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 مجلس إدارة صندوق التكیف
 االجتماع الحادي والثالثون

  2018مارس/آذار  23 - 20بون، ألمانیا، 

 

 نیوالثالثتقریر االجتماع الحادي 
 لمجلس إدارة صندوق التكیف

 مقدمة

انعقد االجتماع الحادي والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیّف (المجلس) في مجمع "النغیر أویغین" التابع لألمم المتحدة في مدینة   .1
، وذلك بالتزامن مع االجتماع الثاني والعشرین لكل من لجنة استعراض 2018 مارس/آذار 23إلى  20بون، ألمانیا، في الفترة بین یومي 

 ) التابعتین للمجلس.EFC) ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة (PPRCات والبرامج (المشروع

) UNCCDبُثت فعالیات ھذا االجتماع مباشرةً عبر موقعي صندوق التكیف (الصندوق) واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( .2
 صحر المساندة اللوجستیة واإلداریة الجتماعات المجلس ولجنتیھ.على شبكة اإلنترنت. وقدمت سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الت

ترد بالمرفق األول لھذا التقریر قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین الذین شاركوا في االجتماع. ویمكن االطالع  .3
 .)AFB/B.31/Inf.3في الوثیقة ( على قائمة بأسماء المراقبین المعتمدین الحاضرین في االجتماع

 : افتتاح االجتماع1بند جدول األعمال رقم 

مارس/آذار  20قام السید فیكتور فیناس (الجمھوریة الدومینیكیة، منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي) بافتتاح االجتماع في  .4
 .14في تمام الساعة التاسعة والنصف صباًحا للنظر في بند جدول األعمال رقم  2018

 .2018مارس /آذار  22بعد ذلك، ثم استأنف أعمالھ في صباح یوم  ُعلق االجتماع  .5

 : نقل مھام رئیس المجلس ونائبھ2بند جدول األعمال رقم 

السید مایكل كراشت (ألمانیا، األطراف المدرجة في المرفق األول) بتسلیم رئاسة المجلس للسید  قام رئیس المجلس المنتھیة والیتھ .6
 فیناس الرئیس القادم للمجلس. 

ینضم إلى السید فیناس نائبة رئیس مجلس إدارة الصندوق القادمة السیدة سیلفیان بیلجیشر (بلجیكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا   .7
  وبلدان أخرى).

 : المسائل التنظیمیة3األعمال رقم بند جدول 

 اعتماد جدول األعمال
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). ویرد جدول األعمال بالمرفق الثاني بالتقریر AFB/B.31/1اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثیقة رقم ( .8
 الحالي.

 تنظیم العمل

، واعتمده بناء (AFB/B.31/2/Rev.1)نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت الوارد في جدول األعمال المشروح المؤقت  .9
 على عرض رئیس المجلس. 

أشار الرئیس إلى انتخاب عضوین جدیدین في المجلس وعضو مناوب جدید في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل  .10
، وھم: السید مسعود ریزفانیان راھاغي (إیران، آسیا والمحیط الھادئ)؛ والسیدة (CMP)في بروتوكول كیوتو بوصفھ اجتماع األطراف 

ب باربارا شافیر (المانیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى)؛ والسید باتریك سیبر (سویسرا، األطراف المدرجة في المرفق األول). ورح
 قدما أنفسھما بإیجاز؛ ولم یكن السید راھاغي حاضًرا في االجتماع. اللذین  الرئیس بالسیدة شافیر والسید سیبر

 أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون التالیة أسماؤھم عن وجود تضارب في المصالح لدیھم:  .11

 السید إیبال جبریل (بنن، أفریقیا)؛ -
 زاكاریان (أرمینیا، أوروبا الشرقیة)؛-السید أرام تیر -
 (أوغندا، أقل البلدان نموا)السید شیبیت مایكوت  -
 السیدة بیشنس دامتي (غانا، من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول)؛ -

 : تقریر عن أنشطة رئیس المجلس المنتھیة والیتھ4بند جدول األعمال رقم 

السكرتاریة خالل الفترة قدم رئیس المجلس المنتھیة والیتھ تقریرا موجزا عن األنشطة التي قام بھا نیابة عن المجلس بدعم من  .12
 الفاصلة بین االجتماعین الثالثین والحادي والثالثین.

فقد حضر الرئیس، مع السكرتاریة، نیابة عن المجلس الدورة  ھناك عدد من التطورات والمستجدات البارزة منذ آخر اجتماع.  .13
الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف و ،(COP 23)الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

اجتماع أطرف اتفاقیة باریس في بون في ، والجزء الثاني من (CMP 13)العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 
شھد ھذا المؤتمر عدًدا من األنشطة المھمة: األجواء االحتفالیة  وباإلضافة إلى المفاوضات المھمة بشأن الصندوق،. 2017نوفمبر/تشرین 

مة، وطبع مطبوعة خاصة فعالیات شاركت في استضافتھا مدینة بون في ساحة البلدة القدی ذلك تضمن وحول الذكرى العاشرة للصندوق، 
وصندوق البیئة  للمناخ صندوق األخضرالبمناسبة ھذه الذكرى؛ وإجراء الحوار السنوي األول بین الصنادیق المعنیة بالمناخ بحضور 

یة العالمیة؛ وإجراء حوار ساھم فیھ الصندوق أدى إلى تحقیق رقم قیاسي في تعبئة الموارد؛ وفعالیات متعددة للتواصل ومؤتمرات صحف
 ولقاءات مع أصحاب المصلحة الرئیسیین ومن بینھم وزیر االتصاالت والعمل المناخي والبیئة من حكومة إیرلندا (مانحة جدیدة للصندوق). 

اإلضافة إلى األعمال المرتبطة بمؤتمر بون، قام الرئیس المنتھیة مدة والیتھ بأداء المھام الیومیة أثناء ھذه الفترة، والتوقیع على ب  .14
اقیات المشروعات ومنح إعداد المشروعات المعتمدة في االجتماع السابق للمجلس، وكذلك طلبات التحویل، واتفاقیات منح التأھب، اتف

واستمر في التواصل الوثیق مع السكرتاریة بشأن القضایا المھمة  والخطابات الموجھة للمانحین والھیئات الوطنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ.
ستراتیجیة مثل التقریر المرفوع إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو في بون وإعداد اإل من الناحیة

ستراتیجیة متوسطة األجل شرًحا جیًدا للقیمة المضافة ستراتیجیة متوسطة األجل؛ وقدم المخلص التنفیذي الذي تم تعمیمھ مؤخًرا بشأن اإلاإل
 وق. التي قدمھا الصند

 انتھز رئیس المجلس المنتھیة والیتھ الفرصة لتقدیم الشكر للسادة أعضاء المجلس على دعمھم لھ خالل فترة تولیھ منصبھ. .15

 بالتقریر الخاص بأنشطة رئیس المجلس المنتھیة والیتھ.أحاط المجلس علما  .16

 : تقریر عن أنشطة السكرتاریة5بند جدول األعمال رقم 

یراً عن أنشطة السكرتاریة أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین التي جرى تناولھا بمزید من التفصیل قدم مدیر السكرتاریة تقر .17
الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في  ووصف االنشطة التي قامت بھا السكرتاریة أثناء ).AFB/B.31/3واإلسھاب في الوثیقة (

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ/الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 
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القرار الذي مفاده أن یقوم الصندوق  كیوتو/الجزء الثاني من اجتماع أطرف اتفاقیة باریس. وكانت ھذه االجتماع ناجحة للغایة، ونتج عنھا
ملیون دوالر،  13ملیون دوالر بحوالي  80تعبئة موارده البالغ لبخدمة اتفاقیة باریس، ومساعدة الصندوق في تجاوز المستھدف الخاص بھ 

صول على مساھمات من حكومات وتم الح وھذا المبلغ ھو المبلغ األكبر الذي قام الصندوق بتعبئتھ في سنة واحدة في مرحلة تعبئة الموارد.
وأثناء ھذه االجتماعات، قامت السكرتاریة، بالتعاون مع مدینة  ألمانیا وإیرلندا وإیطالیا والسوید وإقلیمي والونیا وبروكسل التابعین لبلجیكا.

كما شاركت أیًضا  بھذه الذكرى. بون، بتنظیم فعالیات لالحتفال بالذكرى العاشرة إلنشائھا، وكشفت النقاب عن المطبوعة الخاصة باالحتفال
في أول حوار سنوي خاص بصنادیق المناخ، وقامت، بالتعاون مع برنامج المستوطنات البشریة التابع لألمم المتحدة، بتنظیم أول مؤتمر 

 صحفي لھا. 

ستراتیجیة الصندوق ذ إلتمثلت الجھود الرئیسیة األخرى للسكرتاریة أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین في صیاغة خطة تنفی  .18
وقامت  متوسطة األجل التي انطوت في مجملھا على أكثر من أسبوع في صورة جلسات عصف ذھن من جانب السكرتاریة بأكملھا.

ئة یالسكرتاریة أیًضا بتنظیم عدد من الفعالیات والمشاركة فیھا، وارتبطت ھذه الفعالیات ببرنامج التأھب، كما قامت بتسھیل وتیسیر أعمال ھ
التدریب الجنساني (ما یخص  التقییم العام للصندوق، وواصلت التعاون مع المؤسسات األخرى بشأن االستعراض المستقلة للمرحلة الثانیة من

المساواة بین الجنسین)، كما قامت بتنظیم دورة تدریبیة لموظفیھا لمدة نصف یوم بشأن المساواة بین الجنسین، وأصدرت وثیقة توجیھیة 
ت المسؤولة عن إدارة التنفیذ بشأن االلتزام بسیاسة الصندوق المعنیة بالمساواة بین الجنسین. وقدم مدیر السكرتاریة عضًوا جدیًدا ھي للھیئا

 السیدة صالحة دوباردزیك التي انضمت إلى السكرتاریة كمتخصصة أولى في مجال تغیر المناخ.

واستعدت السكرتاریة للجلسة الثامنة واألربعین  مدة المتبقیة من السنة المالیة.المجلس بأنشطة السكرتاریة في الالسكرتاریة أحاطت   .19
ة باریس للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ، وكذلك االجتماع األول للفریق العامل المخصص المعني باتفاقی

 2018وخططت السكرتاریة لحضور مؤتمر مستقبل التكیف  .2018مایو/أیار  10لى أبریل/نیسان إ 30المقرر عقده في بون في الفترة من 
، وستقوم بإجراء جلسات لمتابعة حوافظ المشروعات في 2018یونیو/حزیران  21إلى  18في مدینة كیب تاون بجنوب أفریقیا في الفترة من 

 شتي عمل بشأن التأھب. جنوب أفریقیا وفي كمبودیا، كما ستقوم بحضور ندوتین عبر اإلنترنت وور

 أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الخاص بأنشطة السكرتاریة. .20

 : تقریر ھیئة االعتماد6بند جدول األعمال رقم  

 استعراض ومراجعة طلبات االعتماد وإعادة االعتماد -أ

ي المرفق األول) تقریرا عن االجتماع السابع المدرجة ف عرض رئیس ھیئة االعتماد السید أنطونیو نافارا (إیطالیا، من األطراف .21
 ).AFB/B.28/4( 2018فبرایر/شباط  7 - 6والعشرین للھیئة الذي ُعقد في واشنطن العاصمة یومي 

بإحاطة المجلس علًما بأن السید دانیال نیلسون الذي انضم مؤخًرا إلى الھیئة قد شارك في اجتماع الھیئة رئیس ھیئة االعتماد بدأ   .22
وواصل إحاطة المجلس بالقرارات التي تم اتخاذھا في الفترة الفاصلة بین  بیرت كوبنز. ضًوا خبیًرا ألول مرة وقد حل محل السیدبوصفھ ع

) بوصفھ ھیئة وطنیة مسؤولة عن إدارة التنفیذ NABARDاالجتماعین للموافقة على إعادة اعتماد البنك الوطني للزراعة والتنمیة الریفیة (
، والصندوق االستئماني لحفظ )B.30-31/3) (القرار رقم: BAGRI، واعتماد بنك أغریكول النیجر ()B.30-31/8في الھند (القرار رقم: 

وقدم بعد  وبوتان على التوالي.) بوصفھما ھیئتین مسؤولتین عن التنفیذ في النیجر B.30-31/15) (القرار رقم: BTFECالبیئة في بوتان (
نفیذ لدى ذلك عرًضا عاًما لالتجاھات العامة في عملیة االعتماد وإعادة االعتماد، والتغطیة الجغرافیة للھیئات المعتمدة المسؤولة عن إدارة الت

 الصندوق، والھیئات التي قید االعتماد. 

 طلبًا لالعتماد.  12ھیئة مسؤولة عن إدارة التنفیذ، ویجري حالیًا استعراض  46اعتمد الصندوق حتى اآلن   .23

باإلضافة إلى استعراض الطلبات، ناقشت الھیئة طرق تحسین كفاءة عملیة االعتماد وفاعلیتھا. كما قامت باستعراض دلیل   .24
سؤولة عن إدارة عن التنفیذ؛ ویُطلق على ھذا الدلیل اآلن مذكرة إعالمیة، وقد تم إرفاقھ االستخدام من قبل السلطات المعنیة عند اختیار ھیئة م

وتمت مناقشة السؤال المعني بكیفیة التعامل مع الطلبات المجمدة، وتم رفع توصیة في ھذا الشأن إلى المجلس للنظر فیھا في  بتقریر الھیئة.
ین االعتبار في مسألة الھیئات المعتمدة المسؤولة عن إدارة التنفیذ التي لم تعد قائمة بعد بسبب وفي نھایة المطاف تم النظر بع االجتماع الحالي.

ع التغیرات المؤسسیة والقانونیة والتنظیمیة، وخلصت الھیئة إلى ضرورة قیام ھذه الھیئات بالسعي للحصول على اعتماد ولیس إعادة اعتماد م
  التعامل معھا على أساس كل حالة على حدة.

 النظر بعین التدبر في إجراءات إعادة االعتماد 

، اكتشفت الھیئة سبًال لتحسین فاعلیة عملیة االعتماد وكفاءتھا بناًء على الدروس المستفادة والخبرات (B.30/2)وفق القرار رقم  .25
برات المكتسبة والدروس المستفادة من قامت السكرتاریة، مع الھیئة، بإعداد تقریر حول الخوالمكتسبة، وقامت بصیاغة عدد من المقترحات. 
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، وتم عرض ذلك على لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في االجتماع الثاني والعشرین )AFB/EFC.22/4عملیة االعتماد (الوثیقة رقم: 
 لھا. 

األول في تقریر  ، أجرت الھیئة أیًضا مناقشات موسعة حول عملیة إعادة االعتماد، وتضمن المرفق(B.30/1)وفق القرار رقم  .26
 الھیئة عملیة مقترحة محدثة بشأن إعادة االعتماد لعرضھا على المجلس للنظر فیھا. 

في  2018مایو/أیار  23 - 22اختتم السید نافارا تقریره بإحاطة المجلس أنھ من المقرر عقد االجتماع الثامن والعشرین للھیئة في  .27
 في واشنطن العاصمة. 

 .مجلس إدارة صندوق التكیف علما بھذا التقریر أحاط .28

). AFB/B.31/4في الوثیقة رقم ( 1ممثلة السكرتاریة عملیة إعادة االعتماد المقترحة المحدثة التي وردت في المرفق  عرضت .29
االعتماد في اجتماعھ ادة إعسنوات مع إمكانیة التجدید. ووافق المجلس على عملیة  5مفعول االعتماد لمدة  إنھ یسريقائلة  وبدأت حدیثھا

الثاني والعشرین، وفي اجتماعھ الثالثین طلب من السكرتاریة وھیئة االعتماد النظر بعین االعتبار في إمكانیة تحسین ھذه اإلجراءات 
یة المحدثة الواردة وناقشت ھیئة االعتماد ھذا األمر في االجتماع السابع والعشرین لھا، واقترحت العمل والرجوع إلى المجلس في ھذا الشأن.

وشرحت ممثلة السكرتاریة التغییرات واإلضافات المقترحة على ھذه العملیة، وردت بعد ذلك على أسئلة من األعضاء،  في ھذا الملحق.
 اد.وأكدت، ضمن أمور أخرى، على ضرورة موافقة المجلس على أي تغییر في وضعیة أي ھیئة وفق العملیة الجدیدة المقترحة إلعادة االعتم

 عتماد.وتضمنت عملیة إعادة االعتماد الجدیدة مواعید نھائیة لتسھیل العملیة وتفادي الفجوة الكبرى بین انتھاء أجل االعتماد وإنجاز إعادة اال
تمدة"، "ھیئات مع فئات: 3المسؤولة عن إدارة التنفیذ ضمن  یمكن تصنیف وضعیة الھیئات االعتماد،وبالنظر بعین االعتبار في سیاسة إعادة 

) إعادة االعتماد المعتادة؛ 1( وستقوم السكرتاریة بإعداد النماذج الخاصة بما یلي: و"ھیئات تجري إعادة اعتمادھا"، و"ھیئات غیر معتمدة".
 من قبل.  للمناخ صندوق األخضرال ) إعادة االعتماد بوتیرة سریعة للھیئات التي اعتمدھا2(

، )(AFB/B.31/4ي خلصت إلیھا ھیئة االعتماد والمعلومات الواردة في الوثیقة رقم بعد النظر في المالحظات والتوصیات الت .30
مجلس إدارة صندوق التكیف الموافقة على عملیة إعادة االعتماد المحدثة على النحو المبین في المرفق األول من التقریر الخاص  قرر

 باالجتماع السابع والعشرین لھیئة االعتماد.

(Decision B.31/1) القرار رقم 

 : تقریر االجتماع الثاني والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج7جدول األعمال رقم بند 

لجنة استعراض  قدمت السیدة/ عایدة فیالسكو مونغوریا (إسبانیا، مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى)، نائبة رئیس .31
 ).AFB/PPRC.21/27المشروعات والبرامج، التقریر الخاص باللجنة (

ھیئات إدارة التنفیذ متعددة  عرض ھذا التقریر، تم اإلعراب عن الشواغل بشأن عدد من المقترحات المقدمة من بعض بعد  .32
وكان من المتوقع، على ضوء طبیعتھا، أن تتم المصادقة على مقترحات  األطراف التي إما لم تتم المصادقة علیھا أو الموافقة علیھا.

السكرتاریة بشأن كیفیة تعاملھا مع الجھات المقدمة للمقترحات لمساعدتھا في استیفاء مقترحات  ؤال إلىالتصورات المسبقة، وقد تم توجیھ س
ومن المتوقع أن یؤدي المزید من التعاون مع الجھات المقدمة للمقترحات إلى تحسین معدالت الموافقة والمصادقة، ما یعمل على  الصندوق.

 الضروري زیادة المستھدف الخاص بعدد التصورات المسبقة المراد المصادقة علیھا.  وفضًال عن ھذا، من تحسین صورة الصندوق.

في حین لم یكن مطلوبًا أن تكون مقترحات نھ إ قائًال استجابة لھذه الشواغل، شرح ممثل السكرتاریة عملیة االستعراض، وأفاد   .33
تستوفي الحد األدنى من المعلومات األساسیة حتى یتسنى التصورات المسبقة بھذا القدر من التفصیل الكبیر، كان من الضروري أن 
وأوضح أن المجلس قرر أن ھیئات إدارة التنفیذ متعددة  للمراجعین والقائمین بعملیة االستعراض فھم المقترح بوصفھ مشروع تكیف.

ورش عمل تدریبیة یتم عقدھا لصالح  وقد یكون ممكنًا دعوتھا للمشاركة في األطراف لن تكون مؤھلة للحصول على منح إعداد المشروعات.
یفیة الھیئات األخرى المسؤولة عن التنفیذ (ھیئات إدارة التنفیذ). وتتمثل إحدى الصعوبات التي واجھتھا الجھات المقدمة للمقترحات في شرح ك

 نماذج ذات الصلة لتسھیل العملیة. وناقشت السكرتاریة سبل تحسین ال امتثال المقترحات للسیاسیة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالصندوق.

لجنة استعراض  لدورة االستعراض في الفترة الفاصلة بین االجتماعین؛ لوحظ أنھ من الصعب بالنسبة ألعضاء بالنسبة  .34
السكرتاریة مقدورھم مناقشتھا مع زمالئھم، وقد كان ھناك اقتراح أن تقوم بالمشروعات عندما ال یكون  فيالمشروعات والبرامج إبداء الرأي 

وأفاد ممثل السكرتاریة أنھ من الممكن النظر في مدى  مكالمة ھاتفیة جماعیة للنظر في المقترحات في الفترة الفاصلة بین االجتماعین. بتنظیم
بھا، فإن  اورًدا على سؤال حول المنافع المشتركة للتكیف في المقترحات، أفاد أنھ في حین أن ھناك ترحیبً  إمكانیة تطبیق ھذه الفكرة.

وأفاد في معرض  عدم الموافقة على المقترح. السكرتاریة لم تتابعھا، ولم تأخذھا في الحسبان عند اتخاذ القرار بشأن رفع توصیة بالموافقة أو
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ي حین أن ف  إنھرده على استفسار حول عدد المشروعات اإلقلیمیة التي تم تصنیفھا باعتبار الھدف منھا ھو الحد من مخاطر الكوارث قائًال 
  السكرتاریة قامت بتصنیف المقترحات القطریة، فقد تُرك األمر للجھات المقدمة للمقترحات لتصنیف المشروعات والبرامج اإلقلیمیة.

وافق المجلس على القرارات التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعھا الثاني   .35
 والعشرین:

 جامایكا (معھد التخطیط في جامایكا) تغییر نواتج ومخرجات البرنامج والمؤشرات ذات الصلة: طلبأ) 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .36

القطاع الزراعي والمناطق الساحلیة على  تغییر النواتج والمخرجات والمؤشرات ذات الصلة لبرنامج "تعزیز قدرة الموافقة على )أ(
مجابھة األخطار لحمایة سبل كسب العیش وتحسین األمن الغذائي" بناء على طلب معھد التخطیط في جامایكا وحسبما ورد في 

 ؛ و(AFB/PPRC.22/4)المقترح المنقح الوارد في المرفق الخامس من الوثیقة رقم 

فاق بین المجلس ومعھد التخطیط في جامایكا إلظھار التغیرات التي تم إجراؤھا وفق الطلب من السكرتاریة صیاغة تعدیل لالت )ب(
 الفقرة الفرعیة (أ) أعاله. 

(Decision B.31/2) القرار رقم 

 السكرتاریة عن الفحص األولي/االستعراض الفني للمشروعات والبرامج المقدمة: القضایا المحددة أثناء عملیة االستعراض  ب) تقریر

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .37

دمج قائمتي المشروعات الجاھزة للتمویل بالنسبة للمقترحات اإلقلیمیة التي تمت الموافقة علیھا من الناحیة الفنیة في القرار  )أ(
، تخصیص مبلغ التمویل المؤقت لمقترحات المشروعات 2019ة المالیة من السن ا)، حتى یتسنى، بدءً 2، (ب) ([B.28/1]رقم 

، وتحدید (AFB/B.25/6/Rev.2)اإلقلیمیة من دون تمییز بین الفئتین اللتین تمت اإلشارة إلیھما في البدایة في الوثیقة رقم 
 التمویل الخاص بمقترحات المشروعات اإلقلیمیة على أساس مبدأ األولویة باألسبقیة؛ و

ملیون دوالر من أجل تمویل مقترحات المشروعات والبرامج  60تقدیم مبلغ قیمتھ  2019أن یدرج في برنامج عملھ للسنة المالیة  ) (ب
 اإلقلیمیة على النحو التالي:

ملیون دوالر أمریكي لتمویل مقترحات المشروعات والبرامج في فئتي المشروعات والبرامج اإلقلیمیة: فئة  59استخدام حتى  )1
 مالیین دوالر؛ و 5ملیون دوالر، والفئة األخرى تتطلب حتى  14تطلب حتى ت

حتى ملیون دوالر لتمویل طلبات منح إعداد المشروعات من أجل إعداد التصورات الخاصة بالمشروعات والبرامج اإلقلیمیة  )2
 أو الوثائق الكاملة للمشروعات والبرامج. 

(Decision B.31/3) القرار رقم 



 

 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج

 مشروعات وبرامج في بلدان منفردة 

 مقترحات التصورات

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة 

 مقترحات معتادة:

ع؛ و(تصور المشر المجتمعات المحلیة المجاورة للمناطق المناطق المحمیة في أرمینیاتعزیز قدرات التكیف المرتبطة باألرض في  أرمینیا:
 دوالر) 2,506,000؛ ARM/NIE/Forest/2017/1التابعة لوزارة حمایة الطبیعة في أرمینیا؛  وحدة تنفیذ المشروع البیئي

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

المصادقة على وثیقة تصّور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وحدة تنفیذ المشروع البیئي على الطلب المقدم  )أ(
 من فریق االستعراض الفني؛

المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى  تكلیف السكرتاریة بإحاطة وحدة تنفیذ المشروع البیئي بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض )ب(
 الوحدة، فضال عن المسائل التالیة:

یجب أن یقدم مقترح المشروع المكتمل إیضاًحا تفصیلیًا حول الصلة بین التكیف، أو بناء القدرة على المجابھة، وتركیب  )1
 سخانات الماء الشمسیة في العیادات الطبیة وریاض األطفال؛ 

لمكتمل المستفیدین منھ مصنفین حسب نوع الجنس وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة، وسیاسة یجب أن یحدد مقترح المشروع ا )2
المساواة بین الجنسین لدى الصندوق، ویشمل ذلك شرًحا حول كیف یمكن أن تعمل المنافع البیئیة واالجتماعیة المحددة على 

 تمكین المرأة من أسباب القوة؛ 

ت المحددة بالفعل، یجب أن یقدم مقترح المشروع المكتمل إیضاًحا تفصیلیًا حول كیف ستراتیجیات والسیاساعالوة على اإل )3
 یمكن أن یتوافق المشروع مع البرنامج الوطني الثالث لالتصال بشأن تغیر المناخ والمساھمة الوطنیة لجمھوریة أرمینیا؛ 

مصلحة جمیع أصحاب المصلحة یجب أن یوضح مقترح المشروع المكتمل كیف یمكن أن تتضمن مشاورات أصحاب ال )4
الرئیسیین والفئات المستضعفة، كما یجب أن یتضمن اعتبارات بشأن المساواة بین الجنسین وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة 

 وسیاسة المساواة بین الجنسین لدى الصندوق؛  

ضروري للمخاطر البیئیة واالجتماعیة، یجب أن یحدد مقترح المشروع المكتمل أنشطة المشروع، كما یجب أن یقدم التقییم ال )5
خذ في الحسبان تدبیر إدارتھا أو التخفیف منھا، ویشمل ذلك اعتبارات المساواة بین الجنسین لجمیع األنشطة التي تم األمع 

 تحدیدھا بصورة تامة وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة وسیاسة المساواة بین الجنسین لدى الصندوق؛ 

 ألف دوالر؛ 30حة إعداد المشروع بمبلغ الموافقة على من )ج(

 یُطلب من وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أرمینیا؛ )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.31/4) القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف 

(تصور  تحسین قدرات التكیف لدى شرائح السكان المستضعفین والذین یعانون من انعدام األمن الغذائي في المناطق المنخفضة في لیسوتو لیسوتو:
 )اتدوالر 9,801,608؛ LSO/MIE/Food/2018/1المشروع؛ برنامج األغذیة العالمي؛ 
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 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،   .39

على طلب فریق االستعراض  المصادقة على تصّور المشروع حسبما وردت اإلیضاحات بشأنھ في رد برنامج األغذیة العالمي  )أ(
 الفني؛

تكلیف السكرتاریة بإحاطة برنامج األغذیة العالمي بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى  )ب(
 البرنامج، فضال عن المالحظات التالیة:

یجب أن یناقش المقترح بمزید من التفصیل، في مرحلة مقترح المشروع المكتمل، كیف یعمل المشروع على تمكین  )1
المتمایز بشأن المساواة بین  جإعداد النھالمرأة من أسباب القوة والحد من قابلیتھا للتأثر بمخاطر المناخ، باإلضافة إلى 

 . الجنسین لغرض إنشاء األصول وأنشطة تولید الدخل

المشروعات الفرعیة غیر المحددة لھ ما یبرره، فمن المطلوب وجود خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة  بافتراض أن استخدام  )2
على مستوى المشروع بأكملھ، وذلك لتقدیم إطار لجمیع الجوانب البیئیة، ومن الواجب على الھیئة المسؤولة عن إدارة التنفیذ 

دارة البیئیة واالجتماعیة من المقبول استخدام أدوات أنظمة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لدى أن توضح أنھ وفق إطار خطة اإل
  ة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة؛ الھیئة المسؤولة عن إدارة التنفیذ، وأنھا جمیعًا تستوفي جمیع متطلبات خط

مكتمل سیكون لزاًما على الھیئة المسؤولة عن على الرغم من أن تصنیف المشروع یتسم بالكفایة، ففي مقترح المشروع ال )3
 إدارة التنفیذ أن تقدم مبررات تستند إلى المخاطر وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة؛ 

  الفرعیة (ب) إلى حكومة لیسوتو؛  یُطلب من برنامج األغذیة العالمي نقل المالحظات الواردة في الفقرة )ج(

غذیة العالمي، على تقدیم مقترح مشروع مكتمل یتناول المالحظات المشار إلیھا في تشجیع حكومة لیسوتو، من خالل برنامج األ )د(
 الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.31/5) القرار رقم 

البرنامج الوطني لرأس المال الطبیعي لالستفادة من البنیة التحتیة اإلیكولوجیة القادرة على مجابھة األخطار من أجل التكیف  موزامبیق:
 المناخ لدى المدن والمجتمعات المحلیة وعلى مستوى الصناعات مع تمویل مختلط ورائدات ورواد مشروعات من الشبابالمنھجي مع تغیر 

 دوالر) 9,999,400؛ MOZ/MIE/Infr/2018/1/P؛ البنك األفریقي للتنمیة(تصور المشروع؛ 

 ارة صندوق التكیف:مجلس إد قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .40

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

حظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ اقتراح أن یقوم البنك األفریقي للتنمیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المال
 قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

 یتعین أن یقیم ویصف المقترح بوضوح المخاطر المناخیة التي تھدد مقاطعتي نیاسا وكابو دیلغادو.  )1

ومنافع التكیف المتوقعة لھذا المشروع، مع بناء على ھذا التقییم، یجب أن یتیح المقترح نطاقًا مقترًحا لإلجراءات التدخلیة  )2
 لیة التكالیف الخاصة بھا. اعإیضاح ف

مشاركة القطاع الخاص وریادة األعمال، وكیف أن التمویل المختلط  یجب أن یشرح المقترح على نحو أفضل التركیز على )3
 سیكون متوافقًا مع التكلفة الكاملة لمبررات التكیف الخاصة بالصندوق؛ 

ضح المقترح التزامات حكومة موزامبیق بتوافق الترتیبات المؤسسیة المقترحة من أجل إدارة شبكات البنیة التحتیة یجب أن یو )4
اإلیكولوجیة القادرة على المجابھة مع دور المؤسسات الحكومیة القائمة التي تدیر شبكات المناطق المحمیة والقطاعات 

 تاجیة التي تغطیھا ھذه الشبكات؛ اإلن

 ساواة بین الجنسین لدى الصندوق؛ ضمن المقترح االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة وسیاسة المیجب أن ی )5
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 یُطلب من البنك األفریقي للتنمیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة موزامبیق. )ج(

(Decision B.31/6) القرار رقم 

البنك األفریقي (تصور المشروع؛  شبھ الحضریة على التكیف مع تغیر المناختعزیز قدرة البلدات الصغیرة والمجتمعات المحلیة  أوغندا: 
 دوالر أمریكي) 2,249,000؛ (UGA/MIE/Water/2018/1؛ للتنمیة

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

بشأنھا في رد البنك األفریقي للتنمیة على  شروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردةعدم المصادقة على وثیقة التصور المسبق للم )أ(
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم البنك األفریقي للتنمیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض  )ب(
 ، فضال عن المسائل التالیة:المرفقة ببالغ قرار المجلس

یجب أن یضفي المقترح المزید من الوضوح عن التمییز بین المنافع االجتماعیة المقررة والمنافع االقتصادیة،  )1
وعند القیام بذلك، یجب توضیح مبررات مشاتل األشجار التجاریة المقترحة مع تقدیم المزید من اإلیضاح حول التدریب 

  نشطة األعمال؛المجتمعي المقترح لبدء أ

 ًال من حیث التكلفة؛ اعإلى أن یكون المشروع المقترح فالمختاران یجب أن یوضح المقترح لماذا یؤدي النھج والنطاق  )2

التي یتعین على  یجب أن یحدد المقترح أكواد (قوانین) وتراخیص البناء وتصاریح اإلنشاءات والتفویضات ذات الصلة، إلخ، )3
ة البیئیة واالجتماعیة بھا، إن كان منطبقًا، بھدف استیفاء المعاییر الفنیة الوطنیة وفق السیاس المشروع المقترح أن یلتزم

  للصندوق؛ 

یجب على الجھة المقدمة للمقترح استكمال ھذه الجدول لتحدید اآلثار والمخاطر البیئیة واالجتماعیة على نحو صحیح،  )4
 ئي للمخاطر وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق؛ وتضمین تصنیف لفئة المشروع بناء على التقییم المبد

 یُطلب من البنك األفریقي للتنمیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أوغندا. )ج(

(Decision B.31/7) القرار رقم 

 مقترحات مكتملة 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة 

 مقترحات صغیرة الحجم:

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

 

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

المشروع حسبما وردت اإلیضاحات بشأنھا في رد الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة  الموافقة على وثیقة  )أ(
 بمیكرونیزیا على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

لتنفیذ المشروع حسب طلب الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة دوالر ألف  970الموافقة على تمویل قدره  )ب(
 میكرونیزیا؛ ب

تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع الصندوق االستئماني للحفاظ على البیئة بمیكرونیزیا بوصفھ الھیئة الوطنیة  )ج(
 المسؤولة عن تنفیذ المشروع.
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(Decision B.31/8) القرار رقم 

 مقترحات معتادة:

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

 لتكیف:مجلس إدارة صندوق ا قرربعد النظر في تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،   .43

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

 وزارة المالیة وإدارة االقتصاد؛دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب  2,999,125الموافقة على تمویل قدره  )ب(

اریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع وزارة المالیة وإدارة االقتصاد بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ تكلیف السكرت )ج(
 المشروع.

(Decision B.31/9) القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

 مقترحات معتادة:

وأنظمة الطاقة الكھرومائیة في مستجمع میاه توتشي بیالتون، مع إكوادور: زیادة القدرة التكیفیة للمجتمعات المحلیة واألنظمة اإلیكولوجیة 
(وثیقة المشروع  التركیز على التكیف القائم على النظم اإلیكولوجیة والمجتمعات المحلیة، وعلى اإلدارة التكیفیة المتكاملة لمستجمعات المیاه

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

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

عدم الموافقة على وثیقة مقترح المشروع المكتمل، كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد بنك التنمیة ألمریكا  )أ(
 راض الفني؛الالتینیة على الطلب المقدم من فریق االستع

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

یجب أن یوضح المقترح على نحو أفضل كیف تم اختیار وتحدید مناطق الترمیم ذات األولویة من أجل أنشطة   )1
 صون الغابات، مع مراعاة سبل كسب عیش المجتمعات المحلیة األكثر ضعفًا؛ 

  نموذج المالي لصندوق االستثمار؛ یجب أن یعزز المقترح الوصف الخاص باستدامة المشروع وال )2

 لدى الصندوق؛  ضمن المقترح االمتثال التام للسیاسة البیئیة واالجتماعیةیجب أن ی )3

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

(Decision B.31/10) القرار رقم 

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

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

على الطلب  بنك غرب أفریقیا للتنمیةعدم الموافقة على وثیقة المشروع حسبما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد  )أ(
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛
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ر المالحظات الواردة في وثیقة اقتراح أن یقوم بنك غرب أفریقیا للتنمیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبا )ب(
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

وفي  تحدیدھایضمن المقترح االتساق في وثیقة المشروع بأكملھا في جمیع المخاطر التي یتم  من الضروري أن )1
ومن  قسریة أو الحد منھا.التوطین الادة عإنتائج تقییم المخاطر واآلثار؛ وعلى وجھ الخصوص، بالنسبة لمبدأ تفادي 

 األقسام ذات الصلة في وثیقة المشروع بأكملھا من أجل تحقیق االتساق؛ على تحدیث المقترح  یعملالضروري أن 

 یجب أن یصف المقترح كیف یستوفي المشروع األكواد والمعاییر الدولیة المحددة، إن كان ذلك ذا صلة باألمر؛  )2

یجب أن یقدم المقترح معلومات تفصیلیة عن التدابیر المعمول بھا لتحدید ومعالجة المخاطر البیئیة واالجتماعیة للمشروعات  )3
 الفرعیة غیر المحددة وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة وسیاسة المساواة بین الجنسین لدى الصندوق؛  

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

(Decision B.31/11) القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

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

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

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

تكلیف السكرتاریة بإحاطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة  )ب(
 عن المسائل التالیة:ببالغ قرار المجلس إلى البرنامج، فضال 

 یجب أن یوضح المقترح الصلة بین األنشطة المقترحة وتحسین سبل كسب العیش وتنمیة السیاحة البیئیة؛  )1

یجب أن یضمن المقترح التحدید واالتفاق الواضح بشأن تمویل اإلجراءات التدخلیة المعنیة بتشغیل وصیانة جمیع البنى  )2
 والمسؤولیة عن ذلك؛  ،التحتیة

یوضح المقترح إذا ما كان من الممكن أن یكون ھذا المشروع فرصة لدعم سبل كسب العیش وكیف، وذلك من خالل یجب أن  )3
خلق فرص العمل في مجاالت تصمیم وإنشاء وصیانة المنازل القادرة على المجابھة والصمود، ومرافق المیاه والصرف 

 الصحي لصالح التجمعات (الكمیونات) األخرى؛ 

سیما مقترح المشاورات التي تم عقدھا واألدلة والشواھد على ذلك فیما یخص المستفیدین من المشروع، ال یجب أن یوضح ال )4
  على مستوى المجتمع المحلي؛ 

یجب أن یضمن المقترح أن عملیة تحدید وإدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة الخاصة بتدابیر التكیف المحددة موضحة على  )5
لى البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمشروع، ویشمل ذلك توزیع األدوار الخاصة بترتیبات التنفیذ عنحو جلي في خطة اإلدارة 
 نحو یتسم بالكفاءة والكفایة؛ 

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

(Decision B.31/12) القرار رقم 

زیادة قدرة المجتمعات المحلیة على مجابھة تغیر المناخ من خالل ریادة األعمال من جانب الشباب واإلدارة المتكاملة للموارد  الكامیرون:
 دوالر) 9,982,000؛ CAM/MIE/Rural/2018/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ الطبیعیة 
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 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرري تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا، بعد النظر ف .47

 اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ كما تكملھا عدم الموافقة على وثیقة المقترح المكتملة )أ(

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

(إدارة األراضي والموارد  1.2یجب أن یوضح مقترح المشروع مركز/طبیعة األنشطة في إطار المخرجات  )1
(تأسیس صندوق استثمار وإدارتھ لالستثمار في األنشطة الحراجیة  3.1لمناخ) والطبیعیة لزیادة القدرة على مجابھة تغیر ا

 الزراعیة المستدامة ومشروعات الطاقة المتجددة من أجل الشباب والشرائح المھمشة)، وكیفیة تحقیق ذلك. 

وب األصلیة، والمشردون یجب أن یقدم المقترح بیانات مبوبة حسب المستفیدین قبل الموافقة علیھ (النساء، والشباب، والشع )2
 داخلیا)؛ 

إلى أدلة وشواھد، ویشمل ذلك اآلثار السلبیة بالنسبة للموائل  من الضروري أن یوضح المقترح أن تحدید المخاطر یستند  )3
 الطبیعیة؛ 

 عندما یكون من المتوقع أن یتأتى من إجراءات التكیف منافع تخفیف، من الضروري اإلشارة إلى ذلك في المقترح؛  )4

ن الضروري أن یوضح المقترح أنشطة المشروع في إجراءات التقییم البیئي والمناخي لدى الصندوق الدولي للتنمیة م  )5
بین فیما الزراعیة في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة، نظًرا ألن تصمیم المشروع فیما یبدو قد تم تعدیلھ بصورة جوھریة 

 مالیین دوالر؛  4شاء صندوق استثمار بقیمة االستعراض المبدئي واالستعراض النھائي بإن

كما یجب أن یستند  من الضروري أن یوضح المقترح توافق خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة مع تصمیم المشروع المعدل. )6
یة إلى مخاطر السیاسة البیئیة واالجتماعیة التي تم تحدیدھا، إضافة إلى التوافق مع المبادئ الخمسة عشر للسیاسة البیئ

 واالجتماعیة؛ 

من الضروري أن ینقح المقترح خانة بیانات الموازنة ویدرجھا لتقدیم بیانات حول المجموع الفرعي لألنشطة فیما یتعلق  )7
عالوة على ذلك، فإن  بمصروفات التشغیل المقدرة، والعقود من الباطن، والخبراء الوطنیین، باإلضافة إلى أمور أخرى.

ازنة ونفقات (موازنة المشروع) ینقصھا إیضاحات تفصیلیة بشأن المو 19نة لھا في الجدول األنشطة التي تم وضع مواز
 مخططة بتسلسل زمني؛ 

 ع الجداول لضمان وضوحھا وصحتھا؛ یجب مراجعة جمی )8

یُطلب من الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة  )ج(
 الكامیرون.

(Decision B.31/13) القرار رقم 

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

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

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

 صندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ ال دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب 9,999,660على تمویل قدره  الموافقة )ب(

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعي بصفتھ ھیئة إدارة التنفیذ متعددة  الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع )ج(
الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة على  زاًما من جانباألطراف المعنیة بھذا المشروع. وینبغي أن تشمل ھذه االتفاقیة الت

 النحو التالي: 
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الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاص بھ والنظام الخاص بالھیئة  سیطبق )1
تم وضع خطة شاملة المنفذة بصورة تامة، بحیث تتم تغطیة جمیع األنشطة الممولة من صندوق التكیف، وفي الوقت نفسھ ی

لإلدارة البیئیة واالجتماعیة من خاللھا یحدد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة متطلبات امتثال كل نشاط للسیاسة البیئیة 
  معوقات وقیود ال یمكن تجاوزھا؛  واالجتماعیة لصندوق التكیف، وتوثیق أي

الدولي للتنمیة الزراعیة أعمال المراجعة الخارجیة  بخالف أعمال المراجعة المطلوبة بصورة دوریة، سینظم الصندوق )2
المستقلة السنویة ألداء المشروع فیما یتعلق باالمتثال لإلجراءات الوقائیة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بصندوق التكیف من 

سابق، ستتضمن أعمال وباإلضافة إلى األداء ال جانب مكتب مراجعة خاص لدیھ درایة ومعرفة بالسیاسة البیئیة واالجتماعیة.
المراجعة خطة عمل سنویة للسنة القادمة وتدابیر اإلجراءات الوقائیة البیئیة واالجتماعیة التي قامت الھیئة المسؤولة عن إدارة 

ویُشترط اعتماد التوصیات الواردة في تقریر المراجعة لصرف األموال بعد تقدیم تقریر أداء المشروع  التنفیذ بتضمینھا.
 ة علیھ. والموافق

(Decision B.31/14) القرار رقم 

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

 )ادوالر 4,495,235؛ MNG/MIE/DRR/2017/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛  

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

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

تكلیف السكرتاریة بإحاطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة  )ب(
 لمجلس إلى البرنامج، فضال عن المسائل التالیة:ببالغ قرار ا

یجب أن یضمن المقترح أنھ بالنسبة لتدابیر التكیف المحددة من الضروري تحدید عملیة إدارة وتحدید المخاطر  )1
البیئیة واالجتماعیة بوضوح في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالمشروع، ویشمل ذلك توزیع األدوار الخاصة 

 تیبات التنفیذ على نحو یتسم بالكفاءة والكفایة وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف؛ أو بتر

بدًال من ذلك، یجب القیام بتصمیم أنشطة المشروع على نحو یكون من الممكن معھ تحدید المخاطر البیئیة واالجتماعیة  )2
 ئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف؛ البی بصورة شاملة وصیاغة أي تدابیر إدارة مطلوبة وفق السیاسة

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

(Decision B.31/15) القرار رقم 

 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة

 مقترحات التصورات المسبقة 

 إدارة التنفیذ متعددة األطرافمقترحات مقدمة من ھیئات  

اإلدارة المتكاملة لمخاطر الفیضانات العابرة للحدود على نحو یتسم بالقدرة  والجبل األسود: ،ألبانیا، جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة
دة اإلنمائي؛ (التصور السابق للمشروع؛ برنامج األمم المتح على الصمود والمجابھة في حوض نھر درین في غرب البلقان

EE/MIE/DRR/2018/PPC/1 ادوالر 9,927,750؛( 

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

المصادقة على المقترح السابق لوضع تصور المشروع كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد برنامج األمم  )أ(
 اإلنمائي على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛المتحدة 



AFB/B.31/8 

 

8 

تعراض المرفقة ببالغ قرار تكلیف السكرتاریة بإحاطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمالحظات الواردة في وثیقة االس )ب(
 ، فضال عن المسائل التالیة:المجلس

وى اإلجراءات التدخلیة المقترحة لتفادي م وثیقة تصور المشروع على نحو أفضل نطاق وجدقیّ من الضروري أن تُ  )1
 أي مخاطر تتمثل في وضع أھداف مفرطة في الطموح؛ 

عن كیفیة اعتماد نتائج المشروع على النتائج الرئیسیة  من الضروري أن تتضمن وثیقة تصور المشروع المزید من المعلومات )2
لتعاون العابر للحدود واإلدارة المتكاملة للموارد المائیة ذات الصلة لمشروع صندوق البیئة العالمیة الذي حمل عنوان "تمكین ا

 في المنطقة الممتدة لحوض نھر درین"؛ 

وثیقة تصور المشروع مخاطر التعویل بین مشروع صندوق البیئة العالمیة والمشروع المقترح (أي تُقیّم من الضروري أن  )3
 اعتماد كل منھما على اآلخر)؛ 

ور المشروع على خبرات وتجارب المشروع الذي یسانده صندوق البیئة العالمیة بعنوان من الضروري أن تستند وثیقة تص )4
 ھیدرومورفولوجیا حوض نھر الدانوب وترمیم النھر"؛"

یجب أن تتضمن وثیقة تصور المشروع المزید من الوصف التفصیلي للنھج المتبع إزاء أخطار الفیضانات ونمذجة المخاطر،  )5
 لتي ستتم االستعانة بھا ومبررات الخیارات التي یتم اللجوء إلیھا؛ ویشمل ذلك السیناریوھات ا

 تحدید المفاھیم وتصور المشروع؛  لیة التكالیف الخاصة بالمشروع في مرحلةاعیجب إیضاح ف )6

یجب أن تقدم وثیقة تصور المشروع مكونًا یتناول إدارة المعارف والتعلم لحصر ونشر نتائج المشروع، وبالتالي یجب أن  )7
 ج أو المخرجات المتوقعة للمشروع.عكس األنشطة في النواتتن

الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات كل من  )ج(
 وسالفیة السابقة، والجبل األسود؛ ألبانیا، وجمھوریة مقدونیا الیوغ

والجبل األسود، من خالل برنامج األمم  ،یة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقةتشجیع حكومات كل من ألبانیا، وجمھور )د(
 المتحدة اإلنمائي، على تقدیم تصور لمشروع یتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة (ب) أعاله.

(Decision B.31/16) القرار رقم 

من خالل إصالح األراضي المتدھورة في منطقة المحیط زیادة القدرة على الصمود والمجابھة في مواجھة التغیرات المناخیة  بلیز وغواتیماال:
 )ادوالر 10,009,125؛ LAC/MIE/DRR/2018/PPC/1؛ برنامج األمم المتحدة للبیئة؛ األطلنطي في أمریكا الوسطى

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

المقترح السابق لوضع تصور المشروع كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد برنامج األمم  عدم المصادقة على  )أ(
 المتحدة للبیئة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

ة اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة للبیئة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیق )ب(
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

ضرورة شرح أسباب اتخاذ النھج اإلقلیمي مع تقدیم المبررات لقصر المشروع على بلدین اثنین فقط من البلدان   )1
 الثالثة التي تتشارك في القضایا نفسھا والمجتمعات المحلیة المستھدفة في منطقة المشروع؛ 

 وصیف طبیعة ونطاق اإلجراءات التدخلیة المقترحة على نحو أفضل لتقییم منافع التكیف؛ ضرورة ت )2

من الضروري أن توضح وثیقة التصور المسبق للمشروع كیف یمكن أن یحقق المشرع منافع تكیف للمجتمعات المحلیة،  )3
 ا من أخطار المناخ؛ وویشمل ذلك من خالل تحسین سبل الكسب العیش لھا، أو حمایة الموائل الطبیعیة لدیھ

 إلثراء تصمیم المشروع.یجب أن یوضح المقترح مستوى المشاورات التي تم القیام بھا  )4
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 ب) إلى حكومتي بلیز وغواتیماال.یُطلب من برنامج األمم المتحدة للبیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة ( )ج(

(Decision B.31/17) القرار رقم 

المنظمة العالمیة  تعزیز قدرات التكیف لدى المجتمعات المحلیة في منطقة األندیز (وثیقة التصور المسبق للمشروع؛ شیلي وكولومبیا وبیرو:
 دوالر) 7,398,000؛ LAC/MIE/DRR/2018/2لألرصاد الجویة)؛ 

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

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

قة ببالغ تكلیف السكرتاریة بإحاطة المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرف )ب(
 قرار المجلس إلى المنظمة، فضال عن المالحظات التالیة:

في مرحلة تحدید المفاھیم وتصور المشروع، یجب أن تشرح الجھة المقدمة للمقترح معلومات بشأن االتفاقیة  )1
ى ھذه اآللیة أو الموجودة بالفعل أو المزمع توقیعھا الستضافة آلیة تبادل البیانات اإلقلیمیة عل المدى الطویل والحفاظ عل

 إدراج مثل ھذه المعلومات؛ و

حول المشاورات التي تمت على مستوى المجتمع المحلي مع دمج وأخذ في الحسبان  في ھذه المرحلة، یجب تقدیم معلومات )2
 .االعتبارات المتأتیة من الشرائح األشد ضعفًا، ومن بینھم السكان األصلیون، والنساء والشباب، إن أمكن ذلك

 ؛ادوالر 19,980ة على منحة إعداد المشروع بمبلغ الموافق )ج(

ى حكومات شیلي وكولومبیا یُطلب من المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إل )د(
 وبیرو؛ 

لمشروع یتناول تشجیع حكومات شیلي وكولومبیا وبیرو، من خالل المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، على تقدیم تصور  )ه(
 أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.31/18) القرار رقم 

 مقترحات التصورات 

 المقترحات المقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة 

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

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

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على المصادقة على وثیقة تصور المشروع، حسبما تكملھا  )أ(
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

تكلیف السكرتاریة بإحاطة بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار  )ب(
 فضال عن المسائل التالیة: ،المجلس

دم مقترح المشروع المكتمل المزید من المعلومات حول كیف أن إعادة تخصیص المناطق المعرضة یجب أن یق )1
 للفیضانات من شأنھ زیادة القدرة على التكیّف لدى المجتمعات المحلیة التي تعیش حول ھذه المناطق؛ 

 العدد المتوقع من المستفیدین؛  یجب أن یقدم مقترح المشروع المكتمل عرًضا أكثر تفصیًال عن المنافع المتوقعة، وتشمل )2
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یجب أن یشرح مقترح المشروع المكتمل بمزید من االستفاضة فاعلیة تكالیف اإلجراءات التدخلیة المقترحة، ویشمل ذلك من  )3
 خالل النھج اإلقلیمي؛ 

 یجب أن یحدد مقترح المشروع المكتمل جمیع المعاییر الفنیة الوطنیة ذات الصلة بالمشروع؛  )4

ح مقترح المشروع المكتمل بمزید من االستفاضة كیف یمكن معالجة العوامل غیر المناخیة، التي قد تعرض یجب أن یشر )5
 نواتج أو استدامة المشروع لألخطار، من خالل مبادرات متوازنة، ویشمل ذلك العوامل البیئیة والبشریة؛ 

منھجیة  عفة واعتبارات المساواة بین الجنسینفي مقترح المشروع، یجب أن تكون جمیع المشاورات الخاصة بالفئات المستض )6
  ت ذات الصلة في تصمیم المقترح؛ وموثقة، ویجب إیضاح المدخال

یجب أن یضمن مقترح المشروع المكتمل أن األنشطة المقترحة قد تم تقییمھا بھدف معرفة المخاطر البیئیة واالجتماعیة  )7
 ترحة وفق السیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق. المحتملة الخاصة بھا، وتدابیر التخفیف الكافیة المق

 دوالر؛ألف  100الموافقة على طلب منحة إعداد المشروع بمبلغ  )ج(

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

خالل بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة، على تقدیم وثیقة مكتملة لمقترح  حكومتي األرجنتین وأوروغواي، من تشجیع )ه(
 المشروع تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

(Decision B.31/19) القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

إدارة الفیضانات والجفاف واإلنذار المبكر لتعزیز التكیف مع تغیر المناخ في دمج  وكوت دیفوار وغانا ومالي وتوغو: بنن وبوركینا فاصو
 دوالر) 7,920,000؛ AFR/MIE/DRR/2017/2(وثیقة تصور المشروع؛ المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة؛  فولتانھر  حوض

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

المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  )أ(
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

لمرفقة ببالغ تكلیف السكرتاریة بإحاطة المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض ا )ب(
 قرار المجلس إلى الوحدة، فضال عن المسائل التالیة:

یجب أن یولي مقترح المشروع المكتمل اھتماًما خاًصا للطبیعة المتأثرة بالفیضانات للنظام اإلیكولوجي على طول  )1
 اعام اار ذلك ھدفضفاف نھر فولتا، ویحدد على نحو صریح صیانة الدورة الھیدرولوجیة الطبیعیة لنظام نھر فولتا باعتب

 للمشروع یتمثل في تخفیف وإدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة؛ و 

یجب أن یقدم مقترح المشروع المكتمل معلومات إضافیة حول تكالیف استدامة إنجازات المشروع (تكالیف صیانة نظام  )2
یفوار وغانا ومالي وتوغو بضمان استدامة وكوت د اإلنذار المبّكر) بمجرد استكمالھ، مع التزام حكومات بنن وبوركینا فاصو

  ى.ھذه اإلنجازات بغض النظر عن توفر موارد التمویل األخر

 دوالر؛ ألف 80الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  )ج(

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

میة لألرصاد تشجیع حكومات بنن وبوركینا فاصو وكوت دیفوار وغانا ومالي وتوغو على القیام من خالل المنظمة العال )ه(
 الجویة بتقدیم مقترح المشروع المكتمل.



AFB/B.31/8 

 

11 

(Decision B.31/20) القرار رقم 

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

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

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

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

ستراتیجیات مكانیة/تخطیط استخدام (استغالل) األراضي على إمقترح كیف سیرتبط إعداد یجب أن یوضح ال )1
 ھناك أي تنسیق بین البلدین؛ وما إذا كان مستوى المنطقة بالتخطیط الوطني، 

لمجتمع یجب أن یقدم المقترح معلومات أكثر تفصیًال حول كیفیة تنفیذ المشروعات على نطاقین مختلفین (بین المناطق مقابل ا  )2
 المحلي)، وما ھي المنافع المتأتیة من وجود مبادرات لھا مثل ھذه النطاقات المختلفة في مشروع واحد؛ 

وتقییًما واقعیًا لدور ھذه التحالف  ،یجب أن یقدم المقترح معلومات أكثر تفصیًال حول إنشاء "تحالف للقطاع الخاص" )3
 والتوقعات المرجوة؛ 

 اختیارات االستشاریین والشركات؛ تخطیط القیام ب یجب أن یوضح المقترح كیف یتم )4

المقترح على نحو جلي الروابط وعناصر تضافر الجھود مع جمیع المشروعات أو البرامج ذات الصلة التي  یجب أن یوضح )5
 یُحتمل أن تتداخل، كما یجب أن یوضح كیف تمت االستفادة من الخبرات المستقاة من إجراءات تدخلیة مماثلة نُفذت في

 المنطقة للتأثیر على تصمیم المشروع؛ 

 ألف دوالر؛  100د المشروع بمبلغ عدم الموافقة على منحة إعدا )ج(

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

(Decision B.31/21) القرار رقم 

 

 مقترحات مكتملة

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة 

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

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

عدم الموافقة على وثیقة المشروع، كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على الطلب  )أ(
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

 الفنیین (المھندسین ومدربي المھندسین) في برامج التدریب؛ الموظفین یجب أن یوضح المقترح كیفیة دمج   )1
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 جب أن یعرض تحلیل أصحاب المصلحة على نحو أكثر وضوًحا كیفیة مشاركة الفئات المستضعفة في المشاورات في شیلي؛ ی )2

یجب أن یحدد المقترح مخاطر األضرار البیئیة واالجتماعیة غیر الضروریة وفقا للسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق  )3
الشواھد لتقییمات األثر لتلك المبادئ التي تم على أساسھا تحدید لة وستنتاجات القائمة على األدالتكیف، وأن یعرض اال

 على نحو یتناسب مع ھذه المخاطر. دارة أو التخفیف وفقا لذلكالمخاطر، وصیاغة تدابیر اإل

لبیئیة یجب أن یدرج المقترح ترتیبات التنفیذ المتعلقة بتدابیر اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الالزمة لاللتزام بالسیاسة ا )4
 ة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة؛ واالجتماعیة، بحیث یعكس خطة موحدة ومتكامل

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

(Decision B.31/22) 

 نطاق تطبیق التكلفة الكاملة لمعاییر مبررات التكیف تحدیث بشأن

مجلس إدارة صندوق التكیف مطالبة السكرتاریة  قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتھا،  .57
) التي تم تنقیحھا وفق خطة تنفیذ AFB/PPRC.22/25بإعداد تحلیل خاص بالتكلفة الكاملة لمعاییر مبررات التكیف (الوثیقة رقم: 

وجھات نظر بخذ في االعتبار األ، مع (AFB/B.31/5/Rev.1)واردة في المرفق األول بالوثیقة رقم ستراتیجیة متوسطة األجل الاإل
للجنة استعراض المشروعات  حكومات البلدان النامیة وأصحاب المصلحة المعنیین لدى صندوق التكیف بشأن ھذه القضیة، وتقدیم ھذا التحلیل

 والبرامج في اجتماعھا الرابع والعشرین. 

(Decision B.31/23) القرار رقم 
 

 یة تكالیف خیارات ترتیب أنشطة التعلم وتقییم األثر فیما بعد التنفیذ بالنسبة لمشروعات وبرامج صندوق التكیّف. اعلف 

لیة تكالیف خیارات ترتیب أنشطة التعلم وتقییم األثر فیما بعد التنفیذ بالنسبة لمشروعات وبرامج اعأثناء عرض التوصیة الخاصة بف .58
ف، أشار نائب رئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج إلى أنھ بعد التشاور مع رئیس ونائب رئیس لجنة األخالقیات صندوق التكیّ 

) قد PPRC.22/23والشؤون المالیة ورئیس ونائب رئیس مجلس إدارة صندوق التكیّف، تم االتفاق على أن الفقرة (ج) من التوصیة رقم (
  انتفى الغرض منھا.

لى تعلیقات وتوصیات لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن الخیارین الواردین في الوثیقة رقم بعد االطالع ع .59
)AFB/PPRC.22/26،مجلس إدارة صندوق  قرر ) بشأن إجراء تقییمات الحقة لمشروعات وبرامج صندوق التكیف التي تم استكمالھا

 التكیّف: 

عي للتقییم الفني لدى صندوق التكیف بمجرد تفعیل دوره، الذي سیقوم بعد ذلك (أ) إحالة تقییم ھذین الخیارین إلى الفریق المرج
 بالرجوع إلى مجلس إدارة صندوق التكیّف فیما یخص الخیار المفضل لھ؛ و 

 لجنة استعراض المشروعات والبرامج.  (ب) مطالبة الفریق المرجعي للتقییم الفني أن یأخذ في الحسبان النقاش الوارد أعاله في

(Decision B.31/24) قرار ال  

 والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة: تقریر عن االجتماع الثاني 8بند جدول األعمال رقم  

غولدمان (السوید، البلدان المدرجة في المرفق األول)، رئیسة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة، -قدمت السیدة توف زیترستروم  .60
 ).AFB/EFC.22/10تقریر اللجنة (

توصیات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة والنقاش الذي تم خالل العرض اإلیضاحي الحالي للتقریر، وافق المجلس بناء على   .61
 على القرارات التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا اللجنة في اجتماعھا الثاني والعشرین.
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 آثار إیجاد وظیفة التقییم (شعبة التقییم) لدى صندوق التكیف  -أ

شواغل ومخاوف بشأن أدوار مجلس إدارة صندوق التكیف، ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة، ولجنة استعراض تمت إثارة  .62
ورد ممثل عن  ).AF-TERGالمشروعات والبرامج في أعمال اإلشراف الخاصة بالفریق المرجعي للتقییم الفني لدى صندوق التكیف (

أن االستقاللیة كان لھا أھمیة بالغة بالنسبة للفریق المرجعي وأعمال التقییم التي تم القیام السكرتاریة على ھذه المخاوف والشواغل، وشدد على 
الفریق بإجراء دراسات، وكان ھذا  یف الفریق المرجعي للتقییم الفنيواتسم دور مجلس إدارة صندوق التكیف بالوضوح: بمقدوره تكل بھا.

ان ال بد لھ أن یتمتع باستقاللیة للقیام بعملھ دون تأثیر من جانب مجلس اإلدارة لضمان للمساءلة أمام مجلس إدارة الصندوق، لكن ك خاضعًا
وتمثل دور لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في اإلشراف على أداء الفریق المرجعي  استقاللیة نتائجھ على نحو یكفي ألخذھا مأخذ الجد.

ومع ذلك كان لدى أحد  ق والمیزانیة الخاصة بھ، وبعد ذلك رفع التوصیات لمجلس اإلدارة.بعین االعتبار في توصیات الفری الفني للنظرللتقییم 
 مجلس إدارة صندوق التكیف للعلم.  الفني إلىاألعضاء تحفظات بشأن اإلشارة إلى إحالة توصیات الفریق المرجعي للتقییم 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: رقربعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا،  .63

الموافقة على صالحیات واختصاصات الفریق المرجعي للتقییم الفني حسبما ورد في المرفق الثالث بتقریر مجلس اإلدارة  )أ(
)AFB/B.31/ 8 ؛( 

الموافقة على تعدیل الصالحیات واالختصاصات الخاصة بلجنة األخالقیات والشؤون المالیة حسبما ورد في المرفق  )ب(
 ؛ (AFB/B.31/8)الرابع من تقریر مجلس اإلدارة 

تشكیل مجموعة عمل التوظیف الخاصة بالفریق المرجعي للتقییم الفني، وتتكون من أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء  )ج(
أنطوان مارتن (فرنسا، األطراف المدرجة في -مارك جبریل (بنن، أفریقیا)، والسید/إبیال السید  التالیة أسماؤھم:المناوبین 

المرفق األول)؛ والسیدة باربارا شافیر (المانیا، األطراف المدرجة في المرفق األول)، والسیدة مارغریتا كاسو 
 غیر المدرجة في المرفق األول)؛  (المكسیك، األطراف

مطالبة مجموعة عمل التوظیف الخاصة بالفریق المرجعي للتقییم الفني، بدعم من السكرتاریة، بالقیام بالترتیبات  )د(
الحادي  ینأعضاء في الفترة الفاصلة بین االجتماع 4الضروریة الخاصة بتعیین رئیس الفریق المرجعي الفني، و

ورفع تقریر بھذا الشأن إلى لجنة األخالقیات والشؤون المالیة والثالثین والثاني والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف، 
 في اجتماعھا الثالث والعشرین. 

(Decision B.31/25) القرار رقم 

 فاعلیة عملیة االعتماد وكفاءتھا  -ب

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا،   .64

 حالیة أو وضع سیاسات جدیدة لعملیة االعتماد: فیما یتعلق باستعراض السیاسات ال )أ(

یُطلب من السكرتاریة إعداد وثیقة بشأن عملیة االعتماد سریعة المسار للھیئات المعتمدة لدى صندوق المناخ   )1
 األخضر، وعرضھا على مجلس إدارة صندوق التكیف في اجتماعھ الثاني والثالثین؛ 

تبار فیما إذا كانت ھناك حاجة إلى إدخال معاییر اعتماد ذات صلة بمكافحة غسل یُطلب من ھیئة االعتماد النظر بعین االع  )2
األموال/محاربة تمویل اإلرھاب، وإذا قررت أن ھناك بالفعل حاجة إلى ذلك، یطلب منھا تحدید ما ھي القدرات التي ینبغي أن 

ات األخرى التي ینبغي االعتماد علیھا، وعرض تتوفر لدى ھیئة إدارة التنفیذ المتقدمة بطلب اعتماد، وما ھي قدرات المؤسس
 مقترح حول ھذا األمر على لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعھا الثالث والعشرین؛ 

 شھور:  6فیما یتعلق بالطلبات المجمدة، أي الطلبات التي ظلت غیر نشطة لمدة  )3

 یُطلب من السكرتاریة إحاطة السلطة المختصة بعدم قیام الھیئة المعنیة بمتابعة عملیة االعتماد؛ و  .أ

  . شھور متواصلة من التجمد 4یُطلب من السكرتاریة حذف الطلب من مجموعة الطلبات التي قید االعتماد بعد فترة   .ب
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عتماد لتطویر قدراتھا من خالل العمل على نحو مشترك على تشجیع الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ المتقدمة بطلبات ا )4
  المشروعات المنفذة بعرفة ھیئات إقلیمیة أو متعدد األطراف مسؤولة عن التنفیذ؛

 فیما یتعلق بتعزیز عملیة االعتماد:  )ب(

المتقدمة بطلبات یُطلب من السكرتاریة إعداد إرشادات أو أداة لمسؤولي االتصال لدى الھیئات المسؤولة عن التنفیذ  )1
اعتماد، واالتصال بالسلطات المعنیة إلحاطتھا بإیضاحات المعلومات بشأن اختیار ھیئة وطنیة محتملة مسؤولة عن التنفیذ 

  لتفادي التأخیرات المحتملة؛ و

 تشجیع السكرتاریة للقیام بما یلي:  )2

تماد في مرحلة مبكرة من عملیة االعتماد، ویشمل تقدیم مساعدة معززة للھیئات المسؤولة عن التنفیذ المتقدمة بطلبات اع  .أ
التنفیذ المتقدمة بطلب ذلك القیام بزیارة للھیئة المعنیة داخل البلد المعني، وإمكانیة تقاسم التكالیف مع الھیئة المسؤولة عن 

 اعتماد؛ 

 ن أمكن ذلك، لإلشادة باالعتماد؛ استكشاف أھمیة تنظیم فعالیات احتفالیة، إ .ب

 بتبسیط عملیة االعتماد:فیما یتعلق  )ج(

 یُطلب من السكرتاریة:  )1

تشجیع ھیئة االعتماد على ضمان أن قیامھا بمراجعة واستعراض طلبات االعتماد یتوافق مع معاییر  .أ
االعتماد المعتمدة، واستكشاف أسالیب للحد من االزدواجیة في عملیة استعراض ومراجعة االعتماد، 

 التقاریر من جانب الھیئة؛ وعلى سبیل المثال، تیسیر إعداد 

اكتشاف سبل للحد من الحواجز اللغویة أمام الھیئة المسؤولة عن التنفیذ المتقدمة بطلبات اعتماد عند  .ب
 قیامھا بإعداد طلبات االعتماد؛ 

یة الطلب من ھیئة االعتماد البت المبكر بشأن إذا ما كانت الھیئة الوطنیة الھیئة المسؤولة عن التنفیذ مؤھلة لعمل )2
 ؛ (B.25/17)االعتماد المیسرة بموجب القرار رقم 

تشجیع ھیئة االعتماد على النظر بعین االعتبار إلى التقییمات التي یقوم بھا الغیر بشأن أداء المشروعات، وقدرة الھیئة  )3
 معلومات مكملة. باعتبارھا المسؤولة عن التنفیذ المتقدمة بطلب اعتماد 

(Decision B.31/26) القرار رقم 

 المسائل المالیة

 الدخل من االستثمار

مجلس إدارة صندوق  قرر، )(B.30/40بعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا ووفق القرار رقم  .65
ارة التنفیذ التكیف الموافقة على التعدیالت المقترحة على االتفاقیة القانونیة التي تستھدف معالجة قضیة إیرادات االستثمار التي تحققھا ھیئات إد

 ). AFB/EFC.22/5حسبما ورد في المرفق األول بالوثیقة رقم (

(Decision B.31/27) القرار رقم 



 

 2019عمل للسنة المالیة خطة ال

بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف الموافقة على مسودة   .66
 ).AFB/EFC.22/7الوثیقة ( حسبما ورد في 2019الجدول الزمني ألعمال السكرتاریة وخطة العمل المقترحة للسنة المالیة 

(Decision B.31/28) القرار رقم 

 2019لمیزانیات اإلداریة للمجلس، والسكرتاریة، والقیّم للسنة المالیة ا

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا،  .67

المقترحة التي تبلغ باستخدام األموال المتاحة في الصندوق االستئماني التابع لصندوق التكیف، على الموازنة  الموافقة، )أ(
یونیو/حزیران  30حتى  2018یولیو/تموز  1دوالرا لتغطیة تكالیف عملیات المجلس والسكرتاریة خالل الفترة من  5,101,193

للخدمات اإلداریة التي قدمتھا السكرتاریة (الموازنة الرئیسیة للسكرتاریة،  تدوالرا 3,930,603، والتي تتضمن: 2019
 لبرنامج التأھب؛ دوالرا 624,550ومقابل خدمات االعتماد،  دوالرا 546,040و

الموافقة، باستخدام األموال المتاحة في الصندوق االستئماني التابع لصندوق التكیف، على الموازنة المقترحة التي تبلغ  )ب(
حتى  2018یولیو/تموز  1 دوالرا لتغطیة تكالیف بدء وظیفة (شعبة) التقییم التابعة لصندوق التكیف خالل الفترة من 382,272

 .2019یونیو/حزیران  30

الموافقة، باستخدام األموال المتاحة في الصندوق االستئماني التابع لصندوق التكیف، على الموازنة المقترحة التي تبلغ  )ج(
 30تى ح 2018یولیو/تموز  1دوالرا لتغطیة خدمات القیّم التي یتم تقدیمھا لصندوق التكیف خالل الفترة من  586,250

 ؛ 2019یونیو/حزیران 

 ة الفرعیةتفویض القیّم في تحویل المبالغ الواردة في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) إلى السكرتاریة والمبلغ الوارد في الفقر )د(
 (ج) إلى القیّم. 

(Decision B.31/29) القرار رقم 

ف والسكرتاریة والقیّم للسنة المالیة یتضمن المرفق الخامس بھذا التقریر الموازنات اإلداریة المعتمدة لمجلس إدارة صندوق التكی .68
2019 . 

 المرحلة الثانیة من التقییم العام للصندوق

تمت إثارة مخاوف وشواغل بشأن أدوار لجنة األخالقیات والشؤون المالیة ولجنة استعراض المشروعات والبرامج، وعلى وجھ  .69
ورًدا على ذلك، أشار  تقاریر التقییم. فيت والبرامج إلبداء الرأي التحدید بشأن عدم توفر الفرص نسبیًا ألعضاء لجنة استعراض المشروعا

ممثل السكرتاریة أن التقییم مسألة تأتي على مستوى محفظة المشروعات وبالتالي فھي تدخل ضمن نطاق صالحیات واختصاصات لجنة 
دوق التكیف أال یمارس أي تأثیر على نتیجة مجلس إدارة صنلعالوة على ذلك، ینبغي  األخالقیات والشؤون المالیة حسب قرار المجلس.

وتتمثل فرصة مجلس اإلدارة إلبداء الرأي على التقییم في  التقییم؛ كما أن ھیئة االستعراض المستقلة ھي المعنیة باإلشراف على فریق التقییم.
  رد اإلدارة التي یمكن أن یشارك فیھ أعضاء مجلس اإلدارة.

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، بعد النظر في تعلیقات لجنة األخ .70

) AFB/EFC.22/9اإلحاطة بمسودة تقریر المرحلة الثانیة من التقییم العام لصندوق التكیف كما ورد في الوثیقة رقم ( )أ(
 والنقاش بشأن ھذا الموضوع في االجتماع الثاني والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة. 

مطالبة ھیئة االستعراض المستقلة باإلشراف على االنتھاء من ھذا التقریر وأخذ في الحسبان النقاش الذي تم في االجتماع  )ب(
 الثاني والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة؛ 

  قریر النھائي على مجلس اإلدارة؛ یُطلب من السكرتاریة تعمیم الت )ج(
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عم من السكرتاریة، بإعداد رد جھاز اإلدارة على المرحلة الثانیة من التقییم العام الطلب من رئیس المجلس أن یقوم، بد )د(
للنظر فیھا من جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة بین االجتماع الحادي والثالثین واالجتماع الثاني والثالثین  للصندوق
 للمجلس. 

(Decision B.31/30) القرار رقم 

 المعنیة بتعبئة الموارد مجموعة العمل: تقریر 9بند جدول األعمال رقم 

السكرتاریة برفع تقریر إلى مجلس اإلدارة حول نتائج اجتماع مجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد الذي ُعقد عن قامت ممثلة   .71
لسنتین ملیون دوالر أمریكي في السنة ل 80لتعبئة الموارد بلغ  اعلى ھامش االجتماع الحالي. وقامت بالتذكیر بأن المجلس وضع مستھدف

السنتین، وأفادت أن مجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد اتفقت على عرض  ھاتین، وقد تجاوز المجلس ھذا المستھدف في 2017و  2016
 . 2019 - 2018ملیون دوالر للسنتین  90مستھدف جدید لتعبئة الموارد بلغ 

ستراتیجیة مثل ركیزة االبتكار إل ،ز أو موضوعات خاصةناقشت مجموعة العمل إمكانیة تعبئة تمویل إضافي حول محاور تركی  .72
وقامت باستعراض األنشطة الجاریة لتعبئة الموارد، وتضمن ذلك: الوصول إلى الھیئات على المستوى دون  الصندوق متوسطة األجل.

ستدامة بصورة نشطة لتشجیع التبرعات الوطني حیث ستعمل شبكة المجلس الدولي للمبادرات البیئیة المحلیة ــ الحكومات المحلیة من أجل اال
 المقدمة إلى الصندوق من خالل رابط تبرعات الصندوق على موقع اإلنترنت الخاص بھ أثناء مؤتمر المدن القادرة على المجابھة المزمع عقده

مؤسسة األمم المتحدة وصندوق  طاري بینأبریل/نیسان أثناء الجلسات القادمة للھیئات الفرعیة في بون؛ وتجدید االتفاق اإل 26 - 24في 
التكیف لسنتین أخریین حتى یتسنى لمؤسسة األمم المتحدة مواصلة تسھیل تفعیل زر رابط الصندوق على موقع مؤسسة األمم المتحدة على 

 یورو. ألف  300شبكة اإلنترنت؛ والوصول إلى مساھمین جدد، ومن بینھم حكومة إیرلندا التي قدمت مؤخًرا تبرًعا للصندوق بلغ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد النظر في تعلیقات مجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد وتوصیتھا،  .73

 ؛ و2019 - 2018ملیون دوالر سنویا لفترة السنتین  90الموافقة على وضع سقف جدید لتعبئة الموارد قدره  )أ(

الطلب من السكرتاریة تقییم جدوى فتح "قنوات لجمع األموال والتبرعات" ترتبط بمحاور تركیز أو موضوعات محددة حتى  )ب(
 یتسنى استكمال الحملة العامة لتعبئة الموارد. 

(Decision B.31/31) القرار رقم 

 : المسائل المتبقیة من االجتماع الثالثین10بند جدول األعمال رقم 

 األجل للصندوقستراتیجیة متوسطة خطة تنفیذ اإل -أ

ستراتیجیة متوسطة األجل في اجتماعھ إقام مدیر السكرتاریة بعرض ھذا البند وقام بالتذكیر بأن مجلس إدارة الصندوق اعتمد   .74
) من السكرتاریة أن تقوم بإعداد مسودة خطة تنفیذ لتفعیل B.30/42(وفي االجتماع نفسھ، طلب المجلس، بموجب القرار  الثالثین.

وتضمن المرفق األول بالوثیقة  متوسطة األجل وعرض ھذه المسودة على المجلس للنظر فیھا في اجتماعھ الحادي والثالثین. ستراتیجیةاإل
 ). B.30/42) الخطة التي تم إعدادھا وفق القرار رقم (AFB/B.31/5رقم (

وتعتمد خطة التنفیذ على  والمشاركة. ،والتعلمستراتیجیة ھي: العمل، واالبتكار، إمجاالت تركیز  3ستراتیجیة متوسطة األجل لإل  .75
دیة لكل من موازنة تفعیل الخطة ھذه المجاالت الثالثة، مع تقدیم المزید من األنشطة المحددة والمستھدفات، ووضع الموازنات االسترشا

تراتیجیة متوسطة األجل، تغطي ھذه سوعلى غرار اإل ستراتیجیة متوسطة األجل.لتمویل المبرمج في إطار نوافذ التمویل وفق الخطة اإلوا
 ل.الخطة فترة خمس سنوات، لكنھا تستند إلى مفھوم القابلیة للتكیف والتعلم للسماح بإدخال تغیرات في الصندوق نفسھ وكذلك في بیئة التشغی

 وسیتم عرض خطة عمل سنویة وموازنة على مجلس إدارة الصندوق كل سنة للنظر فیھما. 

لى عدد من نوافذ التمویل، ال سیما، لتمویل مجال االبتكار الجدید، لكن أیًضا لغرض إدارة المعارف في إطار أشارت خطة التنفیذ إ  .76
ركیزة التعلم ومن أجل تعزیز سبل الوصول المباشر إلى التمویل في إطار ركیزة العمل. واقترحت السكرتاریة عرض طلبات تقدیم 

 ا مع مستھدفات محددة، ومبالغ تمویل ومعاییر استرشادیة. المقترحات على مجلس إدارة الصندوق للنظر فیھ

ستراتیجیة متوسطة قدم مدیر السكرتاریة عرًضا عاًما ألنشطة التنفیذ المقترحة في إطار مجاالت التركیز الثالثة الخاصة باإل  .77
 األجل. 
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لمجلس. وأكد على أنھ سیتم عرض ا طرحھافي أعقاب العرض اإلیضاحي، أجاب مدیر السكرتاریة على عدد من األسئلة التي   .78
اختارت السكرتاریة  ستراتیجیة متوسطة األجل على لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وفق اإلجراءات المعتادة؛ وفي حینخطط عمل تنفیذ اإل

، فقد اعتمدت على توجیھات بالنسبة لخطة األعمال األولى ستراتیجیة متوسطة األجل واألنشطة المعتادة جنبًا إلى جنبعرض أنشطة تنفیذ اإل
وبالنسبة  وإرشادات مجلس إدارة الصندوق بشأن كیفیة العرض األفضل للبنود التي تنطوي على قرارات استثمار لم تكن أعماًال معتادة.

األنشطة  ستراتیجیة متوسطة األجل، أكد على إمكانیة تنفیذ معظمللحاجة إلى موارد سكرتاریة إضافیة ضروریة ألنشطة خطة تنفیذ اإل
وجود بالموارد الحالیة، وذلك على الرغم من الحاجة إلى مزید من المساندة لركیزة االبتكار، مبدئیًا على أساس استشاري، وفي نھایة المطاف ب

 موظفین إضافیین في حالة زیادة عبء العمل الخاص بمقترح المشروع. 

ھناك عدد من األسئلة ذات الصلة بمشروعات االبتكار. ففیما یتعلق بإمكانیة الحد من مخاطر اإلخفاق المتأصلة في مشروعات  .79
في غضون سنة، إلتاحة وقت كاف إال االبتكار، اشار مدیر السكرتاریة إلى أن الطلبات األولى لمقترحات مشروعات االبتكار لن یتم إطالقھا 

وعندما ُسئل عن أي المشروعات التي ستتم دراستھا في إطار  لیات، وإعداد الشراكات المطلوبة لمثل ھذه المشروعات.لوضع المعاییر، واآل
ركیزة االبتكار، أفاد أن ھذا السؤال معقد ویتعین تناولھ أثناء إعداد طلبات المقترحات المقرر عرضھا على مجلس إدارة الصندوق قبل 

وفیما یتعلق ببرنامج االبتكار المقرر إطالقھ، أشار إلى أنھ على الرغم من اإلشارة إلى ھذا البرنامج في ھذه  الموافقة على نوافذ التمویل.
أنواع من منح االبتكار، وربما  4لكن أیًا ما كان األمر، فإن التصور ھو وجود  الوثیقة، لم یتم بعد االستفاضة في التفاصیل على نحو تام.

 على ھیئة مسؤولة عن التنفیذ متعددة األطراف كي تعمل بوصفھا عنصر تجمیع لجمیع المنح الصغیرة. االعتماد، على سبیل المثال،

، )(AFB/B.31/5/Rev.1بعد النظر في خطة تنفیذ اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق الواردة في المرفق األول من الوثیقة   .80
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر

الواردة في المرفق األول من  2022 - 2018ستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق للسنوات اإلالموافقة على خطة تنفیذ  )أ(
 ) (الخطة)؛ AFB/B.31/5/Rev.1الوثیقة (

 مطالبة السكرتاریة بما یلي:  )ب(

 ؛ 2022 - 2018تسھیل تنفیذ ھذه الخطة أثناء السنوات   )1

طالع علیھا من جانب لجنة األخالقیات السنویة للسكرتاریة لالإدراج الموازنة اإلداریة لتنفیذ الخطة ضمن الموازنة اإلداریة  )2
 والشؤون المالیة؛

إعداد ــ لكل نوع جدید مقترح من المنح ونوافذ التمویل ــ وثیقة محددة تتضمن األھداف، ومعاییر االستعراض، وأحجام المنح  )3
رى ذات الصلة وتقدیمھا لمجلس إدارة المتوقعة، وطرائق التنفیذ، وعملیة االستعراض، وغیر ذلك من الخصائص األخ

) مع AFB/B.31/5/Rev.1صندوق التكیف للنظر فیھا وفق الجدول الزمني المبدئي الوارد في الملحق األول بالوثیقة رقم (
 عرض آراء ومدخالت لجان المجلس. 

تراح ــ حسب الضرورة ــ تعدیالت )، اق3بعد النظر في األنواع الجدیدة من المساندة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) ( )4
  ذ مثل ھذه األنواع من المساندة؛ على سیاسات وإرشادات العملیات الخاصة بالصندوق بھدف تحسین تسھیل تنفی

ستراتیجیة متوسطة األجل، ورفع تقریر حول ذلك سنویًا ضمن تقاریر األداء السنویة متابعة التقدم المحرز بشأن تنفیذ اإل )5
  ھا مع دراسة خطة العمل السنویة.ت الضرورة، اقتراح تعدیالت ممكنة على الخطة أثناء تنفیذللصندوق، وإن دع

ستراتیجیة متوسطة األجل مطالبة الفریق المرجعي للتقییم الفني لدى صندوق التكیف بالقیام باستعراض منتصف المدة لإل )ج(
 السادس والثالثین.  والخطة المعنیة ورفع تقریر لمجلس اإلدارة في ھذا الشأن في اجتماعھ

(Decision B.31/32) القرار رقم 

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

وبعد ذلك  الشأن.الصندوق األخضر للمناخ والتوصل إلى قرار في ھذا  عقد المجلس جلسة مغلقة لمناقشة الروابط والصالت مع  .81
افتتح الجلسة بإیجاز ودعا ممثل سكرتاریة الصندوق األخضر للمناخ إللقاء كلمة أمام مجلس إدارة صندوق التكیف وشرح معنى التعاون بین 

ناخیة، وبعد الصندوقین في إطار الركیزة األولى من اإلطار التشغیلي بشأن التكامل والترابط مع القنوات األخرى لتقدیم تمویل األنشطة الم
 ذلك استمر في مداوالتھ في جلسة مغلقة. 
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ركائز  4یتضمن  اتشغیلیً  اأفاد ممثل سكرتاریة الصندوق األخضر للمناخ أن مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ قد تبنى إطارً  .82
وتمثلت الركیزة األولى في مناقشات على مستوى المجلس بشأن  .القنوات األخرى لتقدیم تمویل األنشطة المناخیة لضمان التكامل والترابط مع

شجیع الترتیبات بین الصندوقین؛ وتمثلت الركیزة الثانیة في تعزیز التكامل بین الصندوقین على مستوى األنشطة؛ وتمثلت الركیزة الثالثة في ت
الرابعة على التكامل على مستوى تقدیم تمویل األنشطة  اشتملت الركیزةفي حین الترابط بین الصندوقین على مستوى البرامج الوطنیة؛ 

ببعض الخبرة في  یتمتع الصندوقان المختلفانالمناخیة من خالل حوار راسخ بین الصندوقین. وعند اعتماد ھذا اإلطار، كانت التوقعات أن 
ما یمكن القیام بھ  یكتشف الصندوقانحو، یمكن أن وعلى ھذا الن العمل المشترك قبل تطبیق الترتیبات بین الصندوقین في إطار ھذه الركیزة.

على نحو مشترك قبل عمل أي ترتیبات جدیدة أو التوقیع على مذكرة تفاھم. وتقوم سكرتاریة الصندوق األخضر للمناخ برفع تقاریر لمجلس 
وجدت، التي قد تكون مطلوبة للنھوض  إدارتھا حول األنشطة التي تم إنجازھا، وفي ذلك الوقت یقرر مجلس اإلدارة ما ھي الترتیبات، إن

ضر المزمع، من المتوقع وعلى الرغم من عدم االنتھاء من جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ األخ بقضیة التكامل والترابط.
ًرا ألن كل صندوق كان فریًدا في مسألة التكامل والترابط. ولم یكن من المتوقع إعداد مذكرة تفاھم قیاسیة موحدة نظ التكیف صندوقأن ینظر 

ستتضمن إمكانیة وما إذا كانت الترتیبات بین الصندوقین من نوعھ. ولم یكن للسكرتاریة أن تعرب عما یمكن أن تحتویھ مذكرة التفاھم، 
 االعتماد. 

لتكیف وسكرتاریة ، ومع أخذ في االعتبار االتصاالت والمراسالت بین سكرتاریة صندوق ا(B.30/43)إذ یشیر إلى القرار رقم  .83
 المجلس: قررالصندوق األخضر للمناخ، 

مطالبة الرئیس ونائب الرئیس، بمعاونة السكرتاریة، بمواصلة المشاركة النشطة مع مجلس إدارة الصندوق األخضر   )أ(
الجلسات  للمناخ من خالل رؤسائھ المشاركین بھدف استكشاف الخطوات الملموسة لغرض تعزیز التكامل والترابط، ویشمل ذلك في

في  2018تغیّر المناخ المزمع عقدھا في مایو/أیار بشأن تفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة الالثامنة واألربعین للھیئات الفرعیة التابعة 
 بون بألمانیا. 

 مطالبة السكرتاریة بما یلي: )ب(

المحددة في الحوار  االستمرار في المناقشات مع سكرتاریة الصندوق األخضر للمناخ للنھوض بأنشطة التعاون  )1
لتعزیز التكامل بین الصندوقین؛  2018، وحلقة العمل الفنیة في فبرایر/شباط 2017السنوي بتاریخ نوفمبر/تشرین الثاني 

 و

مواصلة عملیة االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ، ویشمل ذلك من خالل السعي للحصول على مزید من المعلومات من  )2
بشأن خیارات الترتیبات بین الصندوقین حسبما ورد في الركیزة األولى في اإلطار التشغیلي الصندوق األخضر للمناخ 

  ؛ (GCF/B.17/08)لصندوق المناخ األخضر لغرض التكامل والترابط حسبما جاء في الوثیقة رقم 

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

(Decision B.31/33) القرار رقم 

: المسائل الُمثارة من الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 11بند جدول األعمال رقم  
، والدورة (CMP 13)) والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو COP 23المناخ (

 ).CMA 1األولى من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاقیة باریس (

  ).AFB/B.31/Inf.6قدم ممثل السكرتاریة الوثیقة (  .84

 التقریر.أحاط المجلس علما بھذا  .85

 : االتصاالت والتوعیة12بند جدول األعمال رقم  

السكرتاریة تقریًرا حول أنشطة االتصاالت التي قامت بھا السكرتاریة منذ االجتماع السابق لمجلس إدارة صندوق عن قدم ممثل  .86
تحدید الرسائل الرئیسیة لبرنامج ). وبدأ حدیثھ بAFB/B.31/3من تقریر أنشطة السكرتاریة ( 25 - 21التكیف حسبما جاء في الفقرات 

االتصال، وبعد ذلك استعرض المخرجات الرئیسیة وإحصاءات الوسائط المتعددة الخاصة بالفترة حیث سلط الضوء على التغطیة اإلعالمیة 
وقام  .2017ن الثاني اإلیجابیة الموسعة التي حصل علیھا الصندوق أثناء مؤتمر تغیر المناخ الذي ُعقد في بون بألمانیا في نوفمبر/تشری

باستعراض نتائج الصندوق ذات الصلة بالدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
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سبیل المثال والذكرى العاشرة لھ عبر العدید من منصات االتصال. وقدم عرًضا عاًما للمنتجات الجدیدة والبرامج والمنصات األخرى، على 
التعزیزات المنفذة بشأن أیقونات مشاركة مواقع الویب على شبكات التواصل االجتماعي، وزر التبرع وأقسام المساھمین على موقع الویب، 

بعض وأشار إلى الخطط المستقبلیة للنظر في جدوى إضافة مدونات صوتیة لتسلیط الضوء على  وكذلك أفالم الفیدیو التي تُبث بلغات خاصة.
وفي نھایة المطاف، لفت االنتباه إلى أنشطة االتصاالت المزمعة، ال سیما، مع مؤتمر بون لتغیر المناخ المزمع عقده  القصص وریادة الفكر.

 .2018ب أفریقیا في یونیو/حزیران في جنو 2018في أوائل مایو/أیار، ومؤتمر مستقبل التكیف 

ستراتیجیة إدارة المعارف إعن أنشطة إدارة المعارف لدى السكرتاریة منذ اعتماد  بعد ذلك، قدم ممثل السكرتاریة عرًضا موجًزا .87
، وتعیین مسؤول إلدارة المعارف في أكتوبر/تشرین األول 2016الخاصة بالصندوق وخطة العمل الخاصة بھا في أكتوبر/تشرین األول 

تابعة المشروعات؛ وإنتاج مطبوعة تحتوي على سیاسات إعداد یشتمل على الدروس المستفادة من بعثات م اوتضمنت األنشطة: كتیب .2017
مع مسؤولي إدارة المعارف لدى صنادیق المناخ األخرى؛ ومساندة  امستمر االمشروعات بھدف جعل ھذه العملیة سھلة االستخدام؛ وحوار

وس والخبرات المستفادة بین الھیئات الوطنیة مجموعة الخبراء الممارسین التي تم تشكیلھا مع معھد الموارد العالمیة لتسھیل تبادل الدر
تغیّر المناخ المصممة لتقدیم فكرة عامة بشأن المسؤولة عن التنفیذ؛ والمساھمة في بوابة بناء القدرات الخاصة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

 عن التقدم المحرز نحو تنفیذ اتفاق باریس. 

 طة االتصال والتوعیة الخاصة وإدارة المعارف بالصندوق.أحاط المجلس علما بھذا التقریر حول أنش  .88

 : المسائل المالیة13بند جدول األعمال رقم  

 الموقف المالي للصندوق االستئماني وتحویل شھادات خفض االنبعاثات إلى أموال -أ

ما ھو مبین في الوثیقة القیّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق االستئماني التابع لصندوق التكیف ك عن قدم ممثل .89
)AFB/EFC.22/6.( منطقة عاصمة بروكسل،  تم الحصول على التبرعات الجدیدة من ھوأحاط لجنة األخالقیات والشؤون المالیة أن

برعات جدیدة عالوة على ذلك، یعمل القیّم حالیًا على إنجاز ت ملیون دوالر. 81وألمانیا، وإیرلندا، وإیطالیا، والسوید منذ آخر اجتماع بإجمالي 
، قام القیّم بتحویل ما یزید 2017یونیو/حزیران  30ومنذ نھایة السنة المالیة األخیرة في  مالیین یورو من منطقة والونیا في بلجیكا. 4بقیمة 

دیدة اعتباًرا ملیون دوالر أمریكي متاحة لقرارات التمویل الج 217ملیون دوالر أمریكي لھیئات مسؤولة عن التنفیذ، وترك  12قلیًال على 
وتجدر اإلشارة إلى زیادة دخل الصندوق المتأتي من االستثمارات بسبب الزیادة العامة في أسعار الفائدة، ما  .2017من دیسمبر/كانون األول 

 . 2017% في السنة التقویمیة 1.3یحقق عائًدا یزید على 

لى سوق تحویل شھادات تخفیض االنبعاثات المعتمدة إلى انضم إلى االجتماع ممثل ثان للقیّم من خالل سكایب لتقدیم تحدیث ع .90
، ما حقق ما یزید 2017یونیو/حزیران  30ألف طن منذ  414أموال. وأفاد أن مبیعات شھادات تخفیض االنبعاثات استمرت حیث تم بیع 

یورو تقریبًا  0.10لسوق السائد البالغ دوالر تقریبًا للطن مقارنة بسعر ا 2.74وبلغ متوسط سعر البیع  قلیًال على ملیون دوالر أمریكي.
ین ھما البورصة العابرة للقارات تشھادات تخفیض االنبعاثات موضًحا وجود سوقین ممكن وبعد ذلك رد على سؤال حول سوق للطن.

(Intercontinental Exchange)ویأتي الطلب على شھادات تخفیض (تعامل خارج البورصة الرسمیة). ة، والسوق غیر الرسمی 
تدنیة االنبعاثات في إطار الحرص على االمتثال سیما لنظام تجارة االنبعاثات الغازیة لدى االتحاد األوروبي، وجرت العادة أن تكون األسعار م

(تعامل خارج البورصة الرسمیة)، من الممكن تنظیم معامالت مھیأة لغرض ما على نحو خاص مع  ةوفي السوق غیر الرسمی للغایة.
ناك طلب بسیط من القطاع الخاص على شھادات تخفیض االنبعاثات من المشروعات التي لھا منافع اجتماعیة إضافیة، وقد سمح وھ المشتري.

(تعامل خارج البورصة الرسمیة) بعالوة على سعر البورصة العابرة  ةھذا الطلب للبنك بإنجاز عدد من المعامالت في السوق غیر الرسمی
وكان الدافع بشكل عام وراء ھذه المعامالت إعالمیًا، وكانت أحجام شھادات تخفیض االنبعاثات موضوع  نتال).للقارات (بورصة انتركونتین

  ھذه المعامالت محدودة.

 مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الذي قدمھ القیّم. أحاط .91

 : انتخاب كبار المسؤولین14بند جدول األعمال رقم 

 ما یلي:  2018مارس/آذار  20االفتتاحیة بتاریخ  الجلسةف في قرر مجلس إدارة صندوق التكیّ  .92

انتخاب السیدة بیشنس دامتي (غانا، من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول)، نائبا لرئیسة لجنة األخالقیات والشؤون  )أ(
 المالیة؛ و

انتخاب السیدة عایدة فیالسكو مونغوریا (إسبانیا، مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى)، نائبا لرئیسة لجنة استعراض  )ب(
 المشروعات والبرامج. 
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(Decision B.31/34) القرار رقم 

 ناریش شارما (نیبال، البلدان األقل مجلس إدارة صندوق التكیّف انتخاب السید/ قرر، 2018مارس/آذار  23في جلسة الحقة في  .93
 نمواً) رئیًسا للجنة استعراض المشروعات والبرامج.

(Decision B.31/35) القرار رقم 

 : الحوار مع منظمات المجتمع المدني15بند جدول األعمال رقم 

 یتضمن المرفق السادس بالتقریر الحالي التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. .94

 فصاعدا 2018االجتماعات في : مواعید وأماكن انعقاد 16بند جدول األعمال رقم 

قد تحددت بالفعل. سیُعقد االجتماع الثاني والثالثین  2018أشار الرئیس، في إطار عرضھ لھذا البند، إلى أّن تواریخ اجتماع عام   .95
 8لثالثین في ، واالجتماع الرابع وا2019مارس/ آذار  15 - 12، واالجتماع الثالث والثالثین في 2018أكتوبر/ تشرین األول  12 - 9في 

 وسیتم عقد ھذه االجتماعات الثالثة في بون، ألمانیا.  .2019أكتوبر/تشرین األول  11 -

 18رًدا على استفسار حول إمكانیة عقد اجتماع المجلس خارج ألمانیا، قام مدیر السكرتاریة بتذكیر مجلس اإلدارة أنھ وفق الفقرة  .96
"یجتمع المجلس مرتین  مر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو:مؤت من قواعد إجراءات المجلس التي وافق علیھا

یة سنویاً على األقل أو حسب ما یقتضي األمر كي یتمكن من االضطالع بمسؤولیاتھ. وتُعقد اجتماعات المجلس في البلد المقر لسكرتاریة اتفاق
ورات مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو أو في األمم المتحدة اإلطاریة، إال عند االجتماع في إطار د

س في ھذا إطار دورات الھیئات الفرعیة تحت مظلة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، ففي ھذه الحالة یجوز عقد اجتماع المجل
  طاریة بشأن تغیر المناخ".اجتماع اتفاقیة األمم المتحدة اإلالبلد/في المكان الخاص ب

رًدا على استفسار حول عدد االجتماعات، أكد مدیر السكرتاریة على حریة مجلس اإلدارة في تقریر زیادة اجتماعاتھ على أكثر من  .97
 في السنة. مرتین 

 : تنفیذ مدونة قواعد السلوك17بند جدول األعمال رقم 

ة عدم التھاون المطلق مع الفساد اللتین نشرھما الصندوق على موقعھ لفت نائب الرئیس االنتباه إلى مدونة السلوك وسیاس .98
 ما إذا كان لدى أي من األعضاء أي مسألة یود إثارتھا. ولم تُثر أیة مسائل أخرى.عاإللكتروني، وتساءل 

 : مسائل أخرى18بند جدول األعمال رقم 

 التعاون مع الجھات الدولیة األخرى -أ

سؤاًال على السكرتاریة قائًال ھل  ،الذي أشار إلى أن العدید من أفكار المشروعات تأتي من االتصاالت الدولیة ،طرح أحد األعضاء .99
نظرت السكرتاریة بعین االعتبار في زیادة التعاون مع المجموعة االستشاریة من الخبراء في االتصاالت الوطنیة من األطراف غیر المدرجة 

وأفاد مدیر السكرتاریة أنھ على الرغم من عدم مشاركة السكرتاریة في ورش عمل المجموعة االستشاریة من  في المرفق األول باالتفاقیة.
وقد ینظر أعضاء  الخبراء حتى ھذا التاریخ، فإنھا ستحاول القیام بذلك عندما یتم انعقادھا في أعقاب اجتماعات أخرى تحضرھا السكرتاریة.

بصفة وأفاد أیًضا أن السكرتاریة شاركت  ورش العمل ھذه بوصفھم مراقبین عند انعقادھا في بلدانھم.مجلس اإلدارة بعین االعتبار في حضور 
 في اجتماعات لجنة التكیف عندما تیسر لھا ذلك في اجتماعات مجموعة العمل المعنیة بالخطط الوطنیة للتكیف.مراقب 

 القرارات التي تتخذ بین الدورات -ب

رًدا على استفسار حول القرارات التي تتخذ بین الدورات من جانب مجلس اإلدارة، أفاد مدیر السكرتاریة بإمكانیة تعمیم ھذه  .100
معلومات في االجتماع الدوري القادم للمجلس بعد الفترة الفاصلة بین الدورات التي تم بوصفھا وثیقة القرارات على أعضاء مجلس اإلدارة 

 ت فیھا. اتخاذ ھذه القرارا

 التبرعات  -ج
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رًدا على مطالبة رئیس المجلس بكتابة خطاب شكر للمانحین على ما قدموه من تبرعات وھبات، أفاد نائب الرئیس أن الرئیس   .101
نحین وأفاد الرئیس أنھ سیستمر في التواصل الوثیق مع الما أنھ قام بذلك.إلى المنتھیة مدة والیتھ أشار في تقریره حول األنشطة بین الدورات 

 في كل األحوال.

 : اعتماد التقریر19بند جدول األعمال رقم 

 اعتمد المجلس التقریر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في أعقاب اجتماعھ الحادي والثالثین. .102

 : اختتام االجتماع20بند جدول األعمال رقم 

 . 2018مارس/آذار  23عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئیس اختتام االجتماع في الساعة الرابعة من یوم  .103
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 المرفق األول

 قائمة بالحاضرین في االجتماع الحادي والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 األعضاء
 المجموعة البلد االسم

 أفریقیا بنن جبریلإبیال السید/ 
 أفریقیا زامبیا السید/ دیفید كالوبا

 آسیا والمحیط الھادئ بنغالدیش  السید/ میرزا شوكت علي
 آسیا والمحیط الھادئ المملكة العربیة السعودیة البراء توفیق السید/
 أوروبا الشرقیة أرمینیا زاكاریان-أرام تیر السید/

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي الجمھوریة الدومینیكیة نیكوالسالسید/ فیكتور فیناس 
 البلدان األقل نمواً  أوغندا شیبیت میكوت السید/

 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى ألمانیا السیدة/ باربارا شافیر 
 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى إیطالیا السید/ أنطونیو نافارا

 األطراف المدرجة في المرفق األول بلجیكا بیلجیشرسیلفیان  السیدة/
 األطراف المدرجة في المرفق األول السوید غولدمان-توف زیترستروم السیدة/
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول غانا بیشنس دامتي السیدة/

 

 األعضاء المناوبون
 المجموعة البلد االسم

 أفریقیا تونس السید/ محمد زمیرلي 
 آسیا والمحیط الھادئ ملدیف السید/ أحمد وحید

 أوروبا الشرقیة أذربیجان را تاجیفایأوما السیدة/
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي كوبا السیدة/ یادیرا غونزالیز كولومبي

 البلدان األقل نمواً  نیبال ناریش شارما السید/
 الجزریة الصغیرةالدول النامیة  غرینادا السید/ بول إلرین فیلیب

 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى إسبانیا السیدة/ عایدة فیالسكو مونغوریا
 األطراف المدرجة في المرفق األول فرنسا أنطوان مارتن-مارك السید/

 األطراف المدرجة في المرفق األول سویسرا  السید/ باتریك سیبر 
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول المكسیك السیدة/ مارغریتا كاسو شافیز
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المعتمد بتقریر االجتماع الحادي والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 افتتاح االجتماع. .1

 نقل مھام رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس. .2

 المسائل التنظیمیة:  .3

 اعتماد جدول األعمال )أ(

 تنظیم العمل. )ب(

 أنشطة رئیس المجلس المنتھیة والیتھ.تقریر عن  .4

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة. .5

 تقریر ھیئة االعتماد حول ما یلي:  .6

 استعراض ومراجعة طلبات االعتماد وإعادة االعتماد )أ(

 النظر بعین التدبر في إجراءات إعادة االعتماد  )ب(

 تقریر االجتماع الثاني والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن: .7

 عرض عام لمقترحات المشروعات والبرامج التي تم تلقیھا؛ )أ(

 مسائل تحددت خالل استعراض المشروعات والبرامج؛ )ب(

 مقترحات المشروعات / البرامج؛  )ج(

 عرض عام لمنح التأھب؛ )د(

  التعلم وتقییم األثر فیما بعد التنفیذ؛ )ه(

 التكلفة الكاملة لمبررات التكیف.  )و(

 للجنة األخالقیات والشؤون المالیة بشأن:تقریر االجتماع الثاني والعشرین  .8

 فاعلیة عملیة االعتماد وكفاءتھا  )أ(

 آثار إیجاد وظیفة التقییم (شعبة التقییم) لدى صندوق التكیف؛  )ب(

 المسائل المالیة؛ )ج(

 تقریر عن المرحلة الثانیة من التقییم العام للصندوق )د(

 تقریر مجموعة العمل المعنیة بتعبئة الموارد  .9
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 من االجتماع الثالثین المسائل المتبقیة .10

 ستراتیجیة متوسطة األجل للصندوقخطة تنفیذ اإل )أ(

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

) COP 23اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (المسائل الُمثارة من الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في  .11
، والدورة األولى من (CMP 13)والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 

 ).CMA 1مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاقیة باریس (

 االتصال والتوعیة. .12

 سائل المالیة:الم .13

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

 .انتخاب كبار المسؤولین .14

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .15

 فصاعدا. 2018مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  .16

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك.  .17

 مسائل أخرى. .18

 اعتماد التقریر. .19

 االجتماع.اختتام  .20
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 المرفق الثالث

 

 

  

 

  

  

 نطاق اختصاص التقییم الفني 
 الفریق المرجعي للتقییم الفني  
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 نطاق العمل واالختصاص
مجموعة تقییم استشاریة مستقلة تخضع للمساءلة أمام مجلس إدارة الصندوق،  )AF-TERG( یُعد الفریق المرجعي للتقییم الفني  .1

 وقد تم تأسیس ھذا الفریق لضمان التنفیذ المستقل إلطار التقییم لدى الصندوق. ویقوم ھذا الفریق على وجھ التحدید بما یلي: 

لیة وكفاءة واستدامة اعموضوعیة وفم بأعمال التقییم على نحو مستقل، وتتناول ھذه األعمال القیا وظیفة التقییم: )أ(
الصندوق استناًدا إلى ما یقوم بھ من أعمال وعملیات، ویشمل ذلك المشروعات والبرامج التي یساندھا والھیئات 

مجلس اإلدارة حول الدروس المستفادة  المسؤولة عن إدارة التنفیذ التي یدعھما، ویقوم ھذا الفریق برفع تقاریر إلى
 والنتائج واالستنتاجات والتوصیات المتأتیة من تقاریر التقییم ذات الصلة؛ 

 وضع الحد األدنى من معاییر التقییم لدى الصندوق بھدف ضمان تحسین واتساق قیاس النتائج؛  الوظیفة االستشاریة: )ب(

یخص الحد األدنى من متطلبات التقییم والممارسات ذات الصلة في القیام بمراقبة الجودة فیما  الوظیفة اإلشرافیة: )ج(
ویتضمن ذلك تقدیم المشورة للمجلس في  الصندوق، ومتابعة تنفیذ قرارات المجلس ذات الصلة بتوصیات التقییم.

 ستراتیجیات واإلجراءات. الرامیة إلى دمج نتائج وتوصیات أعمال التقییم ضمن السیاسات واإل هإطار جھود

 كیل الفریق:تش
عن السكرتاریة، ومجلس اإلدارة،  اء التقییم یعملون على نحو مستقلیضم الفریق المرجعي للتقییم الفني مجموعة مستقلة من خبر  .2

ویعمل أعضاء الفریق بصفتھم الشخصیة فقط وال یمثلون مؤسساتھم أو حكوماتھم أو الھیئات التابعة  واللجان التابعة لمجلس اإلدارة.
  للصندوق.

 أعضاء من بینھم الرئیس وعضوان على األقل من ذوي الخبرة في منظمات المجتمع المدني.  5سیكون ھناك على األقل   .3

تتشكل عضویة الفریق من مجموعة من أصحاب المصلحة؛ ومن بینھم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثیة، واألوساط   .4
 ، والمنظمات غیر الحكومیة. األكادیمیة، والبلدان المانحة والمتلقیة للمنح

 أسالیب العمل 
ومن المرتقب أن تكون ھناك حاجة إلى  یجتمع الفریق المرجعي للتقییم الفني مرة على األقل كل سنة حسب عبء العمل.  .5

ومن المقرر  ھ.أیام حسب جدول األعمال الذي ستجري مناقشت 3 - 2وتبلغ مدة كل اجتماع  اجتماعات إضافیة على األقل في الفترة األولى.
كما یمكن تحدید جدول زمني الجتماعات إضافیة في حالة الحاجة  أن یكون الجدول الزمني لالجتماعات على نحو مناسب ألغلبیة األعضاء.

عات الشخصیة، ستكون ھناك وحتى یتسنى تسھیل تبادل وجھات النظر بین أعضاء الفریق في االجتما إلى ذلك بناء على طلب رئیس الفریق.
 اتصاالت أخرى تتضمن مجموعات المناقشات اإللكترونیة، والمكالمة الھاتفیة الجماعیة، وعقد المؤتمرات عبر الفیدیو كونفرانس. سائل و

للجنة األخالقیات والشؤون المالیة التابعة للمجلس بوصفھ عضًوا  مرتین سنویاسیحضر رئیس الفریق أیًضا االجتماعات التي تُعقد  .6
 رسمیًا.

رئیس الفریق برفع تقاریر إلى المجلس و/أو لجنة األخالقیات والشؤون المالیة بصورة منتظمة حسب االقتضاء، كما سیقوم سیقوم   .7
أن تقوم لجنة األخالقیات والشؤون المالیة  ومن المتوقع بعرض نتائج أعمال التقییم واألعمال األخرى التي قام بھا الفریق المرجعي للتقییم.

بار في توصیات الفریق ــ یشمل ذلك الموازنة السنویة ــ وذلك حسب نطاق صالحیات واختصاصات اللجنة التي ستقوم بالنظر بعین االعت
ویجوز للمجلس حسب االقتضاء، بناء على آراء ومدخالت اللجان التابعة لھ  بدورھا بعرض ذلك على المجلس مع أي قرارات موصى بھا.

 یدرج في برنامج عملھ مھام التقییم المحددة ذات الصلة بعملھ.  أنوھیئة االعتماد، أن یطلب من الفریق 

لدى  وموظفین إداریینستقوم سكرتاریة صغیرة للفریق المرجعي للتقییم تضم موظفین متفرغین بمعاونة استشاري متفرغ   .8
 رتیبات تنفیذ برنامج العمل الخاص بالتقییم.سكرتاریة الصندوق ــ إن دعت الحاجة إلى ذلك ــ بتقدیم المساندة للفریق، ال سیما فیما یتعلق بت

ویتباین عبء عمل سكرتاریة الفریق المرجعي  ویتبع الموظفون المتفرغون فنیًا رئیس فریق العمل وإداریًا مدیر سكرتاریة صندوق التكیف.
 للتقییم حسب برنامج العمل. 
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المالیة، باإلشراف على أداء الفریق المرجعي للتقییم على سیقوم مجلس إدارة صندوق التكیف، من خالل لجنة األخالقیات والشؤون  .9
ویجوز للمجلس التكلیف بأعمال تقییم بشأن الفریق لحصر الدروس المستفادة  ال یخل باستقاللھ فیما یتعلق بمحتوى ونتائج أعمال التقییم.نحو 

 وتعدیل الترتیبات ذات الصلة إن دعت الحاجة إلى ذلك. 

یوًما في  14إلى  6یوًما في السنة على التوالي ( 24و 16ء العمل على أعضاء الفریق ورئیسھ حوالي من المتوقع أن یكون عب  .10
أیام مشاركة عن بعد في أنشطة التواصل بشأن أعمال  10اجتماعات شخصیة تتضمن مشاركة رئیس الفریق في اجتماعات المجلس، و

 االستعراض أو التقییم في إطار برنامج العمل). 

 ستعانة بخبراء إضافیین إن دعت الضرورة إلى ذلك لتنفیذ برنامج العمل. یجوز اال  .11

 اختیار وتعیین أعضاء الفریق المرجعي للتقییم
ار وتعیین أعضاء الفریق المرجعي للتقییم بمعاونة السكرتاریة من خالل إجراءات األخالقیات والشؤون المالیة باختیستقوم لجنة   .12

 وتتضمن معاییر االختیار:  ر محددة.علنیة وشفافة وبناء على معایی

 المصداقیة واالستقاللیة •
 الخبرات والتجارب العملیة في مجال التقییم  •
 الخبرات القطریة في البلدان المعنیة •
 معرفة بموضوعات التكیف مع آثار تغیر المناخ •
 االلتزام والتواجد للمشاركة على أساس نصف دوام •
 عدم وجود تضارب مصالح •
 فيالتمثیل الجغرا •
 .التوازن بین الجنسین •

مجموعة العمل المعنیة باختیار  سیقوم مجلس إدارة صندوق التكیف بتعیین أول رئیس للفریق المرجعي للتقییم بناء على توصیة من .13
صندوق التكیف. الفریق التي ستقوم بتشكیلھا لجنة األخالقیات والشؤون المالیة، من خالل عملیة اختیار تنافسیة مدعومة إداریًا من سكرتاریة 

وستقوم مجموعة العمل المعنیة بتعیین  وسیكون رئیس الفریق المرجعي للتقییم عضًوا في مجموعة العمل المعنیة بتعیین األعضاء اآلخرین.
دارة سنوات، ویحق لھم شغل المنصب لمدتین متتالیتین كحد أقصى. وستتم إ 3یخدم الفریق لمدة و الرؤساء واألعضاء التالیین في الفریق.

وبالتالي، سیُمنح أول أعضاء  یؤدي إلى تقاعد ثلث األعضاء تقریبًا بطریق تداول المناصب كل سنتین.أن عضویة الفریق على نحو من شأنھ 
وسیتم تعیین عضو المجتمع المدني باتباع إجراءات  للفریق استثناًء في عدد سنوات الخدمة للسماح للبدء الفعال لنظام تداول المناصب.

 كما ھو الحال بالنسبة لألعضاء اآلخرین.  نفسھا تیار التنافسیةاالخ

 خطة عمل الفریق المرجعي للتقییم وموازنتھ المالیة 
سیقوم الفریق بالتكلیف بأعمال التقییم المستقلة واإلشراف علیھا باإلضافة إلى المھام األخرى ذات الصلة نیابة عن مجلس اإلدارة   .14

ومن  وسیقوم الفریق بإعداد برامج عمل متعددة السنوات وموازنة مالیة وفق متطلبات إطار التقییم. ر التقییم.واللجان التابعة لھ وفق إطا
وسیتم عرض برامج العمل  ستراتیجیة متوسطة األجل، إن كان مالئًما.مثل اإل ،ستراتیجیات الصندوقإالضروري ربط محتوى ھذه البرامج ب
وسیقوم  ألخالقیات والشؤون المالیة للنظر فیھا ورفع توصیات بشأنھا لموافقة مجلس اإلدارة علیھا.المقترحة متعددة السنوات على لجنة ا

وفي إطار دوره االستشاري، قد  الفریق بعد ذلك بتصمیم أعمال التقییم المستقلة والتكلیف بھا واإلشراف علیھا بمعاونة إداریة من سكرتاریتھ.
 صلة للعرض على المجلس ودراستھا. أو أي وثائق ذات  أو توصیات، یقوم الفریق بإعداد إیضاحات إرشادیة،

 یقوم الفریق، من خاللھ رئیسھ، برفع تقاریر سنویة إلى لجنة األخالقیات والشؤون المالیة بشأن تنفیذ خطة العمل الخاصة بھ.  .15

ة صندوق التكیف، وسیتم عرضھا على سیتم إعداد الموازنة السنویة للفریق وسكرتاریتھ وبرنامج العمل الخاص بھ مع سكرتاری  .16
 مجلس اإلدارة للموافقة علیھا ضمن الموازنة اإلداریة للصندوق. 

 تتنوع األنشطة في إطار برنامج العمل، وتتضمن ما یلي:  .17

 وتوجیھاتھ؛  ،الرصد والتقییم ذات الصلة الخاصة بصندوق التكیف، وسیاساتھ، وإرشاداتھو المتابعة مراجعة واستعراض أطر )أ(
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 اجعة تقاریر التقییم النھائیة والخاصة بمنتصف المدة على مستوى المشروعات للتحقق من جودتھا؛ مر )ب(

 تقییمات األداء، ویشمل ذلك التقییمات الالحقة؛  )ج(

 الدراسات القطریة؛  )د(

 موضوعات العامة ومحاور التركیز؛ تقییمات ال )ه(

 التقییمات العامة على المستوى المؤسسي أو على مستوى حافظة المشروعات.  )و(

 المكافآت واألجور
التي  السفرسیتم دفع أتعاب ألعضاء الفریق المرجعي للتقییم من الخبراء الخارجیین مقابل الخدمات التي یؤدونھا ومصروفات   .18

 یتحملونھا. 

 العالقة بسكرتاریة صندوق التكیف
ویكون مسؤول االتصال  المرجعي للتقییم في إطار ترتیب یضمن لھ استقاللیة أعمال التقییم التي یشرف علیھا.سیعمل الفریق   .19

 الرئیسي الخاص بالفریق في سكرتاریة الصندوق ھو المدیر. 

نة األخالقیات إلى لجوتوجیھھا ستراتیجیة من رئیس الفریق المرجعي للتقییم سیتم التعامل مع جمیع االتصاالت ذات الطبیعة اإل  .20
وسیقوم الفریق بإحاطة مدیر السكرتاریة بنتائج و/أو أنشطة الفریق التي تتطلب  والشؤون المالیة و/أو المجلس من خالل مدیر السكرتاریة.

 ستراتیجیًا من جانبھ. إاھتماًما أو تدخًال 

 بما یلي:  السكرتاریة مدیرسیقوم   .21

اإلشراف على الجوانب العملیة لتعیین أعضاء الفریق المرجعي للتقییم وإدارة العقود الخاصة بھم في إطار النظام  )أ(
 اإلداري للبنك الدولي. 

تعیین موظفي فریق السكرتاریة المتفرغین (سكرتاریة الفریق المرجعي للتقییم) الذین سیدعمون الفریق، وإبالغ  )ب(
 للفریق، واإلشراف على الجوانب اإلداریة ألعمالھم؛  أسمائھم واألدوار المناطة بھم

المشاركة في اجتماعات الفریق بوصفھ عضًوا رسمیًا وضمان تقدیم االستجابات أوًال بأول من جانب السكرتاریة  )ج(
 على استفسارات الفریق، والتعاون الكفء من جانب السكرتاریة مع الفریق؛ 

لة من الفریق إلى السكرتاریة ومجلس اإلدارة، وقیام مجلس ضمان وصول المراسالت واالتصاالت ذات الص )د(
 اإلدارة أو السكرتاریة بالنظر فیھا حسب األحوال؛ 

اإلشراف على إعداد التقاریر الرسمیة الجتماعات الفریق، وإعداد وثائق مجلس اإلدارة التي تعرض برنامج عمل  )ه(
 لفریق وعرضھا على المجلس؛ الفریق وموازنتھ المالیة، وكذلك نشر تقاریر برنامج عمل ا

اإلشراف على التزام التعاقدات الخاصة بأعمال التقییم بالقواعد واإلرشادات اإلداریة المعمول بھا، ویشمل ذلك  )و(
 التعاقد مع مؤسسات خارجیة. 

 ال یقوم مدیر السكرتاریة بما یلي:  .22

 لھ الفني؛ اإلشراف على الجوانب الفنیة لتعیین أعضاء الفریق المرجعي للتقییم وعم )أ(

 االنخراط في أدوار إشرافیة على أعضاء الفریق؛  )ب(
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مجلس اإلدارة التي تعرض  اإلشراف على الجوانب الفنیة إلعداد التقاریر الرسمیة الجتماعات الفریق، أو إعداد وثائق )ج(
 برنامج عمل الفریق وموازنتھ المالیة؛ 

 بأعمال التقییمات. االنخراط في الجوانب الموضوعیة الجوھریة للتعاقدات الخاصة  )د(

 لمحة عن أعضاء الفریق المرجعي للتقییم
یتكون الفریق المرجعي للتقییم من مجموعة مستقلة من الخبراء في مجال التقییم الذي یعملون بصفتھم الشخصیة فقط وال یمثلون  .23

 مؤسساتھم أو حكوماتھم أو الھیئات التابعة للصندوق.

تتشكل عضویة الفریق من مجموعة من أصحاب المصلحة، من بینھم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثیة، واألوساط   .24
، وتنوع األكادیمیة، والبلدان المانحة والمتلقیة للمنح، والمنظمات غیر الحكومیة، مع أخذ في الحسبان التوازن الجغرافي والتوازن بین الجنسین

 الفنیة. الخبرة في القطاعات 

ــ ستتضمن الصورة العامة الخاصة بأعضاء الفریق المرجعي للتقییم كمجموعة عمل التنوع في مجاالت الخبرة  والتجارب الخبرات العملیة 
 العملیة ذات الصلة، ومھارات التقییم، والمعرفة بالموضوعات ومحاور التركیز ذات الصلة، ویشمل ذلك ما یلي: 

سنة على األقل في العمل التحلیلي على مستویات تصاعدیة ترتبط بأعمال المتابعة والرصد/التقییم/  15خبرة مھنیة لمدة  )أ(
 األبحاث/اإلدارة؛ 

 سنوات على األقل في مجال التنمیة على المستوى المیداني والمستوى الدولي؛  8خبرة مھنیة لمدة  )ب(

ة في تطبیق أسالیب التقییم النوعیة والكمیة؛ وسجل إنجازات قوي في مجال خبرة في التقییم: معرفة موسعة وخبرة ودرای )ج(
 تصمیم وقیادة أعمال التقییم الشامل؛ وكفاءة فنیة في مجال التقییم (نظریة وممارسة)، وخلفیة منھجیة قویة؛ 

التكیف مع تغیر خبرة في مجال تمویل األنشطة المناخیة، ال سیما، معرفة موسعة وخبرة ودرایة في تطبیق مفاھیم  )د(
 المناخ؛ 

 معرفة قویة في مجال إدارة المشروعات مع التشدید على الرصد والتقییم والمتابعة؛  )ه(

خبرة ممتدة في تصمیم وتطبیق وتقییم مشروعات وبرامج التكیف في البلدان النامیة تغطي محاور التركیز الرئیسیة في  )و(
 مجال التكیف؛ 

 مع الشرائح األشد تأثًرا بآثار تغیر المناخ؛  خبرة في البلدان األقل نمواً، والعمل )ز(

معرفة موسعة بصندوق التكیف، واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، واتفاق باریس، وبروتوكول كیوتو،  )ح(
 وتغیر المناخ، وغیر ذلك من األنظمة والسیاسات الدولیة البیئیة األخرى؛ 

 (السیاسات والحوكمة والمحاسبة)؛ معرفة موسعة بجوانب تشغیل المؤسسات  )ط(

 مھارات قویة في مجال االتصال والتوعیة؛  )ي(

 مھارات وخبرات قویة في األمور التي لھا عالقة بنوع الجنس والمساواة بین الجنسین.  )ك(

 اللغات ــ 
الطالقة في إحدى اللغات لیزیة على مستوى العمل الدولي (جمیع مناطق صندوق التكیف). یُفضل جكفاءة في استخدام اللغة اإلن  .25

 لیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة) كمھارة إضافیة. جالرسمیة الست لألمم المتحدة (العربیة والصینیة واإلن

 باإلضافة إلى الخبرات العملیة والمھارات المشار إلیھا أعاله، من المتوقع ما یلي عند اختیار رئیس الفریق المرجعي للتقییم.   .26

 یات علیا من االستقاللیة والنزاھة؛ إظھار مستو )أ(
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 للمعرفة؛  امصدربوصفھ أن یكون ذا مكانة معروفة على نطاق واسع في دوائر التقییم  )ب(

 القدرة على التواصل بشأن المسائل المعقدة وشدیدة التخصص على مستوى اإلدارة العلیا وفي االجتماعات التنفیذیة؛  )ج(

 ستراتیجي والعالمي؛ سجل إنجازات في مجال التفكیر اإل )د(

 عالقات متمیزة ومھارات في إدارة االتصاالت؛  )ه(

 خبرة في وضع وتنفیذ الموازنات المالیة؛  )و(

 الحساسیة تجاه جوانب المساواة بین الجنسین والجوانب السیاسیة واحترام الثقافات األخرى؛  )ز(

 القدرة والكفاءة في التقییم المستقل ــ 
 ة. تطبیق دلیل السلوكیات األخالقی  )أ(

عدم وجود تضارب مصالح: ضرورة أال ینخرط الفریق/الُمقیّم في تصمیم و/أو تنفیذ أو اإلشراف على أو تنسیق و/أو  )ب(
تمتع الُمقّیمین باستقاللیة عن اإلجراءات التدخلیة اإلنمائیة، و االستفادة من مشروع/برنامج تابع للصندوق ویخضع لتقییم.

 ووظائف اإلدارة ذات الصلة بھا، وكذلك المستفیدین المستھدفین. ویشمل ذلك سیاسات التنمیة والعملیات 

 القدرات الشخصیة األساسیة ــ تتضمن السمات الفردیة ألعضاء الفریق المرجعي للتقییم القدرات والمسؤولیات التالیة:  
  واألنشطة الخاصة بھ؛معرفة بمبادئ صندوق التكیف والتزام شخصي بھا، وكذلك الحال بالنسبة للقیم الجوھریة   )أ(

 نھج یقوم على التیسیر والتشاور، ویشمل ذلك القدرة على العمل بصورة مستقلة، وفي بیئات متعددة الثقافات؛  )ب(

 مھارات اتصال جیدة؛  )ج(

 معاییر أخالقیة رفیعة؛  )د(

 المرونة وتوفر الوقت.  )ه(

 مراجعة نطاق الصالحیات واالختصاصات 
 سیقوم مجلس اإلدارة بمراجعة الصالحیات واالختصاصات إن دعت الضرورة إلى ذلك.  .27
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 المرفق الرابع
 

  

  

 

  

  

 الصالحیات واالختصاصات المنقحة 
 الخاصة بلجنة األخالقیات والشؤون المالیة 
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 لجنة األخالقیات والشؤون المالیة
 الصالحیات واالختصاصات 

تتولى لجنة األخالقیات والشؤون المالیة مسؤولیة تقدیم المشورة لمجلس إدارة الصندوق بشأن قضایا: تضارب المصالح،   .1
  واألخالقیات، والشؤون المالیة، والمراجعة والتدقیق.

  :اللجنة بما یليفي ھذا الصدد، تضطلع  .2

، عمالً بما ورد في القسم السابع من القواعد وضع مسودة مدونة قواعد السلوك، ورفعھا العتمادھا من قبل المجلس )أ(
اإلجرائیة من أجل حمایة أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین وموظفي السكرتاریة من أي تضارب مصالح في 

  مشاركاتھم، وتحدید حاالت تضارب المصالح واإلجراءات المتعلقة بھا.
بشأن تفسیرھا وتأویلھا وعواقب اإلخالل بالمدونة  اإلشراف على تطبیق مدونة قواعد السلوك ومعالجة االختالفات )ب(

  وانتھاكھا؛
إجراء المراجعة وتقدیم المشورة بشأن الموازنة الخاصة بالمصروفات التشغیلیة لكل من المجلس والسكرتاریة والقیّم على  )ج(

  الصندوق؛
ذلك التوصیات المقدمة من القیّم  ، بما فيوالسیاسة الخاصة بھذا الشأن تعبئة المواردمجلس حول نھج تقدیم المشورة لل )د(

  بشأن تحویل شھادات خفض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال وتلقي مساھمات من مصادر أخرى؛
  فحص القوائم المالیة للصندوق؛ )ه(
ة الصندوق وھیئات إدارة التنفیذ المعتمدة باستخدام كل من التقییمات الداخلیة والخارجیة، والتقاریر المقدم ءاستعراض أدا )و(

  من تلك الھیئات، والمصادر األخرى حسب المالءمة؛
تناول القضایا المتعلقة برصد وتقییم المشروعات والبرامج على مستوى الصندوق؛ بما في ذلك، من بین أمور أخرى، تقاریر األداء  )ز(

ى الموارد من صندوق السنویة للصندوق، والمسائل األخرى، طبقا لسیاسات وإرشادات العملیات الخاصة باألطراف للوصول إل
  التكیف؛

اإلشراف على أداء الفریق المرجعي للتقییم، ویشمل ذلك تشكیل مجموعة عمل التوظیف الخاصة بالفریق المرجعي  )ح(
مرتین للتقییم، ومراجعة الخطة السنویة والموازنة المالیة الخاصة بھ؛ ویحضر رئیس الفریق أیًضا االجتماعات التي تُعقد 

 للجنة األخالقیات والشؤون المالیة بوصفھ عضًوا رسمیًا؛  سنویا
  اإلشراف على أنشطة السكرتاریة بما في ذلك التوظیف وتورید الخدمات واألنشطة األخرى المتعلقة بمسؤولیة اللجنة؛ )ط(
  اللجنة؛اإلشراف على أنشطة القیّم في المجاالت المتعلقة بمسؤولیة  )ي(
  ما.بحث أي أمر آخر یراه المجلس مالئ )ك(

یجوز للجنة األخالقیات والشؤون المالیة أن تطلب، في سیاق أداء وظائفھا وبالتشاور مع رئیس المجلس، المساعدة و/أو المشورة  .3
 من جانب الخبراء والمختصین.

 یمكن للقیّم على الصندوق حضور اجتماعات اللجنة إذا كان الموضوع محل المناقشة یتطلب ذلك.  .4
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 المرفق الخامس 

 والسكرتاریة، ووظیف (شعبة) التقییم، والقیِّم للمجلس 2019و 2018الموازنة المعتمدة للسنتین المالیتین 

 
 

Approved Estimate Approved
FY18  FY18 FY19

1 Personnel 2,691,250 2,493,732 2,924,519
2 Travel 402,000 426,000 422,000
3 General operations 375,000 338,000 333,284
4 Meetings 254,800 240,000 250,800

3,723,050 3,497,732 3,930,603
5 Overall  evaluation (b) 300,000 200,000 0
6 Accreditation (c) 473,780 422,000 546,040
7 Readiness Programme (d) 604,585 578,000 624,550

5,101,415 4,697,732 5,101,193

EVALUATION FUNCTION
1 Personnel 301,272      
2 Travel 76,000         
3 General operations -               
4 Meetings 5,000           

Sub-total evaluation function 382,272      

TRUSTEE
1 CER Monetization 180,000         180,000         180,000      
2 Financial and Program Management 225,000         205,000         225,000      
3 Investment Management 115,000         130,950         131,250      
4 Accounting and Reporting 48,000           30,000           30,000         
5 Legal Services 20,000           20,000           20,000         
6 External Audit -                  

 Sub-total trustee  588,000 565,950 586,250      

GRAND TOTAL ALL COMPONENTS 5,689,415 5,263,682 6,069,715

All amounts in US$

BOARD AND SECRETARIAT

Sub-total secretariat administrative services (a)

Sub-total secretariat (a) + (b) + (c) + (d)
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 المرفق السادس

 ألمانیا ،، بون2018مارس/آذار  23الحوار مع المجتمع المدني، 

السید/فیكتور فیناس (الجمھوریة الدومینیكیة، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)، المجلس  ،دعا رئیس مجلس إدارة صندوق التكیف .1
 للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.

واستعرضت تأخیر تنفیذ مشروعین  رسالة المؤسسة. سسة مستقبل أمریكا الالتینیة) عنتحدثت السیدة/ باتریشیا فیالسكو (مؤ .2
 قات حول مقترحین قامت لجنة استعراض المشروعات والبرامج بالنظر بعین االعتبار إلیھما في االجتماع الحالي.للصندوق، وقدمت تعلی

نھًجا وأفادت أن الجھات المقدمة للمشروع المقترح المشترك بین إكوادور وشیلي یمكن أن تتخذ نھًجا أكثر تكامًال إزاء القدرة على التكیّف، و
كما أفادت أنھ  ات، وقضایا المساواة بین الجنسین والتكالیف ــ المنافع، ومن الممكن أن تخفض عدد ھیئات التنفیذ.أكثر قوة إزاء بناء القدر

وھناك بعض  بالنسبة للمقترح الثاني، لم یتم تحدید أنشطة محددة أو مباشرة لزیادة قدرة البنیة التحتیة الكھرومائیة على مجابھة األخطار.
 لم یكن واضًحا كیف شارك أصحاب المصلحة في التغیرات التي تم إدخالھا على المقترح، أو ھل وافقوا علیھا. الوثائق غیر المتاحة، و

مطلوب وجود ملخص تنفیذي لمقترحات المشروعات باللغة المحلیة، وكذلك مشاركة أصحاب المصلحة في جمیع مراحل إعداد  .3
ومن الضروري  ني واإلقلیمي، ومن الممكن عقد ورشة عمل وطنیة لھم سنویًا.كما یجب تحدید مشاركتھم على المستویین الوط المشروعات.

تنظیم اجتماعات إقلیمیة لشبكة المنظمات غیر الحكومیة التابعة لصندوق التكیف أثناء الفعالیات اإلقلیمیة األخرى لتجمیع الشركاء على 
 روعات اإلقلیمیة للصندوق. ستراتیجیات مناصرة ومشاركة للمشإالمستوى الوطني لمساعدتھم في وضع 

السید/ سیرج نسینجیمانا (رابطة حفظ الطبیعة في رواندا) أن الرابطة قد عملت على تشجیع حفظ التنوع البیولوجي في رواندا،  أفاد .4
بشأن تمویل وتابعت مشروعات الصندوق على المستویین الوطني واإلقلیمي، مع متابعة تمویل أنشطة التكیف والمساھمة في النقاش الدولي 

وأصدرت الرابطة تقریًرا وطنیًا عن تنفیذ مشروعات التكیف، كما تابعت عن كثب اعتماد وزارة البیئة في رواندا، واعتماد  أنشطة التكیف.
 مجموعة دول شرق أفریقیا. 

من خالل مشروع  "روانداعن "الحد من قابلیة التأثر بالتغیرات المناخیة في شمال ــ غرب  نسینجیمانا تقریًراالسید/ سیرج قدم  .5
لوطنیة مجتمعي للتكیف، وأفاد أنھ على الرغم من أن التغییر في ھیئة التنفیذ لم یكن لھ أثر على المشروع، فإن القرار التالي لتقسیم الھیئة ا

رف الشریحة النھائیة من المسؤولة عن التنفیذ إلى وزارتین قد انطوى على اعتماد ھیئة وطنیة جدیدة مسؤولة عن التنفیذ، والنتیجة عدم ص
ومن  ویتعین على صندوق التكیف تبسیط عملیة االعتماد، وصرف األموال المتبقیة كما فعل الصندوق األخضر للمناخ. تمویل المشروع.

ى ؛ وھناك شكاو2018اإلجبار على تمدید أجل المشروع إلى ما بعد یونیو/حزیران  إلىرواندا ن أن یؤدي تأخیر صرف األموال لالممك
 قدمتھا المجتمعات المحلیة لعدم صرف الدفعات المخصصة بسبب نقص األموال. 

تم تقییم مشروع التكیف الخاص بالصندوق بعنوان " التكیف مع تغیر المناخ في حوض بحیرة فكتوریا (بوروندي وكینیا ورواندا   .6
احتیاجات التكیف للشرائح األشد ضعفًا وتعرًضا للمخاطر ب ءقد عملت على الوفا أھداف المشروع ما إذا كانتوتنزانیا وأوغندا)" على أساس 

وال یوجد أي شيء تقریبًا معروف عن المشروع على  ستراتیجیات الوطنیة والرؤى المعنیة بالتكیف، وأصحاب المصلحة.في المنطقة، واإل
 المستوى القُطري، ولم یتم تحدید بعض األنشطة أو لم یتم تطبیقھا. 

نشر وثائق الصندوق تستلزم ا غریم (شبكة جیرمان ووتش) تاریخ الشبكة وأفادت أن شفافیة اجتماع المجلس تناولت السیدة جولی .7
یوًما  14أوًال بأول؛ واقترحت تحدید مواعید نھائیة لتحمیل وثائق اجتماعات المجلس على شبكة اإلنترنت، وأوصت أن یكون آخر موعد ھو 

وفیما یتعلق بالمشاركة في اجتماعات المجلس، أفادت أنھ في  الملخص التنفیذي باللغات المحلیة. كما ساندت فكرة إصدار قبل بدء االجتماع.
حین أن الشبكة أشادت بالحوار مع منظمات المجتمع المدني، فإنھا اقترحت تعزیز مشاركة المجتمع المدني من خالل اختیار ممثلین عن 

 ر من البلدان المتقدمة للمشاركة في اجتماعات اللجان إذا ظلت مغلقة. المجتمع المدني، أحدھما من البلدان النامیة واآلخ

 في األھمیة من أجل المشاركة الفعالة مع الصندوق من جانب المجتمع المدني.غایة تضمنت تقاریر أداء المشروعات معلومات  .8
% من المشروعات ال یزال لھا تقریر أداء 45فإن تراجعًا كبیًرا،  وعلى الرغم من تراجع عدد التقاریر المفقودة الخاصة بأداء المشروعات

تقییًما لمنتصف المدة مفقود، وتباین بین  11تقییمات نھائیة مفقودة،  7وتتمثل التحدیات األخرى في:  % لھا تقریرا أداء مفقودان.7مفقود، و 
حاالت)، واإلشارة إلى  10اردة في تقاریر أداء المشروعات (تواریخ بدء المشروعات على موقع الویب الخاص بصندوق التكیف، وتلك الو

ال یوجد تاریخ بدء على شبكة الویب خاص بھذا المشروع على الرغم من تحمیل تقریر أداء المشروع بالفعل في حین وجود مشروع "ممول" 
إدارة التنفیذ متعددة األطراف، لكن ھذه اآللیة لیست كما أن ھناك آلیة لتقدیم الشكاوى للھیئات المسؤولة عن  حاالت). 4على شبكة اإلنترنت (

  متاحة للھیئات األخرى المسؤولة عن إدارة التنفیذ. 
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ومن  تحدث جان بول بریس (شبكة جیرمان ووتش) عن الروابط المحتملة بین صندوق التكیف والصندوق األخضر للمناخ. .9
یتي الصندوقین؛ كما من الضروري النظر إلى الروابط المراد تحقیقھا على الضروري أن تتجاوز مسألة التكامل والترابط مجلسي وسكرتار

ومن  المستویین المحلي واإلقلیمي، وكذلك التفاعل بین أصحاب المصلحة والسلطات المعنیة ومسؤولي االتصال على المستوى الوطني.
ن من المجتمع المدني في مداوالت شارك ممثالن اثناخ حیث الممكن أن یستفید صندوق التكیف من خبرات وتجارب الصندوق األخضر للمنا

وساندت منظمات المجتمع المدني األنشطة المشتركة بین السكرتاریتین لتشجیع التكامل والترابط بین الصندوقین، لكن من  مجلس اإلدارة.
ل عن المجتمع المدني في الفریق المرجعي للتقییم وساند أیًضا ضم ممث المھم أیًضا النظر بعین االعتبار إلى الجوانب اإلقلیمیة لھذا التعاون.

بالنسبة الفني التابع لصندوق التكیف، لكنھ أفاد أیًضا أنھ كما ھو محدد حالیًا، فإن اشتراطات الخبرات الفنیة المطلوبة للعضویة شاقة للغایة 
  للشبكة.

ممثال المجتمع أثارھا م تسلیط الضوء على النقطة التي وت بعد العروض التقدیمیة، أدلى أعضاء مجلس اإلدارة بتعلیقاتھم وآرائھم. .10
مة، تمت ووفیما یتعلق بالتكامل والترابط بین منظمات المجتمع المدني والحك ة في المصروفات اإلداریة.رالمدني بشأن الحد من الموارد المھد

ومن الضروري أیًضا  باللغات الست لألمم المتحدة. اإلشارة إلى أنھ حتى یتحقق ذلك، من الضروري سھولة الوصول إلى الوثائق على األقل
 ، ومن المھم بالنسبة للسكرتاریة توضیح آخر موعد للنشر.بشأنھافي الوقت المناسب لمنظمات المجتمع المدني إلبداء الرأي  الوثائقإتاحة 

ت ممثلة مؤسسة مستقبل أمریكا الالتینیة إذا ما وُسئل ممثال منظمات المجتمع المدني كیف اطمئنا إلى شفافیة العملیات الخاصة بھما، وُسئل
تم كانت التقییمات التي قدمتھا قد استندت إلى زیارات میدانیة أم دراسات مكتبیة للوثائق المقدمة من الھیئات المسؤولة عن التنفیذ، وھل 

دني بشأن إتاحة ملخص تنفیذي لمقترح وكانت ھناك مساندة القتراح ممثلي منظمات المجتمع الم عرض النتائج على السلطات الوطنیة.
 (Coordination SUD)مثل رابطة كوردینیشن َسْد  ،وطُلب من الشبكة النظر بعین االعتبار في التعاون مع مجموعات أخرى المشروع.

حظات )، مع تقدیم آراء تقییمیة ومالSolidarité Urgence Développementــ ومؤسسة التضامن والتنمیة في حاالت الطوارئ (
 على المستوى القُطري. 

 قدم الرئیس الشكر لممثلي منظمات المجتمع المدني على ما قدموه من عروض تقدیمیة.   .11
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 المرفق السابع 
  2018مارس/آذار  23 – الثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیفالواحد وجتماع قرارات التمویل المتعلقة بالمشروعات التي وافق علیھا اال 
ھیئة إدارة  البلد/االسم  

 التنفیذ
ھیئة إدارة  المشروع رقم الوثیقة

 تنفیذ وطنیة
ھیئة إدارة 

 تنفیذ إقلیمیة
ھیئة إدارة تنفیذ 
 متعددة األطراف

 أموال مجنبة
 القرار

. المشروعات والبرامج: 1
                   على حدةلكل بلد 

  

 والیات میكرونیزیا االتحادیة

الصندوق 
االستئماني 

للحفاظ على 
البیئة 

 بمیكرونیزیا

AFB/PPRC.22/10  970,000  970,000      970,000   تمت
 الموافقة 

وزارة المالیة  جزر كوك
  AFB/PPRC.22/11  2,999,125 وإدارة االقتصاد

 معتمدة  2,999,125      2,999,125

بنك التنمیة  إكوادور
لم تتم      AFB/PPRC.22/12  2,489,373   2,489,373 ألمریكا الالتینیة

 الموافقة 

بنك التنمیة  توغو
    AFB/PPRC.22/13  10,000,000 لغرب أفریقیا

لم تتم      10,000,000
 الموافقة 

 كمبودیا

رنامج األمم ب
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.22/14  5,000,000     5,000,000    لم تتم
 الموافقة 

الصندوق الدولي  الكامیرون
لم تتم    AFB/PPRC.22/15  9,982,000      9,982,000 للتنمیة الزراعیة

 الموافقة 

صندوق الدولي ال العراق
تمت   AFB/PPRC.22/16  9,999,660     9,999,660  9,999,660 للتنمیة الزراعیة

 الموافقة 

 منغولیا

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.22/17  4,495,235      4,495,235    لم تتم
 الموافقة 

  45,935,393        المجموع الفرعي
3,969,125 

 
12,489,373  29,476,895  

13,968,785   

 . منحة إعداد المشروع:2
                   لكل بلد على حدة

 أرمینیا  
وحدة تنفیذ  

المشروعات 
 البیئیة

AFB/PPRC.22/6/Add.1  30,000  30,000      30,000   تمت
 الموافقة 

   30,000      30,000  30,000        المجموع الفرعي
لكل . المفاھیم/التصورات: 3

                   بلد على حدة

  
 أرمینیا

وحدة تنفیذ  
المشروعات 

 البیئیة
AFB/PPRC.22/6  2,506,000  

تمت        2,506,000
 المصادقة 
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برنامج الغذاء  لیسوتو
تمت    AFB/PPRC.22/7  9,801,608     9,801,608 العالمي

 المصادقة 

البنك األفریقي  موزامبیق
لم تتم    AFB/PPRC.22/8  9,999,400     9,999,400 للتنمیة

 المصادقة 

البنك األفریقي  أوغندا
لم تتم    AFB/PPRC.22/9  2,249,000      2,249,000 للتنمیة

 المصادقة 
  24,556,008        لفرعياإلجمالي ا

2,506,000  -  22,050,008     

. المشروعات والبرامج: 4
                  على المستوى اإلقلیمي

بنك التنمیة  شیلي وإكوادور  
لم تتم      AFB/PPRC.22/24  13,910,400   13,910,400 ألمریكا الالتینیة

 الموافقة 
 اإلجمالي الفرعي

      13,910,400   13,910,400       
. منحة إعداد المشروع: 5

                   التصورات اإلقلیمیة

بنك التنمیة  األرجنتین، أورغواي  
تمت   AFB/PPRC.22/21/Add.1  100,000    100,000    100,000 ألمریكا الالتینیة

 الموافقة 

 غاناكوت دیفوار،   

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.22/22/Add.1  100,000      100,000    لم تتم
 الموافقة 

بنن، بوركینا فاصو، كوت   
 دیفوار، غانا، مالي، توغو

المنظمة العالمیة 
تمت   AFB/PPRC.22/23/Add.1  80,000      80,000  80,000 لألرصاد الجویة

 الموافقة 

   180,000  180,000  100,000    280,000        المجموع الفرعي
. المفاھیم/التصورات: على 6

                   المستوى اإلقلیمي

بنك التنمیة  األرجنتین، أورغواي  
تمت      AFB/PPRC.22/21  13,999,996   13,999,996 ألمریكا الالتینیة

 المصادقة 
  

 غاناكوت دیفوار، 

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
 البشریة

AFB/PPRC.22/22  14,000,000      14,000,000    لم تتم
 المصادقة 

بنن، بوركینا فاصو، كوت   
 دیفوار، غانا، مالي، توغو

المنظمة العالمیة 
تمت    AFB/PPRC.22/23  7,920,000      7,920,000 لألرصاد الجویة

 المصادقة 

     21,920,000      35,919,996        المجموع الفرعي
المشروع: . منحة إعداد 7

                   التصورات اإلقلیمیة المسبقة

المنظمة العالمیة  بیرو ،كولومبیا ،شیلي  
تمت   AFB/PPRC.22/20/Add.1  19,980     19,980  19,980 لألرصاد الجویة

 الموافقة 
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   19,980  19,980      19,980        المجموع الفرعي
. التصورات السابقة لوضع 8

المشروعات: على المستوى 
                   اإلقلیمي

ألبانیا، جمھوریة مقدونیا   
الجبل  ،الیوغوسالفیة السابقة

 األسود

برنامج األمم 
تمت    AFB/PPRC.22/18  9,927,750     9,927,750 المتحدة اإلنمائي

 المصادقة 

برنامج األمم   غواتیماال ،بیلیز  
لم تتم    AFB/PPRC.22/19  10,009,125      10,009,125 المتحدة للبیئة

 المصادقة 
المنظمة العالمیة  بیرو ،كولومبیا ،شیلي  

تمت    AFB/PPRC.22/20  7,398,000     7,398,000 لألرصاد الجویة
 المصادقة 

     27,334,875  -    27,334,875        الفرعي المجموع
+  2+  1=  9. المجموع (9
3  +4  +5  +6  +7  +8(       147,986,652  

6,505,125 
 
26,499,773 

 
100,981,758 

 
14,198,765   
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	2. بُثت فعاليات هذا الاجتماع مباشرةً عبر موقعي صندوق التكيف (الصندوق) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) على شبكة الإنترنت. وقدمت سكرتارية 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 في الوثيقة (AFB/B.31/Inf.3).
	بند جدول الأعمال رقم 1: افتتاح الاجتماع

	4. قام السيد فيكتور فيناس (الجمهورية الدومينيكية، منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) بافتتاح الاجتماع في 20 مارس/آذار 2018 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا للنظر في بند جدول الأعمال رقم 14.
	5.  عُلق الاجتماع بعد ذلك، ثم استأنف أعماله في صباح يوم 22 مارس /آذار 2018.
	بند جدول الأعمال رقم 2: نقل مهام رئيس المجلس ونائبه

	6. قام رئيس المجلس المنتهية ولايته السيد مايكل كراشت (ألمانيا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) بتسليم رئاسة المجلس للسيد فيناس الرئيس القادم للمجلس.
	7.  ينضم إلى السيد فيناس نائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق القادمة السيدة سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى).
	7.  ينضم إلى السيد فيناس نائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق القادمة السيدة سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى).
	7.  ينضم إلى السيد فيناس نائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق القادمة السيدة سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى).
	بند جدول الأعمال رقم 3: المسائل التنظيمية

	8. اعتمد المجلس جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.31/1). ويرد جدول الأعمال بالمرفق الثاني بالتقرير الحالي.
	9. نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت الوارد في جدول الأعمال المشروح المؤقت (AFB/B.31/2/Rev.1)، واعتمده بناء على عرض رئيس المجلس.
	10. أشار الرئيس إلى انتخاب عضوين جديدين في المجلس وعضو مناوب جديد في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP)، وهم: السيد مسعود ريزفانيان راهاغي (إيران، آسيا والمحيط الهادئ)؛ والسيدة باربارا شافير (المانيا...
	11.  أعلن الأعضاء والأعضاء المناوبون التالية أسماؤهم عن وجود تضارب في المصالح لديهم:
	- السيد إيبلا جبريل (بنن، أفريقيا)؛
	- السيد أرام تير-زاكاريان (أرمينيا، أوروبا الشرقية)؛
	- السيد شيبيت مايكوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)
	- السيدة بيشنس دامتي (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)؛
	بند جدول الأعمال رقم 4: تقرير عن أنشطة رئيس المجلس المنتهية ولايته

	12. قدم رئيس المجلس المنتهية ولايته تقريرا موجزا عن الأنشطة التي قام بها نيابة عن المجلس بدعم من السكرتارية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الثلاثين والحادي والثلاثين.
	12. قدم رئيس المجلس المنتهية ولايته تقريرا موجزا عن الأنشطة التي قام بها نيابة عن المجلس بدعم من السكرتارية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الثلاثين والحادي والثلاثين.
	12. قدم رئيس المجلس المنتهية ولايته تقريرا موجزا عن الأنشطة التي قام بها نيابة عن المجلس بدعم من السكرتارية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الثلاثين والحادي والثلاثين.
	13.  هناك عدد من التطورات والمستجدات البارزة منذ آخر اجتماع. فقد حضر الرئيس، مع السكرتارية، نيابة عن المجلس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 23)، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل ...
	14.  بالإضافة إلى الأعمال المرتبطة بمؤتمر بون، قام الرئيس المنتهية مدة ولايته بأداء المهام اليومية أثناء هذه الفترة، والتوقيع على اتفاقيات المشروعات ومنح إعداد المشروعات المعتمدة في الاجتماع السابق للمجلس، وكذلك طلبات التحويل، واتفاقيات منح التأهب، وا...
	15. انتهز رئيس المجلس المنتهية ولايته الفرصة لتقديم الشكر للسادة أعضاء المجلس على دعمهم له خلال فترة توليه منصبه.
	16. أحاط المجلس علما بالتقرير الخاص بأنشطة رئيس المجلس المنتهية ولايته.
	بند جدول الأعمال رقم 5: تقرير عن أنشطة السكرتارية

	17. قدم مدير السكرتارية تقريراً عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التي جرى تناولها بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.31/3). ووصف الانشطة التي قامت بها السكرتارية أثناء الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ا...
	17. قدم مدير السكرتارية تقريراً عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التي جرى تناولها بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.31/3). ووصف الانشطة التي قامت بها السكرتارية أثناء الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ا...
	17. قدم مدير السكرتارية تقريراً عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين التي جرى تناولها بمزيد من التفصيل والإسهاب في الوثيقة (AFB/B.31/3). ووصف الانشطة التي قامت بها السكرتارية أثناء الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ا...
	18.  تمثلت الجهود الرئيسية الأخرى للسكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في صياغة خطة تنفيذ لإستراتيجية الصندوق متوسطة الأجل التي انطوت في مجملها على أكثر من أسبوع في صورة جلسات عصف ذهن من جانب السكرتارية بأكملها. وقامت السكرتارية أيضًا بتنظيم...
	19.  أحاطت السكرتارية المجلس بأنشطة السكرتارية في المدة المتبقية من السنة المالية. واستعدت السكرتارية للجلسة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، وكذلك الاجتماع الأول للفريق العامل المخصص المعني باتفاق...
	20. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الخاص بأنشطة السكرتارية.
	بند جدول الأعمال رقم 6: تقرير هيئة الاعتماد

	21. عرض رئيس هيئة الاعتماد السيد أنطونيو نافارا (إيطاليا، من الأطراف المدرجة في المرفق الأول) تقريرا عن الاجتماع السابع والعشرين للهيئة الذي عُقد في واشنطن العاصمة يومي 6 - 7 فبراير/شباط 2018 (AFB/B.28/4).
	22.  بدأ رئيس هيئة الاعتماد بإحاطة المجلس علمًا بأن السيد دانيال نيلسون الذي انضم مؤخرًا إلى الهيئة قد شارك في اجتماع الهيئة بوصفه عضوًا خبيرًا لأول مرة وقد حل محل السيد بيرت كوبنز. وواصل إحاطة المجلس بالقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الفاصلة بين ال...
	23.  اعتمد الصندوق حتى الآن 46 هيئة مسؤولة عن إدارة التنفيذ، ويجري حاليًا استعراض 12 طلبًا للاعتماد.
	24.  بالإضافة إلى استعراض الطلبات، ناقشت الهيئة طرق تحسين كفاءة عملية الاعتماد وفاعليتها. كما قامت باستعراض دليل الاستخدام من قبل السلطات المعنية عند اختيار هيئة مسؤولة عن إدارة عن التنفيذ؛ ويُطلق على هذا الدليل الآن مذكرة إعلامية، وقد تم إرفاقه بتقري...
	24.  بالإضافة إلى استعراض الطلبات، ناقشت الهيئة طرق تحسين كفاءة عملية الاعتماد وفاعليتها. كما قامت باستعراض دليل الاستخدام من قبل السلطات المعنية عند اختيار هيئة مسؤولة عن إدارة عن التنفيذ؛ ويُطلق على هذا الدليل الآن مذكرة إعلامية، وقد تم إرفاقه بتقري...
	24.  بالإضافة إلى استعراض الطلبات، ناقشت الهيئة طرق تحسين كفاءة عملية الاعتماد وفاعليتها. كما قامت باستعراض دليل الاستخدام من قبل السلطات المعنية عند اختيار هيئة مسؤولة عن إدارة عن التنفيذ؛ ويُطلق على هذا الدليل الآن مذكرة إعلامية، وقد تم إرفاقه بتقري...
	25. وفق القرار رقم (B.30/2)، اكتشفت الهيئة سبلًا لتحسين فاعلية عملية الاعتماد وكفاءتها بناءً على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة، وقامت بصياغة عدد من المقترحات. وقامت السكرتارية، مع الهيئة، بإعداد تقرير حول الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من عمل...
	26. وفق القرار رقم (B.30/1)، أجرت الهيئة أيضًا مناقشات موسعة حول عملية إعادة الاعتماد، وتضمن المرفق الأول في تقرير الهيئة عملية مقترحة محدثة بشأن إعادة الاعتماد لعرضها على المجلس للنظر فيها.
	27. اختتم السيد نافارا تقريره بإحاطة المجلس أنه من المقرر عقد الاجتماع الثامن والعشرين للهيئة في 22 - 23 مايو/أيار 2018 في في واشنطن العاصمة.
	28. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بهذا التقرير.
	29. عرضت ممثلة السكرتارية عملية إعادة الاعتماد المقترحة المحدثة التي وردت في المرفق 1 في الوثيقة رقم (AFB/B.31/4). وبدأت حديثها قائلة إنه يسري مفعول الاعتماد لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد. ووافق المجلس على عملية إعادة الاعتماد في اجتماعه الثاني والع...
	30. بعد النظر في الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها هيئة الاعتماد والمعلومات الواردة في الوثيقة رقم (AFB/B.31/4)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على عملية إعادة الاعتماد المحدثة على النحو المبين في المرفق الأول من التقرير الخاص بالاجتماع السابع...
	بند جدول الأعمال رقم 7: تقرير الاجتماع الثاني والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج

	31. قدمت السيدة/ عايدة فيلاسكو مونغوريا (إسبانيا، مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)، نائبة رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، التقرير الخاص باللجنة (AFB/PPRC.21/27).
	32.  بعد عرض هذا التقرير، تم الإعراب عن الشواغل بشأن عدد من المقترحات المقدمة من بعض هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف التي إما لم تتم المصادقة عليها أو الموافقة عليها. وكان من المتوقع، على ضوء طبيعتها، أن تتم المصادقة على مقترحات التصورات المسبقة، و...
	33.  استجابة لهذه الشواغل، شرح ممثل السكرتارية عملية الاستعراض، وأفاد قائلًا إنه في حين لم يكن مطلوبًا أن تكون مقترحات التصورات المسبقة بهذا القدر من التفصيل الكبير، كان من الضروري أن تستوفي الحد الأدنى من المعلومات الأساسية حتى يتسنى للمراجعين والقائ...
	34.  بالنسبة لدورة الاستعراض في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين؛ لوحظ أنه من الصعب بالنسبة لأعضاء لجنة استعراض المشروعات والبرامج إبداء الرأي في المشروعات عندما لا يكون بمقدورهم مناقشتها مع زملائهم، وقد كان هناك اقتراح أن تقوم السكرتارية بتنظيم مكالمة ه...
	35.  وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الثاني والعشرين:
	35.  وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الثاني والعشرين:
	35.  وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الثاني والعشرين:
	36. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) الموافقة على تغيير النواتج والمخرجات والمؤشرات ذات الصلة لبرنامج "تعزيز قدرة القطاع الزراعي والمناطق الساحلية على مجابهة الأخطار لحماية سبل كسب العيش وتحسين الأمن الغذائي" بناء على طلب معهد التخطيط في جامايكا وحسبما ورد في المقترح المنقح الوارد ف...
	(ب) الطلب من السكرتارية صياغة تعديل للاتفاق بين المجلس ومعهد التخطيط في جامايكا لإظهار التغيرات التي تم إجراؤها وفق الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
	(ب) الطلب من السكرتارية صياغة تعديل للاتفاق بين المجلس ومعهد التخطيط في جامايكا لإظهار التغيرات التي تم إجراؤها وفق الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
	(ب) الطلب من السكرتارية صياغة تعديل للاتفاق بين المجلس ومعهد التخطيط في جامايكا لإظهار التغيرات التي تم إجراؤها وفق الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

	37. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) دمج قائمتي المشروعات الجاهزة للتمويل بالنسبة للمقترحات الإقليمية التي تمت الموافقة عليها من الناحية الفنية في القرار رقم [B.28/1]، (ب) (2)، حتى يتسنى، بدءًا من السنة المالية 2019، تخصيص مبلغ التمويل المؤقت لمقترحات المشروعات الإقليمية من دون تميي...
	(ب)  أن يدرج في برنامج عمله للسنة المالية 2019 تقديم مبلغ قيمته 60 مليون دولار من أجل تمويل مقترحات المشروعات والبرامج الإقليمية على النحو التالي:
	1) استخدام حتى 59 مليون دولار أمريكي لتمويل مقترحات المشروعات والبرامج في فئتي المشروعات والبرامج الإقليمية: فئة تتطلب حتى 14 مليون دولار، والفئة الأخرى تتطلب حتى 5 ملايين دولار؛ و
	2) حتى مليون دولار لتمويل طلبات منح إعداد المشروعات من أجل إعداد التصورات الخاصة بالمشروعات والبرامج الإقليمية أو الوثائق الكاملة للمشروعات والبرامج.
	مشروعات وبرامج في بلدان منفردة
	مقترحات التصورات
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية
	مقترحات معتادة:



	38. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) المصادقة على وثيقة تصوّر المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وحدة تنفيذ المشروع البيئي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة وحدة تنفيذ المشروع البيئي بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الوحدة، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل إيضاحًا تفصيليًا حول الصلة بين التكيف، أو بناء القدرة على المجابهة، وتركيب سخانات الماء الشمسية في العيادات الطبية ورياض الأطفال؛
	2) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل المستفيدين منه مصنفين حسب نوع الجنس وفق السياسة البيئية والاجتماعية، وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق، ويشمل ذلك شرحًا حول كيف يمكن أن تعمل المنافع البيئية والاجتماعية المحددة على تمكين المرأة من أسباب القوة؛
	2) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل المستفيدين منه مصنفين حسب نوع الجنس وفق السياسة البيئية والاجتماعية، وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق، ويشمل ذلك شرحًا حول كيف يمكن أن تعمل المنافع البيئية والاجتماعية المحددة على تمكين المرأة من أسباب القوة؛
	2) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل المستفيدين منه مصنفين حسب نوع الجنس وفق السياسة البيئية والاجتماعية، وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق، ويشمل ذلك شرحًا حول كيف يمكن أن تعمل المنافع البيئية والاجتماعية المحددة على تمكين المرأة من أسباب القوة؛
	3) علاوة على الإستراتيجيات والسياسات المحددة بالفعل، يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل إيضاحًا تفصيليًا حول كيف يمكن أن يتوافق المشروع مع البرنامج الوطني الثالث للاتصال بشأن تغير المناخ والمساهمة الوطنية لجمهورية أرمينيا؛
	4) يجب أن يوضح مقترح المشروع المكتمل كيف يمكن أن تتضمن مشاورات أصحاب المصلحة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والفئات المستضعفة، كما يجب أن يتضمن اعتبارات بشأن المساواة بين الجنسين وفق السياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق؛
	4) يجب أن يوضح مقترح المشروع المكتمل كيف يمكن أن تتضمن مشاورات أصحاب المصلحة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والفئات المستضعفة، كما يجب أن يتضمن اعتبارات بشأن المساواة بين الجنسين وفق السياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق؛
	4) يجب أن يوضح مقترح المشروع المكتمل كيف يمكن أن تتضمن مشاورات أصحاب المصلحة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والفئات المستضعفة، كما يجب أن يتضمن اعتبارات بشأن المساواة بين الجنسين وفق السياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق؛
	5) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل أنشطة المشروع، كما يجب أن يقدم التقييم الضروري للمخاطر البيئية والاجتماعية، مع الأخذ في الحسبان تدبير إدارتها أو التخفيف منها، ويشمل ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين لجميع الأنشطة التي تم تحديدها بصورة تامة وفق ال...
	5) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل أنشطة المشروع، كما يجب أن يقدم التقييم الضروري للمخاطر البيئية والاجتماعية، مع الأخذ في الحسبان تدبير إدارتها أو التخفيف منها، ويشمل ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين لجميع الأنشطة التي تم تحديدها بصورة تامة وفق ال...
	5) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل أنشطة المشروع، كما يجب أن يقدم التقييم الضروري للمخاطر البيئية والاجتماعية، مع الأخذ في الحسبان تدبير إدارتها أو التخفيف منها، ويشمل ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين لجميع الأنشطة التي تم تحديدها بصورة تامة وفق ال...

	(ج) 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؛
	(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.
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف


	39.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ)  المصادقة على تصوّر المشروع حسبما وردت الإيضاحات بشأنه في رد برنامج الأغذية العالمي على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة برنامج الأغذية العالمي بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البرنامج، فضلا عن الملاحظات التالية:
	1) يجب أن يناقش المقترح بمزيد من التفصيل، في مرحلة مقترح المشروع المكتمل، كيف يعمل المشروع على تمكين المرأة من أسباب القوة والحد من قابليتها للتأثر بمخاطر المناخ، بالإضافة إلى إعداد النهج المتمايز بشأن المساواة بين الجنسين لغرض إنشاء الأصول وأنشطة تول...
	2)  بافتراض أن استخدام المشروعات الفرعية غير المحددة له ما يبرره، فمن المطلوب وجود خطة للإدارة البيئية والاجتماعية على مستوى المشروع بأكمله، وذلك لتقديم إطار لجميع الجوانب البيئية، ومن الواجب على الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ أن توضح أنه وفق إطار خ...
	3) على الرغم من أن تصنيف المشروع يتسم بالكفاية، ففي مقترح المشروع المكتمل سيكون لزامًا على الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ أن تقدم مبررات تستند إلى المخاطر وفق السياسة البيئية والاجتماعية؛
	3) على الرغم من أن تصنيف المشروع يتسم بالكفاية، ففي مقترح المشروع المكتمل سيكون لزامًا على الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ أن تقدم مبررات تستند إلى المخاطر وفق السياسة البيئية والاجتماعية؛
	3) على الرغم من أن تصنيف المشروع يتسم بالكفاية، ففي مقترح المشروع المكتمل سيكون لزامًا على الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ أن تقدم مبررات تستند إلى المخاطر وفق السياسة البيئية والاجتماعية؛

	(ج) يُطلب من برنامج الأغذية العالمي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة ليسوتو؛
	(د) تشجيع حكومة ليسوتو، من خلال برنامج الأغذية العالمي، على تقديم مقترح مشروع مكتمل يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	(د) تشجيع حكومة ليسوتو، من خلال برنامج الأغذية العالمي، على تقديم مقترح مشروع مكتمل يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	(د) تشجيع حكومة ليسوتو، من خلال برنامج الأغذية العالمي، على تقديم مقترح مشروع مكتمل يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	40. 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 البنك الأفريقي للتنمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	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:
	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:
	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:
	1) يتعين أن يقيم ويصف المقترح بوضوح المخاطر المناخية التي تهدد مقاطعتي نياسا وكابو ديلغادو.
	2) بناء على هذا التقييم، يجب أن يتيح المقترح نطاقًا مقترحًا للإجراءات التدخلية ومنافع التكيف المتوقعة لهذا المشروع، مع إيضاح فاعلية التكاليف الخاصة بها.
	2) بناء على هذا التقييم، يجب أن يتيح المقترح نطاقًا مقترحًا للإجراءات التدخلية ومنافع التكيف المتوقعة لهذا المشروع، مع إيضاح فاعلية التكاليف الخاصة بها.
	2) بناء على هذا التقييم، يجب أن يتيح المقترح نطاقًا مقترحًا للإجراءات التدخلية ومنافع التكيف المتوقعة لهذا المشروع، مع إيضاح فاعلية التكاليف الخاصة بها.
	3) يجب أن يشرح المقترح على نحو أفضل التركيز على مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال، وكيف أن التمويل المختلط سيكون متوافقًا مع التكلفة الكاملة لمبررات التكيف الخاصة بالصندوق؛
	4) يجب أن يوضح المقترح التزامات حكومة موزامبيق بتوافق الترتيبات المؤسسية المقترحة من أجل إدارة شبكات البنية التحتية الإيكولوجية القادرة على المجابهة مع دور المؤسسات الحكومية القائمة التي تدير شبكات المناطق المحمية والقطاعات الإنتاجية التي تغطيها هذه ا...
	4) يجب أن يوضح المقترح التزامات حكومة موزامبيق بتوافق الترتيبات المؤسسية المقترحة من أجل إدارة شبكات البنية التحتية الإيكولوجية القادرة على المجابهة مع دور المؤسسات الحكومية القائمة التي تدير شبكات المناطق المحمية والقطاعات الإنتاجية التي تغطيها هذه ا...
	4) يجب أن يوضح المقترح التزامات حكومة موزامبيق بتوافق الترتيبات المؤسسية المقترحة من أجل إدارة شبكات البنية التحتية الإيكولوجية القادرة على المجابهة مع دور المؤسسات الحكومية القائمة التي تدير شبكات المناطق المحمية والقطاعات الإنتاجية التي تغطيها هذه ا...
	5) يجب أن يضمن المقترح الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق؛

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

	41. 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 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:
	1) يجب أن يضفي المقترح المزيد من الوضوح عن التمييز بين المنافع الاجتماعية المقررة والمنافع الاقتصادية، وعند القيام بذلك، يجب توضيح مبررات مشاتل الأشجار التجارية المقترحة مع تقديم المزيد من الإيضاح حول التدريب المجتمعي المقترح لبدء أنشطة الأعمال؛
	2) يجب أن يوضح المقترح لماذا يؤدي النهج والنطاق المختاران إلى أن يكون المشروع المقترح فاعلًا من حيث التكلفة؛
	3) يجب أن يحدد المقترح أكواد (قوانين) وتراخيص البناء وتصاريح الإنشاءات والتفويضات ذات الصلة، إلخ، التي يتعين على المشروع المقترح أن يلتزم بها، إن كان منطبقًا، بهدف استيفاء المعايير الفنية الوطنية وفق السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	4) يجب على الجهة المقدمة للمقترح استكمال هذه الجدول لتحديد الآثار والمخاطر البيئية والاجتماعية على نحو صحيح، وتضمين تصنيف لفئة المشروع بناء على التقييم المبدئي للمخاطر وفق السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛

	(ج) يُطلب من البنك الأفريقي للتنمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أوغندا.
	مقترحات مكتملة
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية
	مقترحات صغيرة الحجم:



	42. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ)  الموافقة على وثيقة المشروع حسبما وردت الإيضاحات بشأنها في رد الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) الموافقة على تمويل قدره 970 ألف دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا؛
	(ج) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع الصندوق الاستئماني للحفاظ على البيئة بميكرونيزيا بوصفه الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	مقترحات معتادة:


	43.  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 وزارة المالية وإدارة الاقتصاد على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ)  الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وزارة المالية وإدارة الاقتصاد على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ)  الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وزارة المالية وإدارة الاقتصاد على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) الموافقة على تمويل قدره 2,999,125 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب وزارة المالية وإدارة الاقتصاد؛
	(ج) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة المالية وإدارة الاقتصاد بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	(ج) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة المالية وإدارة الاقتصاد بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	(ج) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة المالية وإدارة الاقتصاد بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية
	مقترحات معتادة:


	44. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتمل، كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه 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:
	1)  يجب أن يوضح المقترح على نحو أفضل كيف تم اختيار وتحديد مناطق الترميم ذات الأولوية من أجل أنشطة صون الغابات، مع مراعاة سبل كسب عيش المجتمعات المحلية الأكثر ضعفًا؛
	1)  يجب أن يوضح المقترح على نحو أفضل كيف تم اختيار وتحديد مناطق الترميم ذات الأولوية من أجل أنشطة صون الغابات، مع مراعاة سبل كسب عيش المجتمعات المحلية الأكثر ضعفًا؛
	1)  يجب أن يوضح المقترح على نحو أفضل كيف تم اختيار وتحديد مناطق الترميم ذات الأولوية من أجل أنشطة صون الغابات، مع مراعاة سبل كسب عيش المجتمعات المحلية الأكثر ضعفًا؛
	2) يجب أن يعزز المقترح الوصف الخاص باستدامة المشروع والنموذج المالي لصندوق الاستثمار؛
	3) يجب أن يضمن المقترح الامتثال التام للسياسة البيئية والاجتماعية لدى الصندوق؛

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

	45. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المشروع حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك غرب أفريقيا للتنمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) اقتراح أن يقوم بنك غرب أفريقيا للتنمية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(ب) اقتراح أن يقوم بنك غرب أفريقيا للتنمية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(ب) اقتراح أن يقوم بنك غرب أفريقيا للتنمية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) من الضروري أن يضمن المقترح الاتساق في وثيقة المشروع بأكملها في جميع المخاطر التي يتم تحديدها وفي نتائج تقييم المخاطر والآثار؛ وعلى وجه الخصوص، بالنسبة لمبدأ تفادي إعادة التوطين القسرية أو الحد منها. ومن الضروري أن يعمل المقترح على تحديث الأقسام ذات...
	2) يجب أن يصف المقترح كيف يستوفي المشروع الأكواد والمعايير الدولية المحددة، إن كان ذلك ذا صلة بالأمر؛
	3) يجب أن يقدم المقترح معلومات تفصيلية عن التدابير المعمول بها لتحديد ومعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية للمشروعات الفرعية غير المحددة وفق السياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين لدى الصندوق؛

	(ج) يُطلب من بنك التنمية لغرب أفريقيا نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة توغو.
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف


	46. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة 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 بإحاطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البرنامج، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يوضح المقترح الصلة بين الأنشطة المقترحة وتحسين سبل كسب العيش وتنمية السياحة البيئية؛
	2) يجب أن يضمن المقترح التحديد والاتفاق الواضح بشأن تمويل الإجراءات التدخلية المعنية بتشغيل وصيانة جميع البنى التحتية، والمسؤولية عن ذلك؛
	3) يجب أن يوضح المقترح إذا ما كان من الممكن أن يكون هذا المشروع فرصة لدعم سبل كسب العيش وكيف، وذلك من خلال خلق فرص العمل في مجالات تصميم وإنشاء وصيانة المنازل القادرة على المجابهة والصمود، ومرافق المياه والصرف الصحي لصالح التجمعات (الكميونات) الأخرى؛
	3) يجب أن يوضح المقترح إذا ما كان من الممكن أن يكون هذا المشروع فرصة لدعم سبل كسب العيش وكيف، وذلك من خلال خلق فرص العمل في مجالات تصميم وإنشاء وصيانة المنازل القادرة على المجابهة والصمود، ومرافق المياه والصرف الصحي لصالح التجمعات (الكميونات) الأخرى؛
	3) يجب أن يوضح المقترح إذا ما كان من الممكن أن يكون هذا المشروع فرصة لدعم سبل كسب العيش وكيف، وذلك من خلال خلق فرص العمل في مجالات تصميم وإنشاء وصيانة المنازل القادرة على المجابهة والصمود، ومرافق المياه والصرف الصحي لصالح التجمعات (الكميونات) الأخرى؛
	4) يجب أن يوضح المقترح المشاورات التي تم عقدها والأدلة والشواهد على ذلك فيما يخص المستفيدين من المشروع، لا سيما على مستوى المجتمع المحلي؛
	5) يجب أن يضمن المقترح أن عملية تحديد وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الخاصة بتدابير التكيف المحددة موضحة على نحو جلي في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع، ويشمل ذلك توزيع الأدوار الخاصة بترتيبات التنفيذ على نحو يتسم بالكفاءة والكفاية؛

	(ج) الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة كمبوديا؛

	47. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	(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:
	1) يجب أن يوضح مقترح المشروع مركز/طبيعة الأنشطة في إطار المخرجات 1.2 (إدارة الأراضي والموارد الطبيعية لزيادة القدرة على مجابهة تغير المناخ) و3.1 (تأسيس صندوق استثمار وإدارته للاستثمار في الأنشطة الحراجية الزراعية المستدامة ومشروعات الطاقة المتجددة من ...
	2) يجب أن يقدم المقترح بيانات مبوبة حسب المستفيدين قبل الموافقة عليه (النساء، والشباب، والشعوب الأصلية، والمشردون داخليا)؛
	2) يجب أن يقدم المقترح بيانات مبوبة حسب المستفيدين قبل الموافقة عليه (النساء، والشباب، والشعوب الأصلية، والمشردون داخليا)؛
	2) يجب أن يقدم المقترح بيانات مبوبة حسب المستفيدين قبل الموافقة عليه (النساء، والشباب، والشعوب الأصلية، والمشردون داخليا)؛
	3)  من الضروري أن يوضح المقترح أن تحديد المخاطر يستند إلى أدلة وشواهد، ويشمل ذلك الآثار السلبية بالنسبة للموائل الطبيعية؛
	4) عندما يكون من المتوقع أن يتأتى من إجراءات التكيف منافع تخفيف، من الضروري الإشارة إلى ذلك في المقترح؛
	5)  من الضروري أن يوضح المقترح أنشطة المشروع في إجراءات التقييم البيئي والمناخي لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، نظرًا لأن تصميم المشروع فيما يبدو قد تم تعديله بصورة جوهرية فيما بين الاستعراض المبدئي والاستعراض ا...
	6) من الضروري أن يوضح المقترح توافق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية مع تصميم المشروع المعدل. كما يجب أن يستند إلى مخاطر السياسة البيئية والاجتماعية التي تم تحديدها، إضافة إلى التوافق مع المبادئ الخمسة عشر للسياسة البيئية والاجتماعية؛
	7) من الضروري أن ينقح المقترح خانة بيانات الموازنة ويدرجها لتقديم بيانات حول المجموع الفرعي للأنشطة فيما يتعلق بمصروفات التشغيل المقدرة، والعقود من الباطن، والخبراء الوطنيين، بالإضافة إلى أمور أخرى. علاوة على ذلك، فإن الأنشطة التي تم وضع موازنة لها في...
	8) يجب مراجعة جميع الجداول لضمان وضوحها وصحتها؛

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

	48.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ)  الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) الموافقة على تمويل قدره 9,999,660 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	(ج) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعي بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع. وينبغي أن تشمل هذه الاتفاقية التزامًا من جانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على النحو التالي:
	1) سيطبق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به والنظام الخاص بالهيئة المنفذة بصورة تامة، بحيث تتم تغطية جميع الأنشطة الممولة من صندوق التكيف، وفي الوقت نفسه يتم وضع خطة شاملة للإدارة البيئية والاجتماعية من خلالها يح...
	2) بخلاف أعمال المراجعة المطلوبة بصورة دورية، سينظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أعمال المراجعة الخارجية المستقلة السنوية لأداء المشروع فيما يتعلق بالامتثال للإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية الخاصة بصندوق التكيف من جانب مكتب مراجعة خاص لديه در...


	49.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة 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 بإحاطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البرنامج، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يضمن المقترح أنه بالنسبة لتدابير التكيف المحددة من الضروري تحديد عملية إدارة وتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية بوضوح في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع، ويشمل ذلك توزيع الأدوار الخاصة بترتيبات التنفيذ على نحو يتسم بالكفاءة و...
	2) بدلًا من ذلك، يجب القيام بتصميم أنشطة المشروع على نحو يكون من الممكن معه تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية بصورة شاملة وصياغة أي تدابير إدارة مطلوبة وفق السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛

	(ج) يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة منغوليا؛
	مقترحات التصورات المسبقة
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف



	50.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) المصادقة على المقترح السابق لوضع تصور المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) من الضروري أن تُقيّم وثيقة تصور المشروع على نحو أفضل نطاق وجدوى الإجراءات التدخلية المقترحة لتفادي أي مخاطر تتمثل في وضع أهداف مفرطة في الطموح؛
	2) من الضروري أن تتضمن وثيقة تصور المشروع المزيد من المعلومات عن كيفية اعتماد نتائج المشروع على النتائج الرئيسية ذات الصلة لمشروع صندوق البيئة العالمية الذي حمل عنوان "تمكين التعاون العابر للحدود والإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة الممتدة ل...
	3) من الضروري أن تُقيّم وثيقة تصور المشروع مخاطر التعويل بين مشروع صندوق البيئة العالمية والمشروع المقترح (أي اعتماد كل منهما على الآخر)؛
	4) من الضروري أن تستند وثيقة تصور المشروع على خبرات وتجارب المشروع الذي يسانده صندوق البيئة العالمية بعنوان "هيدرومورفولوجيا حوض نهر الدانوب وترميم النهر"؛
	4) من الضروري أن تستند وثيقة تصور المشروع على خبرات وتجارب المشروع الذي يسانده صندوق البيئة العالمية بعنوان "هيدرومورفولوجيا حوض نهر الدانوب وترميم النهر"؛
	4) من الضروري أن تستند وثيقة تصور المشروع على خبرات وتجارب المشروع الذي يسانده صندوق البيئة العالمية بعنوان "هيدرومورفولوجيا حوض نهر الدانوب وترميم النهر"؛
	5) يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع المزيد من الوصف التفصيلي للنهج المتبع إزاء أخطار الفيضانات ونمذجة المخاطر، ويشمل ذلك السيناريوهات التي ستتم الاستعانة بها ومبررات الخيارات التي يتم اللجوء إليها؛
	6) يجب إيضاح فاعلية التكاليف الخاصة بالمشروع في مرحلة تحديد المفاهيم وتصور المشروع؛
	7) يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع مكونًا يتناول إدارة المعارف والتعلم لحصر ونشر نتائج المشروع، وبالتالي يجب أن تنعكس الأنشطة في النواتج أو المخرجات المتوقعة للمشروع.

	(ج) الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كل من ألبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والجبل الأسود؛
	(د) تشجيع حكومات كل من ألبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والجبل الأسود، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديم تصور لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه.

	51. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ)  عدم المصادقة على المقترح السابق لوضع تصور المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة 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 الأمم المتحدة للبيئة 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 الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1)  ضرورة شرح أسباب اتخاذ النهج الإقليمي مع تقديم المبررات لقصر المشروع على بلدين اثنين فقط من البلدان الثلاثة التي تتشارك في القضايا نفسها والمجتمعات المحلية المستهدفة في منطقة المشروع؛
	1)  ضرورة شرح أسباب اتخاذ النهج الإقليمي مع تقديم المبررات لقصر المشروع على بلدين اثنين فقط من البلدان الثلاثة التي تتشارك في القضايا نفسها والمجتمعات المحلية المستهدفة في منطقة المشروع؛
	1)  ضرورة شرح أسباب اتخاذ النهج الإقليمي مع تقديم المبررات لقصر المشروع على بلدين اثنين فقط من البلدان الثلاثة التي تتشارك في القضايا نفسها والمجتمعات المحلية المستهدفة في منطقة المشروع؛
	2) ضرورة توصيف طبيعة ونطاق الإجراءات التدخلية المقترحة على نحو أفضل لتقييم منافع التكيف؛
	3) من الضروري أن توضح وثيقة التصور المسبق للمشروع كيف يمكن أن يحقق المشرع منافع تكيف للمجتمعات المحلية، ويشمل ذلك من خلال تحسين سبل الكسب العيش لها، أو حماية الموائل الطبيعية لديها من أخطار المناخ؛ و
	4) يجب أن يوضح المقترح مستوى المشاورات التي تم القيام بها لإثراء تصميم المشروع.

	(ج) يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي بليز وغواتيمالا.

	52.  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؛
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة، فضلا عن الملاحظات التالية:
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة، فضلا عن الملاحظات التالية:
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة، فضلا عن الملاحظات التالية:
	1) في مرحلة تحديد المفاهيم وتصور المشروع، يجب أن تشرح الجهة المقدمة للمقترح معلومات بشأن الاتفاقية الموجودة بالفعل أو المزمع توقيعها لاستضافة آلية تبادل البيانات الإقليمية عل المدى الطويل والحفاظ على هذه الآلية أو إدراج مثل هذه المعلومات؛ و
	2) في هذه المرحلة، يجب تقديم معلومات حول المشاورات التي تمت على مستوى المجتمع المحلي مع دمج وأخذ في الحسبان الاعتبارات المتأتية من الشرائح الأشد ضعفًا، ومن بينهم السكان الأصليون، والنساء والشباب، إن أمكن ذلك.

	(ج) الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 19,980 دولارا؛
	(د) يُطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو؛
	(د) يُطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو؛
	(د) يُطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو؛
	(ه) تشجيع حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو، من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على تقديم تصور لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	(ه) تشجيع حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو، من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على تقديم تصور لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	(ه) تشجيع حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو، من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على تقديم تصور لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	مقترحات التصورات
	المقترحات المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية



	53. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) المصادقة على وثيقة تصور المشروع، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ) المصادقة على وثيقة تصور المشروع، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(أ) المصادقة على وثيقة تصور المشروع، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل المزيد من المعلومات حول كيف أن إعادة تخصيص المناطق المعرضة للفيضانات من شأنه زيادة القدرة على التكيّف لدى المجتمعات المحلية التي تعيش حول هذه المناطق؛
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل المزيد من المعلومات حول كيف أن إعادة تخصيص المناطق المعرضة للفيضانات من شأنه زيادة القدرة على التكيّف لدى المجتمعات المحلية التي تعيش حول هذه المناطق؛
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل المزيد من المعلومات حول كيف أن إعادة تخصيص المناطق المعرضة للفيضانات من شأنه زيادة القدرة على التكيّف لدى المجتمعات المحلية التي تعيش حول هذه المناطق؛
	2) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل عرضًا أكثر تفصيلًا عن المنافع المتوقعة، وتشمل العدد المتوقع من المستفيدين؛
	3) يجب أن يشرح مقترح المشروع المكتمل بمزيد من الاستفاضة فاعلية تكاليف الإجراءات التدخلية المقترحة، ويشمل ذلك من خلال النهج الإقليمي؛
	4) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل جميع المعايير الفنية الوطنية ذات الصلة بالمشروع؛
	5) يجب أن يشرح مقترح المشروع المكتمل بمزيد من الاستفاضة كيف يمكن معالجة العوامل غير المناخية، التي قد تعرض نواتج أو استدامة المشروع للأخطار، من خلال مبادرات متوازنة، ويشمل ذلك العوامل البيئية والبشرية؛
	5) يجب أن يشرح مقترح المشروع المكتمل بمزيد من الاستفاضة كيف يمكن معالجة العوامل غير المناخية، التي قد تعرض نواتج أو استدامة المشروع للأخطار، من خلال مبادرات متوازنة، ويشمل ذلك العوامل البيئية والبشرية؛
	5) يجب أن يشرح مقترح المشروع المكتمل بمزيد من الاستفاضة كيف يمكن معالجة العوامل غير المناخية، التي قد تعرض نواتج أو استدامة المشروع للأخطار، من خلال مبادرات متوازنة، ويشمل ذلك العوامل البيئية والبشرية؛
	6) في مقترح المشروع، يجب أن تكون جميع المشاورات الخاصة بالفئات المستضعفة واعتبارات المساواة بين الجنسين منهجية وموثقة، ويجب إيضاح المدخلات ذات الصلة في تصميم المقترح؛
	7) يجب أن يضمن مقترح المشروع المكتمل أن الأنشطة المقترحة قد تم تقييمها بهدف معرفة المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة الخاصة بها، وتدابير التخفيف الكافية المقترحة وفق السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق.

	(ج) الموافقة على طلب منحة إعداد المشروع بمبلغ 100 ألف دولار؛
	(د) يُطلب من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي الأرجنتين وأوروغواي؛
	(ه) تشجيع حكومتي الأرجنتين وأوروغواي، من خلال بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، على تقديم وثيقة مكتملة لمقترح المشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف


	54. 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 المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الوحدة، فضلا عن المسائل التالية:
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الوحدة، فضلا عن المسائل التالية:
	(ب) تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الوحدة، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يولي مقترح المشروع المكتمل اهتمامًا خاصًا للطبيعة المتأثرة بالفيضانات للنظام الإيكولوجي على طول ضفاف نهر فولتا، ويحدد على نحو صريح صيانة الدورة الهيدرولوجية الطبيعية لنظام نهر فولتا باعتبار ذلك هدفا عاما للمشروع يتمثل في تخفيف وإدارة المخاطر...
	2) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل معلومات إضافية حول تكاليف استدامة إنجازات المشروع (تكاليف صيانة نظام الإنذار المبكّر) بمجرد استكماله، مع التزام حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو بضمان استدامة هذه الإنجازات بغض النظر عن توفر م...

	(ج) الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 80 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؛
	(ه) تشجيع حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو على القيام من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقديم مقترح المشروع المكتمل.
	(ه) تشجيع حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو على القيام من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقديم مقترح المشروع المكتمل.
	(ه) تشجيع حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو على القيام من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقديم مقترح المشروع المكتمل.

	55. 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؛
	(ب) اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة تصور المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يوضح المقترح كيف سيرتبط إعداد إستراتيجيات مكانية/تخطيط استخدام (استغلال) الأراضي على مستوى المنطقة بالتخطيط الوطني، وما إذا كان هناك أي تنسيق بين البلدين؛
	2)  يجب أن يقدم المقترح معلومات أكثر تفصيلًا حول كيفية تنفيذ المشروعات على نطاقين مختلفين (بين المناطق مقابل المجتمع المحلي)، وما هي المنافع المتأتية من وجود مبادرات لها مثل هذه النطاقات المختلفة في مشروع واحد؛
	3) يجب أن يقدم المقترح معلومات أكثر تفصيلًا حول إنشاء "تحالف للقطاع الخاص"، وتقييمًا واقعيًا لدور هذه التحالف والتوقعات المرجوة؛
	4) يجب أن يوضح المقترح كيف يتم تخطيط القيام باختيارات الاستشاريين والشركات؛
	5) يجب أن يوضح المقترح على نحو جلي الروابط وعناصر تضافر الجهود مع جميع المشروعات أو البرامج ذات الصلة التي يُحتمل أن تتداخل، كما يجب أن يوضح كيف تمت الاستفادة من الخبرات المستقاة من إجراءات تدخلية مماثلة نُفذت في المنطقة للتأثير على تصميم المشروع؛

	(ج) عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 100 ألف دولار؛
	(د) يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي كوت ديفوار وغانا.
	مقترحات مكتملة
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية



	56. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) عدم الموافقة على وثيقة المشروع، كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه 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:
	(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:
	(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:
	1)  يجب أن يوضح المقترح كيفية دمج الموظفين الفنيين (المهندسين ومدربي المهندسين) في برامج التدريب؛
	2) يجب أن يعرض تحليل أصحاب المصلحة على نحو أكثر وضوحًا كيفية مشاركة الفئات المستضعفة في المشاورات في شيلي؛
	3) يجب أن يحدد المقترح مخاطر الأضرار البيئية والاجتماعية غير الضرورية وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف، وأن يعرض الاستنتاجات القائمة على الأدلة والشواهد لتقييمات الأثر لتلك المبادئ التي تم على أساسها تحديد المخاطر، وصياغة تدابير الإدارة ...
	4) يجب أن يدرج المقترح ترتيبات التنفيذ المتعلقة بتدابير الإدارة البيئية والاجتماعية اللازمة للالتزام بالسياسة البيئية والاجتماعية، بحيث يعكس خطة موحدة ومتكاملة للإدارة البيئية والاجتماعية؛
	4) يجب أن يدرج المقترح ترتيبات التنفيذ المتعلقة بتدابير الإدارة البيئية والاجتماعية اللازمة للالتزام بالسياسة البيئية والاجتماعية، بحيث يعكس خطة موحدة ومتكاملة للإدارة البيئية والاجتماعية؛
	4) يجب أن يدرج المقترح ترتيبات التنفيذ المتعلقة بتدابير الإدارة البيئية والاجتماعية اللازمة للالتزام بالسياسة البيئية والاجتماعية، بحيث يعكس خطة موحدة ومتكاملة للإدارة البيئية والاجتماعية؛

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

	57. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف مطالبة السكرتارية بإعداد تحليل خاص بالتكلفة الكاملة لمعايير مبررات التكيف (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.22/25) التي تم تنقيحها وفق خطة تنفيذ الإستراتيجية متوسطة...
	58. أثناء عرض التوصية الخاصة بفاعلية تكاليف خيارات ترتيب أنشطة التعلم وتقييم الأثر فيما بعد التنفيذ بالنسبة لمشروعات وبرامج صندوق التكيّف، أشار نائب رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج إلى أنه بعد التشاور مع رئيس ونائب رئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون ال...
	59. بعد الاطلاع على تعليقات وتوصيات لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن الخيارين الواردين في الوثيقة رقم (AFB/PPRC.22/26) بشأن إجراء تقييمات لاحقة لمشروعات وبرامج صندوق التكيف التي تم استكمالها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	59. بعد الاطلاع على تعليقات وتوصيات لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن الخيارين الواردين في الوثيقة رقم (AFB/PPRC.22/26) بشأن إجراء تقييمات لاحقة لمشروعات وبرامج صندوق التكيف التي تم استكمالها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	59. بعد الاطلاع على تعليقات وتوصيات لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن الخيارين الواردين في الوثيقة رقم (AFB/PPRC.22/26) بشأن إجراء تقييمات لاحقة لمشروعات وبرامج صندوق التكيف التي تم استكمالها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	(أ) إحالة تقييم هذين الخيارين إلى الفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف بمجرد تفعيل دوره، الذي سيقوم بعد ذلك بالرجوع إلى مجلس إدارة صندوق التكيّف فيما يخص الخيار المفضل له؛ و
	(أ) إحالة تقييم هذين الخيارين إلى الفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف بمجرد تفعيل دوره، الذي سيقوم بعد ذلك بالرجوع إلى مجلس إدارة صندوق التكيّف فيما يخص الخيار المفضل له؛ و
	(أ) إحالة تقييم هذين الخيارين إلى الفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف بمجرد تفعيل دوره، الذي سيقوم بعد ذلك بالرجوع إلى مجلس إدارة صندوق التكيّف فيما يخص الخيار المفضل له؛ و
	(ب) مطالبة الفريق المرجعي للتقييم الفني أن يأخذ في الحسبان النقاش الوارد أعلاه في لجنة استعراض المشروعات والبرامج.
	(Decision B.31/24) القرار
	بند جدول الأعمال رقم 8: تقرير عن الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	60.  قدمت السيدة توف زيترستروم-غولدمان (السويد، البلدان المدرجة في المرفق الأول)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AFB/EFC.22/10).
	61.  بناء على توصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية والنقاش الذي تم خلال العرض الإيضاحي الحالي للتقرير، وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين.
	62. تمت إثارة شواغل ومخاوف بشأن أدوار مجلس إدارة صندوق التكيف، ولجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، ولجنة استعراض المشروعات والبرامج في أعمال الإشراف الخاصة بالفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف (AF-TERG). ورد ممثل عن السكرتارية على هذه المخاوف ...
	62. تمت إثارة شواغل ومخاوف بشأن أدوار مجلس إدارة صندوق التكيف، ولجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، ولجنة استعراض المشروعات والبرامج في أعمال الإشراف الخاصة بالفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف (AF-TERG). ورد ممثل عن السكرتارية على هذه المخاوف ...
	62. تمت إثارة شواغل ومخاوف بشأن أدوار مجلس إدارة صندوق التكيف، ولجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، ولجنة استعراض المشروعات والبرامج في أعمال الإشراف الخاصة بالفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف (AF-TERG). ورد ممثل عن السكرتارية على هذه المخاوف ...
	63. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) الموافقة على صلاحيات واختصاصات الفريق المرجعي للتقييم الفني حسبما ورد في المرفق الثالث بتقرير مجلس الإدارة (AFB/B.31/ 8)؛
	(ب) الموافقة على تعديل الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بلجنة الأخلاقيات والشؤون المالية حسبما ورد في المرفق الرابع من تقرير مجلس الإدارة (AFB/B.31/8)؛
	(ج) تشكيل مجموعة عمل التوظيف الخاصة بالفريق المرجعي للتقييم الفني، وتتكون من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم: السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا)، والسيد/ مارك-أنطوان مارتن (فرنسا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)؛ والسيدة باربارا ...
	(د) مطالبة مجموعة عمل التوظيف الخاصة بالفريق المرجعي للتقييم الفني، بدعم من السكرتارية، بالقيام بالترتيبات الضرورية الخاصة بتعيين رئيس الفريق المرجعي الفني، و4 أعضاء في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين لمجلس إدارة صندو...

	64.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) فيما يتعلق باستعراض السياسات الحالية أو وضع سياسات جديدة لعملية الاعتماد:
	1)  يُطلب من السكرتارية إعداد وثيقة بشأن عملية الاعتماد سريعة المسار للهيئات المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، وعرضها على مجلس إدارة صندوق التكيف في اجتماعه الثاني والثلاثين؛
	1)  يُطلب من السكرتارية إعداد وثيقة بشأن عملية الاعتماد سريعة المسار للهيئات المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، وعرضها على مجلس إدارة صندوق التكيف في اجتماعه الثاني والثلاثين؛
	1)  يُطلب من السكرتارية إعداد وثيقة بشأن عملية الاعتماد سريعة المسار للهيئات المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، وعرضها على مجلس إدارة صندوق التكيف في اجتماعه الثاني والثلاثين؛
	2)  يُطلب من هيئة الاعتماد النظر بعين الاعتبار فيما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال معايير اعتماد ذات صلة بمكافحة غسل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب، وإذا قررت أن هناك بالفعل حاجة إلى ذلك، يطلب منها تحديد ما هي القدرات التي ينبغي أن تتوفر لدى هيئة إدارة ال...
	3) فيما يتعلق بالطلبات المجمدة، أي الطلبات التي ظلت غير نشطة لمدة 6 شهور:
	أ. يُطلب من السكرتارية إحاطة السلطة المختصة بعدم قيام الهيئة المعنية بمتابعة عملية الاعتماد؛ و
	ب.  يُطلب من السكرتارية حذف الطلب من مجموعة الطلبات التي قيد الاعتماد بعد فترة 4 شهور متواصلة من التجمد.

	4) تشجيع الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد لتطوير قدراتها من خلال العمل على نحو مشترك على المشروعات المنفذة بعرفة هيئات إقليمية أو متعدد الأطراف مسؤولة عن التنفيذ؛
	4) تشجيع الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد لتطوير قدراتها من خلال العمل على نحو مشترك على المشروعات المنفذة بعرفة هيئات إقليمية أو متعدد الأطراف مسؤولة عن التنفيذ؛
	4) تشجيع الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد لتطوير قدراتها من خلال العمل على نحو مشترك على المشروعات المنفذة بعرفة هيئات إقليمية أو متعدد الأطراف مسؤولة عن التنفيذ؛

	(ب) فيما يتعلق بتعزيز عملية الاعتماد:
	1) يُطلب من السكرتارية إعداد إرشادات أو أداة لمسؤولي الاتصال لدى الهيئات المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد، والاتصال بالسلطات المعنية لإحاطتها بإيضاحات المعلومات بشأن اختيار هيئة وطنية محتملة مسؤولة عن التنفيذ لتفادي التأخيرات المحتملة؛ و
	1) يُطلب من السكرتارية إعداد إرشادات أو أداة لمسؤولي الاتصال لدى الهيئات المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد، والاتصال بالسلطات المعنية لإحاطتها بإيضاحات المعلومات بشأن اختيار هيئة وطنية محتملة مسؤولة عن التنفيذ لتفادي التأخيرات المحتملة؛ و
	1) يُطلب من السكرتارية إعداد إرشادات أو أداة لمسؤولي الاتصال لدى الهيئات المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد، والاتصال بالسلطات المعنية لإحاطتها بإيضاحات المعلومات بشأن اختيار هيئة وطنية محتملة مسؤولة عن التنفيذ لتفادي التأخيرات المحتملة؛ و
	2) تشجيع السكرتارية للقيام بما يلي:
	أ.  تقديم مساعدة معززة للهيئات المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد في مرحلة مبكرة من عملية الاعتماد، ويشمل ذلك القيام بزيارة للهيئة المعنية داخل البلد المعني، وإمكانية تقاسم التكاليف مع الهيئة المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلب اعتماد؛
	ب. استكشاف أهمية تنظيم فعاليات احتفالية، إن أمكن ذلك، للإشادة بالاعتماد؛


	(ج) فيما يتعلق بتبسيط عملية الاعتماد:
	1)  يُطلب من السكرتارية:
	أ. تشجيع هيئة الاعتماد على ضمان أن قيامها بمراجعة واستعراض طلبات الاعتماد يتوافق مع معايير الاعتماد المعتمدة، واستكشاف أساليب للحد من الازدواجية في عملية استعراض ومراجعة الاعتماد، على سبيل المثال، تيسير إعداد التقارير من جانب الهيئة؛ و
	ب. اكتشاف سبل للحد من الحواجز اللغوية أمام الهيئة المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلبات اعتماد عند قيامها بإعداد طلبات الاعتماد؛

	2) الطلب من هيئة الاعتماد البت المبكر بشأن إذا ما كانت الهيئة الوطنية الهيئة المسؤولة عن التنفيذ مؤهلة لعملية الاعتماد الميسرة بموجب القرار رقم (B.25/17)؛
	2) الطلب من هيئة الاعتماد البت المبكر بشأن إذا ما كانت الهيئة الوطنية الهيئة المسؤولة عن التنفيذ مؤهلة لعملية الاعتماد الميسرة بموجب القرار رقم (B.25/17)؛
	2) الطلب من هيئة الاعتماد البت المبكر بشأن إذا ما كانت الهيئة الوطنية الهيئة المسؤولة عن التنفيذ مؤهلة لعملية الاعتماد الميسرة بموجب القرار رقم (B.25/17)؛
	3) تشجيع هيئة الاعتماد على النظر بعين الاعتبار إلى التقييمات التي يقوم بها الغير بشأن أداء المشروعات، وقدرة الهيئة المسؤولة عن التنفيذ المتقدمة بطلب اعتماد باعتبارها معلومات مكملة.


	65. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها ووفق القرار رقم (B.30/40)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على التعديلات المقترحة على الاتفاقية القانونية التي تستهدف معالجة قضية إيرادات الاستثمار التي تحققها هيئات إدارة التنف...
	66.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مسودة الجدول الزمني لأعمال السكرتارية وخطة العمل المقترحة للسنة المالية 2019 حسبما ورد في الوثيقة (AFB/EFC.22/7).
	66.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مسودة الجدول الزمني لأعمال السكرتارية وخطة العمل المقترحة للسنة المالية 2019 حسبما ورد في الوثيقة (AFB/EFC.22/7).
	66.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مسودة الجدول الزمني لأعمال السكرتارية وخطة العمل المقترحة للسنة المالية 2019 حسبما ورد في الوثيقة (AFB/EFC.22/7).
	67. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) الموافقة، باستخدام الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف، على الموازنة المقترحة التي تبلغ 5,101,193 دولارا لتغطية تكاليف عمليات المجلس والسكرتارية خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2018 حتى 30 يونيو/حزيران 2019، والتي تتضمن: 3,930,...
	(ب) الموافقة، باستخدام الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف، على الموازنة المقترحة التي تبلغ 382,272 دولارا لتغطية تكاليف بدء وظيفة (شعبة) التقييم التابعة لصندوق التكيف خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2018 حتى 30 يونيو/حزيران 2019.
	(ج) الموافقة، باستخدام الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف، على الموازنة المقترحة التي تبلغ 586,250 دولارا لتغطية خدمات القيّم التي يتم تقديمها لصندوق التكيف خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2018 حتى 30 يونيو/حزيران 2019؛
	(د) تفويض القيّم في تحويل المبالغ الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) إلى السكرتارية والمبلغ الوارد في الفقرة الفرعية (ج) إلى القيّم.

	68. يتضمن المرفق الخامس بهذا التقرير الموازنات الإدارية المعتمدة لمجلس إدارة صندوق التكيف والسكرتارية والقيّم للسنة المالية 2019.
	68. يتضمن المرفق الخامس بهذا التقرير الموازنات الإدارية المعتمدة لمجلس إدارة صندوق التكيف والسكرتارية والقيّم للسنة المالية 2019.
	68. يتضمن المرفق الخامس بهذا التقرير الموازنات الإدارية المعتمدة لمجلس إدارة صندوق التكيف والسكرتارية والقيّم للسنة المالية 2019.
	69. تمت إثارة مخاوف وشواغل بشأن أدوار لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ولجنة استعراض المشروعات والبرامج، وعلى وجه التحديد بشأن عدم توفر الفرص نسبيًا لأعضاء لجنة استعراض المشروعات والبرامج لإبداء الرأي في تقارير التقييم. وردًا على ذلك، أشار ممثل السكرتا...
	70. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) الإحاطة بمسودة تقرير المرحلة الثانية من التقييم العام لصندوق التكيف كما ورد في الوثيقة رقم (AFB/EFC.22/9) والنقاش بشأن هذا الموضوع في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية.
	(ب) مطالبة هيئة الاستعراض المستقلة بالإشراف على الانتهاء من هذا التقرير وأخذ في الحسبان النقاش الذي تم في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛
	(ج) يُطلب من السكرتارية تعميم التقرير النهائي على مجلس الإدارة؛
	(د) الطلب من رئيس المجلس أن يقوم، بدعم من السكرتارية، بإعداد رد جهاز الإدارة على المرحلة الثانية من التقييم العام للصندوق للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الحادي والثلاثين والاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس.
	(د) الطلب من رئيس المجلس أن يقوم، بدعم من السكرتارية، بإعداد رد جهاز الإدارة على المرحلة الثانية من التقييم العام للصندوق للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الحادي والثلاثين والاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس.
	(د) الطلب من رئيس المجلس أن يقوم، بدعم من السكرتارية، بإعداد رد جهاز الإدارة على المرحلة الثانية من التقييم العام للصندوق للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الحادي والثلاثين والاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس.
	بند جدول الأعمال رقم 9: تقرير مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد

	71.  قامت ممثلة عن السكرتارية برفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول نتائج اجتماع مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد الذي عُقد على هامش الاجتماع الحالي. وقامت بالتذكير بأن المجلس وضع مستهدفا لتعبئة الموارد بلغ 80 مليون دولار أمريكي في السنة للسنتين 2016 و 2...
	72.  ناقشت مجموعة العمل إمكانية تعبئة تمويل إضافي حول محاور تركيز أو موضوعات خاصة، مثل ركيزة الابتكار لإستراتيجية الصندوق متوسطة الأجل. وقامت باستعراض الأنشطة الجارية لتعبئة الموارد، وتضمن ذلك: الوصول إلى الهيئات على المستوى دون الوطني حيث ستعمل شبكة ...
	73. بعد النظر في تعليقات مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) الموافقة على وضع سقف جديد لتعبئة الموارد قدره 90 مليون دولار سنويا لفترة السنتين 2018 - 2019؛ و
	(ب) الطلب من السكرتارية تقييم جدوى فتح "قنوات لجمع الأموال والتبرعات" ترتبط بمحاور تركيز أو موضوعات محددة حتى يتسنى استكمال الحملة العامة لتعبئة الموارد.
	بند جدول الأعمال رقم 10: المسائل المتبقية من الاجتماع الثلاثين

	74.  قام مدير السكرتارية بعرض هذا البند وقام بالتذكير بأن مجلس إدارة الصندوق اعتمد إستراتيجية متوسطة الأجل في اجتماعه الثلاثين. وفي الاجتماع نفسه، طلب المجلس، بموجب القرار (B.30/42) من السكرتارية أن تقوم بإعداد مسودة خطة تنفيذ لتفعيل الإستراتيجية متوس...
	75.  للإستراتيجية متوسطة الأجل 3 مجالات تركيز إستراتيجية هي: العمل، والابتكار، والتعلم، والمشاركة. وتعتمد خطة التنفيذ على هذه المجالات الثلاثة، مع تقديم المزيد من الأنشطة المحددة والمستهدفات، ووضع الموازنات الاسترشادية لكل من موازنة تفعيل الخطة والتمو...
	76.  أشارت خطة التنفيذ إلى عدد من نوافذ التمويل، لا سيما، لتمويل مجال الابتكار الجديد، لكن أيضًا لغرض إدارة المعارف في إطار ركيزة التعلم ومن أجل تعزيز سبل الوصول المباشر إلى التمويل في إطار ركيزة العمل. واقترحت السكرتارية عرض طلبات تقديم المقترحات على...
	77.  قدم مدير السكرتارية عرضًا عامًا لأنشطة التنفيذ المقترحة في إطار مجالات التركيز الثلاثة الخاصة بالإستراتيجية متوسطة الأجل.
	78.  في أعقاب العرض الإيضاحي، أجاب مدير السكرتارية على عدد من الأسئلة التي طرحها المجلس. وأكد على أنه سيتم عرض خطط عمل تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل على لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وفق الإجراءات المعتادة؛ وفي حين اختارت السكرتارية عرض أنشطة تنفي...
	79. هناك عدد من الأسئلة ذات الصلة بمشروعات الابتكار. ففيما يتعلق بإمكانية الحد من مخاطر الإخفاق المتأصلة في مشروعات الابتكار، اشار مدير السكرتارية إلى أن الطلبات الأولى لمقترحات مشروعات الابتكار لن يتم إطلاقها إلا في غضون سنة، لإتاحة وقت كاف لوضع المع...
	80.  بعد النظر في خطة تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق الواردة في المرفق الأول من الوثيقة (AFB/B.31/5/Rev.1)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	(أ) الموافقة على خطة تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق للسنوات 2018 - 2022 الواردة في المرفق الأول من الوثيقة (AFB/B.31/5/Rev.1) (الخطة)؛
	(ب) مطالبة السكرتارية بما يلي:
	1)  تسهيل تنفيذ هذه الخطة أثناء السنوات 2018 - 2022؛
	2) إدراج الموازنة الإدارية لتنفيذ الخطة ضمن الموازنة الإدارية السنوية للسكرتارية للاطلاع عليها من جانب لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛
	3) إعداد ــ لكل نوع جديد مقترح من المنح ونوافذ التمويل ــ وثيقة محددة تتضمن الأهداف، ومعايير الاستعراض، وأحجام المنح المتوقعة، وطرائق التنفيذ، وعملية الاستعراض، وغير ذلك من الخصائص الأخرى ذات الصلة وتقديمها لمجلس إدارة صندوق التكيف للنظر فيها وفق الجد...
	4) بعد النظر في الأنواع الجديدة من المساندة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) (3)، اقتراح ــ حسب الضرورة ــ تعديلات على سياسات وإرشادات العمليات الخاصة بالصندوق بهدف تحسين تسهيل تنفيذ مثل هذه الأنواع من المساندة؛
	5) متابعة التقدم المحرز بشأن تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل، ورفع تقرير حول ذلك سنويًا ضمن تقارير الأداء السنوية للصندوق، وإن دعت الضرورة، اقتراح تعديلات ممكنة على الخطة أثناء تنفيذها مع دراسة خطة العمل السنوية.
	5) متابعة التقدم المحرز بشأن تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل، ورفع تقرير حول ذلك سنويًا ضمن تقارير الأداء السنوية للصندوق، وإن دعت الضرورة، اقتراح تعديلات ممكنة على الخطة أثناء تنفيذها مع دراسة خطة العمل السنوية.
	5) متابعة التقدم المحرز بشأن تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل، ورفع تقرير حول ذلك سنويًا ضمن تقارير الأداء السنوية للصندوق، وإن دعت الضرورة، اقتراح تعديلات ممكنة على الخطة أثناء تنفيذها مع دراسة خطة العمل السنوية.

	(ج) مطالبة الفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف بالقيام باستعراض منتصف المدة للإستراتيجية متوسطة الأجل والخطة المعنية ورفع تقرير لمجلس الإدارة في هذا الشأن في اجتماعه السادس والثلاثين.
	(ج) مطالبة الفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف بالقيام باستعراض منتصف المدة للإستراتيجية متوسطة الأجل والخطة المعنية ورفع تقرير لمجلس الإدارة في هذا الشأن في اجتماعه السادس والثلاثين.
	(ج) مطالبة الفريق المرجعي للتقييم الفني لدى صندوق التكيف بالقيام باستعراض منتصف المدة للإستراتيجية متوسطة الأجل والخطة المعنية ورفع تقرير لمجلس الإدارة في هذا الشأن في اجتماعه السادس والثلاثين.

	81.  عقد المجلس جلسة مغلقة لمناقشة الروابط والصلات مع الصندوق الأخضر للمناخ والتوصل إلى قرار في هذا الشأن. وبعد ذلك افتتح الجلسة بإيجاز ودعا ممثل سكرتارية الصندوق الأخضر للمناخ لإلقاء كلمة أمام مجلس إدارة صندوق التكيف وشرح معنى التعاون بين الصندوقين ف...
	82. أفاد ممثل سكرتارية الصندوق الأخضر للمناخ أن مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ قد تبنى إطارًا تشغيليًا يتضمن 4 ركائز لضمان التكامل والترابط مع القنوات الأخرى لتقديم تمويل الأنشطة المناخية. وتمثلت الركيزة الأولى في مناقشات على مستوى المجلس بشأن الترت...
	83. إذ يشير إلى القرار رقم (B.30/43)، ومع أخذ في الاعتبار الاتصالات والمراسلات بين سكرتارية صندوق التكيف وسكرتارية الصندوق الأخضر للمناخ، قرر المجلس:
	(أ)  مطالبة الرئيس ونائب الرئيس، بمعاونة السكرتارية، بمواصلة المشاركة النشطة مع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ من خلال رؤسائه المشاركين بهدف استكشاف الخطوات الملموسة لغرض تعزيز التكامل والترابط، ويشمل ذلك في الجلسات الثامنة والأربعين للهيئات الفرعي...
	(أ)  مطالبة الرئيس ونائب الرئيس، بمعاونة السكرتارية، بمواصلة المشاركة النشطة مع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ من خلال رؤسائه المشاركين بهدف استكشاف الخطوات الملموسة لغرض تعزيز التكامل والترابط، ويشمل ذلك في الجلسات الثامنة والأربعين للهيئات الفرعي...
	(أ)  مطالبة الرئيس ونائب الرئيس، بمعاونة السكرتارية، بمواصلة المشاركة النشطة مع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ من خلال رؤسائه المشاركين بهدف استكشاف الخطوات الملموسة لغرض تعزيز التكامل والترابط، ويشمل ذلك في الجلسات الثامنة والأربعين للهيئات الفرعي...
	(ب) مطالبة السكرتارية بما يلي:
	1)  الاستمرار في المناقشات مع سكرتارية الصندوق الأخضر للمناخ للنهوض بأنشطة التعاون المحددة في الحوار السنوي بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحلقة العمل الفنية في فبراير/شباط 2018 لتعزيز التكامل بين الصندوقين؛ و
	2) مواصلة عملية الاعتماد مع الصندوق الأخضر للمناخ، ويشمل ذلك من خلال السعي للحصول على مزيد من المعلومات من الصندوق الأخضر للمناخ بشأن خيارات الترتيبات بين الصندوقين حسبما ورد في الركيزة الأولى في الإطار التشغيلي لصندوق المناخ الأخضر لغرض التكامل والتر...

	(ج) الطلب من الرئيس والسكرتارية أن يرفعا تقريرا إلى المجلس في اجتماعه الثاني 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 الثاني 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 الثاني والثلاثين عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
	بند جدول الأعمال رقم 11: المسائل المُثارة من الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 23) والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP 13)، والدورة الأولى...

	84.  قدم ممثل السكرتارية الوثيقة (AFB/B.31/Inf.6).
	85. أحاط المجلس علما بهذا التقرير.
	بند جدول الأعمال رقم 12: الاتصالات والتوعية

	86. قدم ممثل عن السكرتارية تقريرًا حول أنشطة الاتصالات التي قامت بها السكرتارية منذ الاجتماع السابق لمجلس إدارة صندوق التكيف حسبما جاء في الفقرات 21 - 25 من تقرير أنشطة السكرتارية (AFB/B.31/3). وبدأ حديثه بتحديد الرسائل الرئيسية لبرنامج الاتصال، وبعد ...
	87. بعد ذلك، قدم ممثل السكرتارية عرضًا موجزًا عن أنشطة إدارة المعارف لدى السكرتارية منذ اعتماد إستراتيجية إدارة المعارف الخاصة بالصندوق وخطة العمل الخاصة بها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتعيين مسؤول لإدارة المعارف في أكتوبر/تشرين الأول 2017. وتضمنت ال...
	88.  أحاط المجلس علما بهذا التقرير حول أنشطة الاتصال والتوعية الخاصة وإدارة المعارف بالصندوق.
	بند جدول الأعمال رقم 13: المسائل المالية

	89. قدم ممثل عن القيّم معلومات محدثة عن الوضع المالي للصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف كما هو مبين في الوثيقة (AFB/EFC.22/6). وأحاط لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية أنه تم الحصول على التبرعات الجديدة من منطقة عاصمة بروكسل، وألمانيا، وإيرلندا، وإي...
	90. انضم إلى الاجتماع ممثل ثان للقيّم من خلال سكايب لتقديم تحديث على سوق تحويل شهادات تخفيض الانبعاثات المعتمدة إلى أموال. وأفاد أن مبيعات شهادات تخفيض الانبعاثات استمرت حيث تم بيع 414 ألف طن منذ 30 يونيو/حزيران 2017، ما حقق ما يزيد قليلًا على مليون د...
	90. انضم إلى الاجتماع ممثل ثان للقيّم من خلال سكايب لتقديم تحديث على سوق تحويل شهادات تخفيض الانبعاثات المعتمدة إلى أموال. وأفاد أن مبيعات شهادات تخفيض الانبعاثات استمرت حيث تم بيع 414 ألف طن منذ 30 يونيو/حزيران 2017، ما حقق ما يزيد قليلًا على مليون د...
	90. انضم إلى الاجتماع ممثل ثان للقيّم من خلال سكايب لتقديم تحديث على سوق تحويل شهادات تخفيض الانبعاثات المعتمدة إلى أموال. وأفاد أن مبيعات شهادات تخفيض الانبعاثات استمرت حيث تم بيع 414 ألف طن منذ 30 يونيو/حزيران 2017، ما حقق ما يزيد قليلًا على مليون د...
	91. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الذي قدمه القيّم.
	بند جدول الأعمال رقم 14: انتخاب كبار المسؤولين

	92. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 20 مارس/آذار 2018 ما يلي:
	(أ) انتخاب السيدة بيشنس دامتي (غانا، من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)، نائبا لرئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛ و
	(ب) انتخاب السيدة عايدة فيلاسكو مونغوريا (إسبانيا، مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)، نائبا لرئيسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج.

	93. في جلسة لاحقة في 23 مارس/آذار 2018، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف انتخاب السيد/ ناريش شارما (نيبال، البلدان الأقل نمواً) رئيسًا للجنة استعراض المشروعات والبرامج.
	بند جدول الأعمال رقم 15: الحوار مع منظمات المجتمع المدني

	94. يتضمن المرفق السادس بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	بند جدول الأعمال رقم 16: مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2018 فصاعدا

	95.  أشار الرئيس، في إطار عرضه لهذا البند، إلى أنّ تواريخ اجتماع عام 2018 قد تحددت بالفعل. سيُعقد الاجتماع الثاني والثلاثين في 9 - 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والاجتماع الثالث والثلاثين في 12 - 15 مارس/ آذار 2019، والاجتماع الرابع والثلاثين في 8 - 11...
	96. ردًا على استفسار حول إمكانية عقد اجتماع المجلس خارج ألمانيا، قام مدير السكرتارية بتذكير مجلس الإدارة أنه وفق الفقرة 18 من قواعد إجراءات المجلس التي وافق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: "يجتمع المجلس مرتين سنوياً ...
	97. ردًا على استفسار حول عدد الاجتماعات، أكد مدير السكرتارية على حرية مجلس الإدارة في تقرير زيادة اجتماعاته على أكثر من مرتين في السنة.
	بند جدول الأعمال رقم 17: تنفيذ مدونة قواعد السلوك

	98. لفت نائب الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك وسياسة عدم التهاون المطلق مع الفساد اللتين نشرهما الصندوق على موقعه الإلكتروني، وتساءل عما إذا كان لدى أي من الأعضاء أي مسألة يود إثارتها. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	98. لفت نائب الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك وسياسة عدم التهاون المطلق مع الفساد اللتين نشرهما الصندوق على موقعه الإلكتروني، وتساءل عما إذا كان لدى أي من الأعضاء أي مسألة يود إثارتها. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	98. لفت نائب الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك وسياسة عدم التهاون المطلق مع الفساد اللتين نشرهما الصندوق على موقعه الإلكتروني، وتساءل عما إذا كان لدى أي من الأعضاء أي مسألة يود إثارتها. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	بند جدول الأعمال رقم 18: مسائل أخرى

	99. طرح أحد الأعضاء، الذي أشار إلى أن العديد من أفكار المشروعات تأتي من الاتصالات الدولية، سؤالًا على السكرتارية قائلًا هل نظرت السكرتارية بعين الاعتبار في زيادة التعاون مع المجموعة الاستشارية من الخبراء في الاتصالات الوطنية من الأطراف غير المدرجة في ...
	100. ردًا على استفسار حول القرارات التي تتخذ بين الدورات من جانب مجلس الإدارة، أفاد مدير السكرتارية بإمكانية تعميم هذه القرارات على أعضاء مجلس الإدارة بوصفها وثيقة معلومات في الاجتماع الدوري القادم للمجلس بعد الفترة الفاصلة بين الدورات التي تم اتخاذ ه...
	101.  ردًا على مطالبة رئيس المجلس بكتابة خطاب شكر للمانحين على ما قدموه من تبرعات وهبات، أفاد نائب الرئيس أن الرئيس المنتهية مدة ولايته أشار في تقريره حول الأنشطة بين الدورات إلى أنه قام بذلك. وأفاد الرئيس أنه سيستمر في التواصل الوثيق مع المانحين في ك...
	101.  ردًا على مطالبة رئيس المجلس بكتابة خطاب شكر للمانحين على ما قدموه من تبرعات وهبات، أفاد نائب الرئيس أن الرئيس المنتهية مدة ولايته أشار في تقريره حول الأنشطة بين الدورات إلى أنه قام بذلك. وأفاد الرئيس أنه سيستمر في التواصل الوثيق مع المانحين في ك...
	101.  ردًا على مطالبة رئيس المجلس بكتابة خطاب شكر للمانحين على ما قدموه من تبرعات وهبات، أفاد نائب الرئيس أن الرئيس المنتهية مدة ولايته أشار في تقريره حول الأنشطة بين الدورات إلى أنه قام بذلك. وأفاد الرئيس أنه سيستمر في التواصل الوثيق مع المانحين في ك...
	بند جدول الأعمال رقم 19: اعتماد التقرير

	102. اعتمد المجلس التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه الحادي والثلاثين.
	بند جدول الأعمال رقم 20: اختتام الاجتماع

	103. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة من يوم 23 مارس/آذار 2018.
	المرفق الأول
	المرفق الثاني
	جدول الأعمال المعتمد بتقرير الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس إدارة صندوق التكيف
	نطاق العمل والاختصاص

	1.  يُعد الفريق المرجعي للتقييم الفني (AF-TERG) مجموعة تقييم استشارية مستقلة تخضع للمساءلة أمام مجلس إدارة الصندوق، وقد تم تأسيس هذا الفريق لضمان التنفيذ المستقل لإطار التقييم لدى الصندوق. ويقوم هذا الفريق على وجه التحديد بما يلي:
	(أ) وظيفة التقييم: القيام بأعمال التقييم على نحو مستقل، وتتناول هذه الأعمال موضوعية وفاعلية وكفاءة واستدامة الصندوق استنادًا إلى ما يقوم به من أعمال وعمليات، ويشمل ذلك المشروعات والبرامج التي يساندها والهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ التي يدعهما، وي...
	(ب) الوظيفة الاستشارية: وضع الحد الأدنى من معايير التقييم لدى الصندوق بهدف ضمان تحسين واتساق قياس النتائج؛
	(ج) الوظيفة الإشرافية: القيام بمراقبة الجودة فيما يخص الحد الأدنى من متطلبات التقييم والممارسات ذات الصلة في الصندوق، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بتوصيات التقييم. ويتضمن ذلك تقديم المشورة للمجلس في إطار جهوده الرامية إلى دمج نتائج وتوصيات أ...
	تشكيل الفريق:

	2.  يضم الفريق المرجعي للتقييم الفني مجموعة مستقلة من خبراء التقييم يعملون على نحو مستقل عن السكرتارية، ومجلس الإدارة، واللجان التابعة لمجلس الإدارة. ويعمل أعضاء الفريق بصفتهم الشخصية فقط ولا يمثلون مؤسساتهم أو حكوماتهم أو الهيئات التابعة للصندوق.
	3.  سيكون هناك على الأقل 5 أعضاء من بينهم الرئيس وعضوان على الأقل من ذوي الخبرة في منظمات المجتمع المدني.
	4.  تتشكل عضوية الفريق من مجموعة من أصحاب المصلحة؛ ومن بينهم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثية، والأوساط الأكاديمية، والبلدان المانحة والمتلقية للمنح، والمنظمات غير الحكومية.
	4.  تتشكل عضوية الفريق من مجموعة من أصحاب المصلحة؛ ومن بينهم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثية، والأوساط الأكاديمية، والبلدان المانحة والمتلقية للمنح، والمنظمات غير الحكومية.
	4.  تتشكل عضوية الفريق من مجموعة من أصحاب المصلحة؛ ومن بينهم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثية، والأوساط الأكاديمية، والبلدان المانحة والمتلقية للمنح، والمنظمات غير الحكومية.
	أساليب العمل

	5.  يجتمع الفريق المرجعي للتقييم الفني مرة على الأقل كل سنة حسب عبء العمل. ومن المرتقب أن تكون هناك حاجة إلى اجتماعات إضافية على الأقل في الفترة الأولى. وتبلغ مدة كل اجتماع 2 - 3 أيام حسب جدول الأعمال الذي ستجري مناقشته. ومن المقرر أن يكون الجدول الزم...
	6. سيحضر رئيس الفريق أيضًا الاجتماعات التي تُعقد مرتين سنويا للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية التابعة للمجلس بوصفه عضوًا رسميًا.
	7.  سيقوم رئيس الفريق برفع تقارير إلى المجلس و/أو لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بصورة منتظمة حسب الاقتضاء، كما سيقوم بعرض نتائج أعمال التقييم والأعمال الأخرى التي قام بها الفريق المرجعي للتقييم. ومن المتوقع أن تقوم لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية با...
	8.  ستقوم سكرتارية صغيرة للفريق المرجعي للتقييم تضم موظفين متفرغين بمعاونة استشاري متفرغ وموظفين إداريين لدى سكرتارية الصندوق ــ إن دعت الحاجة إلى ذلك ــ بتقديم المساندة للفريق، لا سيما فيما يتعلق بترتيبات تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتقييم. ويتبع المو...
	9. سيقوم مجلس إدارة صندوق التكيف، من خلال لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، بالإشراف على أداء الفريق المرجعي للتقييم على نحو لا يخل باستقلاله فيما يتعلق بمحتوى ونتائج أعمال التقييم. ويجوز للمجلس التكليف بأعمال تقييم بشأن الفريق لحصر الدروس المستفادة وت...
	9. سيقوم مجلس إدارة صندوق التكيف، من خلال لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، بالإشراف على أداء الفريق المرجعي للتقييم على نحو لا يخل باستقلاله فيما يتعلق بمحتوى ونتائج أعمال التقييم. ويجوز للمجلس التكليف بأعمال تقييم بشأن الفريق لحصر الدروس المستفادة وت...
	9. سيقوم مجلس إدارة صندوق التكيف، من خلال لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، بالإشراف على أداء الفريق المرجعي للتقييم على نحو لا يخل باستقلاله فيما يتعلق بمحتوى ونتائج أعمال التقييم. ويجوز للمجلس التكليف بأعمال تقييم بشأن الفريق لحصر الدروس المستفادة وت...
	10.  من المتوقع أن يكون عبء العمل على أعضاء الفريق ورئيسه حوالي 16 و24 يومًا في السنة على التوالي (6 إلى 14 يومًا في اجتماعات شخصية تتضمن مشاركة رئيس الفريق في اجتماعات المجلس، و10 أيام مشاركة عن بعد في أنشطة التواصل بشأن أعمال الاستعراض أو التقييم في...
	11.  يجوز الاستعانة بخبراء إضافيين إن دعت الضرورة إلى ذلك لتنفيذ برنامج العمل.
	اختيار وتعيين أعضاء الفريق المرجعي للتقييم

	12.  ستقوم لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية باختيار وتعيين أعضاء الفريق المرجعي للتقييم بمعاونة السكرتارية من خلال إجراءات علنية وشفافة وبناء على معايير محددة. وتتضمن معايير الاختيار:
	13. سيقوم مجلس إدارة صندوق التكيف بتعيين أول رئيس للفريق المرجعي للتقييم بناء على توصية من مجموعة العمل المعنية باختيار الفريق التي ستقوم بتشكيلها لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، من خلال عملية اختيار تنافسية مدعومة إداريًا من سكرتارية صندوق التكيف. و...
	خطة عمل الفريق المرجعي للتقييم وموازنته المالية

	14.  سيقوم الفريق بالتكليف بأعمال التقييم المستقلة والإشراف عليها بالإضافة إلى المهام الأخرى ذات الصلة نيابة عن مجلس الإدارة واللجان التابعة له وفق إطار التقييم. وسيقوم الفريق بإعداد برامج عمل متعددة السنوات وموازنة مالية وفق متطلبات إطار التقييم. ومن...
	14.  سيقوم الفريق بالتكليف بأعمال التقييم المستقلة والإشراف عليها بالإضافة إلى المهام الأخرى ذات الصلة نيابة عن مجلس الإدارة واللجان التابعة له وفق إطار التقييم. وسيقوم الفريق بإعداد برامج عمل متعددة السنوات وموازنة مالية وفق متطلبات إطار التقييم. ومن...
	14.  سيقوم الفريق بالتكليف بأعمال التقييم المستقلة والإشراف عليها بالإضافة إلى المهام الأخرى ذات الصلة نيابة عن مجلس الإدارة واللجان التابعة له وفق إطار التقييم. وسيقوم الفريق بإعداد برامج عمل متعددة السنوات وموازنة مالية وفق متطلبات إطار التقييم. ومن...
	15. يقوم الفريق، من خلاله رئيسه، برفع تقارير سنوية إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بشأن تنفيذ خطة العمل الخاصة به.
	16.  سيتم إعداد الموازنة السنوية للفريق وسكرتاريته وبرنامج العمل الخاص به مع سكرتارية صندوق التكيف، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها ضمن الموازنة الإدارية للصندوق.
	17. تتنوع الأنشطة في إطار برنامج العمل، وتتضمن ما يلي:
	(أ) مراجعة واستعراض أطر المتابعة والرصد والتقييم ذات الصلة الخاصة بصندوق التكيف، وسياساته، وإرشاداته، وتوجيهاته؛
	(ب) مراجعة تقارير التقييم النهائية والخاصة بمنتصف المدة على مستوى المشروعات للتحقق من جودتها؛
	(ج) تقييمات الأداء، ويشمل ذلك التقييمات اللاحقة؛
	(د) الدراسات القطرية؛
	(ه) تقييمات الموضوعات العامة ومحاور التركيز؛
	(و) التقييمات العامة على المستوى المؤسسي أو على مستوى حافظة المشروعات.
	المكافآت والأجور

	18.  سيتم دفع أتعاب لأعضاء الفريق المرجعي للتقييم من الخبراء الخارجيين مقابل الخدمات التي يؤدونها ومصروفات السفر التي يتحملونها.
	العلاقة بسكرتارية صندوق التكيف

	19.  سيعمل الفريق المرجعي للتقييم في إطار ترتيب يضمن له استقلالية أعمال التقييم التي يشرف عليها. ويكون مسؤول الاتصال الرئيسي الخاص بالفريق في سكرتارية الصندوق هو المدير.
	20.  سيتم التعامل مع جميع الاتصالات ذات الطبيعة الإستراتيجية من رئيس الفريق المرجعي للتقييم وتوجيهها إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية و/أو المجلس من خلال مدير السكرتارية. وسيقوم الفريق بإحاطة مدير السكرتارية بنتائج و/أو أنشطة الفريق التي تتطلب اهتم...
	21.  سيقوم مدير السكرتارية بما يلي:
	(أ) الإشراف على الجوانب العملية لتعيين أعضاء الفريق المرجعي للتقييم وإدارة العقود الخاصة بهم في إطار النظام الإداري للبنك الدولي.
	(ب) تعيين موظفي فريق السكرتارية المتفرغين (سكرتارية الفريق المرجعي للتقييم) الذين سيدعمون الفريق، وإبلاغ أسمائهم والأدوار المناطة بهم للفريق، والإشراف على الجوانب الإدارية لأعمالهم؛
	(ج) المشاركة في اجتماعات الفريق بوصفه عضوًا رسميًا وضمان تقديم الاستجابات أولًا بأول من جانب السكرتارية على استفسارات الفريق، والتعاون الكفء من جانب السكرتارية مع الفريق؛
	(د) ضمان وصول المراسلات والاتصالات ذات الصلة من الفريق إلى السكرتارية ومجلس الإدارة، وقيام مجلس الإدارة أو السكرتارية بالنظر فيها حسب الأحوال؛
	(د) ضمان وصول المراسلات والاتصالات ذات الصلة من الفريق إلى السكرتارية ومجلس الإدارة، وقيام مجلس الإدارة أو السكرتارية بالنظر فيها حسب الأحوال؛
	(د) ضمان وصول المراسلات والاتصالات ذات الصلة من الفريق إلى السكرتارية ومجلس الإدارة، وقيام مجلس الإدارة أو السكرتارية بالنظر فيها حسب الأحوال؛
	(ه) الإشراف على إعداد التقارير الرسمية لاجتماعات الفريق، وإعداد وثائق مجلس الإدارة التي تعرض برنامج عمل الفريق وموازنته المالية، وكذلك نشر تقارير برنامج عمل الفريق وعرضها على المجلس؛
	(و) الإشراف على التزام التعاقدات الخاصة بأعمال التقييم بالقواعد والإرشادات الإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك التعاقد مع مؤسسات خارجية.

	22. لا يقوم مدير السكرتارية بما يلي:
	(أ) الإشراف على الجوانب الفنية لتعيين أعضاء الفريق المرجعي للتقييم وعمله الفني؛
	(ب) الانخراط في أدوار إشرافية على أعضاء الفريق؛
	(ج) الإشراف على الجوانب الفنية لإعداد التقارير الرسمية لاجتماعات الفريق، أو إعداد وثائق مجلس الإدارة التي تعرض برنامج عمل الفريق وموازنته المالية؛
	(د) الانخراط في الجوانب الموضوعية الجوهرية للتعاقدات الخاصة بأعمال التقييمات.
	لمحة عن أعضاء الفريق المرجعي للتقييم

	23. يتكون الفريق المرجعي للتقييم من مجموعة مستقلة من الخبراء في مجال التقييم الذي يعملون بصفتهم الشخصية فقط ولا يمثلون مؤسساتهم أو حكوماتهم أو الهيئات التابعة للصندوق.
	24.  تتشكل عضوية الفريق من مجموعة من أصحاب المصلحة، من بينهم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثية، والأوساط الأكاديمية، والبلدان المانحة والمتلقية للمنح، والمنظمات غير الحكومية، مع أخذ في الحسبان التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وتنوع الخبرة في...
	24.  تتشكل عضوية الفريق من مجموعة من أصحاب المصلحة، من بينهم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثية، والأوساط الأكاديمية، والبلدان المانحة والمتلقية للمنح، والمنظمات غير الحكومية، مع أخذ في الحسبان التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وتنوع الخبرة في...
	24.  تتشكل عضوية الفريق من مجموعة من أصحاب المصلحة، من بينهم العاملون في المجال، والمؤسسات البحثية، والأوساط الأكاديمية، والبلدان المانحة والمتلقية للمنح، والمنظمات غير الحكومية، مع أخذ في الحسبان التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وتنوع الخبرة في...
	(أ) خبرة مهنية لمدة 15 سنة على الأقل في العمل التحليلي على مستويات تصاعدية ترتبط بأعمال المتابعة والرصد/التقييم/ الأبحاث/الإدارة؛
	(ب) خبرة مهنية لمدة 8 سنوات على الأقل في مجال التنمية على المستوى الميداني والمستوى الدولي؛
	(ج) خبرة في التقييم: معرفة موسعة وخبرة ودراية في تطبيق أساليب التقييم النوعية والكمية؛ وسجل إنجازات قوي في مجال تصميم وقيادة أعمال التقييم الشامل؛ وكفاءة فنية في مجال التقييم (نظرية وممارسة)، وخلفية منهجية قوية؛
	(ج) خبرة في التقييم: معرفة موسعة وخبرة ودراية في تطبيق أساليب التقييم النوعية والكمية؛ وسجل إنجازات قوي في مجال تصميم وقيادة أعمال التقييم الشامل؛ وكفاءة فنية في مجال التقييم (نظرية وممارسة)، وخلفية منهجية قوية؛
	(ج) خبرة في التقييم: معرفة موسعة وخبرة ودراية في تطبيق أساليب التقييم النوعية والكمية؛ وسجل إنجازات قوي في مجال تصميم وقيادة أعمال التقييم الشامل؛ وكفاءة فنية في مجال التقييم (نظرية وممارسة)، وخلفية منهجية قوية؛
	(د) خبرة في مجال تمويل الأنشطة المناخية، لا سيما، معرفة موسعة وخبرة ودراية في تطبيق مفاهيم التكيف مع تغير المناخ؛
	(د) خبرة في مجال تمويل الأنشطة المناخية، لا سيما، معرفة موسعة وخبرة ودراية في تطبيق مفاهيم التكيف مع تغير المناخ؛
	(د) خبرة في مجال تمويل الأنشطة المناخية، لا سيما، معرفة موسعة وخبرة ودراية في تطبيق مفاهيم التكيف مع تغير المناخ؛
	(ه) معرفة قوية في مجال إدارة المشروعات مع التشديد على الرصد والتقييم والمتابعة؛
	(و) خبرة ممتدة في تصميم وتطبيق وتقييم مشروعات وبرامج التكيف في البلدان النامية تغطي محاور التركيز الرئيسية في مجال التكيف؛
	(ز) خبرة في البلدان الأقل نمواً، والعمل مع الشرائح الأشد تأثرًا بآثار تغير المناخ؛
	(ح) معرفة موسعة بصندوق التكيف، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، وبروتوكول كيوتو، وتغير المناخ، وغير ذلك من الأنظمة والسياسات الدولية البيئية الأخرى؛
	(ط) معرفة موسعة بجوانب تشغيل المؤسسات (السياسات والحوكمة والمحاسبة)؛
	(ي) مهارات قوية في مجال الاتصال والتوعية؛
	(ك) مهارات وخبرات قوية في الأمور التي لها علاقة بنوع الجنس والمساواة بين الجنسين.

	25.  كفاءة في استخدام اللغة الإنجليزية على مستوى العمل الدولي (جميع مناطق صندوق التكيف). يُفضل الطلاقة في إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية) كمهارة إضافية.
	26.  بالإضافة إلى الخبرات العملية والمهارات المشار إليها أعلاه، من المتوقع ما يلي عند اختيار رئيس الفريق المرجعي للتقييم.
	(أ) إظهار مستويات عليا من الاستقلالية والنزاهة؛
	(ب) أن يكون ذا مكانة معروفة على نطاق واسع في دوائر التقييم بوصفه مصدرا للمعرفة؛
	(ج) القدرة على التواصل بشأن المسائل المعقدة وشديدة التخصص على مستوى الإدارة العليا وفي الاجتماعات التنفيذية؛
	(د) سجل إنجازات في مجال التفكير الإستراتيجي والعالمي؛
	(ه) علاقات متميزة ومهارات في إدارة الاتصالات؛
	(و) خبرة في وضع وتنفيذ الموازنات المالية؛
	(ز) الحساسية تجاه جوانب المساواة بين الجنسين والجوانب السياسية واحترام الثقافات الأخرى؛
	(أ)  تطبيق دليل السلوكيات الأخلاقية.
	(ب) عدم وجود تضارب مصالح: ضرورة ألا ينخرط الفريق/المُقيّم في تصميم و/أو تنفيذ أو الإشراف على أو تنسيق و/أو الاستفادة من مشروع/برنامج تابع للصندوق ويخضع لتقييم. وتمتع المُقيّمين باستقلالية عن الإجراءات التدخلية الإنمائية، ويشمل ذلك سياسات التنمية والع...
	(أ)  معرفة بمبادئ صندوق التكيف والتزام شخصي بها، وكذلك الحال بالنسبة للقيم الجوهرية والأنشطة الخاصة به؛
	(ب) نهج يقوم على التيسير والتشاور، ويشمل ذلك القدرة على العمل بصورة مستقلة، وفي بيئات متعددة الثقافات؛
	(ج) مهارات اتصال جيدة؛
	(د) معايير أخلاقية رفيعة؛
	(ه) المرونة وتوفر الوقت.
	مراجعة نطاق الصلاحيات والاختصاصات

	27. سيقوم مجلس الإدارة بمراجعة الصلاحيات والاختصاصات إن دعت الضرورة إلى ذلك.
	1.  تتولى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية مسؤولية تقديم المشورة لمجلس إدارة الصندوق بشأن قضايا: تضارب المصالح، والأخلاقيات، والشؤون المالية، والمراجعة والتدقيق.
	1.  تتولى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية مسؤولية تقديم المشورة لمجلس إدارة الصندوق بشأن قضايا: تضارب المصالح، والأخلاقيات، والشؤون المالية، والمراجعة والتدقيق.
	1.  تتولى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية مسؤولية تقديم المشورة لمجلس إدارة الصندوق بشأن قضايا: تضارب المصالح، والأخلاقيات، والشؤون المالية، والمراجعة والتدقيق.
	2. في هذا الصدد، تضطلع اللجنة بما يلي:
	3. يجوز للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية أن تطلب، في سياق أداء وظائفها وبالتشاور مع رئيس المجلس، المساعدة و/أو المشورة من جانب الخبراء والمختصين.
	4.  يمكن للقيّم على الصندوق حضور اجتماعات اللجنة إذا كان الموضوع محل المناقشة يتطلب ذلك.
	المرفق الخامس
	المرفق السادس
	1. دعا رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف، السيد/فيكتور فيناس (الجمهورية الدومينيكية، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، المجلس للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	2. تحدثت السيدة/ باتريشيا فيلاسكو (مؤسسة مستقبل أمريكا اللاتينية) عن رسالة المؤسسة. واستعرضت تأخير تنفيذ مشروعين للصندوق، وقدمت تعليقات حول مقترحين قامت لجنة استعراض المشروعات والبرامج بالنظر بعين الاعتبار إليهما في الاجتماع الحالي. وأفادت أن الجهات ا...
	3. مطلوب وجود ملخص تنفيذي لمقترحات المشروعات باللغة المحلية، وكذلك مشاركة أصحاب المصلحة في جميع مراحل إعداد المشروعات. كما يجب تحديد مشاركتهم على المستويين الوطني والإقليمي، ومن الممكن عقد ورشة عمل وطنية لهم سنويًا. ومن الضروري تنظيم اجتماعات إقليمية ...
	4. أفاد السيد/ سيرج نسينجيمانا (رابطة حفظ الطبيعة في رواندا) أن الرابطة قد عملت على تشجيع حفظ التنوع البيولوجي في رواندا، وتابعت مشروعات الصندوق على المستويين الوطني والإقليمي، مع متابعة تمويل أنشطة التكيف والمساهمة في النقاش الدولي بشأن تمويل أنشطة ا...
	5. قدم السيد/ سيرج نسينجيمانا تقريرًا عن "الحد من قابلية التأثر بالتغيرات المناخية في شمال ــ غرب رواندا" من خلال مشروع مجتمعي للتكيف، وأفاد أنه على الرغم من أن التغيير في هيئة التنفيذ لم يكن له أثر على المشروع، فإن القرار التالي لتقسيم الهيئة الوطنية...
	6.  تم تقييم مشروع التكيف الخاص بالصندوق بعنوان " التكيف مع تغير المناخ في حوض بحيرة فكتوريا (بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)" على أساس ما إذا كانت أهداف المشروع قد عملت على الوفاء باحتياجات التكيف للشرائح الأشد ضعفًا وتعرضًا للمخاطر في المنط...
	6.  تم تقييم مشروع التكيف الخاص بالصندوق بعنوان " التكيف مع تغير المناخ في حوض بحيرة فكتوريا (بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)" على أساس ما إذا كانت أهداف المشروع قد عملت على الوفاء باحتياجات التكيف للشرائح الأشد ضعفًا وتعرضًا للمخاطر في المنط...
	6.  تم تقييم مشروع التكيف الخاص بالصندوق بعنوان " التكيف مع تغير المناخ في حوض بحيرة فكتوريا (بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)" على أساس ما إذا كانت أهداف المشروع قد عملت على الوفاء باحتياجات التكيف للشرائح الأشد ضعفًا وتعرضًا للمخاطر في المنط...
	7. تناولت السيدة جوليا غريم (شبكة جيرمان ووتش) تاريخ الشبكة وأفادت أن شفافية اجتماع المجلس تستلزم نشر وثائق الصندوق أولًا بأول؛ واقترحت تحديد مواعيد نهائية لتحميل وثائق اجتماعات المجلس على شبكة الإنترنت، وأوصت أن يكون آخر موعد هو 14 يومًا قبل بدء الاج...
	8. تضمنت تقارير أداء المشروعات معلومات غاية في الأهمية من أجل المشاركة الفعالة مع الصندوق من جانب المجتمع المدني. وعلى الرغم من تراجع عدد التقارير المفقودة الخاصة بأداء المشروعات تراجعًا كبيرًا، فإن 45% من المشروعات لا يزال لها تقرير أداء مفقود، و 7% ...
	9. تحدث جان بول بريس (شبكة جيرمان ووتش) عن الروابط المحتملة بين صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ. ومن الضروري أن تتجاوز مسألة التكامل والترابط مجلسي وسكرتاريتي الصندوقين؛ كما من الضروري النظر إلى الروابط المراد تحقيقها على المستويين المحلي والإقليم...
	10. بعد العروض التقديمية، أدلى أعضاء مجلس الإدارة بتعليقاتهم وآرائهم. وتم تسليط الضوء على النقطة التي أثارها ممثلا المجتمع المدني بشأن الحد من الموارد المهدرة في المصروفات الإدارية. وفيما يتعلق بالتكامل والترابط بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، تمت...
	11.  قدم الرئيس الشكر لممثلي منظمات المجتمع المدني على ما قدموه من عروض تقديمية.

