
 

 

 

AFB/B.32/12  
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 مجلس إدارة صندوق التكیف
 االجتماع الثاني والثالثون 

 2018أكتو�ر/تشر�ن األول  12 - 11بون، ألمان�ا، 

 

 تقر�ر االجتماع الثاني والثالثین
 صندوق التكیف لمجلس إدارة

 مقدمة

انعقد االجتماع الثاني والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكّیف (المجلس) في مجمع "النغیر أو�غین" التا�ع لألمم المتحدة   .1
، وذلك �التزامن مع االجتماع الثالث والعشر�ن لكل من لجنة 2018أكتو�ر/تشر�ن األول  12و  11في مدینة بون، ألمان�ا، في یومي 

 ) التا�عتین للمجلس.EFC) ولجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة (PPRCاض المشروعات والبرامج (استعر 

ُبثت فعال�ات هذا االجتماع م�اشرًة عبر موقع صندوق التكیف (الصندوق) على ش�كة اإلنترنت، كما قدمت أمانة اتفاق�ة  .2
 ر�ة الجتماعات المجلس ولجنت�ه.) المساندة اللوجست�ة واإلداUNCCD( األمم المتحدة لمكافحة التصحر

ترد �المرفق األول لهذا التقر�ر قائمة �أسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناو�ین الذین شاركوا في االجتماع، و�مكن  .3
االطالع على قائمة �أسماء المراقبین المعتمدین الحاضر�ن في االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في الوث�قة 

)AFB/B.32/Inf.3.( 

 على جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند رقم 

ص�احا  09:20افتتح الرئ�س ف�كتور فیناس (الجمهور�ة الدومین�ك�ة، أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي) االجتماع تمام الساعة  .4
 .2018أكتو�ر/تشر�ن األول  11من یوم 



AFB/B.32/12 

 

 2  

 على جدول األعمال: المسائل التنظ�م�ة 2البند رقم  

 اعتماد جدول األعمال )أ

)، �اعت�اره جدول أعمال اجتماعه AFB/B.32/1/Rev.1اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت المدرج في الوث�قة رقم ( .5
 الثاني والثالثین، و�رد جدول األعمال �المرفق الثاني �التقر�ر الحالي.

 من جدول األعمال "مسائل أخرى": 8لبند رقم بإقرار جدول األعمال، وافق المجلس على مناقشة المسائل التال�ة ضمن ا .6

إعداد ملحق إضافي بتقر�ر المجلس ورفعه إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول  .أ
 كیوتو �غطي األنشطة التي اضطلع بها منذ الفترة المشمولة �التقر�ر الرئ�سي؛ 

 رة التنفیذ متعددة األطراف.سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هیئات إدا .ب

 تنظ�م العمل )ب

كما  )، واعتمدهAFB/B.32/2( المشروح نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت المدرج في جدول األعمال المؤقت .7
 اقترحه الرئ�س.

 آس�ا والمح�ط الهادئ) عضوا مناو�ا جدیدا �المجلس. رحب الرئ�س �السیدة شهیدا أصغر زاده جاهرودى (إیران، .8

 أعلن األعضاء واألعضاء المناو�ون التال�ة أسماؤهم عن وجود تضارب في المصالح لدیهم:  .9

 السید إیبال جبر�ل (بنن، أفر�ق�ا)؛

 زاكار�ان (أرمین�ا، أورو�ا الشرق�ة)؛-السید أرام تیر

 السید شیبیت ما�كوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)؛

 المدرجة في المرفق األول)؛السیدة ب�شنس دامتي (غانا، من األطراف غیر 

 السید ف�كتور فیناس (الجمهور�ة الدومین�ك�ة، أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي)؛

 (المكس�ك، األطراف غیر المدرجة في المرفق األول). شافیز السیدة مارغر�تا كاسو

ضاء المجلس الذین لدیهم ردا على أحد االستفسارات، أوضح مدیر سكرتار�ة مجلس إدارة صندوق التكیف أن على أع .10
تضارب في المصالح أن �غادروا القاعة مشكور�ن عند مناقشة المشروع أو طلب االعتماد ذي الصلة، لكن ل�س علیهم مغادرة القاعة 

 عند استعراض القرار الخاص بذلك أثناء اعتماد قرارات االجتماع.
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 على جدول األعمال: تقر�ر عن أنشطة رئ�س المجلس 3البند رقم 

قدم رئ�س المجلس تقر�را موجزا عن األنشطة التي قام بها ن�ا�ة عن المجلس بدعم من السكرتار�ة خالل الفترة الفاصلة بین  .11
  الحادي والثالثین والثاني والثالثین للمجلس. االجتماعین

ألقى كلمة ، حضر رئ�س المجلس مؤتمر بون �شأن تغیر المناخ ن�ا�ة عن المجلس، حیث 2018في أوائل مایو/أ�ار  .12
افتتاح�ة في الفعال�ة الجانب�ة لصندوق التكیف، فضال عن المشاركة في المفاوضات المتعلقة �الصندوق. كما مثل المجلس في مؤتمر 

في أوائل سبتمبر/أیلول حیث شارك مرة أخرى في المفاوضات المتعلقة �الصندوق، كما قدم  2018�انكوك �شأن تغیر المناخ لعام 
الفر�ق العامل المخصص المعني �اتفاق�ة �ار�س �شأن موضوعات حددتها األطراف، وأدرجت في المذكرة غیر  عنمعلومات محدثة 

 )، وهي: طرق التشغیل، واإلجراءات الوقائ�ة، والتعز�زات األخیرة.5-1التفاق�ة �ار�س ( الرسم�ة للم�سر�ن المشاركین من الدورة السا�قة
)، عقد رئ�س المجلس ونائ�ه مناقشات مع الرئ�سین المشاركین لمجلس إدارة B.31/33القرار (وخالل مؤتمري بون و�انكوك، وعمال �

الصندوق األخضر للمناخ �غرض �حث اتخاذ خطوات ملموسة لتعز�ز أوجه التكامل واالتساق بین الصندوقین، وهو موضوع ستتم 
 على جدول األعمال.  11مناقشته �قدر أكبر من التفصیل في االجتماع الحالي �موجب البند رقم 

�اإلضافة إلى العمل المتعلق �مؤتمرات المناخ، تفاعل الرئ�س مع السكرتار�ة �شأن وثائق اإلستراتیج�ات خالل هذه الفترة،  .13
�ما في ذلك مسودة رد جهاز اإلدارة على المرحلة الثان�ة من التقی�م العام للصندوق، ومسودة تقر�ر الصندوق إلى مؤتمر األطراف 

كما  امل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، والحملة التي أطلقها الصندوق لتعبئة المساهمات من المصادر الخاصة.الع
قام �أداء واج�اته الیوم�ة مثل التوق�ع على اتفاق�ات المشروعات، ومنح إعداد المشروعات، ومنح االستعداد التي تمت الموافقة علیها 

 الستعراض المشروعات، فضال عن طل�ات التحو�الت النقد�ة، وتوج�ه الخطا�ات إلى الجهات المساهمة. خالل الدورات السا�قة 

عضو  وأشار من الرئ�س تقد�م تقر�ره إلى المجلس كتا�ة في المستقبل. في أعقاب عرضه اإل�ضاحي، طلب أحد األعضاء .14
 الثنین على جهودهما ن�ا�ة عن المجلس. آخر إلى أن عمل الرئ�س ونائ�ه �قتضي قدرا كبیرا من الوقت، وشكر ا

 المجلس علما �التقر�ر الخاص �أنشطة رئ�سه.أحاط  .15

 على جدول األعمال: تقر�ر عن أنشطة السكرتار�ة 4البند رقم 

قدم مدیر السكرتار�ة تقر�رًا عن أنشطة السكرتار�ة أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین جرى تناولها في الوث�قة  .16
)AFB/B.32/3 ولفت االنت�اه إلى أنه �اإلضافة إلى عملهم المعتاد المتعلق �استعراض مقترحات المشروعات، واإلشراف على .(

 محفظة المشروعات الجاري تنفیذها، ودعم هیئة االعتماد بخصوص مسائل االعتماد، اتخذ موظفو السكرتار�ة االستعدادات الالزمة
ر اإلستراتیج�ة متوسطة األجل، ومساندة وضع التقی�م العام للصندوق في ص�غته النهائ�ة، واتخاذ لتنفیذ األنشطة الجدیدة في إطا

 خطوات عدیدة نحو تعز�ز التعاون مع صنادیق المناخ األخرى، وخاصة الصندوق األخضر للمناخ، خالل هذه الفترة. 

 �ة.مجلس إدارة صندوق التكیف علما �التقر�ر الخاص �أنشطة السكرتار أحاط   .17
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 على جدول األعمال: تقر�ر هیئة االعتماد 5البند رقم  

ذّكر نائب رئ�س هیئة االعتماد، السید شیبیت ما�كوت (أوغندا، أقل البلدان نموا) أنه جرى رفع تقر�ر االجتماع الثامن  .18
الفاصلة بین االجتماعین، كما قدم إلى المجلس الذي اعتمده في أثناء الفترة  2018والعشر�ن لهیئة االعتماد الذي ُعقد في مایو/أ�ار 

  ).AFB/B.32/4( 2018تقر�ر االجتماع التاسع والعشر�ن للهیئة الذي ُعقد في أغسطس/آب 

في أعقاب هذا التقر�ر، استمر االجتماع في جلسة مغلقة لمناقشة طل�ات االعتماد وٕاعادة االعتماد الفرد�ة من جراء المعلومات  .19
  بهذه الطل�ات.السّر�ة المحتملة ذات الصلة 

 مجلس إدارة صندوق التكیف علما �التقر�ر. أحاط و�عد الجلسة المغلقة،  .20

 على جدول األعمال: تسر�ع إجراءات االعتماد  6البند رقم 

) من السكرتار�ة أن تعد وث�قة B.31/26لدى تقد�مه لهذا البند، أشار نائب الرئ�س إلى أن المجلس قد طلب في القرار ( .21
إجراءات االعتماد للهیئات المعتمدة لدى الصندوق األخضر للمناخ، وعرضها على المجلس في اجتماعه الثاني �شأن "تسر�ع" 

 والثالثین. 

ثم قدمت ممثلة السكرتار�ة الوث�قة التي أعدتها السكرتار�ة عمال بهذا القرار، واشتملت على تحلیل أعدته هیئة االعتماد   .22
ومن ثم أجابت على سؤال  ).AFB/B.32/5 لدى الصندوق األخضر للمناخ (الوث�قة إلجراءات اعتماد مسّرعة للهیئات المعتمدة

عراض معاییر االعتماد لدى الصندوق األخضر للمناخ، مشیرة إلى أنه من المهم تحدیث تحلیل یتعلق �اإلطار الزمني المقترح الست
 أوجه االختالف القائمة في س�اسات الصندوقین، وأن فترة عامین تعد مالئمة لهذا العمل الذي �ستغرق الكثیر من الوقت والموارد.

جتماع �صفة مراقب، المجلس أن مجلس إدارة الصندوق األخضر وأبلغت ممثلة أمانة الصندوق األخضر للمناخ، التي حضرت اال
، وأنه من الممكن إجراء تحلیل أوجه االختالف في 2019للمناخ س�ستعرض أسالیب وطرق هیئة االعتماد في الر�ع األول من عام 

  أعقاب هذا االستعراض.

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر )، .32/5AFB/B�عد النظر في التحلیل العام لهیئة االعتماد الوارد في الوث�قة ( .23

اإلحاطة علما بتحلیل هیئة االعتماد وانتهائها إلى أن إجراءات االعتماد لدى الصندوق األخضر للمناخ متسقة مع  .أ
إجراءات االعتماد لدى صندوق التكیف، وأنه �مكن االعتماد علیها، رهنا �استعراض كل طلب على حدة من 

 ). AFB/EFC.19/7/Rev.1مع الوث�قة ( جانب الهیئة، وذلك تماش�ا

الموافقة على تسر�ع إجراءات اعتماد الصندوق لهیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة واإلقل�م�ة ومتعددة األطراف المحتملة  .ب
التي سبق أن اعتمدها الصندوق األخضر للمناخ خالل فترة أر�عة أعوام قبل تقد�م طلب االعتماد للصندوق، وأنها 

 من س�اسات وٕارشادات العمل�ات الخاصة �صندوق التكیف.  32 - 24ر األهل�ة الواردة في الفقرات تستوفي معایی
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، �ما في ذلك 2019الطلب من السكرتار�ة تنفیذ تقی�م لمعاییر االعتماد لدى الصندوق األخضر للمناخ في عام  .ج
 تحلیل أوجه االختالف، وعرضه على المجلس في اجتماعه الرا�ع والثالثین؛ 

 لطلب من السكرتار�ة إحاطة أمانة الصندوق األخضر للمناخ بهذا القرار.ا .د

)Decision B.32/1( 

 على جدول األعمال: تقر�ر االجتماع الثالث والعشر�ن للجنة استعراض المشروعات والبرامج 7البند رقم  

رئ�س لجنة استعراض عرضت السیدة عایدة فیالسكو مونغور�ا (أس�ان�ا، البلدان األطراف المدرجة في المرفق األول) نائ�ة  .24
 ).AFB/PPRC.23/35تقر�ر اللجنة ( المشروعات والبرامج

كما طلب المشاركون مز�دا من المعلومات عن أسلوب عمل برنامج  طالب ال�عض عددا من التوض�حات خالل العرض.  .25
تستفید منه، ولماذا ُیوصى �اخت�ار برنامج المنح الصغیرة لدعم االبتكار، وما إذا كان بإمكان هیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف أن 

وأعرب ال�عض  األمم المتحدة اإلنمائي و�رنامج األمم المتحدة للبیئة �اعت�ارهما برنامجین جامعین لهیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف.
ا للجهات المقدمة للمقترحات حیث كذلك عن قلقه �شأن عدد من المقترحات التي لم تتم المصادقة أو الموافقة علیها؛ وأنه ل�س مفید

 في استعراض ومناقشة المقترحات.  ترتفع توقعاتهم عندما تشرع لجنة استعراض المشروعات والبرامج

أشار ال�عض إلى أنه �اإلمكان تحسین عدد الموافقات والمصادقات إذا انتظرت السكرتار�ة إلى أن تتم تسو�ة جم�ع المسائل   .26
نة استعراض المشروعات والبرامج، وخاصة وأن توص�ات اللجنة ال تحید في الغالب عن توص�ات قبل عرض المقترحات على لج

وُرئي أ�ضا ضرورة السماح للسكرتار�ة �الموافقة على منح إعداد المشروعات دون أن تسعى للحصول على موافقة لجنة  السكرتار�ة.
أن تلتقي وتت�ادل  وسیتعین على لجنة استعراض المشروعات والبرامج .نظرا ألن الم�الغ ال تكون كبیرة استعراض المشروعات والبرامج

و�جب االطالع على  اآلراء لتقد�م اإلرشادات للسكرتار�ة، لكن اإلجراءات القائمة، وٕان كانت مرض�ة حتى اآلن، �مكن تحسینها.
للمناخ، وقبل اتخاذ أي قرار �شأن هذه أفضل الممارسات لدى الصنادیق األخرى، مثل صندوق البیئة العالم�ة والصندوق األخضر 

ومن المهم أ�ضا تذكر أن صندوق التكیف لد�ه أحد أسرع وأقصر  المسألة من المفید الحصول على تحلیل السكرتار�ة للمسائل القائمة.
 األطر الزمن�ة للموافقة أو المصادقة على المقترح فور تقد�مه �الرغم من أن معدل الرفض قد یبدو مرتفعا. 

إطار رده على �عض الشواغل المثارة، أوضح مدیر السكرتار�ة أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج، بجانب �عض  في .27
و�مكن للبلدان التي لدیها  نوافذ التمو�ل األخرى، قد طورت برنامجا للمنح لتعز�ز االبتكار �شتمل على طر�قتین لالستفادة من موارده.

إل�ه م�اشرة، في حین �مكن لبلدان أخرى أن تصل إل�ه من خالل البرامج الجامعة لهیئات إدارة  هیئات إدارة تنفیذ وطن�ة أن تصل
وقد أوصت لجنة استعراض المشروعات والبرامج �اخت�ار اثنین من هذه البرامج الجامعة إلعطاء البلدان  التنفیذ متعددة األطراف.

) دعت إلى أن یتخذ CMP.3/1(د) من القرار ( 5وقال إن الفقرة  .مز�دا من المرونة عند التقدم للحصول على مثل هذه المنح
المجلس قرارات �شأن المشروعات، �ما في ذلك قرارات تخص�ص األموال، لذلك كان من غیر المحتمل تفو�ض السكرتار�ة �سلطة 

إال أنه قد �كون ممكنا تعدیل س�اسات  و�قتضي االتفاق مع الق�ّم أ�ضا أن یوقع رئ�س المجلس على تحو�الت األموال. اتخاذ القرارات.
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وٕارشادات العمل�ات الخاصة �صندوق التكیف لمنح السكرتار�ة سلطة اتخاذ القرار عند تقد�م المقترحات إلى لجنة استعراض المشروعات 
 والبرامج. 

رحلة متأخرة من اقترح نائب رئ�س المجلس قبول توص�ة لجنة استعراض المشروعات والبرامج �شأن "سحب المقترحات في م .28
على جدول األعمال المعنون "مسائل أخرى"، لكن نظرا لضیق  21جانب هیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف"، �موجب البند رقم 

  الوقت فقد تعذر على المجلس النظر في هذه التوص�ة.

روعات والبرامج في اجتماعها الثالث وافق المجلس على القرارات التال�ة �شأن المسائل التي نظرت فیها لجنة استعراض المش .29
 والعشر�ن:

 اإلفادة عن التقدم المحرز في المشروعات والبرامج اإلقل�م�ة والخبرات المكتس�ة منها  )أ

مجلس إدارة صندوق التكیف أن �طلب قرر  �عد االطالع على تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها، .30
 منها برنامج االستعداد التا�ع لصندوق التكیف:من السكرتار�ة، من خالل قنوات 

ز�ادة التواصل مع هیئات إدارة التنفیذ المؤهلة، وخاصة هیئات إدارة التنفیذ اإلقل�م�ة، الطالعها على الفرص المتاحة  .أ
 لتمو�ل إعداد مقترحات المشروعات/البرامج اإلقل�م�ة، بدءا من مرحلة تحدید التصورات المس�قة، إلى ز�ادة جودة

 المقترحات التي �قومون بإعدادها للنظر فیها من جانب المجلس؛ 

ز�ادة التفاعل مع مقدمي طل�ات االعتماد من هیئات إدارة التنفیذ اإلقل�م�ة �غرض ز�ادة عدد المقترحات للمشروعات  .ب
 والبرامج اإلقل�م�ة التي یتم تقد�مها من خالل طر�قة وصولها الم�اشر إلى موارد الصندوق. 

(Decision B.32/2) 

مجلس إدارة صندوق التكیف الطلب من قرر االطالع على تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها، �عد  .31
السكرتار�ة إعداد وث�قة تعرض خ�ارات خاصة �معاییر تقد�م الموارد المال�ة بین مشروعات و�رامج التكیف الملموسة في بلدان منفردة 

�ارات لتحدید سقف للبلدان على المشروعات والبرامج اإلقل�م�ة، واستعراض السقف المحدد أو على الصعید اإلقل�مي، �ما في ذلك خ
 للبلدان �شأن المشروعات والبرامج في بلدان منفردة، وذلك للنظر فیها من جانب المجلس في اجتماعه الثالث والثالثین.

(Decision B.32/3) 

 برنامج االبتكار )ب

 الم�اشر إلى المواردالمنح الصغیرة المقدمة من خالل طر�قة الوصول 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .32
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الموافقة على إجراءات تقد�م التمو�ل ألغراض االبتكار من خالل المنح الصغیرة إلى هیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة على النحو  .أ
)، �ما في ذلك األهداف المقترحة، ومعاییر االستعراض، واألحجام AFB/PPRC.23/4/Rev.2المبین في الوث�قة (

 المتوقعة للمنح، وطرق التنفیذ، وعمل�ة االستعراض، وغیر ذلك من السمات ذات الصلة المبینة في هذه الوث�قة؛ 

ملیون دوالر واإلعالن  2�مبلغ  أن �طلب من السكرتار�ة إعداد الطلب األول لتقد�م المقترحات لهیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة .ب
لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ في د�سمبر/كانون  عنه في الدورة الرا�عة والعشر�ن

 . 2018األول 
 
 

)Decision B.32/4( 

 مشروعات المنح الصغیرة من خالل أحد البرامج الجامعة لهیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .33

أن یختار و�دعو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و�رنامج األمم المتحدة للبیئة للق�ام بدور البرنامج الجامع (البرامج  .أ
 لمقدمة ألغراض االبتكار؛ الجامعة) لهیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة للمنح الصغیرة ا

أن �طلب من السكرتار�ة إعداد إعالن مشترك للم�ادرة �التزامن مع الدورة الرا�عة والعشر�ن لمؤتمر األطراف في  .ب
 اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ؛ 

ة األطراف من أجل إعداد أن �طلب من السكرتار�ة إعداد إرشادات للبرامج الجامعة لهیئات إدارة التنفیذ متعدد .ج
 المقترحات الخاصة ببرامج المنح الصغیرة المقدمة ألغراض االبتكار؛ 

 إنشاء فرقة عمل إلسداء النصح والمشورة للسكرتار�ة �شأن إعداد اإلرشادات؛  .د

ن جانب دعوة البرنامجین الجامعین لهیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف إلعداد المقترحات المعن�ة للنظر فیها م .ه
 المجلس. 

)Decision B.32/5( 

 تقر�ر السكرتار�ة عن الفحص األولي/االستعراض الفني للمشروعات والبرامج المقترحةج) 

 المسائل التي تم تحدیدها أثناء عمل�ة االستعراض الفني

 طول الوثائق
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 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .34

 تحدید الحد األقصى لعدد صفحات مقترحات المشروعات/البرامج الجدیدة أو المعاد تقد�مها على النحو التالي:  .أ

i.   خمسین صفحة لوث�قة تصور المشروع/البرنامج، �ما في ذلك ملحقاتها؛ 

ii.  مائة صفحة لوث�قة المشروع المكتملة، ومائة صفحة لملحقاتها؛ 

 ت المتعلقة �حجم الوثائق لهیئات إدارة التنفیذ التا�عة لصندوق التكیف. الطلب من السكرتار�ة إبالغ اإلرشادا .ب

)Decision B.32/6( 

 خطا�ات المصادقة 

مجلس إدارة صندوق التكیف قبول خطا�ات قرر �عد االطالع على تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .35
المصادقة المقدمة دعما ألحد المشروعات �اعت�ارها سار�ة إلعادة تقد�مها للمشروع نفسه خالل الفترة الزمن�ة لثالث دورات استعراض 

ما في ذلك حدوث تغیر للمشروعات/البرامج، �است�عاد الحاالت التي �طرأ فیها تغییر على المقترح في أي مرحلة من مراحل تقد�مه، �
 في البلدان المشاركة، والمناطق المستهدفة أو الترتی�ات المؤسس�ة، التي تقتضي تقد�م خطا�ات مصادقة جدیدة. 

)Decision B.32/7( 

 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج في بلدان منفردةد) 

 مقترحات مكتملة 

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ وطن�ة

 مقترحات صغیرة الحجم:

 (وث�قة المشروع المكتملة؛ إندون�س�ا: التكیف المجتمعي لإلدارة الحرج�ة والغذائ�ة في النظام اإل�كولوجي لمستجمعات الم�اه في سادانغ
 دوالرا) 835,465؛ IDN/NIE/Food/2017/1 الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في إندون�س�ا؛

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر لبرامج وتوصیتها، �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات وا .36

عدم الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد الشراكة من أجل إصالح  .أ
 " على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛ Kemitraanنظم الحوكمة في إندون�س�ا "

بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض اقتراح أن تقوم الشراكة  .ب
 المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:
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i.   یجب أن یت�ح المقترح معلومات ومواصفات فن�ة كاف�ة حول اإلجراءات التدخل�ة التي سیتم
المخاطر ذات الصلة �الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة إلى الدرجة التي �مكن عندها تحدید  تنفیذها

 لصندوق التكیف على نحو فاعل وشامل؛

ii.  یجب أن تت�ح الجهة المقدمة للمقترح مز�دا من المعلومات عن التدابیر المتوخاة لضمان
استدامة نواتج المشروع التي قد تمكن من تكرار اإلجراءات التدخل�ة المقترحة والتوسع في 

 تنفیذها؛ 

iii.  � اعت�اره أحد العوامل المهمة في تحدید �عض المخاطر الواردة في الس�اسة البیئ�ة
واالجتماع�ة، كتلك المتعلقة �الموائل الطب�ع�ة والتنوع البیولوجي، یجب أن یوضح المقترح 
 التصور واألوضاع المتعلقة "�األراضي الحرجة" التي سیتم تنفیذ �عض أنشطة المشروع علیها؛ 

iv. المقترح على ترتی�ات معززة إلدارة المشروع، وذلك بتحدید المؤسسات التي  یجب أن �شتمل
ستكون جزءا من اللجنة التوجیه�ة للمشروع، وضمان االستماع إلى آراء أصحاب المصلحة 

 الم�اشرة في أثناء مرحلة تنفیذ المشروع؛ 

v. امل للمخاطر تستند إلى تحدید ش یجب أن �شتمل المقترح على خطة بیئ�ة واجتماع�ة مالئمة
وتقوم على الدالئل، والتقی�م الالحق لألثر؛ و�جب أن �حدد المقترح األدوار والمسؤول�ات لتنفیذ 

 تدابیر اإلدارة أو التخفیف، و�جب أن یتضمن بنودا للرصد والمتا�عة؛ 

vi.  یجب أن یتسق المقترح اتساقا تاما مع إطار النتائج الخاص �الصندوق، �ما في ذلك على
 مؤشرات النتائج األساس�ة من هذا اإلطار؛ األقل أحد 

ُ�طلب من الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى الحكومة  .ج
 اإلندون�س�ة؛

)Decision B.32/8( 

 مقترحات عاد�ة: 

وحدة  (وث�قة المشروع المكتملة؛أرمین�ا: تدع�م بناء قدرات التكیف األرض�ة في المجتمعات المحل�ة المجاورة للمناطق المحم�ة �أرمین�ا 
 دوالر) 2,506,000؛ ARM/NIE/Forest/2017/1؛ تنفیذ المشروعات البیئ�ة التا�عة لوزارة حما�ة الطب�عة �أرمین�ا

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها، �عد النظر في تعل�قات لجنة   .37

وحدة تنفیذ المشروعات  عدم الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود  .أ
 الفني؛التا�عة لوزارة حما�ة الطب�عة في أرمین�ا على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض  البیئ�ة
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اقتراح أن تقوم وحدة تنفیذ المشروعات البیئ�ة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة   .ب
 في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.   من إجمالي 1.5یجب أن توفر الجهة المقدمة للمقترح تكالیف التنفیذ �ما ال یتجاوز %
 الموازنة المطلو�ة، وذلك قبل احتساب أتعاب هیئة إدارة التنفیذ؛ 

ii.  یجب أن یوضح المقترح ما إذا كان سیتم تركیب سخانات م�اه تعمل �الطاقة الشمس�ة في
 الم�اني العامة؛

iii. لق�مة المضافة التي ستتحقق وفي أي المنتجات؛یجب أن یوضح المقترح ا 

iv.  یجب أن یوضح المقترح أس�اب تعذر وصف �عض المنافع البیئ�ة وتقدیرها في مرحلة المقترح
 تحلیل جدوى التكالیف المذكور ف�ه؛  الكامل، وأن �قدم شرحا ألس�اب است�عاد

v.  ع؛ یجب أن �قدم المقترح الكامل تحلیال واضحا لفاعل�ة تكالیف المشرو 

vi.  ،یجب أن تجري الجهة المقدمة للمقترح تحلیال مالئما لآلثار أو المخاطر البیئ�ة واالجتماع�ة
�ما في ذلك التدابیر المتعلقة بإدارتها �ما یتماشى مع الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة والس�اسة 

اواة المعن�ة �المساواة بین الجنسین لدى صندوق التكیف، وأن توضح أ�ضا ك�ف�ة دمج المس
 بین الجنسین في ترتی�ات تنفیذ المشروع، وخاصة توفیر قدر كاف من الوضوح حول ما یلي: 

 إطار زمني واضح لتقی�م األثر البیئي؛   .1

 مخاطر استخراج م�اه الري وآثاره؛  .2

معلومات حول كیف �مكن أن تتعرض الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة بدرجة  .3
  ئ�ة السلب�ة؛من غیرها لخطر اآلثار البی أكبر

المخاطر التي یبینها مبدأ الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة �شأن حقوق العمل األساس�ة،  .4
مع إیالء اهتمام خاص لمخاطر عمالة األطفال وتحدید المخاطر ذات الصلة المتعلقة 
�الحفاظ على التنوع البیولوجي، كما یبینه مبدأ الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة �شأن 

 یولوجي؛ التنوع الب

 معلومات إلث�ات صحة المعلومات المقدمة عن التراث الثقافي؛  .5

 ُ�طلب من وحدة تنفیذ المشروعات البیئ�ة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة أرمین�ا. .ج

)Decision B.32/9( 
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(وث�قة المشروع المكتملة؛ وحدة تنفیذ  أرمین�ا: المشروع التجر�بي إلدارة نفا�ات المحاجر المغلقة والف�ضانات في مدینة آرت�ك 
 دوالر) 1,435,100؛ ARM/NIE/Urban/2017/1المشروعات البیئ�ة التا�عة لوزارة حما�ة الطب�عة �أرمین�ا؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .38

تملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد وحدة تنفیذ المشروعات البیئ�ة الموافقة على وث�قة المشروع المك .أ
 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب وحدة تنفیذ المشروعات البیئ�ة؛ 1,435,100الموافقة على تمو�ل �ق�مة  .ب

 الطلب من السكرتار�ة إبرام اتفاق مع وحدة تنفیذ المشروعات البیئ�ة بوصفها هیئة إدارة التنفیذ الوطن�ة للمشروع؛  .ج

الطلب من وحدة تنفیذ المشروعات البیئ�ة ضمان معالجة المسائل التال�ة في موعد أقصاه تار�خ تقد�م أول تقر�ر عن  .د
 أداء المشروع:

i. مدى  عات البیئ�ة خطة واضحة المعالم إلدارة النفا�ات تظهروحدة تنفیذ المشرو  یجب أن تقدم
التدابیر المقترحة إلدارة النفا�ات ومالءمتها للتعامل اآلمن مع النفا�ات، من حیث  استدامة

 كمیتها وطب�عتها، التي س�قوم المشروع بتولیدها أو مناولتها أو جمعها، أو بدعم منه. 

)Decision B.32/10( 

البرنامج  -القدرة على مجابهة التغیرات المناخ�ة في مقاطعة سان كر�ستو�ال �الجمهور�ة الدومین�ك�ة الجمهور�ة الدومین�ك�ة: تعز�ز 
(وث�قة المشروع المكتملة؛ المعهد الدومین�كي للتنم�ة المتكاملة؛  المتكامل إلدارة موارد الم�اه والتنم�ة الر�ف�ة

DOM/NIE/Water/2016/1 دوالر). 9,953,692.35؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر ي تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها، �عد النظر ف .39

عدم الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود المعهد الدومین�كي للتنم�ة  .أ
 المتكاملة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

وم المعهد الدومین�كي للتنم�ة المتكاملة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات اقتراح أن �ق  .ب
 الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.   یجب أن �قدم المقترح معلومات ومواصفات فن�ة كاف�ة وواضحة حول اإلجراءات التدخل�ة
رحة للسماح بتحدید المخاطر على نحو فاعل وشامل وفقا للس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة المقت

 لصندوق التكیف؛ 
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ii.  یجب أن تجري الجهة المقدمة للمقترح تحدیدا شامال للمخاطر �قوم على تقی�م المخاطر و�ستند
دارة البیئ�ة إلى الدالئل، تماش�ا مع الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة، ومن ثم تعد خطة مالئمة لإل

 واالجتماع�ة؛ 

iii. مز�دا من التقی�مات للمخاطر المثیرة للقلق الواردة في  یجب أن تجري الجهة المقدمة للمقترح
الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة، وتحدیدا ف�ما یتعلق �الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة من حیث 

ا یتعلق بخطر إعادة التوطین حقوق اإلنسان، وٕامكان�ة الوصول واإلنصاف، و�صورة أعم ف�م
 القسر�ة المتصلة �أنشطة إعادة التحر�ج؛ 

iv.  یجب أن �قدم المقترح تقی�ما للمساواة بین الجنسین، مصحو�ا �معلومات مصنفة حسب نوع
  الجنس؛

 الطلب من المعهد الدومین�كي للتنم�ة المتكاملة أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة  .ج
  الجمهور�ة الدومین�ك�ة؛

)Decision B.32/11( 

إندون�س�ا: بناء قدرة المدن الساحل�ة على الصمود في وجه آثار تغیر المناخ والكوارث الطب�ع�ة في مدینة ب�كالونغان، مقاطعة جاوا 
 4,127,065؛ IDN/NIE/Multi/2017/1(وث�قة المشروع المكتملة؛ الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في إندون�س�ا؛  الوسطى

 دوالرا)

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .40

اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد الشراكة من أجل إصالح نظم عدم الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها  .أ
 الحوكمة في إندون�س�ا على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة   .ب
 عن المسائل التال�ة:ببالغ قرار المجلس، فضال 

i.  یجب أن یت�ح المقترح معلومات ومواصفات فن�ة كاف�ة حول اإلجراءات التدخل�ة المقترحة التي سیتم
إلى الدرجة التي �مكن عندها تحدید المخاطر ذات الصلة �الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة لصندوق  تنفیذها

راء عدة تقی�مات أول�ة مخططة قبل تقد�م التكیف على نحو فاعل وشامل؛ ومن ثم یجب أن تنظر في إج
 المقترح المكتمل للسماح �التحدید النهائي لإلجراءات التدخل�ة للمشروع؛ 

ii.   یجب أن یوضح المقترح �مز�د من التفصیل مدى مالءمة اإلجراءات التدخل�ة المقترحة في إطار
  التصدي للمخاطر والتهدیدات التي تشكلها سینار�وهات تغیر المناخ؛
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iii.  یجب أن یبین المقترح كیف ستكون مرافق البن�ة التحت�ة التي سیتم بناؤها ضمن البرنامج قادرة على
 تحمل آثار تغیر المناخ؛ 

iv.  یجب أن یبین المقترح كیف س�ستوفي المشروع واإلجراءات التدخل�ة المتصلة �ه المعاییر الفن�ة الوطن�ة
 �ة؛ ذات الصلة، تماش�ا مع الس�اسة البیئ�ة واالجتماع

v.  یجب أن یوفر المقترح الدالئل على وجود عمل�ة تشاور�ة شاملة مراع�ة للجنسین، تشمل جم�ع أصحاب
المصلحة الم�اشرة وغیر الم�اشرة للمشروع المقترح، و�جب أن یبین أنه قد تم أخذ نواتج العمل�ة التشاور�ة 

 �عین االعت�ار في تصم�م اإلجراءات التدخل�ة المقترحة؛ 

vi. ح المقترح التزام أنشطة المشروع �الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة؛ یجب أن یوض 

 ُ�طلب من الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى الحكومة اإلندون�س�ة؛ .ج

)Decision B.32/12( 

مشروع المكتملة؛ مؤسسة نامیب�ا ل�حوث (وث�قة النامیب�ا: أنظمة الزراعة المتكاملة المجتمع�ة من أجل التكیف مع تغیر المناخ  
 مالیین دوالر) 5 ؛NAM/NIE/Agri/2015/2؛ الصحراء

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .41

ردود مؤسسة نامیب�ا ل�حوث الصحراء عدم الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في  .أ
 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم مؤسسة نامیب�ا ل�حوث الصحراء بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة في  .ب
 وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i. ن �حدد المقترح "المستفیدین الم�اشر�ن" المستهدفین؛یجب أ 

ii. على نحو یتسق مع الس�اسة البیئ�ة  یجب أن �قدم المقترح مبررا لنهج المشروعات الفرع�ة غیر المحددة
 واالجتماع�ة لصندوق التكیف؛ 

iii.  یجب أن یدرج المقترح معلومات عن أنظمة الص�انة التي سیتم إنشاؤها لب�ان ك�ف�ة ص�انة
 ول/المعدات في األجل األطول؛ األص

iv.  یجب أن یوضح المقترح ك�ف�ة ر�ط نشاط تمو�ل برامج الماجستیر والدكتوراه �أهداف المشروع والهدف
 العام لإلجراء التدخلي؛ 
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v. شهادة االلتزام البیئي والمرحلة التي سیتم فیها تطب�قها،  یجب أن یوضح المقترح إجراءات الحصول على
 وما إذا كان مطلو�ا الحصول على تصر�ح للمشروعات الفرع�ة غیر المحددة فقط أو للمشروع �أكمله؛ 

vi.  یجب أن �حدد المقترح التدابیر الالزمة لتفادي وقوع آثار على أنظمة الم�اه الجوف�ة؛ 

vii. من  7ئما للمخاطر المتصلة �الشعوب األصل�ة تماش�ا مع المبدأ یجب أن یت�ح المقترح تحدیدا مال
 الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة؛ 

 ُ�طلب من مؤسسة نامیب�ا ل�حوث الصحراء نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله إلى حكومة نامیب�ا . .ج

)Decision B.32/13( 

 مقترحات من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 

(وث�قة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم  مشروع ز�ادة قدرة المزارعین في تركمانستان على الصمود في وجه تغیر المناختركمانستان: 
 دوالرا) 7,000,040؛ TKM/MIE/Agric/2018/1المتحدة اإلنمائي؛ 

 ف:مجلس إدارة صندوق التكیقرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .42

عدم الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على  .أ
 الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الواردة في وث�قة  اقتراح أن �قوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات  .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  یجب أن یت�ح المقترح مز�دا من التفاصیل �شأن اإلجراء التدخلي؛  

ii.  یجب أن یت�ح المقترح مز�دا من التفاصیل �شأن مدى الوفاء �الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة وس�اسة
  صندوق التكیف؛ المساواة بین الجنسین لدى

 ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة تركمانستان. .ج

)Decision B.32/14( 
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 مقترحات التصورات 

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ وطن�ة 

 مقترحات صغیرة الحجم:

(وث�قة تصور المشروع؛ الشراكة من أجل إصالح  تغیر المناخ في ماراتونا إندون�س�ا: تطو�ر قدرة المجتمعات المحل�ة على التكیف مع
 ألف دوالر) 998؛ IDN/NIE/DRR/2017/1نظم الحوكمة في إندون�س�ا؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .43

عدم المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود الشراكة من أجل إصالح نظم   .أ
 في إندون�س�ا على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛ الحوكمة

ي وث�قة االستعراض المرفقة اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة ف  .ب
 ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  ،وتدابیر  یجب أن یت�ح المقترح مبررات تكیف واضحة وأن یوضح و�برر كذلك أس�اب اخت�ار هذا النهج
  التكیف ومدى فاعلیتها في وجه تغیر المناخ في المستقبل، ومنطقة المشروع والمستفیدین المستهدفین؛

ii. ب أن یبین المقترح �مز�د من التفصیل والوضوح النواتج المتوقعة للمشروع ومنافعه االجتماع�ة یج
 واالقتصاد�ة والبیئ�ة؛ 

 ُ�طلب من الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى الحكومة اإلندون�س�ة؛ .ج

)Decision B.32/15( 

كسب الرزق المستدامة للمجتمعات المحل�ة في النظام اإل�كولوجي ألشجار المنغروف في دلتا إندون�س�ا: تدابیر التكیف لدعم سبل 
؛ IDN/NIE/Food/2017/2(وث�قة تصور المشروع؛ الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في إندون�س�ا؛  مهاكام �شرق كال�منتان

 دوالرا) 598,724

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر لبرامج وتوصیتها، �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات وا .44

عدم المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود الشراكة من أجل إصالح نظم   .أ
 في إندون�س�ا على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛ الحوكمة

اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة   .ب
 ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:
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i.   یجب أن یوضح المقترح أ�ضا اآلثار الم�اشرة لتغیر المناخ على منطقة المشروع أو آثاره المتفاقمة
 ظم اإل�كولوج�ة ألشجار المنغروف والتآكل الساحلي وقابل�ة تأثر المجتمعات المحل�ة المستهدفة؛ الن على

ii.  یجب أن یت�ح المقترح مز�دا من التفاصیل والمبررات لألنشطة المقترحة وتصم�مها وفاعل�ة تكال�فها؛ 

iii. من التفاصیل والوضوح  یجب أن �ظهر المقترح منافع التكیف للنواتج المتوقعة للمشروع، وأن �قدم مز�دا
 حول تلك النواتج المتوقعة؛

 ُ�طلب من الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى الحكومة اإلندون�س�ة؛ .ج

)Decision B.32/16( 

لمرأة من أجل التغیر في إندون�س�ا: بناء وتقو�ة قدرة المجتمعات الساحل�ة على مجابهة آثار تغیر المناخ من خالل مؤسسة إلهام ا 
(وث�قة تصور المشروع؛ الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في إندون�س�ا  ) في إقل�م بولوكوما�اPINISIالمناطق الساحل�ة (

"Kemitraan) ؛"DN/NIE/Coastal/2017/1 دوالرا) 999,989)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .45

عدم المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود الشراكة من أجل إصالح نظم   .أ
 في إندون�س�ا على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛ الحوكمة

االعت�ار المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین  .ب
 ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.   یجب أن یت�ح المقترح مز�دا من المعلومات عن األخطار والمخاطر المناخ�ة، والفجوات القائمة في
ها المشروع من حیث تقی�م المعلومات الضرور�ة لتقی�م تلك المخاطر، وعن الفجوات الخاصة التي س�سد

 المخاطر، و�جب تعدیل الموازنة الخاصة بهذا المكون حسب الحاجة؛ 

ii.   ،یجب أن �عید المقترح ه�كلة مبررات المشروع كي یت�ح قدرا أكبر من التفاصیل عن األنشطة المقترحة
 لمذكورة؛وكیف سیتم تنفیذها، ومسوغا منطق�ا واضحا عن كیف ستؤدي إلى خفض المخاطر المناخ�ة ا

iii.   یجب أن یبین المقترح �صورة أفضل فاعل�ة تكالیف األنشطة المقترحة، وكذلك النواتج والنتائج الملموسة
 المتوقعة على أرض الواقع، والمستفیدین منها؛ 

iv.  یجب أن �حسن المقترح كذلك تحدید المخاطر البیئ�ة واالجتماع�ة المصاح�ة للمشروع، وأن �حدد سبل
  معالجتها؛
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من الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في إندون�س�ا نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى الحكومة  ُ�طلب  .ج
 اإلندون�س�ة؛

)Decision B.32/17( 
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إندون�س�ا: تنم�ة اإلدارة المستدامة لمناطق األعشاب المائ�ة ومصائد األسماك لتعز�ز رخاء المجتمعات المحل�ة؛ وتكیف الجزر  
(وث�قة تصور المشروع؛ الشراكة من أجل إصالح نظم الحوكمة في  منطقة نوسا تنغارا الغر��ة مع تغیر المناخ في الساحل�ة والصغیرة

 ألف دوالر) 984؛ IDN/NIE/Multi/2017/2إندون�س�ا؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .46

على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد الشراكة من أجل إصالح الحوكمة عدم المصادقة   .أ
 في إندون�س�ا على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

مرفقة اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض ال  .ب
 ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  یجب أن �شتمل المقترح على مبررات تكیف أكثر وضوحا تحدد اآلثار الناشئة عن تغیر المناخ التي
 یهدف المشروع إلى معالجتها؛

ii.  یجب أن یتضمن المقترح وث�قة منقحة للمشروع وفقا للمالحظات الواردة في وث�قة االستعراض؛ 

iii. تبرر الجهة المقدمة للمقترح �شكل كامل فاعل�ة تكلفة نهج المشروع المقترح ومدى التزامه  یجب أن
 �الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة لصندوق التكیف؛ 

iv.   یجب أن یتضمن المقترح تحلیال أوضح وأوفى للمشروعات األخرى �المنطقة، والتدابیر الخاصة �استدامة
 المشروع؛ 

إصالح نظم الحوكمة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله إلى الحكومة  ُ�طلب من الشراكة من أجل  .ج
 اإلندون�س�ة.

)Decision B.32/18( 

 مقترحات عاد�ة:

بوتان: استغالل موارد الطاقة المتجددة البدیلة لتعز�ز قدرة المجتمعات المحل�ة على الصمود واستدامة األمن الغذائي من أجل التكیف 
مالیین  10؛ BTN/NIE/Food/2018/1الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان؛  (وث�قة تصور المشروع؛ مع تغیر المناخ

 دوالر)

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .47

دة �شأنها في رد الصندوق االستئماني لحفظ البیئة اإل�ضاحات الوار  عدم المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها  .أ
 في بوتان على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛
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اقتراح أن �قوم الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات   .ب
 مجلس، فضال عن المسائل التال�ة:الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار ال

i. یجب أن یت�ح المقترح مز�دا من التفاصیل حول فاعل�ة تكالیف المشروع ومبررات كامل تكلفة التكیف؛  

ii.   یجب أن �قدم المقترح تفاصیل إضاف�ة حول الفحص البیئي واالجتماعي، وكذلك شرحا عن الخطة
المتعلقة �التوافق التام مع الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة للصندوق خالل إعداد مقترح وث�قة المشروع 

 المكتملة؛ 

 ردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة بوتان.ُ�طلب من الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان نقل المالحظات الوا .ج

)Decision B.32/19( 

 مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ إقل�م�ة مقترحات

 مقترحات عاد�ة:

(وث�قة تصور المشروع؛ البرنامج البیئي اإلقل�مي لجنوب المح�ط الهادئ؛  كیر��اتي: تعز�ز قدرة الجزر النائ�ة لكیر��اتي على التكیف
KIR/RIE/CZM/2018/1 دوالر) 8,300,000؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،   .48

دة �شأنها في ردود أمانة البرنامج البیئي اإلقل�مي لجنوب المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الوار  .أ
 المح�ط الهادئ على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتار�ة إبالغ أمانة البرنامج البیئي اإلقل�مي لجنوب المح�ط الهادئ �المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض   .ب
 ال عن المسائل التال�ة:المرفقة ببالغ قرار المجلس، فض

i.   ،یجب أن �كوم مقترح وث�قة المشروع الكاملة أكثر تحدیدا ف�ما یتعلق بتدابیر التكیف التي سیتم تنفیذها
  وتأثیرات اإلجراءات التدخل�ة؛

ii.  یجب أن یت�ح المقترح وصفا للمتطل�ات الخاصة �أنشطة المشروع، وكیف سیتوافق المشروع مع المعاییر
 ، وفقا للس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة لصندوق التكیف؛الفن�ة الوطن�ة

iii.   یجب أن �حدد المقترح تحدیدا واضحا الروا�ط وأوجه التآزر مع جم�ع المشروعات والبرامج ذات الصلة
 التي �حتمل أن تكون متداخلة؛ 



AFB/B.32/12 

 

 20  

iv. ب یجب أن �قدم المقترح دالئل على وجود عمل�ة تشاور�ة شاملة مراع�ة للجنسین، تشمل جم�ع أصحا
المصلحة الم�اشرة وغیر الم�اشرة للمشروع المقترح، و�جب أن یبین أنه قد تم أخذ نواتج العمل�ة التشاور�ة 

 �عین االعت�ار في تصم�م اإلجراءات التدخل�ة المقترحة؛ 

v.  یجب أن �عد المقترح خطة لإلدارة البیئ�ة واالجتماع�ة، �ما في ذلك عمل�ة واضحة لتحدید الس�اسة
جتماع�ة أثناء تنفیذ المشروع؛ و�ذل الجهود لتحدید المخاطر ذات الصلة �الس�اسة البیئ�ة البیئ�ة واال

واالجتماع�ة؛ وأ�ة تدابیر الحقة أخرى لإلجراءات الوقائ�ة التي �مكن تقل�صها �شدة (أثناء إعداد المقترح 
تشاور المجتمعي وتقی�م الكامل) بتحدید قائمة شاملة لتدابیر التدخل الملموسة المؤهلة التي تن�ع من ال

 جوانب الضعف وقابل�ة التأثر؛

أمانة البرنامج البیئي اإلقل�مي لجنوب المح�ط الهادئ نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة  ُ�طلب من .ج
 كیر��اتي؛

على تقد�م مقترح وث�قة مشروع تشج�ع حكومة كیر��اتي، من خالل أمانة البرنامج البیئي اإلقل�مي لجنوب المح�ط الهادئ،  .د
 مكتملة یتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله.

)Decision B.32/20( 

 مقترحات من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 

 مقترحات عاد�ة:

ط�ة الشعب�ة على الصمود جمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة: بناء قدرة البلدات الصغیرة المعرضة للخطر في جمهور�ة الو الد�مقرا
(وث�قة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة؛  في مواجهة التغیرات المناخ�ة والكوارث الطب�ع�ة

LAO/MIE/DRR/2018/1 دوالر) 5,500,000؛ 

 التكیف:مجلس إدارة صندوق قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .49

المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات   .أ
 ال�شر�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 ار بذلك؛�قرار المجلس �موجب إشع السكرتار�ة إحاطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة الطلب من  .ب

الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة أن ینقل قرار المجلس إلى حكومة جمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة،   .ج
 وذلك على النحو الوارد في الفقرة الفرع�ة (ب)؛ 
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رنامج األمم المتحدة من خالل ب تشج�ع حكومة جمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة على تقد�م مقترح وث�قة مشروع مكتملة .د
للمستوطنات ال�شر�ة �حیث یتناول هذا المقترح المالحظات التي وردت في وث�قة االستعراض المرفقة مع اإلشعار الخاص 

 �قرار المجلس.

 

)Decision B.32/21( 

نة مالوي: التكیف مع تغیر المناخ من خالل اإلستراتیج�ات المتكاملة إلدارة المخاطر وتعز�ز الفرص السوق�ة من أجل تعز�ز مرو 
 9,989,335؛ MWI/MIE/Food/2018/1(وث�قة تصور المشروع؛ برنامج األغذ�ة العالمي؛  األمن الغذائي وسبل كسب الرزق 

 دوالرا)

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .50

اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد برنامج األغذ�ة العالمي على الطلب كما تكملها  المصادقة على وث�قة تصور المشروع .أ
 المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األغذ�ة   .ب
 العالمي، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  یجب أن �قدم مقترح المشروع الكامل إشارة مرجع�ة للدراسات المشار إلیها في الوث�قة؛  

ii.  یجب أن یتناول مقترح المشروع الكامل بتوسع أوجه التكامل مع، والتعلم من، المشروع المعنون "تقو�ة
على الصمود في أنظمة المعلومات المناخ�ة واإلنذار الم�كر في أفر�ق�ا من أجل تعز�ز التنم�ة القادرة 

مالوي" الذي مول إعدادها صندوق أقل البلدان نموا، وتولى برنامج  -وجه تغیر المناخ والتكیف معه 
األمم المتحدة اإلنمائي تنفیذها، وهو مشروع �كتسي أهم�ة خاصة وذات صلة نظرا ألنه یتعلق بجمع 

تداخل في تركیب وص�انة معدات  وتقی�م ونشر المعلومات المناخ�ة بین المزارعین، وكذلك لتجنب حدوث
 األرصاد المائ�ة والجو�ة. 

 ُ�طلب من برنامج األغذ�ة العالمي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة مالوي؛  .ج

ار تشج�ع حكومة مالوي، من خالل برنامج األغذ�ة العالمي، على تقد�م مقترح وث�قة مشروع مكتملة یتناول المالحظات المش .د
 إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله.

)Decision B.32/22( 
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�اكستان: تعز�ز قدرات المجتمعات المحل�ة واألجهزة الحكوم�ة المحل�ة والوطن�ة لمعالجة مخاطر وآثار الف�ضانات والجفاف في 
(وث�قة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة؛  المناطق الحضر�ة الناجمة عن تغیر المناخ

PAK/MIE/Urban/2018/1 دوالر) 6,094,000؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .51

عدم المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات   .أ
 ال�شر�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

عت�ار المالحظات اقتراح أن �قوم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین اال  .ب
 الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  یجب أن یوضح مقترح وث�قة التصور ما إذا كان المشروع یت�ح إجراء تخط�ط مكاني فعلي في المدینتین
 أو إعداد إستراتیج�ة للتخط�ط المكاني؛ 

ii.  أ�ضا الروا�ط القائمة بین األنشطة المقترحة وأوجه الضعف  یجب أن یدعم مقترح وث�قة التصور
 المستهدفة، وأن یت�ح را�طا واضحا بین المكونات والمخرجات المقترحة؛ 

iii.   یجب أن یبین مقترح وث�قة التصور دالئل على تأثیر السدود المقترحة على التحكم في الف�ضانات عند
التنوع البیولوجي  -على سبیل المثال ال الحصر  - المصب، و�برز آثارها المحتملة على قضا�ا منها

 وٕاعادة التوطین؛ 

iv.  یجب أن یوضح مقترح وث�قة التصور ما إذا كانت هناك أ�ة تدابیر تكمیل�ة للحد من تلوث الم�اه الجوف�ة؛ 

v.  یجب أن یبین مقترح وث�قة التصور بوضوح كیف ستكمل أنشطة ز�ادة الوعي المتصلة بإدارة النفا�ات
 رات الجار�ة �شأن إدارة النفا�ات لضمان استدامة اإلجراءات التدخل�ة؛ الم�اد

 ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة �اكستان؛  .ج

)Decision B.32/23( 
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الكبرى من خالل اإلدارة المتكاملة لمستجمعات الم�اه السودان: ز�ادة القدرة على مواجهة الف�ضانات والجفاف في منطقة الخرطوم  
(وث�قة تصور المشروع؛  الواقعة في المناطق الحضر�ة والر�ف�ة، واإلستراتیج�ات المكان�ة، وأنظمة اإلنذار الم�كر، وحصاد الم�اه

 دوالر. 9,982,000؛ SDN/MIE/Water/2018/1برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر ظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها، �عد الن .52

عدم المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  .أ
 ال�شر�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

ن �قوم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات اقتراح أ  .ب
 الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  الئل وتتناسب مع یجب أن یبین مقترح وث�قة التصور أن تقی�مات البیئ�ة واالجتماع�ة تستند إلى الد
 اإلجراءات التدخل�ة المقترحة؛ 

ii.  ،یجب أن �شتمل مقترح وث�قة التصور على تصنیف لفئة المشروع �قوم على التقی�م األولي للمخاطر
 و�تماشى مع الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة لصندوق التكیف؛

iii. ركز على إعادة تجدید یجب أن یوضح مقترح وث�قة التصور الجوانب التال�ة ذات الصلة �النشاط الم
: تحدید مستخدمي الم�اه الجوف�ة المستهدفین؛ وتحدید التدابیر 1موارد الم�اه الجوف�ة في إطار المكون 

الالزمة إلعادة تأهیل وتحسین خزان الم�اه المحلي الموجود حال�ا؛ وتحدید التدابیر / اإلجراءات التنظ�م�ة 
الم�اه الجوف�ة وتعز�ز استدامتها؛ وتحدید أین �مكن أن �حدث الالزمة لتفادي اإلفراط في استخراج موارد 

التلوث، فضال عن تحدید التدابیر الرقاب�ة الالزمة لمنع تلوث مستو�ات الم�اه الجوف�ة والحد منه إن وقع 
 أو إزالته؛ 

iv.  یجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح تفاصیل إضاف�ة لتبر�ر مسوغات األنشطة المختارة على أساس
  لتكلفة؛ا

 ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة السودان؛  .ج

)Decision B.32/24( 

(وث�قة التصور المسبق  تغیر المناخ أوغندا: تدع�م قدرة البلدات الصغیرة والمجتمعات المحل�ة ش�ه الحضر�ة على التكیف مع 
 دوالر). 2,249,000؛ UGA/MIE/Water/2018/1 األفر�قي للتنم�ة؛البنك  للمشروع؛

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،   .53
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الطلب �شأنها في ردود البنك األفر�قي للتنم�ة على  المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة .أ
 المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى البنك األفر�قي للتنم�ة،  .ب
 فضال عن المسائل التال�ة:

i.  المقترحة لتقی�م فاعل�ة یجب أن �قدم مقترح وث�قة المشروع المكتملة وصفا تفصیل�ا عن بدائل التدابیر
  التكلفة؛

ii.   یجب أن �قدم مقترح وث�قة المشروع المكتملة تقی�ما تفصیل�ا عن المخاطر البیئ�ة واالجتماع�ة وتقی�ما
عن مسائل المساواة بین الجنسین، �ما في ذلك: وصف كامل لتدابیر الحد من المخاطر؛ و�جب تقد�م 

طر البیئ�ة واالجتماع�ة ومسائل المساواة بین الجنسین من وصف كامل وخطة لك�ف�ة تقی�م وٕادارة المخا
 أجل جم�ع المشروعات الفرع�ة غیر المحددة؛ 

iii. یجب أن �قدم مقترح وث�قة المشروع المكتملة وصفا تفصیل�ا عن استدامة المشروع؛ 

 أوغندا؛نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة  ُ�طلب من البنك األفر�قي للتنم�ة  .ج

تشج�ع حكومة أوغندا، من خالل البنك األفر�قي للتنم�ة، على تقد�م مقترح وث�قة مشروع مكتملة یتناول أ�ضا المالحظات   .د
 المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله.

)Decision B.32/25( 

امة أنشطة استغالل ز�م�ابوي: تدع�م قدرة المجتمعات المحل�ة على التكیف والصمود في وجه التغیرات المناخ�ة من خالل استد
 دوالر) 9,982,000؛ ZWE/MIE/Water/2018/1(وث�قة تصور المشروع؛ الیونسكو؛  ز�م�ابوي  الم�اه الجوف�ة في

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،   .54

اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود منظمة األمم المتحدة للتر��ة وث�قة تصور المشروع كما تكملها  عدم المصادقة على  .أ
 والعلم والثقافة (الیونسكو) على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم الیونسكو بإعادة ص�اغة المقترح مع األخذ �عین االعت�ار المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة   .ب
 لمجلس، فضال عن المسائل التال�ة:ببالغ قرار ا

i.  یجب أن یوضح المقترح استدامة األسلوب المقترح الستخراج الم�اه الجوف�ة؛  

ii.  یجب أن �ضمن المقترح تقو�ة تدابیر الحد من اآلثار البیئ�ة؛ 
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 ُ�طلب من الیونسكو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومة زم�ابوي. .ج

)Decision B.32/26( 

 مقترحات المشروعات والبرامج اإلقل�م�ةاستعراض  )أ

 مقترحات مكتملة 

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف

وكوت د�فوار وغانا ومالي وتوغو: دمج إدارة الف�ضانات والجفاف واإلنذار الم�كر لتعز�ز التكیف مع تغیر المناخ  بنن و�وركینا فاصو
 دوالر) 7,920,000؛ AFR/MIE/DRR/2017/2(وث�قة المشروع المكتملة؛ المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة؛  الفولتا في حوض

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،   .55

شأنها في ردود المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة الموافقة على وث�قة المشروع المكتملة كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �  .أ
 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة؛  7,920,000الموافقة على تمو�ل قدره  .ب

�ة �صفتها هیئة إدارة التنفیذ متعددة األطراف الطلب من السكرتار�ة وضع مسودة اتفاق�ة مع المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو   .ج
 المعن�ة بهذا المشروع.

)Decision B.32/27( 

 مور�شیوس وس�شل: استعادة خدمات النظم اإل�كولوج�ة ال�حر�ة بإعادة تأهیل الشعب المرجان�ة لمواجهة التغیرات المناخ�ة في المستقبل
 مالیین دوالر) 10؛ AFR/MIE/Food/2015/1(وث�قة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .56

الموافقة على وث�قة المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على الطلب المقدم  .أ
 الفني؛من فر�ق االستعراض 

 مالیین دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  10الموافقة على تمو�ل قدره  .ب

الطلب من السكرتار�ة وضع مسودة اتفاق�ة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي �صفته هیئة إدارة التنفیذ متعددة األطراف   .ج
 المعن�ة بهذا المشروع.

)Decision B.32/28( 
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 مقترحات التصورات

 قترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطرافم 

(وث�قة تصور  تعز�ز قدرة المجتمعات المحل�ة في منطقة األندیز على التكیف من خالل الخدمات المناخ�ة شیلي وكولومب�ا و�یرو:
 دوالر) 7,398,000؛ LAC/MIE/DRR/2018/2المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة؛  المشروع؛

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .57

المصادقة على وث�قة تصور المشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة   .أ
 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

رتار�ة نقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى المنظمة العالم�ة الطلب من السك .ب
 لألرصاد الجو�ة، فضال عن المسائل التال�ة:

i.   یجب أن �قدم مقترح وث�قة المشروع المكتملة وصفا لتدابیر التكیف الملموسة التي سیتم تنفیذها في
  ؛2-3إطار المكون 

ii.  كیف س�ستوفي المعاییر الفن�ة الوطن�ة ذات الصلة حسب  �حدد مقترح وث�قة المشروع المكتملةیجب أن
 االقتضاء تماش�ا مع الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة لصندوق التكیف؛

iii.  شكل تام في  2-3في حالة عدم تحدید تدابیر التكیف الملموسة الواجب تنفیذها في إطار المكون�
یتضمن المقترح تبر�را لذلك، فضال عن خطة لإلدارة البیئ�ة واالجتماع�ة  المقترح المكتمل، یجب أن

تصف المخاطر ذات الصلة �الس�اسة البیئ�ة واالجتماع�ة وتدابیر اإلجراءات الوقائ�ة للمشروعات الفرع�ة 
 غیر المحددة تلك؛ 

 دوالرا؛79,974الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ   .ج

لم�ة لألرصاد الجو�ة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومات شیلي وكولومب�ا الطلب من المنظمة العا .د
 و�یرو؛ 

حكومات شیلي وكولومب�ا و�یرو، من خالل المنظمة العالم�ة لألرصاد الجو�ة، على تقد�م مقترح وث�قة مشروع  تشج�ع .ه
 فرع�ة (ب) أعاله.مكتملة یتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة ال

)Decision B.32/29( 



AFB/B.32/12 

 

 27  

 مقترحات التصورات المس�قة

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 

األرجنتین والبراز�ل و�ارغواي بناء القدرة على الصمود على مستو�ات متعددة من خالل تحسین إدارة الم�اه في منطقة حضر�ة عابرة 
ملیون  14؛ LAC/MIE/DRR/2018/1(وث�قة التصور المسبق للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة؛  للحدود
 دوالر)

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .58

ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة المصادقة على وث�قة التصور المسبق للمشروع كما تكملها اإل� .أ
 للمستوطنات ال�شر�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتار�ة أن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم   .ب
 ضافة إلى المسائل التال�ة:المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة، �اإل

i.   یجب أن تتضمن وث�قة تصور المشروع تقی�ما أكثر عمقا ألوضاع الضعف وقابل�ة التأثر لدى األح�اء
 والفئات المعرضة للمعاناة المعن�ة.

ii.  یجب أن تتضمن وث�قة تصور المشروع تحلیال لفاعل�ة تكال�فه في جم�ع أنشطته؛ 

iii. لومات عن اعت�ارات المساواة بین الجنسین لمختلف األنشطة، یجب أن توفر وث�قة تصور المشروع مع
  �ما في ذلك عن إشراك المرأة في ورش العمل المخططة على المستوى اإلقل�مي وف�ما بین البلد�ات؛

iv.  یجب أن تقدم وث�قة تصور المشروع مز�دا من المعلومات عن كیف س�عود المشروع �النفع على النساء
 ضة للمعاناة؛وفئات السكان األكثر عر 

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ  .ج

ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومات األرجنتین  .د
 والبراز�ل و�اراغواي؛

تشج�ع حكومات األرجنتین والبراز�ل و�اراغواي، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة، على تقد�م وث�قة  .ه
 تصور مشروع تتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله. 

)Decision B.32/30( 
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جنوب ج�ال القوقاز على مجابهة آثار تغیر المناخ من  أرمین�ا وجورج�ا: ز�ادة قدرة المجتمعات المحل�ة واألنظمة اإل�كولوج�ة في
(وث�قة التصور المسبق للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  خالل الحد من مخاطر حرائق الغا�ات

ASI/MIE/DRR/2018/PPC/1 دوالر) 4,990,000؛ 

 إدارة صندوق التكیف: مجلسقرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .59

المصادقة على وث�قة التصور المسبق للمشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة  .أ
 اإلنمائي على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

ار المجلس إلى برنامج األمم المتحدة الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قر   .ب
 اإلنمائي، فضال عن المسائل التال�ة:

i.  ما إذا كان المشروع یهدف إلى إضافة عناصر إضاف�ة إلى  یجب أن توضح وث�قة تصور المشروع
االتفاق الحالي بین البلدین؛ و�جب أ�ضا أن تت�ح تفاصیل عن استدامة المجلس االستشاري اإلقل�مي 

 من خالل الدعم من قوانین الموازنة الوطن�ة من الوزارات التنفیذ�ة ذات الصلة؛ 

ii. ع�ا موسعا، �ما في ذلك مسح لالستثمارات المخططة وصفا مرج یجب أن تتضمن وث�قة تصور المشروع
 والجار�ة للمؤسسات المال�ة الدول�ة على الصعیدین الوطني واإلقل�مي؛ 

iii. في إدراج إستراتیج�ات تضمن استدامة فرص العمل للمرأة والش�اب  یجب أن تنظر وث�قة تصور المشروع
 في إطار أنشطة المشروع المخططة؛ 

iv. شرحا لكیف �عتزم المشروع تأمین الملك�ة وز�ادة في مستوى  ر المشروعوث�قة تصو  یجب أن تتضمن
التمو�ل على المستوى الوطني ألنشطة المشروع المقترحة في مجال الوقا�ة من الكوارث الطب�ع�ة والتي 

 من صنع اإلنسان، والقضاء على ما خلفته تلك الكوارث من آثار؛ 

v. والتخف�ضات الضر�ب�ة للتكنولوج�ات المقترحة؛ اإلعفاءات یجب أن ت�حث وث�قة تصور المشروع 

 ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومتي أرمین�ا وجورج�ا؛   .ج

ناول أ�ضا تشج�ع حكومتي أرمین�ا وجورج�ا، من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على تقد�م وث�قة تصور مشروع تت  .د
 المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله.

)Decision B.32/31( 
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(وث�قة  قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على التكیف مع تغیر المناخ في منطقة آس�ا والمح�ط الهادئ كمبود�ا ونی�ال والفلبین وتایلند: بناء
 دوالرا) 13,662,863؛ ASI/MIE/DRR/2018/PPC/1التصور المسبق للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .60

المصادقة على وث�قة التصور المسبق للمشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة  .أ
 فر�ق االستعراض الفني؛اإلنمائي على الطلب المقدم من 

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم المتحدة   .ب
 اإلنمائي، فضال عن المسائل التال�ة:

i.   یجب أن تت�ح وث�قة تصور المشروع شرحا منطق�ا للنطاق المختار لألس�اب الموج�ة للتكیف مع تغیر
 المناخ؛ و�جب كذلك ب�ان فاعل�ة التكلفة من وجهة نظر االستدامة؛ 

ii.   یجب أن تأخذ وث�قة تصور المشروع �عین االعت�ار مخرجات عمل�ات التشاور مع المؤسسات والهیئات
 مع المعاقین، وٕاشراكهم في أنشطة المشروع؛  الوطن�ة العاملة

iii.  یجب أن تشتمل وث�قة تصور المشروع على إشراك المؤسسات الوطن�ة �اعت�ارها هیئات منفذة، وعلى
یجب  الحد من الدور التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فقط ف�ما یتعلق �الخدمات الضرور�ة.

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، �طلب كتابي من البلدان المستفیدة، تبر�ر المقترح الخاص بدور تنفیذي لب
 وٕاشراك السلطات المعیَّنة في هذه العمل�ة، وتقد�م مسوغات مثل هذا الطلب.

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ   .ج

لفقرة الفرع�ة (ب) أعاله إلى حكومات كمبود�ا الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات المشار إلیها في ا .د
 ونی�ال والفلبین وتایلند؛ 

تشج�ع حكومات كمبود�ا ونی�ال والفلبین وتایلند، من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على تقد�م وث�قة تصور لمشروع  .ه
 تتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله. 

)Decision B.32/32( 

ور وهندوراس: تحسین مرونة سبل كسب الع�ش من خالل تكیف المجتمعات المحل�ة مع تغیر المناخ في مستجمعات الم�اه السلفاد
(وث�قة التصور المسبق للمشروع؛ برنامج األغذ�ة العالمي؛  العابرة للحدود في منطقة نهر غواسكوران في السلفادور وهندوراس

LAC/MIE/Food/2018/PPC/1 دوالر)ملیون  14؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .61
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المصادقة على وث�قة التصور المسبق للمشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األغذ�ة العالمي  .أ
 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 برنامج األغذ�ة العالمي علما �قرار المجلس �موجب إشعار بذلك؛ السكرتار�ة إحاطة منالطلب   .ب

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ  .ج

 برنامج األغذ�ة العالمي أن ینقل قرار المجلس إلى حكومتي السلفادور وهندوراس كما ورد في الفقرة (أ) أعاله؛  الطلب من .د

برنامج األغذ�ة العالمي �حیث یتناول  السلفادور وهندوراس على تقد�م مقترح وث�قة مشروع مكتملة من خاللتشج�ع حكومتي  .ه
 هذا المقترح المالحظات التي وردت في وث�قة االستعراض المرفقة مع اإلشعار الخاص �قرار المجلس. 

)Decision B.32/33( 

المائ�ة المتصلة بتغیر المناخ في التجمعات الحضر�ة ز�ادة قدرة األشخاص النازحین على التكیف مع التحد�ات  األردن ولبنان:
 14؛ ASI/MIE/Urban/2018/PPC/1(وث�قة التصور المسبق للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة؛  المض�فة

 ملیون دوالر).

 التكیف:مجلس إدارة صندوق قرر �عد النظر في تعل�قات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیتها،  .62

المصادقة على وث�قة التصور المسبق للمشروع كما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في ردود برنامج األمم المتحدة  .أ
 للمستوطنات ال�شر�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الغ قرار المجلس إلى برنامج األمم الطلب من السكرتار�ة أن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وث�قة االستعراض المرفقة بب  .ب
 المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة، �اإلضافة إلى المسائل التال�ة:

i.  یجب أن تت�ح وث�قة تصور المشروع تفاصیل كاف�ة عن كل من مكونات المشروع، مع التأكید �شكل
 للتصدي للمشاكل التي تم تحدیدها؛  خاص على تدابیر التكیف الملموسة التي یتعین اتخاذها

ii.  یجب أن تنظر وث�قة تصور المشروع في اعتماد نهج شامل �مكن تنفیذه، مثال عن طر�ق تهیئة البیئة
 المناس�ة؛ 

 ألف دوالر؛ 20الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ  .ج

في الفقرة الفرع�ة (ب) إلى حكومتي األردن ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة نقل المالحظات الواردة  .د
 ولبنان؛ 
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تشج�ع حكومتي األردن ولبنان، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة، على تقد�م وث�قة تصور مشروع  .ه
 تتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة (ب) أعاله.

)Decision B.32/34( 

 االجتماع الثالث والعشر�ن للجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة على جدول األعمال: تقر�ر عن 8البند رقم 

غولدمان (السو�د، البلدان المدرجة في المرفق األول)، رئ�سة لجنة األخالق�ات والشؤون -قدمت السیدة توف ز�ترستروم  .63
 ).AFB/EFC.23/7المال�ة، تقر�ر اللجنة (

�ة وتوصیتها، اتخذ المجلس �عد ذلك القرارات التال�ة �شأن المسائل �عد النظر في تعل�قات لجنة األخالق�ات والشؤون المال  .64
 التي نظرت فیها اللجنة في اجتماعها الثالث والعشر�ن.

 2018تقر�ر األداء السنوي للسنة المال�ة أ) 

 مجلس إدارة صندوق التكّیف:قرر  .65

 )؛ AFB/EFC.23/3( كما ورد في الوث�قة 2018الموافقة على تقر�ر األداء السنوي للسنة المال�ة  .أ

 الطلب من السكرتار�ة أن تعد ما یلي، للنظر فیها من جانب لجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة في اجتماعها الرا�ع والعشر�ن: .ب

i.   ،استعراضا إلطار النتائج االستراتیج�ة لصندوق التكیف وٕاطار الفاعل�ة والكفاءة على مستوى الصندوق

 ) وذلك كي �عكس التقدم الذي أحرزه صندوق التكیف؛ B.10/13اللذین وافق علیهما المجلس في قراره (

ii.  لومات الواردة من هیئات تقر�را مصحو�ا بتحلیل ألس�اب التأخیر في بدء المشروع، وذلك بناء على المع

 ؛ 5)، الجدول AFB/EFC.23/3إدارة التنفیذ، ف�ما یتعلق �الحاالت المدرجة في الوث�قة (

iii.  عرضا عاما للممارسات التي تت�عها الصنادیق المناخ�ة األخرى حول ك�ف�ة معالجة حاالت التأخیر

 �المشروعات. 

)Decision B.32/35( 

 ومحار�ة تمو�ل اإلرهابمعاییر االعتماد ذات الصلة �مكافحة غسل األموال  ب)

 مجلس إدارة صندوق التكّیف:قرر   .66
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الموافقة على "األمثلة المنقحة للمستندات المؤ�دة" المتصلة �معاییر "إطار الرقا�ة الداخل�ة"، و"المشتر�ات"، و"س�اسات وٕاطار  .أ
 ): AFB/EFC.23/4من الوث�قة ( 2سوء اإلدارة المال�ة" في نموذج طلب االعتماد على النحو المبین في المرفق  للتعامل مع

i.   الس�اسات واإلجراءات ذات الصلة �مكافحة غسل األموال ومحار�ة تمو�ل اإلرهاب؛ 

ii.  ألموال إلیهم؛ نظام الفحص الذي یوثق جم�ع األفراد و/أو المنظمات قبل أن تحول هیئة إدارة التنفیذ ا 

iii.   عمل�ة اتخاذ القرار التي تت�عها الهیئة المعن�ة عندما تحدد المخاطر المتصلة �أي من األفراد و/أو

 المنظمات ذات الصلة؛ 

 )؛ AFB/EFC.23/4من الوث�قة ( 2كما ورد في المرفق  الموافقة على النموذج المنقح لطلب االعتماد  .ب

 الوثائق التال�ة كي تعكس ما ورد في الفقرة الفرع�ة (أ) أعاله:  الطلب من السكرتار�ة أن تحدث ب�انات  .ج

i.   نموذج طلب إعادة االعتماد؛ 

ii.  نموذج إجراءات إعادة االعتماد السر�عة 

iii.  نموذج إجراءات االعتماد السر�عة؛  

iv. س�اسات  2أن تفي بها هیئات إدارة التنفیذ (المرفق  معاییر إدارة المخاطر المال�ة والتعاقد�ة التي یجب�

 وٕارشادات العمل�ات). 

)Decision B.32/36( 

 مسائل أخرى: آثار عمل�ات إعادة تنظ�م هیئات إدارة التنفیذ) ج

�عد االطالع على تعل�قات لجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة وتوصیتها ف�ما یتعلق �اآلثار المحتملة إلعادة تنظ�م هیئة إدارة  .67
مجلس إدارة صندوق التكّیف الطلب من السكرتار�ة، قرر التنفیذ الوطن�ة بخصوص تنفیذ المشروعات واعتمادها و/أو إعادة اعتمادها، 

عتماد، أن تقوم بإعداد وتقد�م وث�قة مرجع�ة تعكس الحاالت المحددة لكي تنظر لجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة �التعاون مع هیئة اال
 فیها في اجتماعها الرا�ع والعشر�ن، وكذلك خ�ارات للتعامل مع الحاالت التي تتم فیها إعادة تنظ�م هیئة إدارة التنفیذ الوطن�ة. 

)Decision B.32/37( 

 تنفیذ اإلستراتیج�ة متوسطة األجلعلى جدول األعمال:  9البند رقم 

 الترتی�ات الخاصة �منح التعّلم  .أ



AFB/B.32/12 

 

 33  

 و

 الترتی�ات الخاصة �منح التوسع في المشروعات .ب

في معرض تقد�مها للبند الفرعي الخاص �منح التعّلم، ذّكرت ممثلة السكرتار�ة أن المجلس قد اعتمد اإلستراتیج�ة متوسطة   .68
األجل في اجتماعه الثالثین، كما وافق في اجتماعه الحادي والثالثین على خطة تنفیذ لهذه اإلستراتیج�ة، وطلب من السكرتار�ة تسهیل 

، وأن تقوم لكل نوع جدید مقترح من المنح ونافذة التمو�ل، بإعداد وث�قة تشتمل 2022 - 2018السنوات تنفیذ الخطة خالل فترة 
على األهداف ومعاییر االستعراض وأحجام المنح المتوقعة وأسالیب التنفیذ، وعمل�ة االستعراض، والسمات األخرى ذات الصلة، وذلك 

السمات المقترحة لنافذة التمو�ل الجدیدة كي �مكن لهیئات إدارة التنفیذ  ثم عرضت ).B.31/32كي ینظر فیها المجلس (القرار 
 ). AFB/B.32/9الحصول على منح التعّلم (

ثم عرضت ممثلة أخرى للسكرتار�ة البند الفرعي الخاص �منح التوسع في المشروعات، وعرض سمات المنحة، �ما في ذلك  .69
 ). AFB/B.32/10معاییر استعراض المشروعات، ونموذج طلب الحصول على المنح (

استعراض المشروعات  وتلت ذلك مناقشة أثار خاللها ال�عض مخاوف �شأن ز�ادة عبء العمل الواقع على كاهل لجنة  .70
وردا على ذلك،  واقترح ال�عض مرة أخرى تخو�ل مدیر السكرتار�ة سلطة اتخاذ القرارات �شأن تمو�ل المنح �مقدار معین. والبرامج.

وٕارشادات التشغیل، وسیتعین كذلك دراسة قواعد إجراءات العمل ومقررات مؤتمر  إجراءات قال مدیر السكرتار�ة إنه قد یتعین تعدیل
واقترح حلوال بدیلة، منها  ذلك التخو�ل. األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو لتحدید ما إذا كانت تسمح �مثل

عمل�ة اتخاذ القرار في الفترة الفاصلة بین االجتماعین، وتمدید مدة اجتماعات لجنة استعراض المشروعات  استعراض المنح خالل
وردا على سؤال حول ما إذا كان حجم هذه المنح في  ظ�م أع�اء عملها وعمل لجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة.والبرامج أو إعادة تن

المنح صغیرة نسب�ا وأن الغرض منها هو تعز�ز عمل المشروعات ول�س  حدود السقف المحدد لكل بلد، قال إنه نظرا لكون هذه
 دم إدراجها في الحسا�ات المتعلقة �سقف التمو�ل المحدد للبلد الواحد. المنافسة مع المشروعات، فإن السكرتار�ة اقترحت ع

وتطرق أحد ممثلي السكرتار�ة إلى تعلیق یتعلق بتفادي التداخل مع المنظمات األخرى التي تقدم تمو�ال إلعداد وثائق  .71
جري �الفعل مناقشات مع هیئات أخرى من المشروعات، مشیرا إلى أنه من خالل برنامج االستعداد التا�ع للصندوق، فإن السكرتار�ة ت

وكان هذا الموضوع أ�ضا جزءا من المناقشات الجار�ة مع صندوق البیئة  المساندة. هذا القبیل حول ك�ف�ة تفادي االزدواج�ة في تقد�م
لسكرتار�ة أ�ضا وردا على استفسار آخر، أوضح أحد ممثلي ا أوجه التكامل معها. العالمي والصندوق األخضر للمناخ �شأن تحسین

 أن الغرض من منح التعّلم كان خلق المعرفة وت�ادلها. 

�عد النظر في النهج المقترح، وٕاجراءات تقد�م الطل�ات، ومعاییر االستعراض والسمات المتعلقة �منح التعّلم على النحو الوارد  .72
 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر )، AFB/B.32/9في الوث�قة (

 400، �حد أقصى قدره 2023و  2019لهیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة خالل الفترة بین السنتین المالیتین إتاحة منح التعّلم   .أ
 ألف دوالر سنو�ا في شكل تحو�الت م�اشرة من موارد الصندوق االستئماني التا�ع لصندوق التكیف؛ 

 )؛ B.13/23في القرار رقم (عدم إدراج منح التعّلم ضمن السقف المحدد للبلد الوحد الذي وافق عل�ه المجلس  .ب
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 الموافقة على:  .ج

i.  ) السمات وترتی�ات التنفیذ الخاصة �منح التعّلم كما وردت في الوث�قةAFB/B.32/9 ؛( 

ii.  2نموذج الطلب ومعاییر االستعراض ونموذج االستعراض الخاصة �منح التعّلم كما وردت في المرافق 
 )؛ AFB/B.32/9من الوث�قة ( 4و  3و 

�الوث�قة  1الطلب من السكرتار�ة إصدار دعوة لتقد�م المقترحات وفقا لإلطار الزمني المؤقت المبین في المرفق   .د
)AFB/B.31/5/Rev.1 والموازنة عمال �البند (أ) أعاله؛ ( 

 الطلب من السكرتار�ة أن تقوم بإعداد وعرض ما یلي على المجلس في اجتماعه الثالث والثالثین:   .ه

i.   ني موحد لمنح التعّلم؛اتفاق قانو 

ii.   نماذج اإلخطار الخاصة ببدء المشروعات وٕاتمامها لمنح التعّلم؛ 

iii.   نماذج اإلفادة عن المتا�عة والتقی�م لمنح التعّلم؛ 

iv.  إطار النتائج الخاص �منح التعّلم؛  

د�م توص�ات �شأنها إلى الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التا�عة للمجلس استعراض مقترحات منح التعّلم وتق .و
 المجلس تماش�ا مع إجراءات الموافقة على المنح األخرى التي �عتمدها المجلس؛ 

الطلب من السكرتار�ة إفادة المجلس سنو�ا عن التقدم المحرز في التنفیذ ف�ما یتعلق �منح التعّلم من خالل تقر�ر األداء   .ز
 السنوي؛ 

للنظر فیها في اجتماعها الخامس والعشر�ن  تعراض المشروعات والبرامجالطلب من السكرتار�ة أن تعرض على لجنة اس .ح
  تحلیال عن دورة استعراض المشروعات ف�ما یتعلق �منح التعّلم، مع الخ�ارات الممكنة.

)Decision B.32/38( 

 �عد النظر في النهج المقترح، وٕاجراءات تقد�م الطل�ات، ومعاییر االستعراض والسمات المتعلقة �منح التوسع في المشروعات .73
 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر )، AFB/B.32/10على النحو الوارد في الوث�قة (

، �حد 2023و  2019إتاحة منح التوسع في المشروعات لهیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة خالل الفترة بین السنتین المالیتین   .أ
 ألف دوالر سنو�ا في شكل تحو�الت م�اشرة من موارد الصندوق االستئماني التا�ع لصندوق التكیف؛ 200أقصى قدره 

المحدد للبلد الوحد الذي وافق عل�ه المجلس في القرار رقم  عدم إدراج منح التوسع في المشروعات ضمن السقف .ب
)B.13/23؛( 
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 الموافقة على:  .ج

i.   السمات وترتی�ات التنفیذ الخاصة �منح التوسع في المشروعات كما وردت في الوث�قة
)AFB/B.32/10 ؛( 

ii.  ما نموذج الطلب ومعاییر االستعراض ونموذج االستعراض الخاصة �منح التوسع في المشروعات ك
 )؛ AFB/B.32/10من الوث�قة ( 3و  2و 1 وردت في المرافق

الطلب من السكرتار�ة إصدار دعوة لتقد�م المقترحات لمنح التوسع في المشروعات وفقا لإلطار الزمني المؤقت المبین في   .د
 ) والموازنة عمال �البند (أ) أعاله؛AFB/B.31/5/Rev.1للوث�قة ( 1المرفق 

 عداد وعرض ما یلي على المجلس في اجتماعه الثالث والثالثین:أن تقوم السكرتار�ة بإ  .ه

i.  اتفاق قانوني موحد لمنح التوسع في المشروعات؛ 

ii.  نماذج اإلخطار الخاصة ببدء المشروعات وٕاتمامها لمنح التوسع في المشروعات؛ 

iii.   نماذج المتا�عة والتقی�م لمنح التوسع في المشروعات؛ 

iv.  ع في المشروعات؛ إطار النتائج الخاص �منح التوس 

الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التا�عة للمجلس استعراض مقترحات منح التوسع في المشروعات وتقد�م   .و
 توص�ات �شأنها إلى المجلس تماش�ا مع إجراءات الموافقة على منح االستعداد التي وافق علیها المجلس؛ 

ن التقدم المحرز في التنفیذ ف�ما یتعلق �منح التوسع في المشروعات من خالل الطلب من السكرتار�ة إفادة المجلس سنو�ا ع .ز
 تقر�ر األداء السنوي؛ 

الطلب من السكرتار�ة أن تعرض على لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الخامس والعشر�ن تحلیال عن  .ح
 ع الخ�ارات الممكنة، للنظر فیها.دورة استعراض المشروعات ف�ما یتعلق �منح التوسع في المشروعات، م

)Decision B.32/39( 

 بتعبئة الموارد مجموعة العمل المعن�ةعلى جدول األعمال: تقر�ر  10البند رقم 

حیث بدا بإبراز  عرض مدیر السكرتار�ة على مجلس إدارة الصندوق آخر المستجدات عن الجهود الجدیدة لتعبئة التبرعات،  .74
) عن تلقي المساهمات من المصادر الخاصة، �ما AFB/B.32/Inf.9) و (AFB/B.32/Inf.7(المعلومات الواردة في الوث�قتین 

خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین �موجب  ) التي تمت الموافقة عل�هCool Effect, Incفي ذلك الترتیب الجدید مع مؤسسة (
في أوائل سبتمبر/أیلول بهدف  فترة الفاصلة بین االجتماعینثم أبلغ المجلس أنه في حین ُاتخذ القرار في ال ).B.31-32/27القرار (
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تدشین م�ادرة التعاون في منتصف الشهر في القمة العالم�ة للعمل المناخي، وهي فعال�ة مهمة ألطراف القطاع الخاص الفاعلة التي 
، اقترح ال�عض أن عقد مناقشة أوسع ومع ذلك تعمل في مجال مكافحة تغیر المناخ، فقد تأجل التدشین ألس�اب ال تتعلق �الصندوق.

نطاقا �شأن التعامل مع القطاع الخاص للحصول على التبرعات س�كون مفیدا، ومن ثم اجتمعت مجموعة العمل المعن�ة بتعبئة الموارد 
  لمناقشة هذا الموضوع وغیره على هامش االجتماع الحالي.

وقد  المجلس عن اجتماع المجموعة الذي ُعقد في الیوم السابق.وأبلغ أحد أعضاء مجموعة العمل المعن�ة بتعبئة الموارد  .75
)، و�شكل أكثر تحدیدا على الفقرة (ه) من القرار، حیث طلب المجلس B.31-32/27تركزت المناقشة �صورة رئ�س�ة على القرار (

التي أشارت إلى  2020 - 2017للسنوات من السكرتار�ة استعراض أ�ة مسائل ُتثار خالل متا�عة تنفیذ إستراتیج�ة تعبئة الموارد 
وانتهت مجموعة  الحاجة إلى وجود إطار س�اسات أكثر شموال ف�ما یتعلق �المانحین غیر الحكومیین، ورفع تقر�را بها إلى المجلس.
یین، وٕاجراء لتلقي العمل إلى ضرورة أن �قدم المجلس إرشادات إلى السكرتار�ة والقّ�م ف�ما یتعلق �التعامل مع المانحین غیر الحكوم

 التبرعات واألموال منهم. 

وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك إال فرص قلیلة  خالل مناقشة هذه المسألة، برزت الحاجة للحفاظ على سمعة الصندوق. .76
تطبیق إجراء لتلقي األموال والتبرعات من المانحین بخالف الحكومات حتى اآلن، فمن المهم ضمان الشفاف�ة عند اخت�ار المانحین، و 

 حتى یتسنى اغتنام الفرص عندما تسنح. 

) وتسل�ما �ضرورة توثیق الخطوات اإلجرائ�ة الواجب اتخاذها لتلقي B.31-32/27في أعقاب المناقشة المتعلقة �القرار ( .77
المساهمات من المصادر كبدیل عن التمو�ل الحكومي، كالمؤسسات والمنظمات الخیر�ة والمنظمات غیر الر�ح�ة واألفراد وشركات 

 التكّیف:مجلس إدارة صندوق قرر القطاع الخاص، 

مجموعة العمل المعن�ة بتعبئة الموارد بإعداد وث�قة �شأن الخطوات اإلجرائ�ة  الطلب من السكرتار�ة، الق�ام �التشاور مع .أ
الواجب اتخاذها لتلقي المساهمات من المصادر بدیال عن التمو�ل الحكومي، وعرضها على المجلس للنظر فیها في اجتماعه 

 الثالث والثالثین؛ 

ن السكرتار�ة العمل مع مجموعة العمل المعن�ة بتعبئة الموارد �استعراض الفرص المحتملة لتعبئة الموارد التي الطلب م  .ب
 تشتمل على مصادر بدیلة للمساهمات عندما تتاح الفرص للسكرتار�ة. 

)Decision B.32/40( 

 على جدول األعمال: المسائل المت�ق�ة من االجتماع التاسع والعشر�ن 11البند رقم 

إستراتیج�ة �شأن األهداف والخطوات اإلضاف�ة للصندوق. الروا�ط والصالت المحتملة بین صندوق التكیف والصندوق مناقشة أ) 
 األخضر للمناخ

) B.31/33( أشار الرئ�س، في معرض تقد�مه لهذا البند الفرعي، إلى أن المجلس قد طلب منه ومن السكرتار�ة في القرار  .78
بین صندوق التكیف والصندوق  لثاني والثالثین عن التقدم المحرز في تعز�ز أوجه التكامل واالتساقأن یرفع تقر�را إل�ه في اجتماعه ا
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وأفاد الرئ�س عن المشاورات التي جرت مع الرئ�سین  األخضر للمناخ، وفي الحصول على االعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ.
 ماعین. المشاركین للصندوق األخضر خالل الفترة الفاصلة بین االجت

وعرضت  ).AFB/B.32/6)، الوث�قة (B.31/33ثم عرضت ممثلة السكرتار�ة التقر�ر الذي جرى إعداده �مقتضى القرار (  .79
وف�ما  الخ�ارات المحددة الخاصة �الترتی�ات والتعاون بین الصندوقین، لكنها قالت أ�ضا إن هناك خ�ارات أخرى قد جرى است�عادها.

ة صندوق التكیف وأمانة الصندوق األخضر للمناخ، تم االتفاق على إیالء األولو�ة لمواصلة تطو�ر وتقی�م یتعلق �التعاون بین سكرتار�
 محفظة التمو�ل والتعاون بین السكرتار�ة واألمانة.  عمل�ة تقد�م المساعدة الفن�ة والمساعدة على االستعداد، وٕادارة

وعقب عرضها اإل�ضاحي، طلب �عض األعضاء توض�حات عن المسائل التي تم تناولها، �ما في ذلك اإلدارة المشتركة   .80
وتساءل ال�عض أ�ضا لماذا ال یبدو أن هناك أ�ة تطورات جدیدة ف�ما یتعلق �عمل�ة اعتماد صندوق التكیف مع  لمحافظ التمو�ل.

 الصندوق األخضر للمناخ. 

لسة مغلقة إلتاحة الفرصة إلجراء مز�د من المناقشات المتعمقة �شأن مسألة االعتماد مع الصندوق دخل المجلس في ج  .81
 األخضر للمناخ. 

مجلس قرر �عد النظر في الجهود الجار�ة �شأن تعز�ز أوجه التكامل بین الصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكیف،   .82
 إدارة صندوق التكّیف:

ساعدة من السكرتار�ة، مواصلة الجهود الجار�ة لتعز�ز أوجه التكامل مع الصندوق األخضر الطلب من الرئ�س ونائ�ه، �م  .أ
أن ینظمه الصندوق األخضر للمناخ على هامش الدورة الرا�عة قرر للمناخ، �ما في ذلك حضور "حوار سنوي" من الم

، والمشاركة �فاعل�ة في حوار منتظم مع والعشر�ن لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ
مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ بهدف �حث الخطوات الملموسة لتعز�ز أوجه التكامل، �ما في ذلك خ�ارات الترتی�ات 

 وٕاجراءات االعتماد بین الصندوقین؛

 ُ�طلب من السكرتار�ة: .ب

i.   مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق األخضر للمناخ لدفع األنشطة التعاون�ة التي تم تحدیدها في
، وحلقة العمل الفن�ة التي ُعقدت في 2017الحوار السنوي الذي ُعقد في نوفمبر/تشر�ن الثاني 

ة، ، واالجتماعات غیر الرسم�ة التي جرت بین رئ�س المجلس ونائ�ه من جه2018فبرایر/ش�اط 
 ؛ 2018والرئ�سین المشاركین للصندوق األخضر للمناخ في شهري مایو/أ�ار وسبتمبر/أیلول 

ii.  إجراءات االعتماد مع  مواصلة �حث الخ�ارات الخاصة �الترتی�ات ف�ما بین الصندوقین، �ما في ذلك
خضر من اإلطار التشغیلي للصندوق األ 1 المحور الصندوق األخضر للمناخ، على النحو المبین في

 )؛ GCF/B.17/08للمناخ لتعز�ز التكامل واالتساق، كما هو مبین في الوث�قة (

الطلب من الرئ�س والسكرتار�ة أن یرفعا تقر�را إلى المجلس في اجتماعه الثالث والثالثین عن التقدم الذي تحقق في األنشطة  .ج
 الوارد وصفها في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب).
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)Decision B.32/41( 

 األعمال: تقار�ر ال�عثات المعن�ة �متا�عة محافظ مشروعات الصندوق في كمبود�ا وجنوب أفر�ق�ا على جدول 12البند رقم 

 تعذر على المجلس، نتیجة لضیق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال.   .83

 على جدول األعمال: إدارة المعرفة، واالتصاالت، والتواصل  13البند رقم  

 لضیق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال.تعذر على المجلس، نتیجة  .84

 على جدول األعمال: المسائل المال�ة 14البند رقم  

 المالي للصندوق االستئماني وتحو�ل وحدات التخف�ض المعتمد لالن�عاثات إلى أموال الوضع )أ

للصندوق االستئماني التا�ع لصندوق  ) عن التقر�ر الماليAFB/B.32/Inf.4قدم أحد ممثلي القّ�م عرضا إ�ضاح�ا للمجلس ( .85
)، فضال عن معلومات محدثة AFB/EFC.23/5، كما هو مبین في الوث�قة (2018یونیو/حز�ران  30التكیف الذي أعده القّ�م في 

�د مالیین یورو) والسو  4. وأبلغ ممثل القّ�م المجلس أنه تم تلقي تبرعات جدیدة من منطقة والون (2019سبتمبر/أیلول  30حتى 
 30ملیون دوالر بنها�ة  226 و�لغ حجم األموال المتاحة للقرارات الجدیدة كرونة سو�د�ة) منذ االجتماع األخیر. ملیون  85(

 .2018سبتمبر/أیلول  30ملیون دوالر في  193، و 2018یونیو/حز�ران 

خاصة بوحدات التخف�ض المعتمد السوق ال وانضم ممثل ثان للقّ�م إلى االجتماع عبر اسكایب إلعطاء معلومات محدثة عن .86
 وأفاد أن مب�عات وحدات التخف�ض المعتمد لالن�عاثات لالن�عاثات، وعمل�ة تحو�ل وحدات التخف�ض المعتمد لالن�عاثات إلى أموال.

وقد بلغ متوسط سعر  ألف وحدة. 432من ب�ع  2018ملیون دوالر في السنة المال�ة  1.57قد استمرت بوتیرة متواضعة، وحققت 
یورو للطن تقر��ا في بورصة انتركونتیننتال. ومن ثم أجاب  0.1دوالر للطن تقر��ا مقارنة �السعر السوقي ال�الغ  3.65الب�ع نحو 

وحدات التخف�ض المعتمد لالن�عاثات، موضحا أن السعر السوقي أشار إلى السعر السائد في بورصة  على سؤال یتعلق �سعر
وقد استطاع القّ�م الحصول على ز�ادة كبیرة �الب�ع في  ل�ة لوحدات التخف�ض المعتمد لالن�عاثات.انتركونتیننتال، وهي السوق األو 

وص�اغة العقود الخاصة بتلك  السوق غیر الرسم�ة �الرغم من العمل اإلضافي المطلوب لتحدید المشتر�ن لمشروعات محددة
المعتمد لالن�عاثات ز�ادة في أسعار المب�عات، وٕان كانت وقد ال تحقق �عض مب�عات الصندوق من وحدات التخف�ض  المشروعات.

 ست�اع في نها�ة المطاف �أسعار مماثلة للسعر السوقي السائد في بورصة انتركونتیننتال. 

 مجلس إدارة صندوق التكیف علما �التقر�ر الذي قدمه القّ�م.أحاط  .87

 على جدول األعمال: تعدیل النظام الداخلي 15البند رقم 

) AFB/B.32/Inf.10تقد�مه لهذا البند، أبلغ الرئ�س مجلس اإلدارة أنه تلقى خطا�ا من عضو�ن سا�قین �المجلس (لدى  .88
واقترحا  أعر�ا عن قلقهما �شأن عدم ق�ام مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي بتأكید المرشحین الجدد لعضو�ة المجلس.
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مناصبهم إلى أن ینتخب من  للسماح لألعضاء �االستمرار في شغل نظام الداخلي للمجلسإدخال تعدیل على القسم الثالث من ال
 یخلفهم، مما �كفل بدوره سالمة التمثیل اإلقل�مي. 

و�ناء على طلب من رئ�س المجلس، أوضحت ممثلة للمكتب القانوني ألمانة اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر  .89
امن عشر من النظام الداخلي للمجلس، یجب أن یوافق مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في المناخ أنه وفقا للقسم الث

هیئة تا�عة لالتفاق�ة اإلطار�ة بندا  15من أصل  12وقالت إن لدى  رسم�ا على أ�ة تعدیالت على النظام الداخلي. بروتوكول كیوتو
وأوضحت أن هذا البند یت�ح مد فترة عضو�ة  ماذا ال یوجد لدى المجلس بند مماثل.مماثال لذلك المقترح، وٕانها ذكرت أنها ال تعرف ل

العضو إذا تعذر انتخاب بدیل له؛ وأنه ال ینص على فترة جدیدة ألي عضو، وال �مكن تطب�قها �أثر رجعي إذا كان العضو قد ترك 
بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو قرارا �شأن و�ناء عل�ه، إذا لم یتخذ مؤتمر األطراف العامل  منص�ه �الفعل �المجلس.

هذه المسألة، فإن االجتماع التالي للمجلس قد یجري من دون وجود تمثیل من مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي، األمر 
 الذي قد یؤثر أ�ضا في النصاب القانوني لالجتماع. 

جلس �قوله إنه �عد االستماع إلى رأي المستشار القانوني التفاق�ة األمم المتحدة وتلى ذلك إجراء مناقشة لخصها رئ�س الم .90
اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ، فمن الواضح أن لدى معظم الهیئات التا�عة لالتفاق�ة بندا مثل البند المقترح، وأن في سلطة المجلس تقد�م 

إال أنه  بروتوكول كیوتو إلضافة مثل هذا البند إلى النظام الداخلي.مقترح إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
 لم �كن هناك توافق في اآلراء �شأن هذه المسألة، و�عزى ذلك في جانب منه إلى أن المقترح لم یتم تلق�ه إال مؤخرًا فقط. 

 وفي غ�اب توافق اآلراء، لم یتم اتخاذ أي قرار �شأن هذه المسألة.  .91

 على جدول األعمال: سقف التمو�ل المحدد لكل بلد  16البند رقم  

 تعذر على المجلس، نتیجة لضیق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .92

 على جدول األعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني 17البند رقم  

 مع منظمات المجتمع المدني.یتضمن المرفق الثالث �التقر�ر الحالي التقر�ر الخاص �الحوار  .93

 على جدول األعمال: انتخاب المسؤولین لفترة وال�ة قادمة 18البند رقم 

 مجلس إدارة صندوق التكّیف:قرر  .94

 انتخاب السیدة سیلف�ان بیلج�شر (بلج�كا، مجموعة بلدان غرب أورو�ا و�لدان أخرى) رئ�سا للمجلس. .أ

 ا لرئ�س المجلس؛انتخاب السید إبیال جبر�ل (بنن، أفر�ق�ا) نائ� .ب

 انتخاب السید شیبیت ما�كوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)، رئ�سا لهیئة االعتماد؛  .ج
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انتخاب رئ�س لجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة ونائ�ه، ورئ�س لجنة استعراض المشروعات والبرامج ونائ�ه، ونائب رئ�س  .د
  خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین. هیئة االعتماد

)Decision B.32/42( 

 فصاعدا 2019على جدول األعمال: مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  19البند رقم 

عقد االجتماع الثالث والثالثین قرر قد تحددت �الفعل. وت 2019أّن توار�خ كال االجتماعین في عام  أكد مدیر السكرتار�ة  .95
. 2019أكتو�ر/تشر�ن األول  11إلى  8 ثین في الفترة من، واالجتماع الرا�ع والثال2019من مارس / آذار  15إلى  12في الفترة من 

 سیتم عقد كال االجتماعین في مدینة بون، ألمان�ا. 

 على جدول األعمال: تنفیذ مدونة قواعد السلوك 20البند رقم 

موقعه لفت الرئ�س االنت�اه إلى مدونة السلوك وس�اسة عدم التهاون المطلق مع الفساد اللتین نشرهما الصندوق على  .96
 اإللكتروني، وتساءل عما إذا كان لدى أي من األعضاء أي مسألة یود إثارتها. ولم ُتثر أ�ة مسائل أخرى.

 على جدول األعمال: مسائل أخرى  21البند رقم 

�غطي األنشطة  إعداد ملحق إضافي لتقر�ر المجلس إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتوأ) 
التي جرت منذ نها�ة الفترة التي یتناولها التقر�ر الرئ�سي، وذلك حس�ما �طلبها مؤتمر أطراف بروتوكول كیوتو في دورته الثالثة 

 عشرة. 

في دورته الثالثة عشرة �موجب  و�ناء على طلب من مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو .97
 مجلس إدارة صندوق التكّیف: قرر )، CMP.13/1قراره رقم (

إصدار ملحق إضافي �التقر�ر إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو في دورته الرا�عة  .أ
)، لإلفادة عن األنشطة التي AFB.31-32/29عشرة تمت الموافقة عل�ه خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین في القرار (

 ؛ 2018أكتو�ر/تشر�ن األول  12و  2018جرت في الفترة بین األول من یولیو/تموز 

الطلب من السكرتار�ة، �التشاور مع رئ�س المجلس، إعداد التقر�ر المشار إل�ه في الفقرة الفرع�ة (أ) أعاله، وتعم�مه على  .ب
 المجلس للنظر ف�ه والموافقة عل�ه في الفترة الفاصلة بین االجتماعین. 

)Decision B.32/43( 

 ت إدارة التنفیذ متعددة األطراف.سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هیئا )ب

 تعذر على المجلس، نتیجة لضیق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .98
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 على جدول األعمال: اعتماد التقر�ر 22البند رقم 

 اعتمد المجلس التقر�ر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في أعقاب اجتماعه الثاني والثالثین.  .99

 على جدول األعمال: اختتام االجتماع 23رقم البند 

من مساء األر�عاء الموافق  6:30عقب الت�ادل المعتاد لع�ارات المجاملة، أعلن الرئ�س اختتام االجتماع في تمام الساعة  .100
 .2018أكتو�ر/تشر�ن األول  12
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 المرفق األول

 قائمة �المشاركین في االجتماع الثاني والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 األعضاء
 المجموعة البلد االسم

 أفر�ق�ا بنن السید إیبال جبر�ل 
 أفر�ق�ا زامب�ا السید د�فید كالو�ا

 آس�ا والمح�ط الهادئ بنغالد�ش  السید میرزا شوكت علي
 أورو�ا الشرق�ة أرمین�ا زاكار�ان-تیرالسید أرام 

 أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي الجمهور�ة الدومین�ك�ة السید ف�كتور فیناس
 البلدان األقل نمواً  أوغندا السید شیبیت ما�كوت 

 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى  ألمان�ا السیدة �ار�را شافیر
 األطراف المدرجة في المرفق األول بلج�كا السید سیلف�ان بیلج�شر
 األطراف المدرجة في المرفق األول السو�د غولدمان-السیدة توف ز�ترستروم
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول غانا السیدة ب�شنس دامتي

 

 األعضاء المناو�ون 

 المجموعة البلد االسم
 أفر�ق�ا تونس السید محمد الزمرلي

 آس�ا والمح�ط الهادئ إیران زاده جاهرودىالسیدة شهیدا أصغر 
 آس�ا والمح�ط الهادئ ملدیف السید أحمد وحید

 أورو�ا الشرق�ة أذر�یجان السیدة أومارا تاج�فا
 أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي كو�ا السیدة �ادیرا غونزالیز كولومبي

 الصغیرةالدول النام�ة الجزر�ة  غر�نادا السید بول إلر�ن فیلیب
 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى  أس�ان�ا السیدة عایدة فیالسكو مونغور�ا

 األطراف المدرجة في المرفق األول فرنسا السید مارك أنطون مارتن
 األطراف المدرجة في المرفق األول سو�سرا  السید �اتر�ك سیبر

 المدرجة في المرفق األولاألطراف غیر  المكس�ك شافیز السیدة مارغر�تا كاسو
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المعتمد بتقر�ر االجتماع الثاني والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظ�م�ة: .2

 اعتماد جدول األعمال .أ

 تنظ�م العمل. .ب

 تقر�ر عن أنشطة الرئ�س. .3

 تقر�ر عن أنشطة السكرتار�ة. .4

 االعتماد.تقر�ر هیئة  .5

 تسر�ع إجراءات االعتماد  .6

 تقر�ر االجتماع الثالث والعشر�ن للجنة استعراض المشروعات والبرامج �شأن: .7

 التقدم المحرز والخبرات المكتس�ة في المشروعات والبرامج اإلقل�م�ة .أ

 برنامج االبتكار: منح المشروعات الصغیرة   .ب

 تقر�ر السكرتار�ة عن الفحص األولي / االستعراض الفني للمشروعات والبرامج.   .ج

 �شأن: تقر�ر االجتماع الثالث والعشر�ن للجنة األخالق�ات والشؤون المال�ة .8

 ؛2018تقر�ر األداء السنوي للسنة المال�ة   .أ

 معلومات محدثة عن إنشاء وظ�فة التقی�م �الصندوق؛   .ب

 تنفیذ رد جهاز اإلدارة على المرحلة الثان�ة للتقی�م العام للصندوق؛  .ج

 معاییر االعتماد ذات الصلة �مكافحة غسل األموال ومحار�ة تمو�ل اإلرهاب .د
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 المسائل المال�ة. .ه

 تنفیذ اإلستراتیج�ة متوسطة األجل .9

 الترتی�ات الخاصة �منح التعّلم؛  .أ

 الترتی�ات الخاصة �منح التوسع في المشروعات.  .ب

 

 تقر�ر مجموعة العمل المعن�ة بتعبئة الموارد .10

 المسائل المت�ق�ة من االجتماع الثالثین: .11

مناقشة إستراتیج�ة �شأن األهداف والخطوات اإلضاف�ة للصندوق. الروا�ط والصالت المحتملة بین صندوق  .أ
 التكیف والصندوق األخضر للمناخ. 

 تقار�ر ال�عثات المعن�ة �متا�عة محافظ مشروعات الصندوق في كمبود�ا وجنوب أفر�ق�ا.   .12

 إدارة المعرفة، واالتصاالت، والتواصل.  .13

 المسائل المال�ة: .14

 المالي للصندوق االستئماني وتحو�ل وحدات خفض االن�عاثات إلى أموال. الوضع .أ

 تعدیل النظام الداخلي.  .15

 سقف التمو�ل المحدد لكل بلد .16

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .17

 انتخاب المسؤولین لفترة وال�ة قادمة. .18

 فصاعدا. 2019مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  .19

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك.  .20

 مسائل أخرى. .21
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 اعتماد التقر�ر. .22

 اختتام االجتماع. .23
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 المرفق الثالث

 ، بون ألمان�ا2018أكتو�ر/تشر�ن األول  11تقر�ر عن الحوار مع المجتمع المدني، 

دعا رئ�س مجلس إدارة صندوق التكیف السید ف�كتور فیناس (الجمهور�ة الدومین�ك�ة، أمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي)  .1
 المجلس إجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني.

عن اإلجراءات ذات الصلة �صندوق التكیف في  وقدم السید مارجان نور (مؤسسة جانا أونا�ان ندرا) آراء وأفكارا ق�مة .2
كما تحدث عن الدالئل األخیرة على  بنغالد�ش، وتطرق إلى الس�اسات واإلستراتیج�ات الوطن�ة المعن�ة بتغیر المناخ لدى بنغالد�ش،

ف�عد عدم قبول طلب  ورغم ذلك، ال توجد أ�ة مشروعات لصندوق التكیف في بنغالد�ش. تغیر المناخ وقابل�ة تأثر بالده �آثاره.
االعتماد الخاص بإحدى هیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة، تحول التركیز إلى االعتماد لدى الصندوق األخضر والصنادیق األخرى بدال 

وترجع �عض التحد�ات التي تواجهها بنغالد�ش ف�ما یتعلق �اعتماد هیئة إدارة التنفیذ الوطن�ة، إلى قلة القدرات  من صندوق التكیف.
وقد أدى عدم قبول طلب االعتماد إلى إحجام  المؤسس�ة وعدم القدرة على الوفاء �المعاییر المال�ة والتعاقد�ة التي �عتمدها الصندوق.

الهیئات الحكوم�ة على التقدم �طلب آخر لالعتماد، وتشجعت مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكوم�ة للحصول على 
 وعات م�اشرة. تمو�ل التكیف وٕادارة المشر 

أوصت مؤسسته المجلس بتشج�ع السلطات المعیَّنة على تشج�ع الحصول الم�اشر على تمو�ل التكیف من خالل الهیئات  .3
 الخاصة والمنظمات غیر الحكوم�ة، وتعز�ز المهارات اإلدار�ة وقدرات المراجعة الداخل�ة، وآل�ات رفع التقار�ر لدى هیئات إدارة التنفیذ

و�جب أن تشارك المجتمعات المحل�ة في جم�ع مراحل هذه العمل�ة، وأن تساعد هیئات إدارة التنفیذ المعتمدة لدى  لة.الوطن�ة المحتم
الصندوق على بناء قدرات هیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة المتقدمة �طلب اعتماد من خالل تنفیذ مشروعات مشتركة؛ ومن شأن تعز�ز 

 مقبولة دول�ا أن یوسع إمكان�ة الوصول على تمو�ل التكیف. القدرات للوفاء �معاییر االعتماد ال

�عد العرض اإل�ضاحي، أشاد األعضاء �ق�ام بنغالد�ش �مضاعفة رأسمال صندوقها االستئماني المعني بتغیر المناخ ل�صل   .4
معتمدتین لدى الصندوق ورد السید نور أ�ضا على التعل�قات واألسئلة، وأوضح أن لدى بنغالد�ش هیئتین  ملیون دوالر. 400إلى 

و�ین أحد األعضاء أ�ضا أن وزارة البیئة والغا�ات هي الهیئة التي تقدمت لالعتماد  األخضر للمناخ في مجالي التخفیف والتكیف.
إحدى  كهیئة إدارة تنفیذ وطن�ة في البدا�ة، لكن تم إبالغها �ضرورة تقد�م الطلب من جانب مستوى حكومي أدنى أو من جانب

وثمة هیئة  وترجع الصعو�ة في طلب االعتماد إلى عدة أمور منها آل�ة المراجعة الموروثة من الحكم البر�طاني. ت المال�ة.المؤسسا
أخرى تتقدم حال�ا �طلب لالعتماد لدى الصندوق األخضر للمناخ، وفي حال نجاحها فإنها ستتقدم �طلب لالعتماد لدى صندوق 

وطن�ة المعیَّنة قد أصدرت دعوة للقطاع الخاص للهیئات الراغ�ة في االعتماد كهیئة إدارة تنفیذ وأكد كذلك على أن الهیئة ال التكیف.
 وطن�ة. 

 قدمت السیدة فستین إنغابیري (جمع�ة حفظ الطب�عة في رواندا) وصفا لتفو�ض الجمع�ة، ومشاركتها في المشروع اإلقل�مي .5
ووصفت �عض التحد�ات المصاح�ة  ا" وأهم�ة المشروع ومنافعه المحتملة.المعنون "التكیف مع تغیر المناخ في حوض �حیرة ف�كتور�
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للمشروع، ومنها على سبیل المثال ال الحصر درجة تعقد ترتی�ات تنفیذ المشروع، وتأخیر التوظیف لموظفي المشروع الرئ�سیین، وعقد 
بین برنامج األمم المتحدة للبیئة والدول الشر�كة،  حقة عمل للمشروع قبل تعیین الموظفین، والتأخیر في التوق�ع على مذكرة التفاهم

ولم تكن آل�ة تقد�م المنح الصغیرة للمجتمعات المحل�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة  والتأخیر الحالي في اإلشراك الرسمي للهیئات المنفذة.
لمستوى الوطني، وكانت درجة الوعي لتنفیذ ممارسات التكیف المجتمع�ة مط�قة �عد، إذ لم �كن هناك أي موظفین �المشروع على ا

 والشعور �ملك�ة المشروع وأنشطته محدودة. 

وأوصت جمع�ة حفظ الطب�عة في رواندا أن �قوم برنامج األمم المتحدة للبیئة ولجنة حوض �حیرة فكتور�ا �استعراض ترتی�ات   .6
و�جب على المجلس، �النس�ة  التنسیق الوطن�ة.تنفیذ المشروعات لضمان سالسة تنفیذها، وٕاشراك المؤسسات الوطن�ة بخالف جهات 

لجم�ع المشروعات اإلقل�م�ة، أن �ستعرض �صورة وث�قة الترتی�ات المقترحة لتنفیذ المشروعات قبل الموافقة علیها، وٕاشراك المؤسسات 
عمل�ة تشاور�ة واسعة على الوطن�ة �اإلضافة إلى جهات التنسیق الوطن�ة، وضمان تدع�م األطر المؤسس�ة، و�ناء القدرات، وٕاجراء 

كما یجب نشر تار�خ البدء الفعلي للمشروعات على الموقع اإللكتروني للصندوق، إذ تختلف وثائق المشروعات في  الصعید الوطني.
 الغالب عن تار�خ التدشین الرسمي للمشروع. 

ذا كانت جمع�ة حفظ الطب�عة في و�عد العرض اإل�ضاحي الذي قدمته، طرح أحدهم سؤاال على السیدة إنغابیري حول ما إ .7
وتساءل  رواندا تشارك في التنفیذ األولي للمشروع الوطني لوزارة الموارد الطب�ع�ة، مشیرا إلى أنه من المفید المقارنة بین عملیتي التنفیذ.

اقتراحاتها المتعلقة �معالجة  ال�عض أ�ضا عما إذا كانت الجمع�ة قد عرضت على هیئة إدارة التنفیذ متعددة األطراف والبلدان المشاركة
وطالب ال�عض  المسائل التي أثارتها، وُأشیر إلى أن مسؤول�ة التشاور مع أصحاب المصلحة كانت تقع على عاتق هیئة إدارة التنفیذ.

حفظ  قالت السیدة إنغابیري إن جمع�ة كذلك �مز�د من المعلومات عن ترتی�ات المشروع التي ترغب الجمع�ة في أن یتم تغییرها.
 الطب�عة في رواندا قد تا�عت أنشطة الصندوق منذ بدایته، وٕان لها روا�ط مع جم�ع البلدان الواقعة في حوض �حیرة فكتور�ا. 

أفادت السیدة جول�ا غر�م (جیرمان ووتش) عن �عثة المتا�عة التي قام بها صندوق التكیف إلى جنوب أفر�ق�ا، وعرضت  .8
ل دور الصندوق في اله�كل الدولي لتمو�ل األنشطة المتعلقة �المناخ" الذي استعرض عدة أمور دراسة لجیرمان ووتش �عنوان "مستقب

منها آثار السقف المحدد لكل بلد على التمو�ل، وأوجه التكامل واالتساق للصندوق مع قنوات تمو�ل األنشطة األخرى المتعلقة �المناخ، 
المعن�ة �المساواة بین الجنسین لدى الصندوق وتفاعله مع أصحاب المصلحة  واإلجراءات البیئ�ة واالجتماع�ة الوقائ�ة والس�اسة

 ومشاركتهم في الصندوق. 

و�عد عرضها اإل�ضاحي، قال �عض األعضاء إن �عض التوص�ات التي طرحتها تتطلب قرارات تتعلق �الس�اسات من  .9
مالیین دوالر لضمان عدالة  10للبلد الواحد عند مبلغ وقد تم تحدید سقف التمو�ل  جانب المجلس، و�عضها قد تكون له آثار مال�ة.

ملیون دوالر أن �عني أنه لن تتاح لجم�ع البلدان الفرصة نفسها لتلقي الدعم  20توز�ع فرص التمو�ل، و�مكن لرفع هذا السقف إلى 
ذ وطن�ة معتمدة لدى الصندوق كما أن لدى �عض البلدان التي بلغت سقف التمو�ل المحدد أو اقتر�ت منه هیئات تنفی من الصندوق.

وتم �حث العدید من التوص�ات المقترحة لضمان تحقق أوجه التكامل  األخضر للمناخ، ومن ثم �مكنها الحصول على موارد أخرى.
بین الصندوقین، لكن من الصعو�ة �مكان تنفیذ هذا االقتراح �أن تكون السلطة الوطن�ة المعیَّنة لدى الصندوق األخضر  واالتساق
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بید أن هذه الدراسة كانت ش�قة وغن�ة  للمناخ هي نفسها لدى صندوق التكیف، حیث یتم تعیین السلطات الوطن�ة حسب كل بلد.
و�دراسة التكیف، �مكن لجیرمان ووتش أن تقدم مساهمة  �المعلومات، وسیتم �حثها �عنا�ة؛ وتستحق توز�عها على جمهور أوسع.

 مع التنم�ة وحقوق اإلنسان. حق�ق�ة لفهم طب�عة التكیف وروا�طه 

ذكرت السیدة غر�م أن الموارد المخصصة لهیئات إدارة التنفیذ الوطن�ة كانت محدودة عند مقارنتها بتلك المتاحة لهیئات  .10
وف�ما  لوطن�ة.إدارة التنفیذ متعددة األطراف أو اإلقل�م�ة، ومن ثم فإنها تقترح رفع سقف التمو�ل المحدد لبلد الواحد لهیئات إدارة التنفیذ ا

وف�ما یتعلق �مشاركة  السلطات المعیَّنة. یتعلق �التعاون بین الصندوق والصندوق األخضر للمناخ، ثمة حاجة لتمثیل محلي یتجاوز
أما �النس�ة للدراسة، فهي متاحة على  منظمات المجتمع المدني، من المفید انتخاب مراقبین �مكنهم المشاركة في اجتماعات المجلس.

 اإلنترنت، وسیتم توز�عها في اجتماعات الصندوق األخضر للمناخ واالجتماعات األخرى المعن�ة بتغیر المناخ. ش�كة 

 أعرب الرئ�س عن شكره لممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم اإل�ضاح�ة وعلى مشاركتهم.   .11
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المرفق الرا�ع: قائمة المشروعات 

 

1. المشروعات والبرامج: 
مقترح كامل لبلد منفرد

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةاالسمالھیئةالبلد
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة
لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/7$835,465برنامج كیمیترانإندونیسیا (1)

وحدة تنفیذ أرمینیا (1)
المشروعات البیئیة

AFB/PPRC.23/8

لم تتم الموافقة$2,506,000

وحدة تنفیذ أرمینیا (2)
المشروعات البیئیة

AFB/PPRC.23/9

1,435,100$تمت الموافقة$1,435,100

المعھد الدومینیكي الجمھوریة الدومینیكیة
للتنمیة المتكاملة

AFB/PPRC.23/10

لم تتم الموافقة$9,953,692

لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/11$4,127,065برنامج كیمیترانإندونیسیا (2)
مؤسسة نامیبیا نامیبیا

AFB/PPRC.23/12لبحوث الصحراء
لم تتم الموافقة$5,000,000

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/14$7,000,040برنامج األمم المتحد تركمانستان

1,435,100$16,850,040$23,857,322$30,857,362$المجموع الفرعي
البلدان2. التصورات: بلد منفرد ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/

األطراف
التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة
لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/15$998,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (3)
لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/16$598,724برنامج كیمیترانإندونیسیا (4)
لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/17$998,878برنامج كیمیترانإندونیسیا (5)
لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/18$984,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (6)

لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/19$10,000,000الصندوق االستئماني    بوتان
ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

تمت المصادقةAFB/PPRC.23/20$8,300,000سكرتاریة البرنامج     كیریباتي
ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

تمت المصادقةAFB/PPRC.23/21$5,500,000برنامج األمم المتحد  جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
تمت المصادقةAFB/PPRC.23/22$9,989,335برنامج األغذیة العالمالوي

لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/23$6,094,000برنامج األمم المتحد  باكستان
لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/24$9,982,000برنامج األمم المتحد  السودان
تمت المصادقةAFB/PPRC.23/25$2,249,000البنك األفریقي للتنمیأوغندا

لم تتم المصادقةAFB/PPRC.23/26$9,982,000الیونسكوزمبابوي
43,796,335$8,300,000$13,579,602$65,595,923$المجموع الفرعي

3. منح إعداد المشروعات: 
بلد منفرد

البلدان ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة
لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/15/Add.1$30,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (3)
لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/16/Add.1$30,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (4)
لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/17/Add.1$30,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (5)
لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/18/Add.1$30,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (6)

لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/19/Add.1$30,000بوتانبوتان
0$150,000$150,000$المجموع الفرعي
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4. المشروعات والبرامج: 
مقترحات كاملة، على 
المستوى اإلقلیمي

البلدان ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
بنن وبوركینا فاصو  وكوت دیفوار 

وغانا ومالي وتوغو
7,920,000$تمت الموافقةAFB/PPRC.23/27$7,920,000المنظمة العالمیة لألر 

10,000,000$تمت الموافقةAFB/PPRC.23/28$10,000,000برنامج األمم المتحد موریشیوس وسیشل

17,920,000$17,920,000$17,920,000$المجموع الفرعي
5. التصورات: على 
المستوى اإلقلیمي

البلدان ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
تمت المصادقةAFB/PPRC.23/29$7,398,000المنظمة العالمیة لألر شیلي وكولومبیا وبیرو

7,398,000$7,398,000$المجموع الفرعي
6. منح إعداد المشروعات: 
التصورات اإلقلیمیة

البلدان ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
المنظمة العالمیة شیلي وكولومبیا وبیرو

ة ا ال لأل
AFB/PPRC.23/29/Add.1$79,97479,974$تمت الموافقة

79,974$79,974$79,974$المجموع الفرعي
7. التصورات المسبقة: 
على المستوى اإلقلیمي

البلدان ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
تمت المصادقةAFB/PPRC.23/30$14,000,000برنامج األمم المتحد  األرجنتین والبرازیل وبراغواي

تمت المصادقةAFB/PPRC.23/31$4,990,000برنامج األمم المتحد أرمینیا وجورجیا
تمت المصادقةAFB/PPRC.23/3213,662,863برنامج األمم المتحد كمبودیا ونیبال وتایلند والفلبین

تمت المصادقةAFB/PPRC.23/33$13,900,478برنامج األغذیة العالالسلفادور وھندوراس
تمت المصادقةAFB/PPRC.23/34$14,000,000برنامج األمم المتحد  لبنان واألردن

60,553,341$ 60,553,341$المجموع الفرعي
8. منح إعداد المشروعات: 
التصورات اإلقلیمیة المسبقة

البلدان ھیئة إدارة تنفیذ متعددة ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیةھیئة إدارة تنفیذ وطنیةھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/
األطراف

التمویل المرصودالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
20,000$تمت الموافقةAFB/PPRC.23/30/Add.1$20,000برنامج األمم المتحد  األرجنتین والبرازیل وبراغواي

لم تتم الموافقةAFB/PPRC.23/31/Add.1$100,000برنامج األمم المتحد أرمینیا وجورجیا
20,000$تمت الموافقةAFB/PPRC.23/32/Add.1$20,000برنامج األمم المتحد كمبودیا ونیبال والفلبین وتایلند

20,000$تمت الموافقةAFB/PPRC.23/33/Add.1$20,000برنامج األغذیة العالالسلفادور وھندوراس
20,000$تمت الموافقةAFB/PPRC.23/34/Add.1$20,000برنامج األمم المتحد  األردن ولبنان

80,000$180,000$180,000$المجموع الفرعي ي  إلج
1+2+3+4+5+6+7+8)

($182,734,600$37,586,924$8,300,000$146,777,690$19,515,074
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	24. عرضت السيدة عايدة فيلاسكو مونغوريا (أسبانيا، البلدان الأطراف المدرجة في المرفق الأول) نائبة رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج تقرير اللجنة (AFB/PPRC.23/35).
	24. عرضت السيدة عايدة فيلاسكو مونغوريا (أسبانيا، البلدان الأطراف المدرجة في المرفق الأول) نائبة رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج تقرير اللجنة (AFB/PPRC.23/35).
	25.  طالب البعض عددا من التوضيحات خلال العرض. كما طلب المشاركون مزيدا من المعلومات عن أسلوب عمل برنامج المنح الصغيرة لدعم الابتكار، وما إذا كان بإمكان هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف أن تستفيد منه، ولماذا يُوصى باختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي...
	26.  أشار البعض إلى أنه بالإمكان تحسين عدد الموافقات والمصادقات إذا انتظرت السكرتارية إلى أن تتم تسوية جميع المسائل قبل عرض المقترحات على لجنة استعراض المشروعات والبرامج، وخاصة وأن توصيات اللجنة لا تحيد في الغالب عن توصيات السكرتارية. ورُئي أيضا ضرورة...
	26.  أشار البعض إلى أنه بالإمكان تحسين عدد الموافقات والمصادقات إذا انتظرت السكرتارية إلى أن تتم تسوية جميع المسائل قبل عرض المقترحات على لجنة استعراض المشروعات والبرامج، وخاصة وأن توصيات اللجنة لا تحيد في الغالب عن توصيات السكرتارية. ورُئي أيضا ضرورة...
	26.  أشار البعض إلى أنه بالإمكان تحسين عدد الموافقات والمصادقات إذا انتظرت السكرتارية إلى أن تتم تسوية جميع المسائل قبل عرض المقترحات على لجنة استعراض المشروعات والبرامج، وخاصة وأن توصيات اللجنة لا تحيد في الغالب عن توصيات السكرتارية. ورُئي أيضا ضرورة...
	27. في إطار رده على بعض الشواغل المثارة، أوضح مدير السكرتارية أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج، بجانب بعض نوافذ التمويل الأخرى، قد طورت برنامجا للمنح لتعزيز الابتكار يشتمل على طريقتين للاستفادة من موارده. ويمكن للبلدان التي لديها هيئات إدارة تنفيذ و...
	28. اقترح نائب رئيس المجلس قبول توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن "سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف"، بموجب البند رقم 21 على جدول الأعمال المعنون "مسائل أخرى"، لكن نظرا لضيق الوقت فقد تعذر على المجلس ال...
	28. اقترح نائب رئيس المجلس قبول توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن "سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف"، بموجب البند رقم 21 على جدول الأعمال المعنون "مسائل أخرى"، لكن نظرا لضيق الوقت فقد تعذر على المجلس ال...
	28. اقترح نائب رئيس المجلس قبول توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن "سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف"، بموجب البند رقم 21 على جدول الأعمال المعنون "مسائل أخرى"، لكن نظرا لضيق الوقت فقد تعذر على المجلس ال...
	29. وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الثالث والعشرين:
	29. وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الثالث والعشرين:
	29. وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الثالث والعشرين:
	30. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف أن يطلب من السكرتارية، من خلال قنوات منها برنامج الاستعداد التابع لصندوق التكيف:
	أ. زيادة التواصل مع هيئات إدارة التنفيذ المؤهلة، وخاصة هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية، لاطلاعها على الفرص المتاحة لتمويل إعداد مقترحات المشروعات/البرامج الإقليمية، بدءا من مرحلة تحديد التصورات المسبقة، إلى زيادة جودة المقترحات التي يقومون بإعدادها للن...
	ب. زيادة التفاعل مع مقدمي طلبات الاعتماد من هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية بغرض زيادة عدد المقترحات للمشروعات والبرامج الإقليمية التي يتم تقديمها من خلال طريقة وصولها المباشر إلى موارد الصندوق.

	31. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تعرض خيارات خاصة بمعايير تقديم الموارد المالية بين مشروعات وبرامج التكيف الملموسة في بلدان منفردة أو على الصعيد الإقليمي،...
	المنح الصغيرة المقدمة من خلال طريقة الوصول المباشر إلى الموارد
	32. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على إجراءات تقديم التمويل لأغراض الابتكار من خلال المنح الصغيرة إلى هيئات إدارة التنفيذ الوطنية على النحو المبين في الوثيقة (AFB/PPRC.23/4/Rev.2)، بما في ذلك الأهداف المقترحة، ومعايير الاستعراض، والأحجام المتوقعة للمنح، وطرق التنفيذ، وعمل...
	ب. أن يطلب من السكرتارية إعداد الطلب الأول لتقديم المقترحات لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية بمبلغ 2 مليون دولار والإعلان عنه في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2018. 

	مشروعات المنح الصغيرة من خلال أحد البرامج الجامعة لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف
	33. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. أن يختار ويدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للقيام بدور البرنامج الجامع (البرامج الجامعة) لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية للمنح الصغيرة المقدمة لأغراض الابتكار؛
	ب. أن يطلب من السكرتارية إعداد إعلان مشترك للمبادرة بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛
	ج. أن يطلب من السكرتارية إعداد إرشادات للبرامج الجامعة لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف من أجل إعداد المقترحات الخاصة ببرامج المنح الصغيرة المقدمة لأغراض الابتكار؛
	ج. أن يطلب من السكرتارية إعداد إرشادات للبرامج الجامعة لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف من أجل إعداد المقترحات الخاصة ببرامج المنح الصغيرة المقدمة لأغراض الابتكار؛
	ج. أن يطلب من السكرتارية إعداد إرشادات للبرامج الجامعة لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف من أجل إعداد المقترحات الخاصة ببرامج المنح الصغيرة المقدمة لأغراض الابتكار؛
	د. إنشاء فرقة عمل لإسداء النصح والمشورة للسكرتارية بشأن إعداد الإرشادات؛
	ه. دعوة البرنامجين الجامعين لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف لإعداد المقترحات المعنية للنظر فيها من جانب المجلس.
	ه. دعوة البرنامجين الجامعين لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف لإعداد المقترحات المعنية للنظر فيها من جانب المجلس.
	ه. دعوة البرنامجين الجامعين لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف لإعداد المقترحات المعنية للنظر فيها من جانب المجلس.

	المسائل التي تم تحديدها أثناء عملية الاستعراض الفني
	طول الوثائق
	34. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. تحديد الحد الأقصى لعدد صفحات مقترحات المشروعات/البرامج الجديدة أو المعاد تقديمها على النحو التالي:
	i.  خمسين صفحة لوثيقة تصور المشروع/البرنامج، بما في ذلك ملحقاتها؛
	ii. مائة صفحة لوثيقة المشروع المكتملة، ومائة صفحة لملحقاتها؛

	ب. الطلب من السكرتارية إبلاغ الإرشادات المتعلقة بحجم الوثائق لهيئات إدارة التنفيذ التابعة لصندوق التكيف.

	خطابات المصادقة
	35. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف قبول خطابات المصادقة المقدمة دعما لأحد المشروعات باعتبارها سارية لإعادة تقديمها للمشروع نفسه خلال الفترة الزمنية لثلاث دورات استعراض للمشروعات/البرامج، ب...
	مقترحات مكتملة
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة تنفيذ وطنية
	مقترحات صغيرة الحجم:


	36. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا "Kemitraan" على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يتيح المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية حول الإجراءات التدخلية التي سيتم تنفيذها إلى الدرجة التي يمكن عندها تحديد المخاطر ذات الصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف على نحو فاعل وشامل؛
	i.  يجب أن يتيح المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية حول الإجراءات التدخلية التي سيتم تنفيذها إلى الدرجة التي يمكن عندها تحديد المخاطر ذات الصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف على نحو فاعل وشامل؛
	i.  يجب أن يتيح المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية حول الإجراءات التدخلية التي سيتم تنفيذها إلى الدرجة التي يمكن عندها تحديد المخاطر ذات الصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف على نحو فاعل وشامل؛
	ii. يجب أن تتيح الجهة المقدمة للمقترح مزيدا من المعلومات عن التدابير المتوخاة لضمان استدامة نواتج المشروع التي قد تمكن من تكرار الإجراءات التدخلية المقترحة والتوسع في تنفيذها؛
	iii.  باعتباره أحد العوامل المهمة في تحديد بعض المخاطر الواردة في السياسة البيئية والاجتماعية، كتلك المتعلقة بالموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي، يجب أن يوضح المقترح التصور والأوضاع المتعلقة "بالأراضي الحرجة" التي سيتم تنفيذ بعض أنشطة المشروع عليها؛
	iv. يجب أن يشتمل المقترح على ترتيبات معززة لإدارة المشروع، وذلك بتحديد المؤسسات التي ستكون جزءا من اللجنة التوجيهية للمشروع، وضمان الاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة المباشرة في أثناء مرحلة تنفيذ المشروع؛
	v. يجب أن يشتمل المقترح على خطة بيئية واجتماعية ملائمة تستند إلى تحديد شامل للمخاطر وتقوم على الدلائل، والتقييم اللاحق للأثر؛ ويجب أن يحدد المقترح الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ تدابير الإدارة أو التخفيف، ويجب أن يتضمن بنودا للرصد والمتابعة؛
	vi. يجب أن يتسق المقترح اتساقا تاما مع إطار النتائج الخاص بالصندوق، بما في ذلك على الأقل أحد مؤشرات النتائج الأساسية من هذا الإطار؛

	ج. يُطلب من الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	مقترحات عادية:


	37.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود وحدة تنفيذ المشروعات البيئية التابعة لوزارة حماية الطبيعة في أرمينيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن توفر الجهة المقدمة للمقترح تكاليف التنفيذ بما لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الموازنة المطلوبة، وذلك قبل احتساب أتعاب هيئة إدارة التنفيذ؛
	ii. يجب أن يوضح المقترح ما إذا كان سيتم تركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في المباني العامة؛
	iii. يجب أن يوضح المقترح القيمة المضافة التي ستتحقق وفي أي المنتجات؛
	iv. يجب أن يوضح المقترح أسباب تعذر وصف بعض المنافع البيئية وتقديرها في مرحلة المقترح الكامل، وأن يقدم شرحا لأسباب استبعاد تحليل جدوى التكاليف المذكور فيه؛
	v. يجب أن يقدم المقترح الكامل تحليلا واضحا لفاعلية تكاليف المشروع؛
	vi. يجب أن تجري الجهة المقدمة للمقترح تحليلا ملائما للآثار أو المخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بإدارتها بما يتماشى مع السياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لدى صندوق التكيف، وأن توضح أيضا كيفية دمج...
	1.  إطار زمني واضح لتقييم الأثر البيئي؛
	2. مخاطر استخراج مياه الري وآثاره؛
	3. معلومات حول كيف يمكن أن تتعرض الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة بدرجة أكبر من غيرها لخطر الآثار البيئية السلبية؛
	4. المخاطر التي يبينها مبدأ السياسة البيئية والاجتماعية بشأن حقوق العمل الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر عمالة الأطفال وتحديد المخاطر ذات الصلة المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، كما يبينه مبدأ السياسة البيئية والاجتماعية بشأن التنوع البيولوجي؛
	5. معلومات لإثبات صحة المعلومات المقدمة عن التراث الثقافي؛


	ج. يُطلب من وحدة تنفيذ المشروعات البيئية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أرمينيا.

	38. 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 رد وحدة تنفيذ المشروعات البيئية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وحدة تنفيذ المشروعات البيئية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وحدة تنفيذ المشروعات البيئية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 1,435,100 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛
	ج.  الطلب من السكرتارية إبرام اتفاق مع وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بوصفها هيئة إدارة التنفيذ الوطنية للمشروع؛
	د. الطلب من وحدة تنفيذ المشروعات البيئية ضمان معالجة المسائل التالية في موعد أقصاه تاريخ تقديم أول تقرير عن أداء المشروع:
	i. يجب أن تقدم وحدة تنفيذ المشروعات البيئية خطة واضحة المعالم لإدارة النفايات تظهر مدى استدامة التدابير المقترحة لإدارة النفايات وملاءمتها للتعامل الآمن مع النفايات، من حيث كميتها وطبيعتها، التي سيقوم المشروع بتوليدها أو مناولتها أو جمعها، أو بدعم منه.


	39. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يقدم المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية وواضحة حول الإجراءات التدخلية المقترحة للسماح بتحديد المخاطر على نحو فاعل وشامل وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	i.  يجب أن يقدم المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية وواضحة حول الإجراءات التدخلية المقترحة للسماح بتحديد المخاطر على نحو فاعل وشامل وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	i.  يجب أن يقدم المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية وواضحة حول الإجراءات التدخلية المقترحة للسماح بتحديد المخاطر على نحو فاعل وشامل وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	ii. يجب أن تجري الجهة المقدمة للمقترح تحديدا شاملا للمخاطر يقوم على تقييم المخاطر ويستند إلى الدلائل، تماشيا مع السياسة البيئية والاجتماعية، ومن ثم تعد خطة ملائمة للإدارة البيئية والاجتماعية؛
	iii. يجب أن تجري الجهة المقدمة للمقترح مزيدا من التقييمات للمخاطر المثيرة للقلق الواردة في السياسة البيئية والاجتماعية، وتحديدا فيما يتعلق بالفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة من حيث حقوق الإنسان، وإمكانية الوصول والإنصاف، وبصورة أعم فيما يتعلق بخطر إعاد...
	iv. يجب أن يقدم المقترح تقييما للمساواة بين الجنسين، مصحوبا بمعلومات مصنفة حسب نوع الجنس؛

	ج.  الطلب من المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة الجمهورية الدومينيكية؛

	40. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يتيح المقترح معلومات ومواصفات فنية كافية حول الإجراءات التدخلية المقترحة التي سيتم تنفيذها إلى الدرجة التي يمكن عندها تحديد المخاطر ذات الصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف على نحو فاعل وشامل؛ ومن ثم يجب أن تنظر في إجراء عدة تقيي...
	ii.  يجب أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل مدى ملاءمة الإجراءات التدخلية المقترحة في إطار التصدي للمخاطر والتهديدات التي تشكلها سيناريوهات تغير المناخ؛
	ii.  يجب أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل مدى ملاءمة الإجراءات التدخلية المقترحة في إطار التصدي للمخاطر والتهديدات التي تشكلها سيناريوهات تغير المناخ؛
	ii.  يجب أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل مدى ملاءمة الإجراءات التدخلية المقترحة في إطار التصدي للمخاطر والتهديدات التي تشكلها سيناريوهات تغير المناخ؛
	iii. يجب أن يبين المقترح كيف ستكون مرافق البنية التحتية التي سيتم بناؤها ضمن البرنامج قادرة على تحمل آثار تغير المناخ؛
	iv. يجب أن يبين المقترح كيف سيستوفي المشروع والإجراءات التدخلية المتصلة به المعايير الفنية الوطنية ذات الصلة، تماشيا مع السياسة البيئية والاجتماعية؛
	v. يجب أن يوفر المقترح الدلائل على وجود عملية تشاورية شاملة مراعية للجنسين، تشمل جميع أصحاب المصلحة المباشرة وغير المباشرة للمشروع المقترح، ويجب أن يبين أنه قد تم أخذ نواتج العملية التشاورية بعين الاعتبار في تصميم الإجراءات التدخلية المقترحة؛
	vi. يجب أن يوضح المقترح التزام أنشطة المشروع بالسياسة البيئية والاجتماعية؛

	ج. يُطلب من الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛

	41. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يحدد المقترح "المستفيدين المباشرين" المستهدفين؛
	ii. يجب أن يقدم المقترح مبررا لنهج المشروعات الفرعية غير المحددة على نحو يتسق مع السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iii. يجب أن يدرج المقترح معلومات عن أنظمة الصيانة التي سيتم إنشاؤها لبيان كيفية صيانة الأصول/المعدات في الأجل الأطول؛
	iv. يجب أن يوضح المقترح كيفية ربط نشاط تمويل برامج الماجستير والدكتوراه بأهداف المشروع والهدف العام للإجراء التدخلي؛
	v. يجب أن يوضح المقترح إجراءات الحصول على شهادة الالتزام البيئي والمرحلة التي سيتم فيها تطبيقها، وما إذا كان مطلوبا الحصول على تصريح للمشروعات الفرعية غير المحددة فقط أو للمشروع بأكمله؛
	vi. يجب أن يحدد المقترح التدابير اللازمة لتفادي وقوع آثار على أنظمة المياه الجوفية؛
	vii. يجب أن يتيح المقترح تحديدا ملائما للمخاطر المتصلة بالشعوب الأصلية تماشيا مع المبدأ 7 من السياسة البيئية والاجتماعية؛

	ج. يُطلب من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة ناميبيا .
	مقترحات من هيئات إدارة تنفيذ متعددة الأطراف


	42. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يتيح المقترح مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراء التدخلي؛
	ii. يجب أن يتيح المقترح مزيدا من التفاصيل بشأن مدى الوفاء بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين لدى صندوق التكيف؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة تركمانستان.
	مقترحات التصورات
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة تنفيذ وطنية
	مقترحات صغيرة الحجم:



	43. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يتيح المقترح مبررات تكيف واضحة وأن يوضح ويبرر كذلك أسباب اختيار هذا النهج، وتدابير التكيف ومدى فاعليتها في وجه تغير المناخ في المستقبل، ومنطقة المشروع والمستفيدين المستهدفين؛
	ii. يجب أن يبين المقترح بمزيد من التفصيل والوضوح النواتج المتوقعة للمشروع ومنافعه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛
	ii. يجب أن يبين المقترح بمزيد من التفصيل والوضوح النواتج المتوقعة للمشروع ومنافعه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛
	ii. يجب أن يبين المقترح بمزيد من التفصيل والوضوح النواتج المتوقعة للمشروع ومنافعه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛

	ج. يُطلب من الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛

	44. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يوضح المقترح أيضا الآثار المباشرة لتغير المناخ على منطقة المشروع أو آثاره المتفاقمة على النظم الإيكولوجية لأشجار المنغروف والتآكل الساحلي وقابلية تأثر المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	i.  يجب أن يوضح المقترح أيضا الآثار المباشرة لتغير المناخ على منطقة المشروع أو آثاره المتفاقمة على النظم الإيكولوجية لأشجار المنغروف والتآكل الساحلي وقابلية تأثر المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	i.  يجب أن يوضح المقترح أيضا الآثار المباشرة لتغير المناخ على منطقة المشروع أو آثاره المتفاقمة على النظم الإيكولوجية لأشجار المنغروف والتآكل الساحلي وقابلية تأثر المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	ii. يجب أن يتيح المقترح مزيدا من التفاصيل والمبررات للأنشطة المقترحة وتصميمها وفاعلية تكاليفها؛
	iii. يجب أن يظهر المقترح منافع التكيف للنواتج المتوقعة للمشروع، وأن يقدم مزيدا من التفاصيل والوضوح حول تلك النواتج المتوقعة؛

	ج. يُطلب من الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛

	45. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يتيح المقترح مزيدا من المعلومات عن الأخطار والمخاطر المناخية، والفجوات القائمة في المعلومات الضرورية لتقييم تلك المخاطر، وعن الفجوات الخاصة التي سيسدها المشروع من حيث تقييم المخاطر، ويجب تعديل الموازنة الخاصة بهذا المكون حسب الحاجة؛
	i.  يجب أن يتيح المقترح مزيدا من المعلومات عن الأخطار والمخاطر المناخية، والفجوات القائمة في المعلومات الضرورية لتقييم تلك المخاطر، وعن الفجوات الخاصة التي سيسدها المشروع من حيث تقييم المخاطر، ويجب تعديل الموازنة الخاصة بهذا المكون حسب الحاجة؛
	i.  يجب أن يتيح المقترح مزيدا من المعلومات عن الأخطار والمخاطر المناخية، والفجوات القائمة في المعلومات الضرورية لتقييم تلك المخاطر، وعن الفجوات الخاصة التي سيسدها المشروع من حيث تقييم المخاطر، ويجب تعديل الموازنة الخاصة بهذا المكون حسب الحاجة؛
	ii.  يجب أن يعيد المقترح هيكلة مبررات المشروع كي يتيح قدرا أكبر من التفاصيل عن الأنشطة المقترحة، وكيف سيتم تنفيذها، ومسوغا منطقيا واضحا عن كيف ستؤدي إلى خفض المخاطر المناخية المذكورة؛
	ii.  يجب أن يعيد المقترح هيكلة مبررات المشروع كي يتيح قدرا أكبر من التفاصيل عن الأنشطة المقترحة، وكيف سيتم تنفيذها، ومسوغا منطقيا واضحا عن كيف ستؤدي إلى خفض المخاطر المناخية المذكورة؛
	ii.  يجب أن يعيد المقترح هيكلة مبررات المشروع كي يتيح قدرا أكبر من التفاصيل عن الأنشطة المقترحة، وكيف سيتم تنفيذها، ومسوغا منطقيا واضحا عن كيف ستؤدي إلى خفض المخاطر المناخية المذكورة؛
	iii.  يجب أن يبين المقترح بصورة أفضل فاعلية تكاليف الأنشطة المقترحة، وكذلك النواتج والنتائج الملموسة المتوقعة على أرض الواقع، والمستفيدين منها؛
	iii.  يجب أن يبين المقترح بصورة أفضل فاعلية تكاليف الأنشطة المقترحة، وكذلك النواتج والنتائج الملموسة المتوقعة على أرض الواقع، والمستفيدين منها؛
	iii.  يجب أن يبين المقترح بصورة أفضل فاعلية تكاليف الأنشطة المقترحة، وكذلك النواتج والنتائج الملموسة المتوقعة على أرض الواقع، والمستفيدين منها؛
	iv. يجب أن يحسن المقترح كذلك تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية المصاحبة للمشروع، وأن يحدد سبل معالجتها؛

	ج.  يُطلب من الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة في إندونيسيا نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛

	46. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الشراكة من أجل إصلاح الحوكمة في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يشتمل المقترح على مبررات تكيف أكثر وضوحا تحدد الآثار الناشئة عن تغير المناخ التي يهدف المشروع إلى معالجتها؛
	ii. يجب أن يتضمن المقترح وثيقة منقحة للمشروع وفقا للملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض؛
	iii. يجب أن تبرر الجهة المقدمة للمقترح بشكل كامل فاعلية تكلفة نهج المشروع المقترح ومدى التزامه بالسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iv.  يجب أن يتضمن المقترح تحليلا أوضح وأوفى للمشروعات الأخرى بالمنطقة، والتدابير الخاصة باستدامة المشروع؛
	iv.  يجب أن يتضمن المقترح تحليلا أوضح وأوفى للمشروعات الأخرى بالمنطقة، والتدابير الخاصة باستدامة المشروع؛
	iv.  يجب أن يتضمن المقترح تحليلا أوضح وأوفى للمشروعات الأخرى بالمنطقة، والتدابير الخاصة باستدامة المشروع؛

	ج.  يُطلب من الشراكة من أجل إصلاح نظم الحوكمة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.

	47. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يتيح المقترح مزيدا من التفاصيل حول فاعلية تكاليف المشروع ومبررات كامل تكلفة التكيف؛
	ii.  يجب أن يقدم المقترح تفاصيل إضافية حول الفحص البيئي والاجتماعي، وكذلك شرحا عن الخطة المتعلقة بالتوافق التام مع السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق خلال إعداد مقترح وثيقة المشروع المكتملة؛
	ii.  يجب أن يقدم المقترح تفاصيل إضافية حول الفحص البيئي والاجتماعي، وكذلك شرحا عن الخطة المتعلقة بالتوافق التام مع السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق خلال إعداد مقترح وثيقة المشروع المكتملة؛
	ii.  يجب أن يقدم المقترح تفاصيل إضافية حول الفحص البيئي والاجتماعي، وكذلك شرحا عن الخطة المتعلقة بالتوافق التام مع السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق خلال إعداد مقترح وثيقة المشروع المكتملة؛

	ج. يُطلب من الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بوتان.
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة تنفيذ إقليمية
	مقترحات عادية:


	48.  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 ردود أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية إبلاغ أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية إبلاغ أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية إبلاغ أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يكوم مقترح وثيقة المشروع الكاملة أكثر تحديدا فيما يتعلق بتدابير التكيف التي سيتم تنفيذها، وتأثيرات الإجراءات التدخلية؛
	i.  يجب أن يكوم مقترح وثيقة المشروع الكاملة أكثر تحديدا فيما يتعلق بتدابير التكيف التي سيتم تنفيذها، وتأثيرات الإجراءات التدخلية؛
	i.  يجب أن يكوم مقترح وثيقة المشروع الكاملة أكثر تحديدا فيما يتعلق بتدابير التكيف التي سيتم تنفيذها، وتأثيرات الإجراءات التدخلية؛
	ii. يجب أن يتيح المقترح وصفا للمتطلبات الخاصة بأنشطة المشروع، وكيف سيتوافق المشروع مع المعايير الفنية الوطنية، وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iii.  يجب أن يحدد المقترح تحديدا واضحا الروابط وأوجه التآزر مع جميع المشروعات والبرامج ذات الصلة التي يحتمل أن تكون متداخلة؛
	iii.  يجب أن يحدد المقترح تحديدا واضحا الروابط وأوجه التآزر مع جميع المشروعات والبرامج ذات الصلة التي يحتمل أن تكون متداخلة؛
	iii.  يجب أن يحدد المقترح تحديدا واضحا الروابط وأوجه التآزر مع جميع المشروعات والبرامج ذات الصلة التي يحتمل أن تكون متداخلة؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح دلائل على وجود عملية تشاورية شاملة مراعية للجنسين، تشمل جميع أصحاب المصلحة المباشرة وغير المباشرة للمشروع المقترح، ويجب أن يبين أنه قد تم أخذ نواتج العملية التشاورية بعين الاعتبار في تصميم الإجراءات التدخلية المقترحة؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح دلائل على وجود عملية تشاورية شاملة مراعية للجنسين، تشمل جميع أصحاب المصلحة المباشرة وغير المباشرة للمشروع المقترح، ويجب أن يبين أنه قد تم أخذ نواتج العملية التشاورية بعين الاعتبار في تصميم الإجراءات التدخلية المقترحة؛
	iv. يجب أن يقدم المقترح دلائل على وجود عملية تشاورية شاملة مراعية للجنسين، تشمل جميع أصحاب المصلحة المباشرة وغير المباشرة للمشروع المقترح، ويجب أن يبين أنه قد تم أخذ نواتج العملية التشاورية بعين الاعتبار في تصميم الإجراءات التدخلية المقترحة؛
	v. يجب أن يعد المقترح خطة للإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك عملية واضحة لتحديد السياسة البيئية والاجتماعية أثناء تنفيذ المشروع؛ وبذل الجهود لتحديد المخاطر ذات الصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية؛ وأية تدابير لاحقة أخرى للإجراءات الوقائية التي يمك...

	ج. يُطلب من أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة كيريباتي؛
	د. تشجيع حكومة كيريباتي، من خلال أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة كيريباتي، من خلال أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة كيريباتي، من خلال أمانة البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	مقترحات من هيئات إدارة تنفيذ متعددة الأطراف
	مقترحات عادية:


	49. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية إحاطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقرار المجلس بموجب إشعار بذلك؛
	ج.  الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ينقل قرار المجلس إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وذلك على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب)؛
	ج.  الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ينقل قرار المجلس إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وذلك على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب)؛
	ج.  الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ينقل قرار المجلس إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وذلك على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب)؛
	د. تشجيع حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحيث يتناول هذا المقترح الملاحظات التي وردت في وثيقة الاستعراض المرفقة مع الإشعار الخاص بقرار المجلس.

	50. 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 الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يقدم مقترح المشروع الكامل إشارة مرجعية للدراسات المشار إليها في الوثيقة؛
	ii. يجب أن يتناول مقترح المشروع الكامل بتوسع أوجه التكامل مع، والتعلم من، المشروع المعنون "تقوية أنظمة المعلومات المناخية والإنذار المبكر في أفريقيا من أجل تعزيز التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتكيف معه - ملاوي" الذي مول إعدادها صندوق...

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

	51. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يوضح مقترح وثيقة التصور ما إذا كان المشروع يتيح إجراء تخطيط مكاني فعلي في المدينتين أو إعداد إستراتيجية للتخطيط المكاني؛
	ii.  يجب أن يدعم مقترح وثيقة التصور أيضا الروابط القائمة بين الأنشطة المقترحة وأوجه الضعف المستهدفة، وأن يتيح رابطا واضحا بين المكونات والمخرجات المقترحة؛
	iii.  يجب أن يبين مقترح وثيقة التصور دلائل على تأثير السدود المقترحة على التحكم في الفيضانات عند المصب، ويبرز آثارها المحتملة على قضايا منها - على سبيل المثال لا الحصر - التنوع البيولوجي وإعادة التوطين؛
	iii.  يجب أن يبين مقترح وثيقة التصور دلائل على تأثير السدود المقترحة على التحكم في الفيضانات عند المصب، ويبرز آثارها المحتملة على قضايا منها - على سبيل المثال لا الحصر - التنوع البيولوجي وإعادة التوطين؛
	iii.  يجب أن يبين مقترح وثيقة التصور دلائل على تأثير السدود المقترحة على التحكم في الفيضانات عند المصب، ويبرز آثارها المحتملة على قضايا منها - على سبيل المثال لا الحصر - التنوع البيولوجي وإعادة التوطين؛
	iv. يجب أن يوضح مقترح وثيقة التصور ما إذا كانت هناك أية تدابير تكميلية للحد من تلوث المياه الجوفية؛
	v. يجب أن يبين مقترح وثيقة التصور بوضوح كيف ستكمل أنشطة زيادة الوعي المتصلة بإدارة النفايات المبادرات الجارية بشأن إدارة النفايات لضمان استدامة الإجراءات التدخلية؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة باكستان؛

	52. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يبين مقترح وثيقة التصور أن تقييمات البيئية والاجتماعية تستند إلى الدلائل وتتناسب مع الإجراءات التدخلية المقترحة؛
	ii. يجب أن يشتمل مقترح وثيقة التصور على تصنيف لفئة المشروع يقوم على التقييم الأولي للمخاطر، ويتماشى مع السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iii. يجب أن يوضح مقترح وثيقة التصور الجوانب التالية ذات الصلة بالنشاط المركز على إعادة تجديد موارد المياه الجوفية في إطار المكون 1: تحديد مستخدمي المياه الجوفية المستهدفين؛ وتحديد التدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتحسين خزان المياه المحلي الموجود حاليا؛ ...
	iii. يجب أن يوضح مقترح وثيقة التصور الجوانب التالية ذات الصلة بالنشاط المركز على إعادة تجديد موارد المياه الجوفية في إطار المكون 1: تحديد مستخدمي المياه الجوفية المستهدفين؛ وتحديد التدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتحسين خزان المياه المحلي الموجود حاليا؛ ...
	iii. يجب أن يوضح مقترح وثيقة التصور الجوانب التالية ذات الصلة بالنشاط المركز على إعادة تجديد موارد المياه الجوفية في إطار المكون 1: تحديد مستخدمي المياه الجوفية المستهدفين؛ وتحديد التدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتحسين خزان المياه المحلي الموجود حاليا؛ ...
	iv. يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح تفاصيل إضافية لتبرير مسوغات الأنشطة المختارة على أساس التكلفة؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة السودان؛

	53.  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 ردود البنك الأفريقي للتنمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن المسائل التالية:
	i. يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا تفصيليا عن بدائل التدابير المقترحة لتقييم فاعلية التكلفة؛
	i. يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا تفصيليا عن بدائل التدابير المقترحة لتقييم فاعلية التكلفة؛
	i. يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا تفصيليا عن بدائل التدابير المقترحة لتقييم فاعلية التكلفة؛
	ii.  يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة تقييما تفصيليا عن المخاطر البيئية والاجتماعية وتقييما عن مسائل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك: وصف كامل لتدابير الحد من المخاطر؛ ويجب تقديم وصف كامل وخطة لكيفية تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية و...
	ii.  يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة تقييما تفصيليا عن المخاطر البيئية والاجتماعية وتقييما عن مسائل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك: وصف كامل لتدابير الحد من المخاطر؛ ويجب تقديم وصف كامل وخطة لكيفية تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية و...
	ii.  يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة تقييما تفصيليا عن المخاطر البيئية والاجتماعية وتقييما عن مسائل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك: وصف كامل لتدابير الحد من المخاطر؛ ويجب تقديم وصف كامل وخطة لكيفية تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية و...
	iii. يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا تفصيليا عن استدامة المشروع؛

	ج.  يُطلب من البنك الأفريقي للتنمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أوغندا؛
	د.  تشجيع حكومة أوغندا، من خلال البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومة أوغندا، من خلال البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومة أوغندا، من خلال البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	54.  بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يوضح المقترح استدامة الأسلوب المقترح لاستخراج المياه الجوفية؛
	ii. يجب أن يضمن المقترح تقوية تدابير الحد من الآثار البيئية؛

	ج. يُطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة زمبابوي.
	مقترحات مكتملة
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة تنفيذ متعددة الأطراف



	55.  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 المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 7,920,000 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛
	ج.  الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بصفتها هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.

	56. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 10 ملايين دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	ج.  الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	ج.  الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	ج.  الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.

	57. 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 ردود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا لتدابير التكيف الملموسة التي سيتم تنفيذها في إطار المكون 3-2؛
	i.  يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا لتدابير التكيف الملموسة التي سيتم تنفيذها في إطار المكون 3-2؛
	i.  يجب أن يقدم مقترح وثيقة المشروع المكتملة وصفا لتدابير التكيف الملموسة التي سيتم تنفيذها في إطار المكون 3-2؛
	ii. يجب أن يحدد مقترح وثيقة المشروع المكتملة كيف سيستوفي المعايير الفنية الوطنية ذات الصلة حسب الاقتضاء تماشيا مع السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف؛
	iii. في حالة عدم تحديد تدابير التكيف الملموسة الواجب تنفيذها في إطار المكون 3-2 بشكل تام في المقترح المكتمل، يجب أن يتضمن المقترح تبريرا لذلك، فضلا عن خطة للإدارة البيئية والاجتماعية تصف المخاطر ذات الصلة بالسياسة البيئية والاجتماعية وتدابير الإجراءات...

	ج.  الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 79,974دولارا؛
	د. الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو؛
	د. الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات شيلي وكولومبيا وبيرو؛
	د. الطلب 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 مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	مقترحات التصورات المسبقة
	مقترحات مقدمة من هيئات إدارة تنفيذ متعددة الأطراف



	58. 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 ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	i.  يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع تقييما أكثر عمقا لأوضاع الضعف وقابلية التأثر لدى الأحياء والفئات المعرضة للمعاناة المعنية.
	i.  يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع تقييما أكثر عمقا لأوضاع الضعف وقابلية التأثر لدى الأحياء والفئات المعرضة للمعاناة المعنية.
	i.  يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع تقييما أكثر عمقا لأوضاع الضعف وقابلية التأثر لدى الأحياء والفئات المعرضة للمعاناة المعنية.
	ii. يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع تحليلا لفاعلية تكاليفه في جميع أنشطته؛
	iii. يجب أن توفر وثيقة تصور المشروع معلومات عن اعتبارات المساواة بين الجنسين لمختلف الأنشطة، بما في ذلك عن إشراك المرأة في ورش العمل المخططة على المستوى الإقليمي وفيما بين البلديات؛
	iii. يجب أن توفر وثيقة تصور المشروع معلومات عن اعتبارات المساواة بين الجنسين لمختلف الأنشطة، بما في ذلك عن إشراك المرأة في ورش العمل المخططة على المستوى الإقليمي وفيما بين البلديات؛
	iii. يجب أن توفر وثيقة تصور المشروع معلومات عن اعتبارات المساواة بين الجنسين لمختلف الأنشطة، بما في ذلك عن إشراك المرأة في ورش العمل المخططة على المستوى الإقليمي وفيما بين البلديات؛
	iv. يجب أن تقدم وثيقة تصور المشروع مزيدا من المعلومات عن كيف سيعود المشروع بالنفع على النساء وفئات السكان الأكثر عرضة للمعاناة؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات الأرجنتين والبرازيل وباراغواي؛
	ه. تشجيع حكومات الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	59. 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 ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن توضح وثيقة تصور المشروع ما إذا كان المشروع يهدف إلى إضافة عناصر إضافية إلى الاتفاق الحالي بين البلدين؛ ويجب أيضا أن تتيح تفاصيل عن استدامة المجلس الاستشاري الإقليمي من خلال الدعم من قوانين الموازنة الوطنية من الوزارات التنفيذية ذات الصلة؛
	ii. يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع وصفا مرجعيا موسعا، بما في ذلك مسح للاستثمارات المخططة والجارية للمؤسسات المالية الدولية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	iii. يجب أن تنظر وثيقة تصور المشروع في إدراج إستراتيجيات تضمن استدامة فرص العمل للمرأة والشباب في إطار أنشطة المشروع المخططة؛
	iv. يجب أن تتضمن وثيقة تصور المشروع شرحا لكيف يعتزم المشروع تأمين الملكية وزيادة في مستوى التمويل على المستوى الوطني لأنشطة المشروع المقترحة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، والقضاء على ما خلفته تلك الكوارث من آثار؛
	v. يجب أن تبحث وثيقة تصور المشروع الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للتكنولوجيات المقترحة؛

	ج.  يُطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي أرمينيا وجورجيا؛
	د.  تشجيع حكومتي أرمينيا وجورجيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	60. 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 ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن المسائل التالية:
	i.  يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع شرحا منطقيا للنطاق المختار للأسباب الموجبة للتكيف مع تغير المناخ؛ ويجب كذلك بيان فاعلية التكلفة من وجهة نظر الاستدامة؛
	i.  يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع شرحا منطقيا للنطاق المختار للأسباب الموجبة للتكيف مع تغير المناخ؛ ويجب كذلك بيان فاعلية التكلفة من وجهة نظر الاستدامة؛
	i.  يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع شرحا منطقيا للنطاق المختار للأسباب الموجبة للتكيف مع تغير المناخ؛ ويجب كذلك بيان فاعلية التكلفة من وجهة نظر الاستدامة؛
	ii.  يجب أن تأخذ وثيقة تصور المشروع بعين الاعتبار مخرجات عمليات التشاور مع المؤسسات والهيئات الوطنية العاملة مع المعاقين، وإشراكهم في أنشطة المشروع؛
	ii.  يجب أن تأخذ وثيقة تصور المشروع بعين الاعتبار مخرجات عمليات التشاور مع المؤسسات والهيئات الوطنية العاملة مع المعاقين، وإشراكهم في أنشطة المشروع؛
	ii.  يجب أن تأخذ وثيقة تصور المشروع بعين الاعتبار مخرجات عمليات التشاور مع المؤسسات والهيئات الوطنية العاملة مع المعاقين، وإشراكهم في أنشطة المشروع؛
	iii. يجب أن تشتمل وثيقة تصور المشروع على إشراك المؤسسات الوطنية باعتبارها هيئات منفذة، وعلى الحد من الدور التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقط فيما يتعلق بالخدمات الضرورية. يجب تبرير المقترح الخاص بدور تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بط...

	ج.  الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات كمبوديا ونيبال والفلبين وتايلند؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات كمبوديا ونيبال والفلبين وتايلند؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات كمبوديا ونيبال والفلبين وتايلند؛
	ه. تشجيع حكومات كمبوديا ونيبال والفلبين وتايلند، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديم وثيقة تصور لمشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	61. 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 ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية إحاطة برنامج الأغذية العالمي علما بقرار المجلس بموجب إشعار بذلك؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الطلب من برنامج الأغذية العالمي أن ينقل قرار المجلس إلى حكومتي السلفادور وهندوراس كما ورد في الفقرة (أ) أعلاه؛
	ه. تشجيع حكومتي السلفادور وهندوراس على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة من خلال برنامج الأغذية العالمي بحيث يتناول هذا المقترح الملاحظات التي وردت في وثيقة الاستعراض المرفقة مع الإشعار الخاص بقرار المجلس.

	62. بعد النظر في تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	i. يجب أن تتيح وثيقة تصور المشروع تفاصيل كافية عن كل من مكونات المشروع، مع التأكيد بشكل خاص على تدابير التكيف الملموسة التي يتعين اتخاذها للتصدي للمشاكل التي تم تحديدها؛
	ii. يجب أن تنظر وثيقة تصور المشروع في اعتماد نهج شامل يمكن تنفيذه، مثلا عن طريق تهيئة البيئة المناسبة؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي الأردن ولبنان؛
	د. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي الأردن ولبنان؛
	د. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي الأردن ولبنان؛
	ه. تشجيع حكومتي الأردن ولبنان، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	البند رقم 8 على جدول الأعمال: تقرير عن الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	63.  قدمت السيدة توف زيترستروم-غولدمان (السويد، البلدان المدرجة في المرفق الأول)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AFB/EFC.23/7).
	64.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، اتخذ المجلس بعد ذلك القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الثالث والعشرين.
	65. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. الموافقة على تقرير الأداء السنوي للسنة المالية 2018 كما ورد في الوثيقة (AFB/EFC.23/3)؛
	ب. الطلب من السكرتارية أن تعد ما يلي، للنظر فيها من جانب لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الرابع والعشرين:
	i.  استعراضا لإطار النتائج الاستراتيجية لصندوق التكيف وإطار الفاعلية والكفاءة على مستوى الصندوق، اللذين وافق عليهما المجلس في قراره (B.10/13) وذلك كي يعكس التقدم الذي أحرزه صندوق التكيف؛
	i.  استعراضا لإطار النتائج الاستراتيجية لصندوق التكيف وإطار الفاعلية والكفاءة على مستوى الصندوق، اللذين وافق عليهما المجلس في قراره (B.10/13) وذلك كي يعكس التقدم الذي أحرزه صندوق التكيف؛
	i.  استعراضا لإطار النتائج الاستراتيجية لصندوق التكيف وإطار الفاعلية والكفاءة على مستوى الصندوق، اللذين وافق عليهما المجلس في قراره (B.10/13) وذلك كي يعكس التقدم الذي أحرزه صندوق التكيف؛
	ii.  تقريرا مصحوبا بتحليل لأسباب التأخير في بدء المشروع، وذلك بناء على المعلومات الواردة من هيئات إدارة التنفيذ، فيما يتعلق بالحالات المدرجة في الوثيقة (AFB/EFC.23/3)، الجدول 5؛
	iii. عرضا عاما للممارسات التي تتبعها الصناديق المناخية الأخرى حول كيفية معالجة حالات التأخير بالمشروعات.


	66.  قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. الموافقة على "الأمثلة المنقحة للمستندات المؤيدة" المتصلة بمعايير "إطار الرقابة الداخلية"، و"المشتريات"، و"سياسات وإطار للتعامل مع سوء الإدارة المالية" في نموذج طلب الاعتماد على النحو المبين في المرفق 2 من الوثيقة (AFB/EFC.23/4):
	i.  السياسات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب؛
	ii.  نظام الفحص الذي يوثق جميع الأفراد و/أو المنظمات قبل أن تحول هيئة إدارة التنفيذ الأموال إليهم؛
	iii.  عملية اتخاذ القرار التي تتبعها الهيئة المعنية عندما تحدد المخاطر المتصلة بأي من الأفراد و/أو المنظمات ذات الصلة؛
	iii.  عملية اتخاذ القرار التي تتبعها الهيئة المعنية عندما تحدد المخاطر المتصلة بأي من الأفراد و/أو المنظمات ذات الصلة؛
	iii.  عملية اتخاذ القرار التي تتبعها الهيئة المعنية عندما تحدد المخاطر المتصلة بأي من الأفراد و/أو المنظمات ذات الصلة؛

	ب.  الموافقة على النموذج المنقح لطلب الاعتماد كما ورد في المرفق 2 من الوثيقة (AFB/EFC.23/4)؛
	ج.  الطلب من السكرتارية أن تحدث بيانات الوثائق التالية كي تعكس ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه:
	i.  نموذج طلب إعادة الاعتماد؛
	ii.  نموذج إجراءات إعادة الاعتماد السريعة
	iii.  نموذج إجراءات الاعتماد السريعة؛
	iv. معايير إدارة المخاطر المالية والتعاقدية التي يجب أن تفي بها هيئات إدارة التنفيذ (المرفق 2 بسياسات وإرشادات العمليات).


	67. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها فيما يتعلق بالآثار المحتملة لإعادة تنظيم هيئة إدارة التنفيذ الوطنية بخصوص تنفيذ المشروعات واعتمادها و/أو إعادة اعتمادها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف الطلب من السكرتارية، بالتعاون مع...
	البند رقم 9 على جدول الأعمال: تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل

	68.  في معرض تقديمها للبند الفرعي الخاص بمنح التعلّم، ذكّرت ممثلة السكرتارية أن المجلس قد اعتمد الإستراتيجية متوسطة الأجل في اجتماعه الثلاثين، كما وافق في اجتماعه الحادي والثلاثين على خطة تنفيذ لهذه الإستراتيجية، وطلب من السكرتارية تسهيل تنفيذ الخطة خ...
	68.  في معرض تقديمها للبند الفرعي الخاص بمنح التعلّم، ذكّرت ممثلة السكرتارية أن المجلس قد اعتمد الإستراتيجية متوسطة الأجل في اجتماعه الثلاثين، كما وافق في اجتماعه الحادي والثلاثين على خطة تنفيذ لهذه الإستراتيجية، وطلب من السكرتارية تسهيل تنفيذ الخطة خ...
	68.  في معرض تقديمها للبند الفرعي الخاص بمنح التعلّم، ذكّرت ممثلة السكرتارية أن المجلس قد اعتمد الإستراتيجية متوسطة الأجل في اجتماعه الثلاثين، كما وافق في اجتماعه الحادي والثلاثين على خطة تنفيذ لهذه الإستراتيجية، وطلب من السكرتارية تسهيل تنفيذ الخطة خ...
	69. ثم عرضت ممثلة أخرى للسكرتارية البند الفرعي الخاص بمنح التوسع في المشروعات، وعرض سمات المنحة، بما في ذلك معايير استعراض المشروعات، ونموذج طلب الحصول على المنح (AFB/B.32/10).
	70.  وتلت ذلك مناقشة أثار خلالها البعض مخاوف بشأن زيادة عبء العمل الواقع على كاهل لجنة استعراض المشروعات والبرامج. واقترح البعض مرة أخرى تخويل مدير السكرتارية سلطة اتخاذ القرارات بشأن تمويل المنح بمقدار معين. وردا على ذلك، قال مدير السكرتارية إنه قد ي...
	71. وتطرق أحد ممثلي السكرتارية إلى تعليق يتعلق بتفادي التداخل مع المنظمات الأخرى التي تقدم تمويلا لإعداد وثائق المشروعات، مشيرا إلى أنه من خلال برنامج الاستعداد التابع للصندوق، فإن السكرتارية تجري بالفعل مناقشات مع هيئات أخرى من هذا القبيل حول كيفية ت...
	72. بعد النظر في النهج المقترح، وإجراءات تقديم الطلبات، ومعايير الاستعراض والسمات المتعلقة بمنح التعلّم على النحو الوارد في الوثيقة (AFB/B.32/9)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  إتاحة منح التعلّم لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية خلال الفترة بين السنتين الماليتين 2019 و 2023، بحد أقصى قدره 400 ألف دولار سنويا في شكل تحويلات مباشرة من موارد الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف؛
	ب. عدم إدراج منح التعلّم ضمن السقف المحدد للبلد الوحد الذي وافق عليه المجلس في القرار رقم (B.13/23)؛
	ج. الموافقة على:
	i.  السمات وترتيبات التنفيذ الخاصة بمنح التعلّم كما وردت في الوثيقة (AFB/B.32/9)؛
	ii. نموذج الطلب ومعايير الاستعراض ونموذج الاستعراض الخاصة بمنح التعلّم كما وردت في المرافق 2 و 3 و 4 من الوثيقة (AFB/B.32/9)؛

	د.  الطلب من السكرتارية إصدار دعوة لتقديم المقترحات وفقا للإطار الزمني المؤقت المبين في المرفق 1 بالوثيقة (AFB/B.31/5/Rev.1) والموازنة عملا بالبند (أ) أعلاه؛
	ه.  الطلب من السكرتارية أن تقوم بإعداد وعرض ما يلي على المجلس في اجتماعه الثالث والثلاثين:
	i.  اتفاق قانوني موحد لمنح التعلّم؛
	ii.  نماذج الإخطار الخاصة ببدء المشروعات وإتمامها لمنح التعلّم؛
	iii.  نماذج الإفادة عن المتابعة والتقييم لمنح التعلّم؛
	iv.  إطار النتائج الخاص بمنح التعلّم؛

	و. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التابعة للمجلس استعراض مقترحات منح التعلّم وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس تماشيا مع إجراءات الموافقة على المنح الأخرى التي يعتمدها المجلس؛
	و. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التابعة للمجلس استعراض مقترحات منح التعلّم وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس تماشيا مع إجراءات الموافقة على المنح الأخرى التي يعتمدها المجلس؛
	و. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التابعة للمجلس استعراض مقترحات منح التعلّم وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس تماشيا مع إجراءات الموافقة على المنح الأخرى التي يعتمدها المجلس؛
	ز.  الطلب من السكرتارية إفادة المجلس سنويا عن التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتعلق بمنح التعلّم من خلال تقرير الأداء السنوي؛
	ز.  الطلب من السكرتارية إفادة المجلس سنويا عن التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتعلق بمنح التعلّم من خلال تقرير الأداء السنوي؛
	ز.  الطلب من السكرتارية إفادة المجلس سنويا عن التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتعلق بمنح التعلّم من خلال تقرير الأداء السنوي؛
	ح. الطلب من السكرتارية أن تعرض على لجنة استعراض المشروعات والبرامج للنظر فيها في اجتماعها الخامس والعشرين تحليلا عن دورة استعراض المشروعات فيما يتعلق بمنح التعلّم، مع الخيارات الممكنة.

	73. بعد النظر في النهج المقترح، وإجراءات تقديم الطلبات، ومعايير الاستعراض والسمات المتعلقة بمنح التوسع في المشروعات على النحو الوارد في الوثيقة (AFB/B.32/10)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	73. بعد النظر في النهج المقترح، وإجراءات تقديم الطلبات، ومعايير الاستعراض والسمات المتعلقة بمنح التوسع في المشروعات على النحو الوارد في الوثيقة (AFB/B.32/10)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	73. بعد النظر في النهج المقترح، وإجراءات تقديم الطلبات، ومعايير الاستعراض والسمات المتعلقة بمنح التوسع في المشروعات على النحو الوارد في الوثيقة (AFB/B.32/10)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  إتاحة منح التوسع في المشروعات لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية خلال الفترة بين السنتين الماليتين 2019 و 2023، بحد أقصى قدره 200 ألف دولار سنويا في شكل تحويلات مباشرة من موارد الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف؛
	ب. عدم إدراج منح التوسع في المشروعات ضمن السقف المحدد للبلد الوحد الذي وافق عليه المجلس في القرار رقم (B.13/23)؛
	ج.  الموافقة على:
	i.  السمات وترتيبات التنفيذ الخاصة بمنح التوسع في المشروعات كما وردت في الوثيقة (AFB/B.32/10)؛
	i.  السمات وترتيبات التنفيذ الخاصة بمنح التوسع في المشروعات كما وردت في الوثيقة (AFB/B.32/10)؛
	i.  السمات وترتيبات التنفيذ الخاصة بمنح التوسع في المشروعات كما وردت في الوثيقة (AFB/B.32/10)؛
	ii.  نموذج الطلب ومعايير الاستعراض ونموذج الاستعراض الخاصة بمنح التوسع في المشروعات كما وردت في المرافق 1و 2 و 3 من الوثيقة (AFB/B.32/10)؛

	د.  الطلب من السكرتارية إصدار دعوة لتقديم المقترحات لمنح التوسع في المشروعات وفقا للإطار الزمني المؤقت المبين في المرفق 1 للوثيقة (AFB/B.31/5/Rev.1) والموازنة عملا بالبند (أ) أعلاه؛
	د.  الطلب من السكرتارية إصدار دعوة لتقديم المقترحات لمنح التوسع في المشروعات وفقا للإطار الزمني المؤقت المبين في المرفق 1 للوثيقة (AFB/B.31/5/Rev.1) والموازنة عملا بالبند (أ) أعلاه؛
	د.  الطلب من السكرتارية إصدار دعوة لتقديم المقترحات لمنح التوسع في المشروعات وفقا للإطار الزمني المؤقت المبين في المرفق 1 للوثيقة (AFB/B.31/5/Rev.1) والموازنة عملا بالبند (أ) أعلاه؛
	ه.  أن تقوم السكرتارية بإعداد وعرض ما يلي على المجلس في اجتماعه الثالث والثلاثين:
	i.  اتفاق قانوني موحد لمنح التوسع في المشروعات؛
	ii.  نماذج الإخطار الخاصة ببدء المشروعات وإتمامها لمنح التوسع في المشروعات؛
	iii.  نماذج المتابعة والتقييم لمنح التوسع في المشروعات؛
	iv.  إطار النتائج الخاص بمنح التوسع في المشروعات؛

	و.  الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التابعة للمجلس استعراض مقترحات منح التوسع في المشروعات وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس تماشيا مع إجراءات الموافقة على منح الاستعداد التي وافق عليها المجلس؛
	و.  الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التابعة للمجلس استعراض مقترحات منح التوسع في المشروعات وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس تماشيا مع إجراءات الموافقة على منح الاستعداد التي وافق عليها المجلس؛
	و.  الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج التابعة للمجلس استعراض مقترحات منح التوسع في المشروعات وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس تماشيا مع إجراءات الموافقة على منح الاستعداد التي وافق عليها المجلس؛
	ز. الطلب من السكرتارية إفادة المجلس سنويا عن التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتعلق بمنح التوسع في المشروعات من خلال تقرير الأداء السنوي؛
	ز. الطلب من السكرتارية إفادة المجلس سنويا عن التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتعلق بمنح التوسع في المشروعات من خلال تقرير الأداء السنوي؛
	ز. الطلب من السكرتارية إفادة المجلس سنويا عن التقدم المحرز في التنفيذ فيما يتعلق بمنح التوسع في المشروعات من خلال تقرير الأداء السنوي؛
	ح. الطلب من السكرتارية أن تعرض على لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها الخامس والعشرين تحليلا عن دورة استعراض المشروعات فيما يتعلق بمنح التوسع في المشروعات، مع الخيارات الممكنة، للنظر فيها.
	البند رقم 10 على جدول الأعمال: تقرير مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد

	74.  عرض مدير السكرتارية على مجلس إدارة الصندوق آخر المستجدات عن الجهود الجديدة لتعبئة التبرعات، حيث بدا بإبراز المعلومات الواردة في الوثيقتين (AFB/B.32/Inf.7) و (AFB/B.32/Inf.9) عن تلقي المساهمات من المصادر الخاصة، بما في ذلك الترتيب الجديد مع مؤسسة ...
	75. وأبلغ أحد أعضاء مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد المجلس عن اجتماع المجموعة الذي عُقد في اليوم السابق. وقد تركزت المناقشة بصورة رئيسية على القرار (B.31-32/27)، وبشكل أكثر تحديدا على الفقرة (ه) من القرار، حيث طلب المجلس من السكرتارية استعراض أية ...
	76. خلال مناقشة هذه المسألة، برزت الحاجة للحفاظ على سمعة الصندوق. وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك إلا فرص قليلة لتلقي الأموال والتبرعات من المانحين بخلاف الحكومات حتى الآن، فمن المهم ضمان الشفافية عند اختيار المانحين، وتطبيق إجراء حتى يتسنى اغتنام الفرص...
	77. في أعقاب المناقشة المتعلقة بالقرار (B.31-32/27) وتسليما بضرورة توثيق الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتلقي المساهمات من المصادر كبديل عن التمويل الحكومي، كالمؤسسات والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية والأفراد وشركات القطاع الخاص، قرر مجلس إدا...
	أ. الطلب من السكرتارية، القيام بالتشاور مع مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد بإعداد وثيقة بشأن الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتلقي المساهمات من المصادر بديلا عن التمويل الحكومي، وعرضها على المجلس للنظر فيها في اجتماعه الثالث والثلاثين؛
	ب.  الطلب من السكرتارية العمل مع مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد باستعراض الفرص المحتملة لتعبئة الموارد التي تشتمل على مصادر بديلة للمساهمات عندما تتاح الفرص للسكرتارية.
	البند رقم 11 على جدول الأعمال: المسائل المتبقية من الاجتماع التاسع والعشرين

	78.  أشار الرئيس، في معرض تقديمه لهذا البند الفرعي، إلى أن المجلس قد طلب منه ومن السكرتارية في القرار (B.31/33) أن يرفع تقريرا إليه في اجتماعه الثاني والثلاثين عن التقدم المحرز في تعزيز أوجه التكامل والاتساق بين صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ، وف...
	79.  ثم عرضت ممثلة السكرتارية التقرير الذي جرى إعداده بمقتضى القرار (B.31/33)، الوثيقة (AFB/B.32/6). وعرضت الخيارات المحددة الخاصة بالترتيبات والتعاون بين الصندوقين، لكنها قالت أيضا إن هناك خيارات أخرى قد جرى استبعادها. وفيما يتعلق بالتعاون بين سكرتار...
	80.  وعقب عرضها الإيضاحي، طلب بعض الأعضاء توضيحات عن المسائل التي تم تناولها، بما في ذلك الإدارة المشتركة لمحافظ التمويل. وتساءل البعض أيضا لماذا لا يبدو أن هناك أية تطورات جديدة فيما يتعلق بعملية اعتماد صندوق التكيف مع الصندوق الأخضر للمناخ.
	80.  وعقب عرضها الإيضاحي، طلب بعض الأعضاء توضيحات عن المسائل التي تم تناولها، بما في ذلك الإدارة المشتركة لمحافظ التمويل. وتساءل البعض أيضا لماذا لا يبدو أن هناك أية تطورات جديدة فيما يتعلق بعملية اعتماد صندوق التكيف مع الصندوق الأخضر للمناخ.
	80.  وعقب عرضها الإيضاحي، طلب بعض الأعضاء توضيحات عن المسائل التي تم تناولها، بما في ذلك الإدارة المشتركة لمحافظ التمويل. وتساءل البعض أيضا لماذا لا يبدو أن هناك أية تطورات جديدة فيما يتعلق بعملية اعتماد صندوق التكيف مع الصندوق الأخضر للمناخ.
	81.  دخل المجلس في جلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لإجراء مزيد من المناقشات المتعمقة بشأن مسألة الاعتماد مع الصندوق الأخضر للمناخ.
	82.  بعد النظر في الجهود الجارية بشأن تعزيز أوجه التكامل بين الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ.  الطلب من الرئيس ونائبه، بمساعدة من السكرتارية، مواصلة الجهود الجارية لتعزيز أوجه التكامل مع الصندوق الأخضر للمناخ، بما في ذلك حضور "حوار سنوي" من المقرر أن ينظمه الصندوق الأخضر للمناخ على هامش الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأ...
	ب. يُطلب من السكرتارية:
	i.  مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ لدفع الأنشطة التعاونية التي تم تحديدها في الحوار السنوي الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحلقة العمل الفنية التي عُقدت في فبراير/شباط 2018، والاجتماعات غير الرسمية التي جرت بين رئيس المجلس ونائ...
	i.  مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ لدفع الأنشطة التعاونية التي تم تحديدها في الحوار السنوي الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحلقة العمل الفنية التي عُقدت في فبراير/شباط 2018، والاجتماعات غير الرسمية التي جرت بين رئيس المجلس ونائ...
	i.  مواصلة المناقشات مع أمانة الصندوق الأخضر للمناخ لدفع الأنشطة التعاونية التي تم تحديدها في الحوار السنوي الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحلقة العمل الفنية التي عُقدت في فبراير/شباط 2018، والاجتماعات غير الرسمية التي جرت بين رئيس المجلس ونائ...
	ii.  مواصلة بحث الخيارات الخاصة بالترتيبات فيما بين الصندوقين، بما في ذلك إجراءات الاعتماد مع الصندوق الأخضر للمناخ، على النحو المبين في المحور 1 من الإطار التشغيلي للصندوق الأخضر للمناخ لتعزيز التكامل والاتساق، كما هو مبين في الوثيقة (GCF/B.17/08)؛

	ج. الطلب من الرئيس والسكرتارية أن يرفعا تقريرا إلى المجلس في اجتماعه الثالث والثلاثين عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
	البند رقم 12 على جدول الأعمال: تقارير البعثات المعنية بمتابعة محافظ مشروعات الصندوق في كمبوديا وجنوب أفريقيا

	83.  تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	البند رقم 13 على جدول الأعمال: إدارة المعرفة، والاتصالات، والتواصل

	84. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	البند رقم 14 على جدول الأعمال: المسائل المالية

	85. قدم أحد ممثلي القيّم عرضا إيضاحيا للمجلس (AFB/B.32/Inf.4) عن التقرير المالي للصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف الذي أعده القيّم في 30 يونيو/حزيران 2018، كما هو مبين في الوثيقة (AFB/EFC.23/5)، فضلا عن معلومات محدثة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2019. وأ...
	86. وانضم ممثل ثان للقيّم إلى الاجتماع عبر اسكايب لإعطاء معلومات محدثة عن السوق الخاصة بوحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات، وعملية تحويل وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات إلى أموال. وأفاد أن مبيعات وحدات التخفيض المعتمد للانبعاثات قد استمرت بوتيرة متواضع...
	87. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الذي قدمه القيّم.
	البند رقم 15 على جدول الأعمال: تعديل النظام الداخلي

	88. لدى تقديمه لهذا البند، أبلغ الرئيس مجلس الإدارة أنه تلقى خطابا من عضوين سابقين بالمجلس (AFB/B.32/Inf.10) أعربا عن قلقهما بشأن عدم قيام مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بتأكيد المرشحين الجدد لعضوية المجلس. واقترحا إدخال تعديل على القسم...
	89. وبناء على طلب من رئيس المجلس، أوضحت ممثلة للمكتب القانوني لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أنه وفقا للقسم الثامن عشر من النظام الداخلي للمجلس، يجب أن يوافق مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو رسميا على...
	90. وتلى ذلك إجراء مناقشة لخصها رئيس المجلس بقوله إنه بعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فمن الواضح أن لدى معظم الهيئات التابعة للاتفاقية بندا مثل البند المقترح، وأن في سلطة المجلس تقديم مقترح إلى ...
	90. وتلى ذلك إجراء مناقشة لخصها رئيس المجلس بقوله إنه بعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فمن الواضح أن لدى معظم الهيئات التابعة للاتفاقية بندا مثل البند المقترح، وأن في سلطة المجلس تقديم مقترح إلى ...
	90. وتلى ذلك إجراء مناقشة لخصها رئيس المجلس بقوله إنه بعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فمن الواضح أن لدى معظم الهيئات التابعة للاتفاقية بندا مثل البند المقترح، وأن في سلطة المجلس تقديم مقترح إلى ...
	91. وفي غياب توافق الآراء، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه المسألة.
	البند رقم 16 على جدول الأعمال: سقف التمويل المحدد لكل بلد

	92. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	البند رقم 17 على جدول الأعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني

	93. يتضمن المرفق الثالث بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	البند رقم 18 على جدول الأعمال: انتخاب المسؤولين لفترة ولاية قادمة

	94. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. انتخاب السيدة سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، مجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى) رئيسا للمجلس.
	ب. انتخاب السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا) نائبا لرئيس المجلس؛
	ج.  انتخاب السيد شيبيت مايكوت (أوغندا، أقل البلدان نموا)، رئيسا لهيئة الاعتماد؛
	د. انتخاب رئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ونائبه، ورئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج ونائبه، ونائب رئيس هيئة الاعتماد خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.
	البند رقم 19 على جدول الأعمال: مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2019 فصاعدا

	95.  أكد مدير السكرتارية أنّ تواريخ كلا الاجتماعين في عام 2019 قد تحددت بالفعل. وتقرر عقد الاجتماع الثالث والثلاثين في الفترة من 12 إلى 15 من مارس / آذار 2019، والاجتماع الرابع والثلاثين في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019. سيتم عقد كلا الاج...
	البند رقم 20 على جدول الأعمال: تنفيذ مدونة قواعد السلوك

	96. لفت 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.
	96. لفت 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.
	96. لفت 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.
	البند رقم 21 على جدول الأعمال: مسائل أخرى

	97. وبناء على طلب من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة عشرة بموجب قراره رقم (1/CMP.13)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. إصدار ملحق إضافي بالتقرير إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الرابعة عشرة تمت الموافقة عليه خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في القرار (AFB.31-32/29)، للإفادة عن الأنشطة التي جرت في الفترة بين الأول من يوليو...
	ب. الطلب من السكرتارية، بالتشاور مع رئيس المجلس، إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتعميمه على المجلس للنظر فيه والموافقة عليه في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.

	98. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	البند رقم 22 على جدول الأعمال: اعتماد التقرير

	99. اعتمد المجلس التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه الثاني والثلاثين.
	البند رقم 23 على جدول الأعمال: اختتام الاجتماع

	100. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة 6:30 من مساء الأربعاء الموافق 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
	المرفق الأول
	المرفق الثاني
	جدول الأعمال المعتمد بتقرير الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة صندوق التكيف
	المرفق الثالث
	1. دعا رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف السيد فيكتور فيناس (الجمهورية الدومينيكية، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) المجلس إجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	2. وقدم السيد مارجان نور (مؤسسة جانا أونايان ندرا) آراء وأفكارا قيمة عن الإجراءات ذات الصلة بصندوق التكيف في بنغلاديش، وتطرق إلى السياسات والإستراتيجيات الوطنية المعنية بتغير المناخ لدى بنغلاديش، كما تحدث عن الدلائل الأخيرة على تغير المناخ وقابلية تأث...
	3. أوصت مؤسسته المجلس بتشجيع السلطات المعيَّنة على تشجيع الحصول المباشر على تمويل التكيف من خلال الهيئات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز المهارات الإدارية وقدرات المراجعة الداخلية، وآليات رفع التقارير لدى هيئات إدارة التنفيذ الوطنية المحتملة. وي...
	4.  بعد العرض الإيضاحي، أشاد الأعضاء بقيام بنغلاديش بمضاعفة رأسمال صندوقها الاستئماني المعني بتغير المناخ ليصل إلى 400 مليون دولار. ورد السيد نور أيضا على التعليقات والأسئلة، وأوضح أن لدى بنغلاديش هيئتين معتمدتين لدى الصندوق الأخضر للمناخ في مجالي الت...
	4.  بعد العرض الإيضاحي، أشاد الأعضاء بقيام بنغلاديش بمضاعفة رأسمال صندوقها الاستئماني المعني بتغير المناخ ليصل إلى 400 مليون دولار. ورد السيد نور أيضا على التعليقات والأسئلة، وأوضح أن لدى بنغلاديش هيئتين معتمدتين لدى الصندوق الأخضر للمناخ في مجالي الت...
	4.  بعد العرض الإيضاحي، أشاد الأعضاء بقيام بنغلاديش بمضاعفة رأسمال صندوقها الاستئماني المعني بتغير المناخ ليصل إلى 400 مليون دولار. ورد السيد نور أيضا على التعليقات والأسئلة، وأوضح أن لدى بنغلاديش هيئتين معتمدتين لدى الصندوق الأخضر للمناخ في مجالي الت...
	5. قدمت السيدة فستين إنغابيري (جمعية حفظ الطبيعة في رواندا) وصفا لتفويض الجمعية، ومشاركتها في المشروع الإقليمي المعنون "التكيف مع تغير المناخ في حوض بحيرة فيكتوريا" وأهمية المشروع ومنافعه المحتملة. ووصفت بعض التحديات المصاحبة للمشروع، ومنها على سبيل ا...
	5. قدمت السيدة فستين إنغابيري (جمعية حفظ الطبيعة في رواندا) وصفا لتفويض الجمعية، ومشاركتها في المشروع الإقليمي المعنون "التكيف مع تغير المناخ في حوض بحيرة فيكتوريا" وأهمية المشروع ومنافعه المحتملة. ووصفت بعض التحديات المصاحبة للمشروع، ومنها على سبيل ا...
	5. قدمت السيدة فستين إنغابيري (جمعية حفظ الطبيعة في رواندا) وصفا لتفويض الجمعية، ومشاركتها في المشروع الإقليمي المعنون "التكيف مع تغير المناخ في حوض بحيرة فيكتوريا" وأهمية المشروع ومنافعه المحتملة. ووصفت بعض التحديات المصاحبة للمشروع، ومنها على سبيل ا...
	6.  وأوصت جمعية حفظ الطبيعة في رواندا أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة حوض بحيرة فكتوريا باستعراض ترتيبات تنفيذ المشروعات لضمان سلاسة تنفيذها، وإشراك المؤسسات الوطنية بخلاف جهات التنسيق الوطنية. ويجب على المجلس، بالنسبة لجميع المشروعات الإقلي...
	6.  وأوصت جمعية حفظ الطبيعة في رواندا أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة حوض بحيرة فكتوريا باستعراض ترتيبات تنفيذ المشروعات لضمان سلاسة تنفيذها، وإشراك المؤسسات الوطنية بخلاف جهات التنسيق الوطنية. ويجب على المجلس، بالنسبة لجميع المشروعات الإقلي...
	6.  وأوصت جمعية حفظ الطبيعة في رواندا أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة حوض بحيرة فكتوريا باستعراض ترتيبات تنفيذ المشروعات لضمان سلاسة تنفيذها، وإشراك المؤسسات الوطنية بخلاف جهات التنسيق الوطنية. ويجب على المجلس، بالنسبة لجميع المشروعات الإقلي...
	7. وبعد العرض الإيضاحي الذي قدمته، طرح أحدهم سؤالا على السيدة إنغابيري حول ما إذا كانت جمعية حفظ الطبيعة في رواندا تشارك في التنفيذ الأولي للمشروع الوطني لوزارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المفيد المقارنة بين عمليتي التنفيذ. وتساءل البعض أيضا ع...
	7. وبعد العرض الإيضاحي الذي قدمته، طرح أحدهم سؤالا على السيدة إنغابيري حول ما إذا كانت جمعية حفظ الطبيعة في رواندا تشارك في التنفيذ الأولي للمشروع الوطني لوزارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المفيد المقارنة بين عمليتي التنفيذ. وتساءل البعض أيضا ع...
	7. وبعد العرض الإيضاحي الذي قدمته، طرح أحدهم سؤالا على السيدة إنغابيري حول ما إذا كانت جمعية حفظ الطبيعة في رواندا تشارك في التنفيذ الأولي للمشروع الوطني لوزارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المفيد المقارنة بين عمليتي التنفيذ. وتساءل البعض أيضا ع...
	8. أفادت السيدة جوليا غريم (جيرمان ووتش) عن بعثة المتابعة التي قام بها صندوق التكيف إلى جنوب أفريقيا، وعرضت دراسة لجيرمان ووتش بعنوان "مستقبل دور الصندوق في الهيكل الدولي لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ" الذي استعرض عدة أمور منها آثار السقف المحدد لكل...
	9. وبعد عرضها الإيضاحي، قال بعض الأعضاء إن بعض التوصيات التي طرحتها تتطلب قرارات تتعلق بالسياسات من جانب المجلس، وبعضها قد تكون له آثار مالية. وقد تم تحديد سقف التمويل للبلد الواحد عند مبلغ 10 ملايين دولار لضمان عدالة توزيع فرص التمويل، ويمكن لرفع هذا...
	10. ذكرت السيدة غريم أن الموارد المخصصة لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية كانت محدودة عند مقارنتها بتلك المتاحة لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف أو الإقليمية، ومن ثم فإنها تقترح رفع سقف التمويل المحدد لبلد الواحد لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية. وفيما يتعل...
	11.  أعرب الرئيس عن شكره لممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية وعلى مشاركتهم.
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