشة كل من...
	5.  وردا على تساؤل حول المستفيدين من المشروعات، قالت إن المنظمات غير الحكومية المحلية كانت صوتا للمستفيدين من المشروعات، وأنه جرى تنظيم حوارات شارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، ورفعت نتائج هذه الحوارات إلى السلطات الوطنية وهيئات إدارة التنفيذ. وكانت ...
	5.  وردا على تساؤل حول المستفيدين من المشروعات، قالت إن المنظمات غير الحكومية المحلية كانت صوتا للمستفيدين من المشروعات، وأنه جرى تنظيم حوارات شارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، ورفعت نتائج هذه الحوارات إلى السلطات الوطنية وهيئات إدارة التنفيذ. وكانت ...
	5.  وردا على تساؤل حول المستفيدين من المشروعات، قالت إن المنظمات غير الحكومية المحلية كانت صوتا للمستفيدين من المشروعات، وأنه جرى تنظيم حوارات شارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، ورفعت نتائج هذه الحوارات إلى السلطات الوطنية وهيئات إدارة التنفيذ. وكانت ...
	6.  قال السيد جان بول برايس أفانا، من جيرمان ووتش إن شبكة المنظمات غير الحكومية تفضل أن يضطلع الفريق المرجعي للتقييم الفني بتنفيذ وظيفة التقييم طويل الأجل، وأنها ترغب في تعيين ممثل لها بهذا الفريق. كما أكد مجددا على أهمية الدور الفريد للصندوق في مجال ...
	7. وقال أيضا إن شبكة المنظمات غير الحكومية قد أعدت نموذجا وإرشادات لمساعدة المنظمات غير الحكومية على التعليق على المشروعات والبرامج. وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته سكرتارية الصندوق، مضيفا أن المجتمع المدني بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقديم تعليقاته على...
	8.  وكان هناك عضوان منفتحين على إمكانية أن تجري منظمات المجتمع المدني مداخلات بشأن بنود جدول الأعمال. ويتمثل أحد منجزات صندوق التكيف في دخوله في حوار مع المجتمع المدني، وأن بوسعه في إطار مسودة إستراتيجيته متوسطة الأجل العمل مع شبكة المنظمات غير الحكوم...
	9. وأفادت السيدة نيرانجالي أميراسينغ والسيد جو ثويتس من معهد الموارد العالمية عن التقرير الذي أصدره المعهد مؤخرا بعنوان "مستقبل الصناديق: استكشاف هيكل تمويل الأنشطة المناخية متعدد الأطراف"، حيث قدما وصفا لهيكل تمويل الأنشطة المناخية متعدد الأطراف وأوج...
	10.  وردا على سؤال حول التعليقات التي تلقاها عن التقرير، قال السيد ثويتس إنه تم التشاور مع الصناديق المناخية المختلفة عند إعداد التقرير، وأنه جرى تعميم مسودة التقرير بينها لاستعراضه والبت فيه. وردا على سؤال حول استعراض الصناديق الثنائية، قال إنها قد ب...
	11.  وردا عن سؤال حول مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، قالت السيدة أميراسينغ أن اطلاقها جاء بعد إعداد التقرير، مما أدى إلى عدم إدراجها فيه. وأضافت أن هناك طرق كثيرة للتفكير في الروابط مع الصندوق الأخضر للمناخ، مثل زيادة الاتساق والمواءمة بشأن الاس...
	11.  وردا عن سؤال حول مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، قالت السيدة أميراسينغ أن اطلاقها جاء بعد إعداد التقرير، مما أدى إلى عدم إدراجها فيه. وأضافت أن هناك طرق كثيرة للتفكير في الروابط مع الصندوق الأخضر للمناخ، مثل زيادة الاتساق والمواءمة بشأن الاس...
	11.  وردا عن سؤال حول مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، قالت السيدة أميراسينغ أن اطلاقها جاء بعد إعداد التقرير، مما أدى إلى عدم إدراجها فيه. وأضافت أن هناك طرق كثيرة للتفكير في الروابط مع الصندوق الأخضر للمناخ، مثل زيادة الاتساق والمواءمة بشأن الاس...
	12. وقد لوحظ أن هناك الكثير من المعلومات المفيدة في تقرير معهد الموارد العالمية تتعلق بالصندوق، وأن من الضروري تخصيص بعض الوقت لمناقشته. ويجب كذلك تعميمه على الآخرين، مثل الأطراف المعنية بتقييم أداء الصندوق. ومن الممكن أن تشكل التوصيات مصدر إلهام للصن...
	12. وقد لوحظ أن هناك الكثير من المعلومات المفيدة في تقرير معهد الموارد العالمية تتعلق بالصندوق، وأن من الضروري تخصيص بعض الوقت لمناقشته. ويجب كذلك تعميمه على الآخرين، مثل الأطراف المعنية بتقييم أداء الصندوق. ومن الممكن أن تشكل التوصيات مصدر إلهام للصن...
	12. وقد لوحظ أن هناك الكثير من المعلومات المفيدة في تقرير معهد الموارد العالمية تتعلق بالصندوق، وأن من الضروري تخصيص بعض الوقت لمناقشته. ويجب كذلك تعميمه على الآخرين، مثل الأطراف المعنية بتقييم أداء الصندوق. ومن الممكن أن تشكل التوصيات مصدر إلهام للصن...
	13.  شكر الرئيس أعضاء المجتمع المدني الحاضرين على عروضهم الإيضاحية.

