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AFB/B.33/15 

 2019يونيو/حزيران  26 

 مجلس إدارة صندوق التكيف
 االجتماع الثالث والثالثون  

 2019مارس/آذار  15-14ألمانيا،  -بون 
 
 

 التكيفتقرير االجتماع الثالث والثالثين لمجلس إدارة صندوق 

 مقدمة 

انعقد االجتماع الثالث والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكّيف )مجلس اإلدارة( في مجمع "النغير أويغين" التابع لألمم  .1
، وذلك بالتزامن مع االجتماع الرابع والعشرين لكل 2019مارس/آذار  15إلى  12المتحدة في مدينة بون، ألمانيا، في الفترة من 

 المشروعات والبرامج ولجنة األخالقيات والشؤون المالية التابعتين للمجلس.من لجنة استعراض 

ُبثت فعاليات هذا االجتماع مباشرًة عبر موقعي صندوق التكيف )الصندوق( واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  .2
قدمت أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا. كما 

 التصحر المساندة اللوجستية واإلدارية الجتماعات المجلس ولجنتيه.

يضم المرفق األول بهذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبين الذين شاركوا في االجتماع، ويمكن  .3
لذين حضروا االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في الوثيقة االطالع على قائمة بأسماء المراقبين المعتمدين ا

AFB/B.33/Inf.3. 

 افتتاح االجتماع على جدول األعمال:  1البند 

نائُب الرئيس المنتهية واليته، السيدة سيلفيان  2019مارس/آذار  12من صباح يوم  9افتتح االجتماع في تمام الساعة  .4
على جدول األعمال وانتخاب المسؤولين اآلخرين في لجنة  2رجة في المرفق األول(، لتناول البند بيلجيشر )بلجيكا، األطراف المد

 األخالقيات والشؤون المالية ولجنة استعراض المشروعات والبرامج وهيئة االعتماد.
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 .2019مارس/آذار  13ُعلق االجتماع ثم استأنف أعماله في صباح يوم  .5

برئاسة الرئيس المنتهية واليته السيد  2019مارس/آذار  14استأنف أعماله في صباح يوم ُعّلق االجتماع من جديد ثم  .6
فيكتور فيناس )الجمهورية الدومينيكية، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(، الذي هّنأ الرئيسين الجديدين ونواب الرئيس للجنة 

 ية ونائب رئيس هيئة االعتماد على انتخابهم.استعراض المشروعات والبرامج ولجنة األخالقيات والشؤون المال

 انتخاب كبار المسؤولين على جدول األعمال:  2البند 

 انتخب مجلس اإلدارة المسؤولين اآلتية أسماؤهم. .7

 )أ( انتخاب مسؤولي مجلس اإلدارة لفترة الوالية القادمة

 مجلس إدارة صندوق التكّيف انتخاب: قرر  .8

دي )جمهورية إيران اإلسالمية، آسيا والمحيط الهادئ( رئيساً للجنة األخالقيات والشؤون السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرو   .أ
 المالية؛

 السيد ماتياس برومان )السويد، األطراف المدرجة في المرفق األول(، نائبا لرئيس لجنة األخالقيات والشؤون المالية؛ .ب

 ل( رئيسا للجنة استعراض المشروعات والبرامج؛السيد باتريك سيبر )سويسرا، األطراف المدرجة في المرفق األو  .ج

 السيد لوكاس دي بيترو )األرجنتين، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( نائبًا لرئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج؛ .د

 السيدة إليونورا كوغو )إيطاليا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى( نائبًا لرئيس هيئة االعتماد. .ه

(Decision B.33/1) 

 )ب( الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف 

مجلس إدارة صندوق التكيف انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المناوبين التالية أسماؤهم كأعضاء في  قرر .9
  :B.31/25قرار رقم الفريق العامل المعني بالتوظيف التابع للفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف المنشأ بموجب ال

 السيد إيبال جبريل )بنن، أفريقيا(؛ .أ

 السيد شيبيت مايكوت )أوغندا، أقل البلدان نموًا(؛  .ب

 السيد ميرزا شوكت علي )بنغالديش، آسيا والمحيط الهادئ(؛ .ج
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 السيد فيكتور فيناس )الجمهورية الدومينيكية، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(؛ .د

 مارتن )فرنسا، األطراف المدرجة بالمرفق األول(.أنطوان -السيد مارك .ه

(Decision B.33/2) 

 )ج( مجموعة العمل المعنية بُمجمّعي هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف

مجلس إدارة صندوق التكيف انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المناوبين التالية أسماؤهم كأعضاء في  قرر .10
 :B.32/5التنفيذ متعددة األطراف المنشأ بالقرار رقم  مجموعة العمل المعنية بُمجّمعي هيئات إدارة

 السيد إيفانز نجيوا )مالوي، األطراف غير المدرجة في المرفق األول(؛  .أ

 السيد أحمد وحيد )ملديف، آسيا والمحيط الهادئ(؛  .ب

 السيد تشارلز موتاي )كينيا، األطراف غير المدرجة في المرفق األول(؛ .ج

 )كوبا، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(.السيدة ياديرا غونزاليز  .د

(Decision B.33/3) 

 )د( مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد 

مجلس إدارة صندوق التكيف انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المناوبين التالية أسماؤهم كأعضاء في  قرر .11
  مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد:

 السعودية، آسيا والمحيط الهادئ(؛ السيد البراء توفيق )المملكة العربية .أ

 السيد لوكاس دي بيترو )األرجنتين، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( ؛ .ب

 زاكاريان )أرمينيا، أوروبا الشرقية(؛-السيد أرام تير .ج

 السيد ديفيد كالوبا )زامبيا، أفريقيا(؛ .د

 أنطوان مارتن )فرنسا، األطراف المدرجة بالمرفق األول(؛-السيد مارك .ه

 لسيدة سيلفيان بيلجيشر )بلجيكا، األطراف المدرجة في المرفق األول(.ا .و

(Decision B.33/4) 
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 نقل مهام رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس على جدول األعمال: 3البند 

أشار الرئيس المنتهية واليته إلى أن مجلس اإلدارة في اجتماعه الثاني والثالثين انتخب نائب الرئيس المنتهية واليته  .12
الجديد لمجلس اإلدارة، ودعا الرئيس الجديد إلى تولي رئاسة مجلس اإلدارة. كما هنأ أيضًا نائب الرئيس الجديد بصفته الرئيس 

 على انتخابه في االجتماع الحالي.

 على جدول األعمال: المسائل التنظيمية 4البند 

 )أ( اعتماد جدول األعمال

. ويرد جدول األعمال بالمرفق الثاني بالتقرير AFB/B.33/1اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  .13
 الحالي.

من جدول األعمال "مسائل  8بإقرار جدول األعمال، وافق المجلس على مناقشة المسائل التالية ضمن البند رقم  .14
 أخرى":

 )أ( نصاب مجلس اإلدارة؛

 )ب( تعديل النظام الداخلي للسماح بانتخاب المسؤولين المؤقتين؛

 الوقت المسموح به الجتماع لجنة استعراض المشروعات والبرامج وإدارة جدول أعمالها؛)ج( 

 )د( العضوية في الهيئات الدائمة لمجلس اإلدارة؛

 )هـ( مشاركة المجتمع المدني في أنشطة مجلس اإلدارة.

 

 )ب( تنظيم العمل

، واعتمده (AFB/B.33/2المشروح )نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت المدرج في جدول األعمال المؤقت  .15
بصيغته التي عدلها الرئيس. في ضوء جدول األعمال المثقل، اقترحت نظر مجلس اإلدارة في القضايا المثارة من الدورة الرابعة 
 عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر األطراف

على جدول األعمال، مباشرًة في أعقاب تقرير االجتماع الرابع  15العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس، البند 
على جدول األعمال. وبعد ذلك سينخرط مجلس اإلدارة في حواره مع  9والعشرين للجنة األخالقيات والشؤون المالية، البند 

جدول األعمال، الذي سيعقبه تقرير االجتماع الرابع والعشرين للجنة استعراض  على 18منظمات المجتمع المدني، البند 
 على جدول األعمال. 8المشروعات والبرامج، البند 
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 رّحب الرئيس باألعضاء الجدد واألعضاء المناوبين وهم: .16

 السيد فيليب إس ويتش )جزر الباهاما، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(؛

 كوغو )إيطاليا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى(؛السيدة إليونورا 

 أكونيا )إسبانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى(؛-السيدة سوزانا كاسترو

 السيدة كلوديا كيلر )ألمانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى(؛

 السيد نيليش براكاش )فيجي، الدول الجزرية الصغيرة النامية(؛

 ماتياس برومان )السويد، األطراف المدرجة في المرفق األول(؛السيد 
 

 السيد إيفانز نجيوا )مالوي، األطراف غير المدرجة في المرفق األول(.
 

ذّكر الرئيس األعضاء واألعضاء المناوبين الجدد بضرورة التوقيع على وثيقة حلف اليمين الرسمية، وطلب منهم  .17
الت إنه في حالة ظهور أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالجلسة المغلقة بشأن تقرير اإلقرار بأي تضارب في المصالح. وق

أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون التالية أسماؤهم عن  هيئة االعتماد، يجب تقديم إقرارات تضارب المصالح في ذلك الحين.
 وجود تضارب في المصالح لديهم:

 السيد إيبال جبريل )بنن، أفريقيا(؛

 زاكاريان )أرمينيا، أوروبا الشرقية(؛-سيد أرام تيرال

 السيد شيبيت مايكوت )أوغندا، أقل البلدان نموًا(؛

 السيد إيفانز نجيوا )مالوي، األطراف غير المدرجة في المرفق األول(؛

 السيد فيكتور فيناس )الجمهورية الدومينيكية، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(؛

 ر زاده جاهرودى )جمهورية إيران اإلسالمية، آسيا والمحيط الهادئ(.السيدة شهيدا أصغ
 

في المناقشة التي تلت ذلك، ُطلب توضيح بشأن نطاق القواعد المعنية بتضارب المصالح. فأشار أحد األعضاء إلى  .18
وتساءل عما إذا كان يلزم مغادرة أن األعضاء واألعضاء المناوبين انُتخبوا من ِقبل المجموعات التي يمثلونها ال من ِقبل بلدانهم، 

 األعضاء واألعضاء المناوبين قاعة االجتماع عند مناقشة القضايا المتعلقة ببلدان كل منهم أم ال.
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، ومدونة قواعد السلوك، B.17/23أوضح مدير سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف )السكرتارية( أنه وفقًا للقرار  .19
القسم السابع من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة، ُيشترط غياب األعضاء الذين لديهم تضارب  وقواعد تضارب المصالح الواردة في

مصالح، فعلي أو متصور، أثناء المداوالت بشأن التوصيات أو القرارات المتعلقة بمقترحات التمويل وأي مسائل أخرى تتعلق بذلك 
ارة ضرورة تغيب األعضاء واألعضاء المناوبين عند مناقشة التضارب في المصالح. وكانت الممارسة المتبعة في مجلس اإلد

 القضايا المتعلقة ببلدانهم.

 قال الرئيس إنه في ضوء جدول األعمال المثقل، ال يمكن إيالء هذه القضية مزيدًا من الدراسة في االجتماع الحالي. .20

 على جدول األعمال: تقرير عن أنشطة رئيس المجلس 5البند 

ية واليته تقريرًا موجزًا عن األنشطة التي قام بها نيابة عن مجلس اإلدارة خالل الفترة الفاصلة بين قدم الرئيس المنته .21
 .AFB/B.33/Inf.6االجتماعين، بدعم من السكرتارية، والمذكورة بشكل أكثر تفصياًل في الوثيقة 

عديد من األنشطة نيابة عن الصندوق، قال الرئيس المنتهية واليته إنه خالل الفترة الفاصلة بين االجتماعين، قام بال .22
ومن ضمنها: وضع تقرير االجتماع الثاني والثالثين لمجلس اإلدارة في صيغته النهائية، وتمثيل مجلس اإلدارة في مؤتمر كاتوفيتسه 

اع األطراف بشأن تغير المناخ، والذي تضمن تسليم تقرير المجلس إلى الدورة الرابعة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتم
في بروتوكول كيوتو. شملت األنشطة األخرى تمثيل مجلس اإلدارة في الحوار السنوي الثاني لصناديق المناخ الذي ينظمه 
الصندوق األخضر للمناخ، وفي حوار المساهمين في صندوق التكيف، وفي مراسم التوقيع على المشروع اإلقليمي إلكوادور/ 

توعوي للصندوق من خالل تمثيل مجلس اإلدارة في "المؤتمر الدولي الثاني للتمويل المناخي" شيلي. كما عزز أيضًا النشاط ال
مارس/ آذار، وإجراء مقابلة صوتية لبثٍّّ رقمي أعدته السكرتارية باللغتين  10-9المنعقد في العاصمة البنغالديشية دكا في 

ي القيام بإجراءات ملموسة وقابلة للتوسيع للمجتمعات المحلية اإلنجليزية واإلسبانية حول مشروع في كولومبيا وقيمة الصندوق ف
 والبلدان الضعيفة.

 بالتقرير الخاص بأنشطة رئيسه. أحاط المجلس علما .23

 تقرير عن أنشطة السكرتارية على جدول األعمال: 6البند 

االجتماعين جرى تناولها في الوثيقة قدم مدير السكرتارية تقريرًا عن أنشطة السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين  .24
(AFB/B.33/3 وذكر أنه بنهاية مؤتمر كاتوفيتسه بشأن تغير المناخ، حقق الصندوق أعلى نتيجة سنوية على اإلطالق من .)

، 2019يناير/كانون الثاني  1مليون دوالر، وأنه كما في  129حيث تعبئة الموارد، حيث بلغ مجموع االرتباطات والمساهمات 
مقترحًا،  40الصندوق قد بدأ رسميًا في خدمة اتفاقية باريس. وأفاد أيضًا بتلقي رقم قياسي من مقترحات المشروعات بلغ  كان

مليون دوالر، للنظر فيها خالل االجتماع الحالي. وباإلضافة إلى عملها العادي وخالل الفترة  270بإجمالي طلبات تمويل بنحو 
 تارية وقدمت عروضًا تقديمية في عدد من الفعاليات واالجتماعات المدرجة في تقريرها المكتوب.المشمولة بالتقرير، شاركت السكر 
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فيما يتعلق بمؤتمر كاتوفيتسه بشأن تغير المناخ، نظمت السكرتارية ثالث فعاليات جانبية شهدت حضورًا جيدًا، كما  .25
أن تمكين الوصول المباشر إلى تمويل األنشطة المناخية. نظمت، بالمشاركة مع أمانة الصندوق األخضر للمناخ، فعالية جانبية بش

وكانت السكرتارية قد رتبت حوارًا مع المساهمين تضّمن عددًا من المتحدثين البارزين في الجلسة االفتتاحية وفتح أبوابه للجمهور 
بمناسبة يوم التكيف، وأيضًا في فعالية  ألول مرة وحقق نجاحًا كبيرًا. كما شارك مدير السكرتارية في جلسة افتتاحية رفيعة المستوى 

جانبية بشأن استكشاف النهج المبتكرة لتدعيم القدرات في مجال الوصول المباشر إلى تمويل األنشطة المناخية، والتي نظمها 
نظمت السكرتارية  المعهد األسيوي للتكنولوجيا والمركز البنغالديشي للدراسات المتقدمة وإنديغو. وبالتعاون مع الحكومة اإليطالية،

 مؤتمرًا صحفيًا ركز على أوجه التآزر بين وزارة البيئة اإليطالية والصندوق من خالل محاكاة نماذج التكيف الناجحة في إثيوبيا.

بناًء على تفويض من مجلس اإلدارة، نظمت السكرتارية، باالشتراك مع أمانة الصندوق األخضر للمناخ، اجتماعًا  .26
ن أعضاء مجلسيهما، ومن ضمنهم رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرؤساء المشاركون لمجلس إدارة ثنائيًا غير رسمي بي

صندوق المناخ األخضر. كما عقدت السكرتارية عدة اجتماعات مع وزراء ورؤساء وفود من حكومات البلدان المساهمة والمتلقية 
بطلبات فيما يتعلق بعمليات اعتمادها وإعادة اعتمادها الجارية،  هيئة إدارة تنفيذ وطنية متقدمة 12على حد سواء، واجتمعت مع 

ومع تسعة مقدمي طلبات محتملين جدد. ودعمًا لبرنامج التأهب، نظمت حلقة الدراسية السابعة عبر اإلنترنت عن التأهب في 
 ج التكيف.، حيث ناقشت تنفيذ المشروعات وإدارة التغيير في مشروعات وبرام2018أكتوبر/تشرين األول  25

بتوجيه من الفريق العامل المعني بالتوظيف التابع للفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف، أتمت  .27
السكرتارية عملية اختيار رئيس الفريق المرجعي للتقييم الفني، ووافق مجلس اإلدارة على قرار اتُّخذ خالل الفترة الفاصلة بين 

 إيفا ليثمان في هذا المنصب.االجتماعين بتعيين السيدة 

وأوضحت أيضًا كيف سيعمل الفريق  قدمت السيدة إيفا ليثمان نفسها إلى مجلس اإلدارة وشرحت ُنهج التقييم المختلفة. .28
المرجعي للتقييم الفني، ووظائفه الثالث )التقييم واالستشارات والرقابة(، كما هو مبين في مهامه واختصاصاته، وأن عمله سيحظى 

 دة فريق متفرغ من السكرتارية.بمسان

 بالتقرير الخاص بأنشطة السكرتارية. علماأحاط مجلس إدارة صندوق التكيف  .29

 على جدول األعمال: تقرير هيئة االعتماد 7البند 

قدم نائب رئيس هيئة االعتماد )الهيئة(، السيد شيبيت مايكوت )أوغندا، أقل البلدان نموًا( تقرير االجتماع الثالثين  .30
، متضمنًا لمحة عامة عن حالة مسائل االعتماد وإعادة 2019( المنعقد في يناير/كانون الثاني AFB/B.33/4للهيئة )الوثيقة 

ماد وإعادة االعتماد، ومشروع قرار أعدته السكرتارية للنظر فيها من قبل مجلس اإلدارة. االعتماد، وتوصيات الهيئة بشأن االعت
هيئات إدارة تنفيذ إقليمية، و  6هيئة إدارة تنفيذ وطنية، و  28: 46وأبرز أن العدد اإلجمالي لهيئات إدارة التنفيذ المعتمدة بلغ 

هيئات تنفيذ وطنية  7ارة التنفيذ الوطنية الثماني والعشرين، كان هناك هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف. ومن بين هيئات إد 12
 هيئات تنفيذ وطنية معتمدة من الدول الجزرية الصغيرة النامية. 6معتمدة من أقل البلدان نموًا و 
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من جراء  في أعقاب هذا التقرير، استمر االجتماع في جلسة مغلقة لمناقشة طلبات االعتماد وإعادة االعتماد الفردية  .31
 المعلومات السّرية المحتملة ذات الصلة بهذه الطلبات.

 ووافق على القرارات التالية. بالتقرير، علماوبعد الجلسة المغلقة، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف   .32

 )أ( عملية إعادة االعتماد السريعة لمعهد جنوب أفريقيا الوطني للتنوع البيولوجي كهيئة إدارة تنفيذ وطنية 

بعد النظر في توصية هيئة االعتماد، وفي أعقاب عملية إعادة االعتماد السريعة التي أقرها مجلس اإلدارة بالقرار   .33
B.28/38 قرر مجلس إدارة صندوق التكيف إعادة اعتماد معهد جنوب أفريقيا الوطني للتنوع البيولوجي كهيئة إدارة تنفيذ وطنية ،

من سياسات وإرشادات العمليات لألطراف للحصول على الموارد  38بمقتضى الفقرة لصندوق التكيف لمدة خمس سنوات، وذلك 
 .2024مارس/آذار  14وتنتهي إعادة االعتماد بتاريخ  من صندوق التكيف.

(Decision B.33/5) 

 )ب( عملية إعادة االعتماد السريعة لسكرتارية البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ كهيئة إدارة تنفيذ إقليمية 

د النظر في توصية هيئة االعتماد، وفي أعقاب عملية إعادة االعتماد والتسجيل السريعة التي وافق عليها مجلس بع  .34
مجلس إدارة صندوق التكيف إعادة اعتماد أمانة البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ  قرر، B.28/38اإلدارة بالقرار 

من سياسات وإرشادات العمليات لألطراف  38ف لمدة خمس سنوات، وذلك بمقتضى الفقرة كهيئة إدارة تنفيذ إقليمية لصندوق التكي
 .2024مارس/آذار  14وتنتهي إعادة االعتماد بتاريخ  للحصول على الموارد من صندوق التكيف.

(Decision B.33/6) 

لطبيعية الرواندية( كهيئة إدارة )ج( عملية إعادة االعتماد السريعة لوزارة البيئة الرواندية )المعروفة سابقاً باسم وزارة الموارد ا 
 تنفيذ وطنية

بعد النظر في توصية هيئة االعتماد، وفي أعقاب عملية إعادة االعتماد والتسجيل السريعة التي وافق عليها مجلس   .35
مجلس إدارة صندوق التكيف إعادة اعتماد وزارة البيئة الرواندية )المعروفة سابقًا باسم وزارة الموارد  قرر، B.38/28اإلدارة بالقرار 

من سياسات وإرشادات  38الطبيعية الرواندية( كهيئة إدارة تنفيذ وطنية لصندوق التكيف لمدة خمس سنوات، وذلك بمقتضى الفقرة 
 .2024مارس/آذار  14وتنتهي إعادة االعتماد بتاريخ  التكيف. العمليات لألطراف للحصول على الموارد من صندوق 

(Decision B.33/7) 
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 )د( اعتماد وزارة المياه والبيئة األوغندية كهيئة إدارة تنفيذ وطنية 

مجلس إدارة صندوق التكيف اعتماد وزارة المياه والبيئة األوغندية كهيئة إدارة  قرربعد النظر في توصية هيئة االعتماد،  .36
من سياسات وإرشادات العمليات لألطراف للحصول  38تنفيذ وطنية لصندوق التكيف لمدة خمس سنوات، وذلك بمقتضى الفقرة 

 .2024مارس/آذار  14وينتهي االعتماد بتاريخ  على الموارد من صندوق التكيف.

(Decision B.33/8) 

 ـ( الوكالة الوطنية للتحقيق واالبتكار)ه

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرر، AFB.B.33/4بعد النظر في تقرير هيئة االعتماد الوارد في الوثيقة  .37

اإلحاطة علمًا بالمعلومات المتعلقة بوضعية اعتماد الوكالة الوطنية للتحقيق واالبتكار في أوروغواي )هيئة إدارة تنفيذ   .أ
 15ولم تتقدم بطلب إلعادة اعتمادها في  2010سبتمبر/أيلول  17لتكيف( التي اعُتمدت في وطنية لصندوق ا

على  B.31/1، وآثار سياسة إعادة االعتماد الخاصة بصندوق التكيف المعتمدة بالقرار 2018أكتوبر/تشرين األول 
  المشروع الذي تتولى الوكالة الوطنية للتحقيق واالبتكار إدارة تنفيذه؛

 من السكرتارية:ُيطلب  .ب

(i)   إعداد مراجعة محتملة لسياسة إعادة االعتماد، بالتعاون مع هيئة االعتماد، تأخذ في اعتبارها آثارها على التنفيذ
 الجاري للمشروعات بمعرفة هيئات إدارة التنفيذ؛

(ii)   االتفاق القانوني مراجعة اآلثار المترتبة على انتهاء صالحية اعتماد هيئة إدارة التنفيذ على تنفيذ المشروعات و
 الموحد المبرم بين مجلس اإلدارة وهيئة إدارة التنفيذ؛

(iii)   )وتقديمها لنظر مجلس اإلدارة في  2و  1إعداد وثيقة تتضمن نواتج العمل المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين )ب
 اجتماعه الرابع والثالثين؛

تكليف السكرتارية بأن ترسل إلى السلطة المعنية، قبل انتهاء اعتمادها، خطابًا رسمّيًا مشفوعًا بطلب مكاتبة رسمية   .ج
  بشأن مصلحة هيئة إدارة التنفيذ الوطنية في السعي إلعادة االعتماد.

(Decision B.33/9) 

 والبرامجعلى جدول األعمال: تقرير االجتماع الرابع والعشرين للجنة استعراض المشروعات  8البند 
 

قدم السيد باتريك سيبر )سويسرا، األطراف المدرجة في المرفق األول(، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات   .38
(. واجتمعت لجنة استعراض المشروعات والبرامج لمدة يومين وعقدت جلسة AFB/PPRC.24/48والبرامج، توصيات اللجنة )
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-اإلدارة. ورحبت بثالثة أعضاء جدد، وهم: السيدة كلوديا كيلر، والسيدة سوزانا كاستروإضافية في اليوم األول من اجتماع مجلس 
أكونيا والسيد إيفانز نجيوا، وكذلك السيد فيليب ويتش، الذين تكرموا بالموافقة في هذا االجتماع على االنضمام إلى لجنة استعراض 

 نصاب القانوني.المشروعات والبرامج لضمان استيفائها القواعد المتعلقة بال

 10مقترح مشروع في بلدان منفردة، منها  25نظرت لجنة استعراض المشروعات والبرامج خالل مداوالتها فيما يلي:   .39
مقترحات  5مقترحات مشروعات إقليمية، منها تصور مسبق واحد، وتصور واحد، و  7مقترحًا كامل اإلعداد؛ و  15تصورات و 

أثيرت أثناء عملية االستعراض، وقدمت توصيتين. األولى هي النظر في  مكتملة. كما نظرت أيضًا في عدد من القضايا التي
وضع قائمة بالمشروعات والبرامج المدرجة على قائمة االنتظار للموافقة عليها، رهنًا بتوفر األموال، وبترتيب أولويتها على قائمة 

مليون دوالر، يتألف مؤقتًا  60مخصص بمبلغ  2020االنتظار. وكانت التوصية الثانية أن يدَرج في خطة العمل للسنة المالية 
مليون دوالر لتمويل مقترحات المشروعات والبرامج اإلقليمية وما يصل إلى مليون دوالر لتمويل طلبات منح  59مما يصل إلى 

 إعداد المشروعات.

مجلس السابق حول ذّكرت لجنة استعراض المشروعات والبرامج بالمسألة التي عرضت على السكرتارية في اجتماع ال  .40
التحديات التي تواجهها بنوك التنمية متعددة األطراف فيما يتصل باالتفاقية القانونية للصندوق، وقد أبلغها ممثل السكرتارية بأن 

 )ب( على جدول أعمال هذا االجتماع. 14هذه المسألة ستعاَلج في إطار البند 

بشأن الفحص األولي  AFB/PPRC.24/44الوثيقة بعد النظر في المشروعات والبرامج، قدمت السكرتارية  .41
واالستعراض الفني لمقترحات منح توسيع المشروعات، لكن لجنة استعراض المشروعات والبرامج أرجأت مناقشة هذه المسألة 

 لضيق الوقت .

 PPRC.24/2أثناء مناقشة مجلس اإلدارة لتوصيات لجنة استعراض المشروعات والبرامج، اقُترح النظر في التوصيات   .42
معًا. وُطلب توضيح بشأن أسباب التوصية بالموافقة المشروطة على مقترح بنغالديش  PPRC.24/36و  PPRC.24/3و 
(PPRC.24/9( فيما لم يوص بالموافقة على المقترح المماثل الخاص بسانت لوسيا )PPRC.24/8 كما ُطرح أيضًا سؤال . )

، (PPRC.24/29وروغواي قد شاركت في المشروع اإلقليمي لألرجنتين وأوروغواي )عما إذا كانت هيئة إدارة التنفيذ الوطنية أل
وما إذا كان يمكن للبلدين تجاوز سقف التمويل المحدد للبلد الواحد بالمشاركة في مشروع إقليمي، ولماذا ُوضعت المشروعات 

لمتاح في االجتماع الحالي لتمويلها جميعًا. ومع اإلقليمية على قائمة انتظار مع أنه يوجد على ما يبدو ما يكفي من التمويل ا
ذلك فقد أُعرب أيضًا عن القلق بشأن حجم التمويل الذي ُقّدم إلى هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف، وأن هذا يمكنه تقويض 

ق. وُطلب تفسير إلعطاء عمل هيئات إدارة التنفيذ الوطنية، وطريقة الوصول المباشر، التي كانت تعتبر القيم األساسية للصندو 
 هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف أيضًا منحًا إلعداد المشروعات.

قال رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج إن الفرق بين مشروعي بنغالديش وسانت لوسيا هو أن األول كانت  .43
لصندوق، وأما األخير فكان هناك نقص في المعلومات معلوماته المطلوبة متوفرة، لكن ببساطة لم يتم تقديمها بالشكل الذي طلبه ا

المطلوبة. وأوضح مدير السكرتارية أنه في إطار نافذة تمويل المشروعات والبرامج اإلقليمية، يمكن منح جميع هيئات إدارة التنفيذ، 
 ألن نافذة التمويل صممت خصيصًا بما فيها هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف، منحًا إلعداد المشروعات. وقال أيضًا إنه نظراً 
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كسقف لتمويل المشروعات والبرامج اإلقليمية، فحسب واقع األمور اآلن، لن يمكن تمويل تلك المقترحات من األموال األخرى التي 
التمويل واسترشدت قائمة االنتظار المقترحة بالحل السابق الذي قدمه مجلس اإلدارة لمشكلة عدم كفاية  يحتفظ بها الصندوق.

المتاح لجميع المشروعات الموصى بالموافقة عليها. وأوضح أنه لم يتم إشراك هيئة إدارة التنفيذ الوطنية ألوروغواي في المشروع 
ر الرئيس مجلس اإلدارة بأن مسألة سقف التمويل المحدد للبلد ستتم معالجتها في إطار بند  اإلقليمي لألرجنتين وأوروغواي. وذكَّ

 األعمال. آخر على جدول

بالنظر خالل الفترة الفاصلة بين االجتماعين في االستعراض الفني  PPRC.24/37لم ُيتوافق في الرأي على التوصية  .44
( ومنحة التوسع )الوثيقة AFB/PPRC.24/43و  AFB/PPRC.24/42لمقترحات منحة االبتكار )الوثيقتان 

AFB/PPRC.24/45 ( ومنحة التعلم )الوثيقةAFB/PPRC.24/47). 

 )أ( تقرير السكرتارية عن الفحص األولي/االستعراض الفني لمقترحات المشروعات والبرامج

 المسائل التي تم تحديدها أثناء عملية االستعراض

 استعراض المشروع وعملية استعراض البرامج

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .45

تكليف السكرتارية بإجراء استعراض لعملية استعراض المشروعات والبرامج، مع مراعاة سياسات وإرشادات العمليات  .أ
 لألطراف للحصول على الموارد من صندوق التكيف، وتقديمها في االجتماع الرابع والثالثين لمجلس اإلدارة.

(Decision B.33/10) 

 االنتظارالمشروعات والبرامج على قائمة 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .46

عند الحاجة إلى وضع قائمة انتظار بمشروعات/ برامج إقليمية يوصى بالموافقة عليها من ِقبل لجنة  -النظر  .أ
في المشروعات/ البرامج المدرجة على قائمة  -فور استعراض المشروعات والبرامج لكن ال يمكن تمويلها على ال

االنتظار للموافقة عليها، رهنًا بتوفر األموال، في اجتماع مستقبلي لمجلس اإلدارة، أو في الفترة الفاصلة بين 
 االجتماعين، بترتيب أولويتها على قائمة االنتظار.

(Decision B.33/11) 

 2020نافذة تمويل المشروعات والبرامج اإلقليمية للسنة المالية 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .47
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مليون دوالر يتم تجنيبه مؤقتًا، على النحو  60مخصصًا بمبلغ  2020أن يدرج في خطة عمله للسنة المالية  .أ
 التالي:

(i)  لبرامج اإلقليمية؛مليون دوالر لتمويل مقترحات المشروعات وا 59ما يصل إلى 

(ii)  مليون دوالر لتمويل طلبات منح إعداد المشروعات وثائق تصور أو وثائق مشروع مكتملة  1ما يصل إلى
 للمشروعات والبرامج اإلقليمية.

(Decision B.33/12) 

 )ب( استعراض مقترحات المشروعات والبرامج في بلدان منفردة

 مقترحات مكتملة
 

 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية 
 

 مقترحات صغيرة الحجم:
 

)وثيقة المشروع  (: التكيف المجتمعي لإلدارة الحرجية والغذائية في النظام اإليكولوجي لمستجمعات المياه في سادانغ1إندونيسيا )
 دوالرًا( IDN/NIE/Food/2017/1; 835,465المكتملة؛ شراكة كميتران في إندونيسيا؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،   .48

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود الشراكة من أجل إصالح  .أ
 قدم من فريق االستعراض الفني؛نظم الحوكمة )شراكة كميتران( في إندونيسيا على الطلب الم

اقتراح أن تقوم شراكة كميتران بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة في وثيقة   .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)  نشطة المقترحة، وتحديدًا زيادة غطاء ضرورة مراجعة المدة اإلجمالية للمشروع إلتاحة وقت كبير إلنجاز األ
 األراضي الحرجية وزيادة دخل المجتمع من خالل إقامة منشآت أعمال وتنويع األغذية؛
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(ii)   ضرورة نظر الجهة المقدمة للمقترح في وضع خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، خاصة فيما يتعلق بقضايا
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم تقييم للمساواة بين المهمشين والمعرضين للضرر والمساواة بين الجنسين. 

 الجنسين، بما يتسق مع سياسة الصندوق المعنية بالمساواة بين الجنسين؛

(iii)  ضرورة أن يتضمن المقترح وصفاً آللية لرفع المظالم يستطيع العاملون والمجتمعات المحلية المتضررة الوصول
الخاصة بكيفية تصميم آلية رفع المظالم لتلقي المظالم وتسهيلها  إليها. وينبغي أن يبين هذا القسم الترتيبات

 بأسلوب شفاف؛

 ُيطلب من شراكة كميتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( أعاله إلى الحكومة اإلندونيسية. .ج

(Decision B.33/13) 

 مقترحات عادية: 
 

)وثيقة المشروع  المجاورة للمناطق المحمية بأرمينيا(: تدعيم بناء قدرات التكيف األرضية في المجتمعات المحلية 1أرمينيا )
 2,506,000؛ ARM/NIE/Forest/2017/1التابعة لوزارة حماية الطبيعة بأرمينيا؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية المكتملة؛ 

 دوالر(
 

 التكيف:مجلس إدارة صندوق  قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .49

الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود وحدة تنفيذ المشروعات البيئية  .أ
 التابعة لوزارة حماية الطبيعة في أرمينيا على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

 حسب طلب وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛دوالر لتنفيذ المشروع  2,506,000الموافقة على تمويل قيمته   .ب

تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن  .ج
 تنفيذ المشروع.

(Decision B.33/14) 
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البرنامج  -تعزيز القدرة على مجابهة التغيرات المناخية في مقاطعة سان كريستوبال بالجمهورية الدومينيكية  الجمهورية الدومينيكية:
)وثيقة المشروع المكتملة؛ المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة؛  المتكامل إلدارة موارد المياه والتنمية الريفية

DOM/NIE/Water/2016/1 دوالرًا(. 9,953,692؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .50

الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود المعهد الدومينيكي للتنمية  .أ
 ق االستعراض الفني؛المتكاملة على الطلب المقدم من فري

 دوالرا لتنفيذ المشروع حسب طلب المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة؛ 9,953,692الموافقة على تمويل قيمته   .ب

تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة بوصفه الهيئة الوطنية المسؤولة   .ج
 عن تنفيذ المشروع.

(Decision B.33/15) 

(: بناء قدرة المدن الساحلية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية في مدينة بيكالونغان، مقاطعة 2يا )إندونيس
 دوالرًا( 4,127,065؛ IDN/NIE/Multi/2017/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ شراكة كميتران في إندونيسيا؛  جاوا الوسطى

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررض المشروعات والبرامج وتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لجنة استعرا .51

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود شراكة كميتران في  .أ
 إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

رح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض اقتراح أن تقوم الشراكة بإعادة صياغة المقت  .ب
 المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i) ضرورة أن يوفر المقترح التقييمات الالزمة لالمتثال للسياسة البيئية واالجتماعية للصندوق؛ 

(ii)  البرنامج بالتشريعات الوطنية المتعلقة ضرورة أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل كيف ستفي تدخالت
بتقييمات اآلثار البيئية؛ بما أن أنشطة البرامج ال يبدو أنها أنشطة "زراعة" في جوهرها وبالتالي من غير 

 المحتمل أن تستفيد من إعفاءات تقييمات اآلثار البيئية الوطنية؛
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(iii) لمحلية والمؤسسات المالية ومالكي ضرورة أن يتضمن المقترح شواهد على عقد مشاورات مع المجتمعات ا
األراضي الذين ستستهدفهم أنشطة إعادة استزراع أشجار المانغروف ويبرهن على تضمين نتائج هذه المشاورات 

 )اهتمامات وشواغل أصحاب المصلحة( في تصميم التدخالت؛

(iv) نواتج البرنامج وتمويلها بالحفاظ على  ضرورة أن يقدم المقترح شواهد على التزامات أجهزة الحكم المحلي
 )السدود، السياحة البيئية، المراحيض، أشجار المانغروف( بعد إقفال البرنامج؛

 ُيطلب من شراكة كميتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( أعاله إلى الحكومة اإلندونيسية. .ج

(Decision B.33/16) 

 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ اإلقليمية 
 

 يةمقترحات عاد
 

)وثيقة المشروع المكتملة؛ بنك  سانت لوسيا: بناء القدرة على مجابهة تغير المناخ وتقلبات المناخ في الزراعة في سانت لوسيا
 دوالرًا( 9,858,570؛ LCA/NIE/Agric/2019/1التنمية الكاريبي؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،   .52

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود بنك التنمية الكاريبي  .أ
 على طلب االستعراض الفني؛

ي وثيقة اقتراح أن يقوم بنك التنمية الكاريبي بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة ف  .ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)  ضرورة أن يوفر المقترح تقييمًا للمساواة بين الجنسين اتساقًا مع السياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين
 لصندوق التكيف؛

(ii)  ًللمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، ضرورة أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح مزيداً من التفاصيل وفحصاً محّسنا
 فيما يتعلق بإمكانية الوصول واإلنصاف والمهمشين والمعرضين للضرر؛ السيما

(iii)  ،ضرورة أن توضح الجهة المقدمة للمقترح بالتفصيل أوجه التآزر مع المشروعات األخرى، وإدارة المعرفة
 واالستدامة المالية، وترتيبات التنفيذ؛
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 مية الكاريبي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة سانت لوسيا.ُيطلب من بنك التن .ج

(Decision B.33/17) 
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 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف
 

 المقترحات العادية
 

)وثيقة المشروع  بنغالديش: مبادرة التكيف من أجل الجزر النائية والجزر النهرية الصغيرة المعرضة لمخاطر المناخ في بنغالديش 
 دوالرًا( 9,995,369؛ BGD/MIE/DRR/2019/1المكتملة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج و  .53

الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .أ
 على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ دوالرا لتنفيذ المشروع حسب طلب  9,995,369الموافقة على تمويل قيمته  .ب

الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة  .ج
األطراف المعنية بهذا المشروع. وينبغي أن يتضمن االتفاق التزامًا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأن يقدم، 

ة، عملية تحديد وتحليل المخاطر البيئية واالجتماعية المنقحة بالشكل الذي يتوافق مع السياسة قبل صرف أول دفع
 البيئية واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف.

(Decision B.33/18) 

والحمائية في المستوطنات الساحلية كمبوديا: التكيف مع تغير المناخ من خالل إجراءات تدخلية في مجال البنية التحتية الصغيرة 
؛ KHM/MIE/Urban/2017/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛  في كمبوديا

 دوالر( 5,000,000
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .54

فقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج األمم المتحدة عدم الموا  .أ
 للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

نامج تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى بر   .ب
 األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، باإلضافة إلى المسائل التالية:

(i)  ضرورة أن توضح وثيقة المشروع المكتملة كيف سيتم تقديم المساندة التخاذ القرارات المجتمعية المراعية
 درات؛للظروف المناخية بشأن تدخالت التكيف في المستقبل، سواء من خالل هذه المبادرة أو غيرها من المبا
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(ii)  ضرورة أن يضمن المقترح بيان عملية تحديد وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية لتدابير التكيف المحددة بيانًا
 واضحًا في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع، وذلك امتثااًل للسياسة البيئية واالجتماعية للصندوق؛

شرية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب .ج
 كمبوديا.

(Decision B.33/19) 

)وثيقة المشروع المكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛  جورجيا: تحديث إنتاج األلبان والنفاذ إلي األسواق: مكون التكيف
GEO/MIE/Agric/2019/1 دوالرًا( 4,644,794؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لج .55

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية  .أ
 الزراعية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

اقتراح أن يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات   .ب
 الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)   ضرورة أن يبرهن المقترح على االمتثال للسياسة البيئية واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين
 الجنسين لصندوق التكيف؛

 
(ii)   ضرورة أن تدرج الجهة المقدمة للمقترح تدابير إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية بما يتسق مع

 بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف؛السياسة البيئية واالجتماعية والسياسة المعنية 
 

(iii) ضرورة أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل رد جهاز اإلدارة في حالة ارتفاع عدد رؤوس الماشية؛ 
 

 ُيطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة جورجيا. .ج

(Decision B.33/20) 

)وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج  حد من التعرض لمخاطر تغير المناخ في حوض بحيرة باكتيغانجمهورية إيران اإلسالمية: ال
 دوالرًا( 9,865,651؛ IRN/MIE/Water/2018/1األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .56
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افقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة عدم المو  .أ
 اإلنمائي على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

اقتراح أن يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة   .ب
 في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

( ضرورة أن يصف المقترح العملية التي سيتم من خاللها توزيع منافع المشروع على المستفيدين من القرى 1) 
المستهدفة، بما في ذلك المعايير التي سُتستخدم الختيارهم، وذلك بما يتسق مع السياسة البيئية 

 واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف؛

ضرورة أن يوضح المقترح كيف يستوفي المشروع المعايير الوطنية ذات الصلة )والسيما التقييمات البيئية،  (2)
 وقواعد البناء، وأي معايير أخرى ذات صلة( التي ستسري على تدخالت المشروع؛

( ضرورة أن يوضح المقترح فيما يخص جميع المبادرات ذات الصلة التي تم تحديدها )بما في ذلك 3)
الصندوق االستئماني للمرأة(، مجاالت التداخل والتكامل، ويصف الدروس المستفادة، ويبّين كيف 

 ُأخذت في االعتبار في تصميم أنشطة المشروع؛

 ( ضرورة أن يصف المقترح ترتيبات الحوكمة للمشروع، بما في ذلك آلية رفع المظالم؛4)

، وأن ينعكس 3و  2التحديد الكامل ألنشطة المكونين ( ضرورة أن يبّين المقترح األساس المنطقي لعدم 5)
 هذا في جدول التنفيذ والموازنة المفصلة؛

( ضرورة أن يحدد المقترح المخاطر البيئية واالجتماعية ويديرها بما يتسق مع السياسة البيئية واالجتماعية 6)
 لصندوق التكيف؛

الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة جمهورية إيران  ُيطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات .ج
 اإلسالمية.

(Decision B.33/21) 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية: بناء قدرة البلدات الصغيرة المعرضة للخطر في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية على  
؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ )وثيقة المشروع المكتملة الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية

LAO/MIE/DRR/2018/1 دوالر( 5,500,000؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .57
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ردود برنامج األمم المتحدة عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في  .أ
 للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

اقتراح أن يقوم برنامج األغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة في   .ب
 ة:وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالي

(i)   ضرورة أن يبرهن المقترح على إجراء تقييمات شاملة لآلثار البيئية واالجتماعية إلنشاءات السدود ومآخذ
المياه لمحطتي معالجة المياه والبنية التحتية ذات الصلة، وذلك ضمانًا لتحديد جميع اآلثار الضارة والحد 

 ة اإلدارة البيئية واالجتماعية؛منها بالكامل في تصميم المشروع، فضاًل عن إدارتها ورصدها في خط

(ii) ضرورة أن يتضمن المقترح تقييمًا شاماًل للمساواة بين الجنسين خاصًا بالمشروع والمنطقة المستهدفة؛ 

(iii) االستدامة المالية للمشروع والبنية التحتية والخدمات التي سينشئها غير واضحة ويجب بيانها في المقترح؛ 

ستوطنات البشرية أن ينقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للم .ج
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.

(Decision B.33/22) 

)وثيقة  ليسوتو: تحسين القدرة على التكيف لدى الفئات السكانية الضعيفة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي في ليسوتو
 دوالرًا( 9,999,891؛ LSO/MIE/Food/2018/1عالمي؛ المشروع المكتملة؛ برنامج األغذية ال

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .58

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األغذية العالمي  .أ
 ب االستعراض الفني؛على طل

اقتراح أن يقوم برنامج األغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة في   .ب
 وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)  فة نهج التمويل القائم على التنبؤ؛ضرورة أن يقدم المقترح مزيدًا من المعلومات عن استدامة وفعالية تكل 

(ii)  ضرورة إجراء فحص شامل للسياسة البيئية واالجتماعية، اتساقًا مع سياسات صندوق التكيف، والبد من
 آلية مكتملة لرفع المظالم؛

(iii)  ضرورة مراجعة تكاليف الرصد والتقييم، وفقًا إلرشادات صندوق التكيف؛ 

(iv)  حيثما أمكن، منافع هذا التدخل العائدة على األمن الغذائي؛ضرورة أن يحدد المقترح، مع القياس الكمي 
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(v)  ضرورة أن يبّين المقترح كيف تنعكس نواتج المشاورات على مستوى المناطق والمجتمعات المحلية في
 تصميم المشروع؛

 ُيطلب من برنامج األغذية العالمي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة ليسوتو. .ج

(Decision B.33/23) 

)وثيقة المشروع  سيراليون: تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ في قطاعي الكاكاو واألرز كاستراتيجية تكيف في سيراليون  
 دوالرًا( 9,916,925؛ SLE/MIE/Multi/2018/1/PDالمكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج و  .59

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية  .أ
 الزراعية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

ة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات اقتراح أن يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغ  .ب
 الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)  ضرورة أن يتضمن المقترح المكتمل جدول مؤشرات اآلثار األساسية، وخطة منقحة لإلدارة البيئية
ألهمية واإلدارة والمسؤولية عن المبدأ المحدد الذي واالجتماعية تذكر بوضوح تدابير الحد من اآلثار وا

 يمكن تفعيله، وجدول صرف يورد المخرجات المزمعة في إطار كل مكون فرعي في كل سنة تنفيذ؛

(ii)  ضرورة أن يورد المقترح المكتمل وبشكل واضح جميع األنشطة االسترشادية لكل مكون في جدول تمويل
 المشروع؛

(iii) تمل وبشكل واضح المعايير الفنية الوطنية المعينة التي سيمتثل لها المشروع ضرورة أن يحدد المقترح المك
 أثناء تنفيذ جميع األنشطة المزمعة، عند االقتضاء؛

(iv)  ضرورة أن يبرز المقترح المكتمل وبشكل واضح أوجه التآزر/ التكامل مع المبادرات القائمة ويحدد أنواع
 سيعها؛األنشطة والشركاء وأساس مواصلة الجهود أو تو 

(v)  ضرورة أن يشمل المقترح المكتمل مخرجات إدارة المعرفة ذات الصلة التي أدرجت في الميزانية في إطار
 ؛3.2المكون الفرعي 

(vi)  ضرورة أن يوضح المقترح المكتمل نواتج العملية التشاورية، والشواغل التي أثارتها الفئة المستهدفة، بما
 وكيف ُأخذت في االعتبار في تصميم تدخالت المشروع؛في ذلك إشراك الجمعية النسائية المحلية، 
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ُيطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( أعاله إلى حكومة  .ج
 سيراليون.

(Decision B.33/24) 

 ن والرعاة في طاجيكستانطاجيكستان: نهج متكامل مراعٍّ للبيئة الطبيعية لتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ لدى صغار المزارعي
 دوالرًا( 9,996,441؛ TJK/MIE/Rural/2018/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .60

كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة  .أ
 اإلنمائي على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

اقتراح أن يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة   .ب
 قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية: في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ

(i)  يجب أن يقدم المقترح المكتمل تحلياًل منقحًا لتحديد مخاطر السياسة البيئية واالجتماعية متضمنًا داللة
المخاطر التي تم تحديدها )مثاًل: منخفضة، متوسطة، مرتفعة(، وناتج عملية الفحص مع بيان المخاطر 

ييمات البيئية واالجتماعية ذات الصلة وفقًا لمبادئ السياسة البيئية التي يمكن أن تقع، وكذلك التق
 واالجتماعية لصندوق التكيف؛

(ii)  بما أنه تم تحديد قائمة أولويات المشروعات الفرعية للتكيف القائم على أساس النظام البيئي والتي تشكل
 4المذكورة في القسم خامسا، المرفق ماليين دوالر من الميزانية، فإنه ينبغي تقديم التقييمات  6أكثر من 

)تحليل المساواة بين الجنسين، وتقييم الفئات المهمشة والضعيفة، والتقييم اإليكولوجي وتقييم استخدام 
 األراضي، وتقييم استخدام المراعي، والتقييمات األخرى ذات الصلة( إلى جانب المقترح المعاد تقديمه؛

 إلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة طاجيكستان.ُيطلب من برنامج األمم المتحدة ا  .ج

(Decision B.33/25) 

)وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج  تركمانستان: مشروع زيادة قدرة المزارعين في تركمانستان على الصمود في وجه تغير المناخ
 دوالرًا( 7,000,040؛ TKM/MIE/Agric/2018/1األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .61
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عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة  .أ
 اإلنمائي على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

راح أن يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة اقت  .ب
 في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)   الفرعية التي لم ضرورة أن يتضمن المقترح عملية امتثال للمعايير الفنية الوطنية ذات الصلة للمشروعات
 يتم تحديدها؛

(ii)  ضرورة أن توضح الجهة المقدمة للمقترح، في المقترح، كيف يمتثل تحديد المخاطر واآلثار لمتطلبات
السياسة البيئية واالجتماعية للصندوق، وأن يحّدث عملية التدابير الوقائية إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 وفقًا لذلك؛

 م المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة تركمانستان.ُيطلب من برنامج األم .ج

(Decision B.33/26) 

 
)وثيقة المشروع المكتملة؛  أوغندا: تدعيم قدرة البلدات الصغيرة والمجتمعات المحلية شبه الحضرية على التكيف مع تغير المناخ 

 دوالر(. 2,249,000؛ UGA/MIE/Water/2018/1البنك األفريقي للتنمية؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .62

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود البنك األفريقي للتنمية  .أ
 على طلب االستعراض الفني؛

البنك األفريقي للتنمية بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة في وثيقة  اقتراح أن يقوم .ب
  االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i) لتحتية ضرورة أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح تحديداً وافياً وتفاصيل فنية لألنشطة المحددة المقترحة والبنية ا
 المراد إنشاؤها؛

(ii)  ضرورة أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح تبريرًا لعدم إجراء دراسة خط أساس شاملة إال عند بدء المشروع وال
 يمكن إجراؤها وتقديمها مع مقترح وثيقة المشروع المكتملة؛
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(iii) بررًا لعدم ضرورة أن يقدم المقترح توضيحًا حول استدامة نواتج المشروع، ويقدم على وجه الخصوص م
حاليًا فيما يخص  إمكانية الشروع في مذكرات التفاهم المقترحة مع حكومات المناطق وأجهزة الحكم المحلي

 النواتج األولية لهذه المناقشات مع وثيقة المشروع المكتملة؛

(iv)  ضرورة أن يقدم المقترح بيانات متسقة ومصنَّفة حسب نوع الجنس عن المستفيدين من المشروع، وأن
  ن المستفيدات في إطار النتائج بطريقة تتفق مع البيانات المصنفة؛يضمّ 

(v)  ضرورة أن تجري الجهة المقدمة للمقترح فحصًا وتقييمًا شاملين للمخاطر البيئية واالجتماعية، وأن تقدم
ًا مخاطر مع وثيقة المشروع المكتملة تقييمًا بيئيًا واجتماعيًا شاماًل وخطة إدارة بيئية واجتماعية تقّيم تمام

إعادة التوطين القسرية والتنفيذ المحتمل ألنشطة المشروع ضمن حدود المتنزه الوطني في مستجمع نهر 
 أتاري؛

(vi)   ضرورة إعادة النظر في خطة إدارة المعارف وتدعيمها بمعلومات معينة تتعلق بتبادل المعارف على
 مستوى المجتمع المحلي؛

(vii) مالية الكبيرة فيما يخص اإلنفاق السنوي؛ضرورة أن ُتظهر الميزانية األرقام اإلج 

 ُيطلب من البنك األفريقي للتنمية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة أوغندا. .ج

(Decision B.33/27) 
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 مقترحات التصورات
 

 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية 
 

 مقترحات عادية:
 

)وثيقة تصور المشروع، المجلس الوطني  مشروع بوندا للقدرة على تحمل تغير المناخ والتكيف معه(: 1جمهورية تنزانيا المتحدة )
 دوالر( 1,400,000 ؛TZA/NIE/Agric/2019/1إلدارة شؤون البيئة؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .63

وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود المجلس الوطني إلدارة شؤون المصادقة على  .أ
 البيئة على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

تكليف السكرتارية بإبالغ المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة بالمالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة   .ب
 جلس، فضال عن المسائل التالية:ببالغ قرار الم

(i)  حسابات إجمالي تكلفة المشروع )وبالتالي الرسوم المرتبطة( غير صحيحة من واقع مكونات المشروع وجدول
 تمويله. وُيطلب من المجلس تعديل جدول المشروع وتمويله وفقًا لذلك؛

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

س الوطني إلدارة شؤون البيئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة جمهورية ُيطلب من المجل  .د
 تنزانيا المتحدة؛

تشجيع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خالل المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة، على تقديم مقترح وثيقة  .ه
 المشروع المكتملة.

(Decision B.33/28) 

)وثيقة تصور  تعزيز التكيف مع تغير المناخ للمجتمعات الزراعية الرعوية في مقاطعة كونغوا(: 2جمهورية تنزانيا المتحدة )
 دوالر( 1,200,000؛ TZA/NIE/Agric/2019/2المشروع، المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة؛ 

 
 لتكيف:مجلس إدارة صندوق ا قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .64
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المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود المجلس الوطني إلدارة شؤون  .أ
 البيئة على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

مرفقة تكليف السكرتارية بإبالغ المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة بالمالحظات الواردة في وثيقة االستعراض ال  .ب
 ببالغ قرار المجلس؛

 دوالر؛ 30,000الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ   .ج

ُيطلب من المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة جمهورية   .د
 تنزانيا المتحدة؛

الوطني إلدارة شؤون البيئة، على تقديم مقترح وثيقة تشجيع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خالل المجلس  .ه
 مشروع مكتملة.

(Decision B.33/29) 

 
(: تكنولوجيات التجميع االستراتيجي لمياه األمطار من أجل تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ في 3جمهورية تنزانيا المتحدة )

لمشروع، المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة؛ )وثيقة تصور ا المجتمعات المحلية الريفية في المناطق شبه القاحلة في تنزانيا
TZA/NIE/Water/2019/1 دوالر( 1,280,000؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،   .65

لمجلس الوطني إلدارة شؤون المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود ا .و
 البيئة على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

تكليف السكرتارية بإبالغ المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة بالمالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة   .ز
 ببالغ قرار المجلس؛

 

 دوالر؛ 30,000الموافقة على منح إعداد المشروعات بمبلغ   .ح

لب من المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة جمهورية ُيط  .ط
 تنزانيا المتحدة؛
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تشجيع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خالل المجلس الوطني إلدارة شؤون البيئة، على تقديم مقترح وثيقة  .ي
 المشروع المكتملة.

(Decision B.33/30) 

 هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطرافمقترحات مقدمة من  
 

 مقترحات عادية:
 

)وثيقة تصور المشروع؛ برنامج األمم  أفغانستان: زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود في وجه تغير المناخ في أفغانستان
 دوالرًا( 9,432,556؛ AFG/MIE/Water/2019/1المتحدة اإلنمائي؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررستعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لجنة ا  .66

الموافقة على تصور المشروع كما تكمله اإليضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على   .أ
 طلب فريق االستعراض الفني؛

تكليف السكرتارية بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم   .ب
 المتحدة اإلنمائي، فضال عن المسائل التالية:

(i)  ضرورة أن يحدد المقترح المكتمل ويصف األنشطة إلى حد يمكن معه تحديد المخاطر المتعلقة بالسياسة
 والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف تحديدًا فعااًل وشاماًل؛ البيئية واالجتماعية

(ii)  ضرورة أن يوضح المقترح المكتمل بمزيد من التفصيل كيف يأخذ تصميم المشروع الحواجز غير المناخية
 في اعتباره؛

(iii) ت المحلية المهمشة، إن ضرورة أن يحدد المقترح المكتمل المنافع المعينة التي سيوفرها المشروع للمجتمعا
وجدت، وأن يتضمن دلياًل على التشاور مع هذه الفئات، باإلضافة إلى وصف لكيفية مراعاة وثيقة المشروع 

 لمصالحهم وشواغلهم، وذلك بما يتسق مع السياسة البيئية واالجتماعية؛

(iv)  متداخلة، ويحدد ضرورة أن يحدد المقترح المكتمل جميع المبادرات ذات الصلة التي يحتمل أن تكون
الروابط وأوجه التآزر مع المشروع المقترح، ويستخلص دروسًا من المبادرات السابقة، ويرسي إطاراً للتنسيق 

 أثناء التنفيذ؛
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(v)  ضرورة أن يتضمن المقترح المكتمل تقييمًا لآلثار البيئية واالجتماعية بما يتسق مع السياسة البيئية
ساواة بين الجنسين للصندوق لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بتدخالت واالجتماعية والسياسة المعنية بالم

 المشروع، باإلضافة إلى خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، باستخدام الشكل المتبع لدى الصندوق؛

 أفغانستان؛ُيطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( أعاله إلى حكومة  .ج

 تشجيع حكومة أفغانستان، من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة. .د

(Decision B.33/31) 

 جمهورية الكونغو: بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجتمعات المحلية الضعيفة التي تعيش في حوض نهر الكونغو 
 دوالر( 9,932,901؛ COG/MIE/Food/2019/1)وثيقة تصور المشروع؛ برنامج األغذية العالمي(؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .67

ود برنامج األغذية العالمي المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في رد  .أ
 على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

تكليف السكرتارية بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األغذية   .ب
 العالمي، فضال عن المسائل التالية:

(i) نهج المختار وأنشطة المشروع بعد دراسة البدائل ضرورة أن يوضح المقترح ما إذا كان قد تم البت في ال
 أثناء إعداد المشروع، وكيف كان ذلك؛

(ii)  ضرورة أن يوضح المقترح ما إذا كان المشروع يتسق مع البالغات الوطنية أو االستراتيجيات والخطط
 اإلنمائية الوطنية أو دون الوطنية األخرى ذات الصلة؛

(iii) لمبادرات ذات الصلة التي ُيحتمل تداخلها، وأن يبّين الروابط وأوجه ضرورة أن يحدد المقترح الكامل جميع ا
 التآزر مع المشروع المقترح؛

(iv)  ضرورة أن يتضمن المقترح المكتمل تقييمًا لآلثار البيئية واالجتماعية بما يتسق مع السياسة البيئية
المخاطر المحتملة المرتبطة  واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف لتقييم

 بتدخالت المشروع، باإلضافة إلى خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، باستخدام الشكل المتبع لدى الصندوق؛

 ُيطلب من برنامج األغذية العالمي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة جمهورية الكنغو؛ .ج

 ن خالل برنامج األغذية العالمي، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة.تشجيع حكومة جمهورية الكنغو، م .د
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(Decision B.33/32) 

)وثيقة تصور المشروع؛  مالوي: تعزيز القدرة على التكيف وتنويع سبل كسب العيش للفقراء في المناطق الريفية في شمال مالوي  
 دوالر( 4,662,000؛ MWI/MIE/Rural/2019/1البنك األفريقي للتنمية؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .68

المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود البنك األفريقي للتنمية على  .أ
 الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

تكليف السكرتارية بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى البنك األفريقي   .ب
 للتنمية، فضال عن المسألة التالية:

(i)  ضرورة أن يتضمن المقترح المكتمل تقييماً لآلثار البيئية واالجتماعية بما يتسق مع السياسة البيئية واالجتماعية
معنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بتدخالت والسياسة ال

 المشروع، باإلضافة إلى خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، باستخدام الشكل المتبع لدى الصندوق؛

 مة مالوي؛ُيطلب من البنك األفريقي للتنمية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكو  .ج

 تشجيع حكومة مالوي، من خالل البنك األفريقي للتنمية، على تقديم مقترح وثيقة المشروع المكتملة. .د

(Decision B.33/33) 



30 

 

)وثيقة تصور المشروع؛ الصندوق الدولي للتنمية  تكيَّف -مولدوفا: الحفاظ على المواهب إلحداث تحول في المناطق الريفية 
 دوالرًا( 6,035,421؛ MDA/MIE/Food/2019/1الزراعية؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .69

المصادقة على تصّور المشروع كما تكمله اإليضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على  .أ
 طلب من فريق االستعراض الفني؛

تكليف السكرتارية بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى الصندوق الدولي   .ب
 للتنمية الزراعية، فضال عن المسائل التالية:

(i)  ضرورة أن يبرهن المقترح المكتمل بمزيد من التفصيل على فعالية التكلفة واالستدامة؛ 

(ii) جميع المبادرات ذات الصلة التي ُيحتمل تداخلها، وأن يبّين الروابط وأوجه  ضرورة أن يحدد المقترح الكامل
 التآزر مع المشروع المقترح؛

(iii)  ضرورة أن يتضمن مقترح وثيقة المشروع المكتملة التقييمات البيئية واالجتماعية، وتقييمات المساواة بين
 الجنسين كمرفقات؛

(iv)  مشاورة تفصيلية البد من إجرائها مع مراعاة الفئات ضرورة أن يتضمن مقترح وثيقة المشروع المكتملة
األكثر ضعفًا وأخذ السياسة البيئية واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف 

 بعين االعتبار؛

(v)  ضرورة أن يتضمن المقترح المكتمل تقييمًا لآلثار البيئية واالجتماعية بما يتسق مع السياسة البيئية
واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة 
 بتدخالت المشروع، باإلضافة إلى خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، باستخدام الشكل المتبع لدى الصندوق؛

 دة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة مولدوفا؛ُيطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نقل المالحظات الوار  .ج

 تشجيع حكومة مولدوفا، من خالل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة. .د

(Decision B.33/34) 

ي باكستان: تعزيز قدرات المجتمعات المحلية واألجهزة الحكومية المحلية والوطنية لمعالجة مخاطر وآثار الفيضانات والجفاف ف
)وثيقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛  المناطق الحضرية الناجمة عن تغير المناخ

PAK/MIE/Urban/2018/1 دوالر( 6,094,000؛ 
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 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .70

ة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة المصادقة على وثيق  .أ
 للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى   .ب
 لمتحدة للمستوطنات البشرية، باإلضافة إلى المسائل التالية:برنامج األمم ا

(i)  ضرورة أن يوفر المقترح المكتمل قائمة شاملة بتدابير التدخل المحددة المؤهلة المنبثقة عن المشاورات
 المجتمعية وتقييمات قابلية التأثر؛

(ii)  المشروع المكتملة مسوغًا واضحًا في حالة المشروعات الفرعية غير المحددة، ينبغي أن يقدم مقترح وثيقة
 ونظامًا لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية غير المحددة؛

(iii)  ينبغي أن يتضمن المقترح المكتمل تقييمًا لآلثار البيئية واالجتماعية بما يتسق مع السياسة البيئية
لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة  واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف

بتدخالت المشروع، باإلضافة إلى خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، باستخدام الشكل المتبع لدى الصندوق، 
 بما في ذلك عملية واضحة لتحديد المخاطر أثناء تنفيذ المشروع؛

(iv)  يتوافق المشروع مع المعايير يجب أن يتيح المقترح وصفا للمتطلبات الخاصة بأنشطة المشروع، وكيف س
 13الفنية الوطنية، وفقا للسياسة البيئية واالجتماعية لصندوق التكيف، وخصوصًا فيما يتعلق بالمبدأ 

 )الصحة العامة(؛

(v)   يجب أن يحدد المقترح تحديدا واضحا الروابط وأوجه التآزر مع جميع المشروعات والبرامج ذات الصلة
 التي يحتمل أن تكون متداخلة؛

(vi)  يجب أن يقدم المقترح شواهد على وجود عملية تشاورية شاملة مراعية للجنسين، تشمل أصحاب المصلحة
الرئيسيين للمشروع المقترح، ويجب أن يبين أنه قد تمت مراعاة نواتج العملية التشاورية في تصميم 

 اإلجراءات التدخلية المقترحة؛

رية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البش .ج
 باكستان؛

تشجيع حكومة باكستان، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع   .د
 مكتملة يتناول المالحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أعاله.
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(Decision B.33/35) 

لى التحمل وتطوير المستوطنات اإليكولوجية البشرية الشاملة للجميع والمستدامة من خالل تدخالت البنية فييتنام: تعزيز القدرة ع
)وثيقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛  التحتية الصغيرة في المناطق الساحلية بدلتا الميكونغ

VNM/MIE/Urban/2019/1دوالرًا( 5,754,840 ؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .71

عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة  .أ
 ؛للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني

الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى   .ب
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، باإلضافة إلى المسائل التالية:

(i)  التحتية المتعلقة ضرورة أن تعالج وثيقة تصور المشروع مسألة ضعف القدرات اإلدارية فيما يخص البنية
 بالمياه، وعدم وجود إطار سياسات فعال لفييتنام، مما قد يضر باستدامة المشروع وإمكانية تشغيله وتوسيعه؛

(ii) يجب أن تبحث وثيقة تصور المشروع فوق ذلك بدائل التكنولوجيا المقترحة؛ 

(iii)  ضرورة أن يقدم المقترح مزيدًا من المعلومات عن استدامته وفعالية تكلفته؛ 

(iv)  رورة أن يقدم المقترح تقريرًا عن المبادرات السابقة، وأن يوضح بشكل أكبر أوجه التآزر والتكامل ض
 المحتملة مع المبادرات األخرى في المنطقة المستهدفة؛

ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة  .ج
 فييتنام.

(Decision B.33/36) 

زيمبابوي: تدعيم قدرة المجتمعات المحلية على التكيف والصمود في وجه التغيرات المناخية من خالل استدامة أنشطة استغالل 
 دوالر( 4,817,400؛ ZWE/CIE/Water/2018/1)وثيقة تصور المشروع؛ اليونسكو؛  زيمبابوي  المياه الجوفية في

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررت والبرامج وتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعا .72

المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنه في ردود منظمة األمم المتحدة للتربية  .أ
 والعلم والثقافة )اليونسكو( على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛
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ت الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى اليونسكو، الطلب من السكرتارية نقل المالحظا  .ب
 فضال عن المسألة التالية:

(i)   ضرورة أن يولي المقترح المكتمل اهتمامًا خاصًا للمؤسسات الوطنية التي ستشارك في المشروع؛ وإنشاء
مركز وطني للبحوث والتدريب في مجال المياه الجوفية؛ وخطط المشروع لتعزيز المؤسسات الوطنية إلدارة 

 المياه الجوفية، مع مراعاة فعالية التكلفة واالستدامة؛

(ii)  المقترح المكتمل تقييمًا لآلثار البيئية واالجتماعية بما يتسق مع السياسة البيئية ضرورة أن يتضمن
واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة 

 لمتبع لدى الصندوق؛بتدخالت المشروع، باإلضافة إلى خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، باستخدام الشكل ا

 ُيطلب من اليونسكو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومة زمبابوي؛ .ج

تشجيع حكومة زمبابوي، من خالل اليونسكو، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول المالحظات المشار  .د
 إليها في الفقرة الفرعية )ب( أعاله.

(Decision B.33/37) 

 مشروعات والبرامج اإلقليمية)ج( استعراض مقترحات ال

 مقترحات مكتملة
 

 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ اإلقليمية 
 
 األرجنتين وأوروغواي التكيف مع تغير المناخ في المدن والنظم اإليكولوجية الساحلية القابلة للتأثر في حوض نهر أوروغواي

 دوالرا( 13,999,996؛ LAC/RIE/DRR/2017/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ بنك التنمية ألمريكا الالتينية؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .73

 إذ يشير إلى التوصية بأن يقوم مجلس إدارة صندوق التكيف بما يلي: .أ

(i)  الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود بنك التنمية ألمريكا الالتينية
 على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

(ii)   دوالرا لتنفيذ المشروع حسب طلب بنك التنمية  13,999,996الموافقة، تبعا لمدى توفر األموال، على تمويل قدره
 مريكا الالتينية؛أل
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(iii) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع بنك التنمية ألمريكا الالتينية بوصفه هيئة إدارة التنفيذ اإلقليمية للمشروع؛ 

 .B.33/45اإلشارة إلى أنه قد تم وضع المشروع في قائمة انتظار المشروعات/البرامج وفقا للقرار رقم  .ب

(Decision B.33/38) 

 ج تدابير التكيف مع تغير المناخ في اإلدارة المنسقة لمجمع "دابليو أرلي بيندجاري" العابر للحدود:بنن، بوركينا فاصو، النيجر: دم
 دوالر( 11,536,200؛ AFR/RIE/DRR/2016/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .74

 إذ يشير إلى التوصية بأن يقوم مجلس إدارة صندوق التكيف بما يلي: .أ

(i)  المصادقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود مرصد الصحراء
 الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

(ii)   دوالر لتنفيذ المشروع حسب طلب مرصد  11,536,200الموافقة، تبعًا لمدى توفر األموال، على تمويل قدره
 الصحراء الكبرى والساحل؛

(iii)   تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل بوصفه هيئة إدارة التنفيذ
 اإلقليمية للمشروع؛

 .B.33/45وضع المشروع في قائمة انتظار المشروعات/البرامج وفقا للقرار رقم اإلشارة إلى أنه قد تم  .ب

(Decision B.33/39) 

 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف
 
ألبانيا والجبل األسود ومقدونيا الشمالية: اإلدارة المتكاملة والقادرة على تحمل تغير المناخ والعابرة للحدود لمخاطر الفيضانات في 

؛ EE/MIE/DRR/2018/PPC/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  نهر درين في غرب البلقانحوض 
 دوالرًا(. 9,927,750

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .75

كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة  .أ
 على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛
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 دوالرا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 9,927,750الموافقة على تمويل قيمته   .ب

نامج األمم المتحدة بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة األطراف الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع بر  .ج
 المعنية بهذا المشروع.

(Decision B.33/40) 

مدغشقر، مالوي، موزامبيق، جزر القمر: مشروع بناء قدرة المناطق الحضرية على التكيف مع تغير المناخ في جنوب وشرق 
 13,997,423؛ AFR/MIE/DRR/2016/1بشرية؛ )وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال أفريقيا
 دوالرا(

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،   .76

 إذ يشير إلى التوصية بأن يقوم مجلس إدارة صندوق التكيف بما يلي: .أ

(i) يضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإل
 للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

(ii)   دوالرا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج  13,997,423الموافقة، تبعا لمدى توفر األموال، على تمويل قدره
 األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛

(iii)  السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ تكليف
متعددة األطراف المعنية بهذا المشروع. وينبغي أن يشتمل االتفاق على التزام من برنامج األمم المتحدة 

 المكتملة يتم تحديثها لتشمل: للمستوطنات البشرية بأن يقدم، قبل صرف أول دفعة، وثيقة المشروع

a.   مخصصات كافية الستخدام الخبرة المعينة الموجودة بالفعل في كل بلد من البلدان المشاركة، وبند
 مقابل في الميزانية؛

b.  الرصد المعين ورفع تقارير سنوية عن ترتيبات اإلدارة إلعادة التوطين القسري وكذلك عن المعلومات
 رة بشأن آلية رفع المظالم؛المقدمة إلى األطراف المتضر 

c.   خطة تبين أنه سيتم إجراء تقييم مفصل خاص بموقع التدخل للمساواة بين الجنسين خالل بدء
المشروع، وسيتم استخدام نتائجه كخط أساس لرصد المشروع ألغراض كل من السياسة البيئية 

 واالجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين.
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 .B.33/45ه قد تم وضع المشروع في قائمة انتظار المشروعات/البرامج وفقا للقرار رقم اإلشارة إلى أن .ب

(Decision B.33/41) 

تايلند، فييتنام: التكيف القائم على أساس النظام البيئي في جنوب حوض الميكونغ: تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير 
قائم على النظم اإليكولوجية في سياق التعاون فيما بين المناخ في المنطقة الفرعية لحوض الميكونغ الكبرى من خالل التكيف ال

 دوالر( 7,000,000؛ ASI/MIE/WATER/2016/1)وثيقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للبيئة؛  بلدان الجنوب
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .77

عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة  .أ
 للبيئة على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

ردة اقتراح أن يقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الوا  .ب
 في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالية:

(i)   ضرورة أن يبين المقترح كيف ستتم مراعاة االعتبارات الخاصة بالبلدين فيما يتعلق باألنشطة التي تشمل
 بلدانًا أخرى؛

(ii)  الصلة، وبيان كيف تستوفيها ضرورة أن تذكر الجهة المقدمة للمقترح جميع المعايير الفنية الوطنية ذات
 تدخالت المشروع؛

(iii)  ضرورة أن يوضح المقترح الترتيبات التي من خاللها سيحافظ المشروع على فوائد المشروع )مالياً واجتماعيًا
 وفنيًا( مع مرور الوقت؛

(iv) ة ضرورة أن يكفل المقترح اتساق قسم تحديد المخاطر مع متطلبات السياسة البيئية واالجتماعية والسياس
المعنية بالمساواة بين الجنسين، في ضوء تدخالت المشروع المبينة في الوثيقتين التكميليتين األولى والثانية، 

 وأن ينص على خطة إدارة بيئية واجتماعية تتناسب مع هذه المخاطر؛

 ي تايلند وفييتنام.ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للبيئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومت .ج

(Decision B.33/42) 

 مقترحات التصورات 
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 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف 
 
األردن ولبنان: زيادة قدرة األشخاص النازحين على التكيف مع التحديات المائية المتصلة بتغير المناخ في التجمعات الحضرية 

؛ ASI/MIE/Urban/2018/PPC/1)وثيقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛  المضيفة
 دوالر(. 14,000,000

 
 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .78

اإليضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج األمم المتحدة المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها  .أ
 للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى   .ب
 باإلضافة إلى المسائل التالية: برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

(i)  ضرورة أن يوفر مقترح وثيقة المشروع المكتملة معلومات أكثر تفصياًل عن اآلثار المناخية المستقبلية
 المتوقعة على المنطقة؛

(ii)  ضرورة أن يوفر مقترح وثيقة المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول الخطط البلدية، وكيف ستسهم
 المرونة وماهية التدابير الخاصة التي قد تتضمنها لمساندة التكيف؛بفعالية في بناء 

(iii)  ضرورة أن يوضح مقترح وثيقة المشروع المكتملة االستدامة المالية بعد انتهاء المشروع ويجري فحصًا
تفصيليًا للمخاطر واآلثار باإلضافة إلى التقييمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بما يتسق مع سياسات 

 وق التكيف؛صند

 دوالر؛ 80,000الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( إلى حكومتي  .د
 األردن ولبنان؛

ة، على تقديم مقترح كامل تشجيع حكومتي األردن ولبنان، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشري .ه
 اإلعداد يتناول أيضا المالحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أعاله.

(Decision B.33/43) 
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 مقترحات التصورات المسبقة
 

 مقترحات مقدمة من هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف 
 

خالل استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة في منطقة المحيط بليز وغواتيماال وهندوراس: زيادة القدرة على مجابهة تغير المناخ من 
؛ LAC/MIE/DRR/2018/PPC/1)وثيقة التصور المسبق للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة للبيئة؛  األطلسي بأمريكا الوسطى

 دوالر( 12,260,500
 

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرربعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها،  .79

المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها اإليضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج األمم المتحدة  .أ
 للبيئة على الطلب المقدم من فريق االستعراض الفني؛

ببالغ قرار المجلس إلى برنامج تكليف السكرتارية بأن تقوم بنقل المالحظات الواردة في وثيقة االستعراض المرفقة  .ب
 األمم المتحدة للبيئة، باإلضافة إلى التوصيات التالية:

(i)  ضرورة أن تبّين وثيقة التصورات وتقوي األساس المنطقي للنهج اإلقليمي، بما في ذلك في أعقاب عملية
 التشاور أثناء إعداد وثيقة التصورات؛

(ii)  ات والمؤسسات الوطنية، حسب االقتضاء، في تنفيذ في مرحلة وضع التصورات، ينبغي توضيح دور الوزار
المشروع، مع ضرورة إضفاء الطابع الرسمي على تعيينها، حسب االقتضاء، كهيئات منفذة لهذا المشروع 

 في هذه الوثيقة؛

(iii)   ضرورة أن توضح وثيقة التصورات هيكل ميزانية تكاليف التنفيذ، مع مراعاة الطبقات المختلفة من
 ة واإلقليمية والوطنية وأخيرًا المحلية التي ستشارك في تنفيذ المشروع؛المنظمات الدولي

(iv) ضرورة أن توضح وثيقة التصورات دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في عملية إعداد المشروع؛ 

ال ُيطلب من برنامج األمم المتحدة للبيئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة )ب( أعاله إلى حكومات بليز وغواتيما .ج
 وهندوراس؛

تشجيع حكومات بليز وغواتيماال وهندوراس، من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة، على تقديم مقترح تصور مشروع  .د
 يتناول أيضا المالحظات الواردة في الفقرة الفرعية )ب( أعاله.

(Decision B.33/44) 
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 ترتيب أولويات المشروعات على قائمة االنتظار

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قررالمشروعات والبرامج وتوصياتها، بعد االطالع على تعليقات لجنة استعراض  .80

 إذ يشير إلى توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج للموافقة على المشروعات/البرامج التالية؛ .أ

(i) ( بنن، بوركينا فاصو، النيجرAFB/PPRC.24/34)؛ 

(ii) ( مدغشقر، مالوي، موزامبيق، جزر القمرAFB/PPRC.24/37)؛ 

(iii) ،األرجنتين ( أوروغوايAFB/PPRC.24/33)؛ 

 ؛B.28/1( من القرار 2وضع قائمة انتظار للمشروعات/ البرامج اإلقليمية مكتملة وفقًا للفقرة الفرعية )ب( ) .ب

وضع المشروع/البرامج المدرجة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله على قائمة االنتظار وفقا لمعايير تحديد األولويات  .ج
 ؛B.19/5، والموضحة في القرار B.17/19المحددة في القرار 

النظر في المشروعات/البرامج التي على قائمة االنتظار للموافقة عليها في الفترة الفاصلة بين االجتماعين أو في  .د
 اجتماع المجلس بترتيب إدراجها في الفرعية )أ( أعاله، وذلك رهنا بتوفر األموال.

(Decision B.33/45) 

 اع الرابع والعشرين للجنة األخالقيات والشؤون الماليةتقرير االجتم على جدول األعمال: 9البند 

قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى )جمهورية إيران اإلسالمية، آسيا والمحيط الهادئ(، رئيس لجنة األخالقيات   .81
خالقيات والشؤون والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان )السويد، األطراف المدرجة في المرفق األول(، نائب رئيس لجنة األ

 (.AFB/EFC.24/9المالية، تقرير اللجنة )

في أعقاب التقرير، ناقش مجلس اإلدارة طائفة من المسائل. ورّدًا على سؤال حول ميزانية وظيفة التقييم التي تتوالها   .82
ا استشاري قصير األجل. السكرتارية، تم توضيح أن المتصور وجود موظف واحد بدوام كامل، على أن يكّمله مساعد إداري أو ربم

باإلضافة إلى ذلك، واتساقًا مع مهام واختصاصات الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف الواردة في المرفق الثالث 
، سيتألف الفريق المرجعي للتقييم الفني من رئيس وأربعة (AFB/B.31/ 8بتقرير االجتماع الحادي والثالثين لمجلس اإلدارة )

أعضاء. وفيما يتعلق بمسألة التأخيرات في بدء المشروع، اقُترح توسيع نطاق العمل إلى نطاق عالمي أكبر وتمحيص األسباب 
نفيذ، لوحظ أنه: النهج المقترح التي أدت إلى التأخيرات في تنفيذ المشروع. وفيما يتعلق بعملية إعادة تنظيم إحدى هيئات إدارة الت

بدا سلبيًا وأنه ينبغي إلزام هيئات إدارة التنفيذ بإخطار مجلس اإلدارة عند إجراء التغييرات؛ وضرورة التحلي بمزيد من المبادرة في 
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لوثيقة ونوهت إلى تذكيرها بالتزاماتهم الحالية وضمان الوفاء بأي التزامات جديدة ضرورية. وذّكرت السكرتارية بالنطاق األصلي ل
  أن الهدف من ذلك هو توفير إمكانية التنبؤ بما سيلزم القيام به عند حدوث تغييرات.

بعد النظر في تعليقات لجنة األخالقيات والشؤون المالية وتوصيتها، اتخذ المجلس بعد ذلك القرارات التالية بشأن  .83
 ين.المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الرابع والعشر 

 )أ( استعراض إطار النتائج االستراتيجية وإطار نتائج الفعالية والكفاءة على مستوى الصندوق  

 مجلس إدارة صندوق التكّيف: قرر .84

الموافقة على استعراض إطار النتائج االستراتيجية وإطار نتائج الفعالية والكفاءة على مستوى صندوق التكيف على   .أ
 ؛AFB/EFC.24/4/Rev.1النحو الوارد في الوثيقة 

تكليف السكرتارية بإعداد وثيقة بشأن التنقيح المقترح ألداة تتبع النتائج ووثيقة محدثة بشأن اإلرشادات المتعلقة بأداة تتبع  .ب
 النتائج المنقحة، وذلك لتقديمهما إلى لجنة األخالقيات والشؤون المالية في اجتماعها السادس والعشرين.

(Decision B.33/46) 

 ي بدء المشروع)ب( حاالت التأخير ف 

 مجلس إدارة صندوق التكّيف تكليف السكرتارية باآلتي: قرر .85

إجراء تحليل لما إذا كانت هيئات إدارة التنفيذ حددت المخاطر المرتبطة بالتأخيرات المحتملة في بدء المشروع أم ال،  .أ
 وكيف خففت هيئات إدارة التنفيذ المخاطر المحددة والمخاطر غير المحددة؛

بالتماس مزيد من المعلومات حول سياسات صناديق المناخ األخرى  AFB/EFC.24/5يل الوارد في الوثيقة توسيع التحل .ب
 بشأن التصدي للتأخيرات في بدء المشروع وتنفيذها لهذه السياسات؛

المحتمل إعداد وثيقة تحتوي على المعلومات المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( وكذلك التوصيات بشأن مسار العمل  .ج
 للجنة األخالقيات والشؤون المالية في اجتماعها الخامس والعشرين.

(Decision B.33/47) 

 )ج( اآلثار المترتبة على عملية إعادة تنظيم هيئة إدارة التنفيذ

 قرر مجلس إدارة صندوق التكّيف: .86
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ذ المشروع وعملية الموافقة على عملية معالجة اآلثار المترتبة على عملية إعادة تنظيم هيئة إدارة التنفيذ من حيث تنفي .أ
معالجة اآلثار المترتبة على عملية االعتماد و/أو إعادة االعتماد، كما هو موضح في الوثيقة 

AFB/EFC.24/3/Rev.1؛ 

 إلى هيئات إدارة التنفيذ؛ AFB/EFC.24/3/Rev.1تكليف السكرتارية بإبالغ هذا القرار والوثيقة  .ب

 بأي عملية إعادة تنظيم في أقرب وقت ممكن. ُيطلب من هيئات إدارة التنفيذ إبالغ السكرتارية .ج

(Decision B.33/48) 

 د( القضايا المالية

الموافقة على مسودة جدول عمل السكرتارية وخطة العمل المقترحة للسنة المالية  مجلس إدارة صندوق التكيف قرر .87
 .AFB/EFC.24/7، على النحو الوارد في الوثيقة 2020

(Decision B.33/49) 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكّيف:  .88

 الموافقة، باستخدام األموال المتاحة في الصندوق االستئماني التابع لصندوق التكيف، على:  .أ

(i)   1دوالرًا لتغطية تكاليف عمليات المجلس والسكرتارية خالل الفترة من  5,247,437الموازنة المقترحة البالغة 
دوالرًا للخدمات اإلدارية التي  4,054,723، والتي تتضمن: 2020يونيو/حزيران  30حتى  2019يوليو/تموز 

دوالرًا  654,814دوالر مقابل خدمات االعتماد، و  537,900قدمتها السكرتارية )الموازنة الرئيسية للسكرتارية(، و 
 لبرنامج التأهب؛

(ii)  دوالرًا لتغطية تكاليف عمليات وظيفة التقييم في صندوق التكّيف على مدار  793,843الميزانية المقترحة وقدرها
و  دوالرًا للعمليات العامة 493,843، منها 2020يونيو/حزيران  30إلى  2019يوليو/تموز  1الفترة من 
 دوالر للتقييمات؛ 300,000

(iii)  يوليو/تموز  1دوالراً لخدمات القيم التي سيقدمها لصندوق التكيف في الفترة من  682,150الموازنة المقترحة البالغة
 ؛2020يونيو/حزيران  30إلى  2019

رية، والمبلغ المذكور في ( إلى السكرتا2( و)أ( )1الترخيص للقّيم بتحويل المبالغ المذكورة في الفقرتين الفرعيتين )أ( ) .ب
 ( إلى القّيم.3الفقرة الفرعية )ب( )

(Decision B.33/50) 



   AFB/B.33/15 

42 

 
 

 على جدول األعمال: تنفيذ اإلستراتيجية متوسطة األجل 10البند 

قدم ممثل السكرتارية البند المعنّي على جدول األعمال وقال إنه نظرًا لضيق الوقت الالزم لمناقشة المسألة، اقُترح  .89
لنظر مجلس اإلدارة في الفترة الفاصلة بين االجتماعين.  AFB/B.33/6و  AFB/B.33/5الوثيقتين قيام السكرتارية بإعادة تقديم 

ورّدًا على استفسار حول طبيعة اختالف المقترحات عن التوصية السابقة للجنة استعراض المشروعات والبرامج، التي لم ُتعتمد، 
ئق الجاري النظر فيها في إطار هذا البند على جدول األعمال الوثائق أوضح مدير السكرتارية أن المسألتين مختلفتان. ومثلت الوثا

الفنية التي قدمت سلسلة من النماذج التي طلبها مجلس اإلدارة في اجتماعه الثاني والثالثين ولم تتطلب المناقشة المستفيضة التي 
 اعتبرها المجلس ضرورية للتوصية السابقة.

على جدول األعمال: تنفيذ االستراتيجية متوسطة األجل: )أ( ترتيبات منح التعلم؛ )ب( ترتيبات منح  10القرار المتعلق بالبند  
 توسيع المشروعات

 
تكليف السكرتارية بأن تقدم، في  ، قرر مجلس اإلدارة صندوق التكيفB.32/39و  B.32/38إذ يشير إلى القرارين  .90

إلى  AFB/B.33/6والوثيقة  AFB/B.33/5جتماعين الثالث والثالثين والرابع والثالثين للمجلس، الوثيقة الفترة الفاصلة بين اال
 المجلس للنظر فيهما واتخاذ قرار بشأنهما.

(Decision B.33/51) 

 على جدول األعمال: الخطوات اإلجرائية لتلقي المساهمات من مصادر بديلة 11البند  

 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال.  .91

على جدول األعمال: تقديم الموارد المالية بين مشروعات وبرامج التكيف الملموسة في بلدان منفردة أو على الصعيد  12البند  
 اإلقليمي )سقف التمويل المحدد للبلد(

 الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال.تعذر على المجلس، نتيجة لضيق  .92

 على جدول األعمال: المسائل المتبقية من االجتماع الثاني والثالثين: 13البند 

)أ( مناقشة استراتيجية بشأن األهداف والخطوات اإلضافية من جانب الصندوق: الروابط والصالت المحتملة بين صندوق 
 التكيف والصندوق األخضر للمناخ؛

 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .93

 )ب( سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف؛
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 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .94

  ات التكيف إلى كمبوديا؛)ج( تقرير بعثة رصد محافظ مشروع

 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .95

 )د( تقرير بعثة رصد محافظ مشروعات الصندوق إلى جنوب أفريقيا؛

 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .96

 األعمال: تقرير بعثة رصد محافظ مشروعات التكيف إلى روانداعلى جدول  14البند 

 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .97

على جدول األعمال: المسائل الُمثارة من الدورة الرابعة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في  15البند 
( والجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق CMP 14) بروتوكول كيوتو

 (.CMA 1-3باريس )

قدمت السكرتارية قرارات الدورة الرابعة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو   .98
اجتماع األطراف في اتفاق باريس المتعلقة بصندوق التكيف )الوثيقة  والدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه

AFB/B.33/11 والمسائل المحتملة التي سينظر فيها مجلس اإلدارة تمشيًا مع هذه القرارات. وقد وضعت هذه القرارات اللمسات )
عامل بوصفه اجتماع األطراف في النهائية على عملية خدمة الصندوق التفاقية باريس وعمله تحت إشراف مؤتمر األطراف ال

( في المسألة المتعلقة باألهلية للعضوية 2019اتفاق باريس. وستنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الخمسين )يونيو/حزيران 
 في مجلس إدارة صندوق التكيف، وستقدم توصية إلى الدورة الخامسة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في

. باإلضافة إلى ذلك، طلب مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 2019بروتوكول كيوتو في نوفمبر/تشرين الثاني 
في بروتوكول كيوتو من مجلس اإلدارة أن يقدم توصيات إلى الدورة الخامسة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

لى الدورة الثانية لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس األطراف في بروتوكول كيوتو، والتي ستحال إ
( ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس؛ 2( النظام الداخلي لمجلس اإلدارة؛ )1، بشأن: )2019في نوفمبر/تشرين الثاني 

ثار المترتبة على تلقي الصندوق حصة العائدات ( واآل4( أي مسألة أخرى لضمان خدمة الصندوق التفاق باريس بسالسة؛ )3)
 من بروتوكول كيوتو عندما يخدم الصندوق اتفاق باريس. 17و  12و  6من األنشطة بموجب المواد 

سلطت مناقشة مجلس اإلدارة الضوء على الطبيعة المعقدة لهذه المسألة: ما يلزم القيام به اآلن في ضوء اتفاق   .99
ان النامية التي صدقت على اتفاق باريس هي المشاركين الوحيدين المؤهلين، وما إذا كان تكوين باريس، وما إذا كانت البلد

المجلس بحاجة إلى تغيير، وماذا حدث للبلدان التي كانت أطرافًا في بروتوكول كيوتو لكنها لم تصبح بعد أطرافًا في اتفاق باريس. 
فاء بالطلب المقدم من مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في كما نظر مجلس اإلدارة أيضًا في النُّهج الممكنة للو 
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بروتوكول كيوتو وضمان أن يكون التقرير جاهزًا للنظر فيه خالل اجتماع أكتوبر/تشرين األول للمجلس. وناقش إنشاء مجموعة 
مهام واختصاصات مجموعة العمل وتكوينها عمل تطّور هيكاًل للقضايا الرئيسية التي يتعين على مجلس اإلدارة معالجتها، وكذلك 

وجدول أعمالها. وتم التنويه إلى ضرورة فصل مجلس اإلدارة بين القضايا السياسية والقضايا المتضمنة في الطلب المنبثق عن 
ي فرضها قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو. والجدير بالذكر أن إحدى المهام األربع الت

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو تحتاج إلى عناية خاصة فيما يخص الجدول الزمني؛ ألن 
. كما ركزت المناقشة 2020مايو/أيار  30مذكرة التفاهم مع صندوق البيئة العالمية والشروط واألحكام مع القّيم المؤقت تنتهي في 

 اجتماع إضافي لمدة يومين بالتزامن مع اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ مقابل عقد اجتماع عادي إضافي. أيضًا على تكاليف عقد

 مجلس إدارة صندوق التكيف: قرر، AFB/B.33/11بعد النظر في الوثيقة   .100

األطراف  تكليف السكرتارية باإلعداد ألن تدرج، في مشروع الملحق اإلضافي لتقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى مؤتمر .أ
العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة، إمكانية نظر المجلس وتوصياته بشأن 

"المسائل المتعلقة بصندوق التكيف"، وتقدمها إلى المجلس للنظر فيها في  CMP.14/1المهام التي خولها القرار 
 ؛2019اجتماعه المقرر في أكتوبر/تشرين األول 

كليف السكرتارية، عند التحضير لنظر مجلس اإلدارة وتوصياته المذكورة في الفقرة الفرعية )أ(، بأن تتشاور مع أمانة ت .ب
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والقّيم المؤقت )البنك الدولي( وأمانة صندوق البيئة العالمية بشأن 

 المسائل ذات الصلة؛

 ل لتقديم اإلرشاد إلى السكرتارية بشأن:إنشاء مجموعة عم  .ج

(i)   تحديد نطاق العناصر التي يتم تضمينها في نظر مجلس اإلدارة وتوصياته بشأن المهام التي خولها القرار
1/CMP.14؛ 

(ii)  التماس مدخالت ومساهمات بشأن المسألة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من القيم وصندوق البيئة العالمية
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من المصادر ذات الصلة؛وأمانة 

(iii)  ( )( في إمكانية نظر مجلس اإلدارة وتوصياته 2تضمين المدخالت والمساهمات المشار إليها في الفقرة الفرعية )ج
 المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ(؛

(iv) لفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج(؛النظر في أي أمور أخرى تثار فيما يتعلق با  

انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء في فريق العمل الخاص الذي سيمارس اختصاصاته حتى اجتماع مجلس اإلدارة في  .د
 إلنجاز المهام المذكورة في الفقرة الفرعية )ج(: 2019أكتوبر/تشرين األول 

(i) ف المدرجة في المرفق األول(؛السيدة سيلفيان بيلجيشر )رئيس مجلس اإلدارة، بلجيكا، األطرا 
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(ii) السيد إبيال جبريل )نائب رئيس مجلس اإلدارة، بنن، أفريقيا(؛ 

(iii)  السيدة كلوديا كيلر )ألمانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى(؛ 

(iv) السيدة إليونورا كوغو )إيطاليا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى(؛ 

(v)  ية إيران اإلسالمية، آسيا والمحيط الهادئ(؛السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى )جمهور 

(vi) السيد فيليب ويتش )جزر الباهاما، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(؛ 

(vii)  السيد محمد الزمرلي )تونس، أفريقيا(؛  

 زاكاريان )أرمينيا، أوروبا الشرقية(؛-( السيد أرام تير8)
 

، باإلضافة إلى اجتماع 2019يونيو/حزيران  29-28عقد اجتماع إضافي لمجلس اإلدارة في مدينة بون، ألمانيا في   .ه
 ، لمناقشة المسألة المتعلقة بـ )أ(؛2019مجلس اإلدارة المقرر في أكتوبر/تشرين األول 

ضمن في الفقرات الفرعية )أ( و)ب( تكليف مجموعة العمل والسكرتارية برفع تقرير عن التقدم المحرز في العمل المت  .و
 .2019يونيو/حزيران  29-28و)ج( إلى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

(Decision B.33/52) 

 على جدول األعمال: إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعية 16البند  

 تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. .101

 األعمال: المسائل المالية:على جدول  17البند 

 الموقف المالي للصندوق االستئماني وتحويل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال

تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال. ويمكن االطالع على المعلومات   .102
 (.AFB/EFC.24/9مالية في الوثيقة )المتعلقة بهذا األمر في تقرير لجنة األخالقيات والشؤون ال

 على جدول األعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني 18البند 

 يتضمن المرفق الخامس بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. .103
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 فصاعدا 2019على جدول األعمال: مواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات في  19البند 

، عقد اجتماع إضافي في B.33/52مدير السكرتارية مجلس اإلدارة بأن المجلس سبق أن قرر، عماًل بالقرار ذّكر   .104
 .2019يونيو/حزيران  29-28مدينة بون، ألمانيا في 

 قرر مجلس إدارة صندوق التكّيف: .105

 ؛2019أكتوبر/تشرين األول  11-7عقد اجتماعه الرابع والثالثين في مدينة بون، ألمانيا في  .أ

 ؛2020مارس/آذار  20-17عقد اجتماعه الخامس والثالثين في مدينة بون، ألمانيا من  .ب

 .2020أكتوبر/تشرين األول  16-13عقد اجتماعه السادس والثالثين في مدينة بون، ألمانيا في   .ج

(Decision B.33/53) 

 على جدول األعمال: مدونة قواعد السلوك المهني 20البند  

السلوك وسأل األعضاء واألعضاء المناوبين عما إذا كانوا يرغبون في إثارة أي لفت الرئيس االنتباه إلى مدونة قواعد  .106
 مسائل متعلقة بتنفيذ مدونة قواعد السلوك. ولم ُتثر أية مسائل أخرى.

 على جدول األعمال: مسائل أخرى  21البند 

 )أ( القرار المتعلق بمشاركة المجتمع المدني وإشراكه 
 

سيكون من المهم تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمل مجلس اإلدارة، لكن ُطرح تم االتفاق بشكل عام على أنه  .107
أيضًا سؤال عن حجم هذه المشاركة وكيف سيتم اختيار ممثلي المجتمع المدني؛ فالمجتمع المدني أكبر من أن يقتصر على 

 ممثلي المنظمات غير الحكومية الحاضرين في االجتماع الحالي.

ة أن الغرض منه تقديم دعوة مفتوحة إلى المجتمع المدني تسمح ألي شخص لديه الرغبة بالرد أوضح مدير السكرتاري .108
 باقتراحات حول كيفية تعزيز مشاركة المجتمع المدني وإشراكه في أعمال مجلس اإلدارة.

 مجلس إدارة صندوق التكّيف تكليف السكرتارية باآلتي: قرر .109

خالص الدروس من الصناديق األخرى المعنية بالمناخ، خيارات زيادة أن تبحث، بالتشاور مع المجتمع المدني واست .أ
 تعزيز مشاركة المجتمع المدني وإشراكه في أعمال مجلس اإلدارة؛

 أن تعد وثيقة وتقدمها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها خالل االجتماع الرابع والثالثين. .ب
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(Decision B.33/54) 

 )ب( القرار المتعلق بالنصاب القانوني 
 

استفسار حول كيفية تأثير القواعد المتعلقة بالنصاب القانوني على عمل لجان مجلس اإلدارة، أوضح مدير رّدًا على  .110
 السكرتارية أن النظام الداخلي لمجلس اإلدارة ينطبق أيضًا على لجانه.

المجلس  قررمن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف،  23وبالنظر إلى النصاب القانوني المحدد في الفقرة  .111
تكليف السكرتارية ببحث الخيارات لمعالجة مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني، بما في ذلك الممارسات ذات الصلة في الصناديق 
األخرى المعنية بالمناخ، وتقديم وثيقة تحتوي على تحليل للخيارات التي جرى بحثها إلى نظر مجلس اإلدارة في اجتماعه الرابع 

 والثالثين.

(Decision B.33/55) 

 

 على جدول األعمال: اعتماد التقرير 22بند ال 

 اعتمد المجلس هذا التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين االجتماعين في أعقاب اجتماعه الثالث والثالثين. .112

 على جدول األعمال: اختتام االجتماع 23البند 

من مساء األربعاء  6:45الساعة  عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في تمام .113
 .2019مارس/آذار  15الموافق 
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 األول المرفق

 قائمة بالمشاركين في االجتماع الثالث والثالثين لمجلس إدارة صندوق التكيف
 

 األعضاء
 المجموعة البلد االسم

 أفريقيا بنن السيد إيبال جبريل
 أفريقيا زامبيا السيد ديفيد كالوبا

 آسيا والمحيط الهادئ المملكة العربية السعودية توفيقالسيد البراء 
 أوروبا الشرقية أرمينيا زاكاريان-السيد أرام تير

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الجمهورية الدومينيكية السيد فيكتور فيناس
 الدول النامية الجزرية الصغيرة فيجي السيد نيليش براكاش

 البلدان األقل نمواً  أوغندا السيد شيبيت مايكوت
 مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  ألمانيا السيدة كلوديا كيلر

 مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  إيطاليا السيدة إليونورا كوغو
 األطراف المدرجة في المرفق األول بلجيكا  السيدة سيلفيان بيلجيشر

 المدرجة في المرفق األولاألطراف  السويد السيد ماتياس برومان
 األطراف غير المدرجة في المرفق األول كينيا  السيد تشارلز موتاي

 
 األعضاء المناوبون 

 المجموعة البلد االسم
 أفريقيا تونس السيد محمد الزمرلي

 آسيا والمحيط الهادئ جمهورية إيران اإلسالمية السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى
 آسيا والمحيط الهادئ ملديف السيد أحمد وحيد

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي كوبا السيدة ياديرا غونزاليز كولومبي
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بهاما  السيد فيليب ويتش

 الدول النامية الجزرية الصغيرة غرينادا السيد بول إلرين فيليب
 مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  إسبانيا أكونيا بايشاولي-السيدة سوزانا كاسترو

 األطراف المدرجة في المرفق األول فرنسا أنطوان مارتن-السيد مارك
 األطراف المدرجة في المرفق األول سويسرا  السيد باتريك سيبر
 األطراف غير المدرجة في المرفق األول مالوي  السيد إيفانز نجيوا
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 الثاني المرفق

 األعمال المعتمد بتقرير االجتماع الثالث والثالثين لمجلس إدارة صندوق التكيفجدول 

 افتتاح االجتماع. .1

 انتخاب كبار المسؤولين .2

 نقل مهام رئيس المجلس ونائبه . .3

 المسائل التنظيمية: .4

 اعتماد جدول األعمال؛ .أ

 تنظيم العمل. .ب

 تقرير عن أنشطة الرئيس. .5

 تقرير عن أنشطة السكرتارية. .6

 االعتماد. تقرير هيئة .7

 تقرير االجتماع الرابع والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن: .8

 معيار مبررات التكاليف الكاملة للتكيف؛ .أ

 التمويل من أجل تعزيز الوصول المباشر؛ .ب

 تعديالت لعملية استعراض المشروعات؛ .ج

المقترحات بشأن مساندة نافذة منح االبتكار إرشادات لُمجّمعي هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف إلعداد  .د
 الصغيرة لغير هيئات إدارة التنفيذ الوطنية؛

 تقرير السكرتارية بشأن دورة االستعراض في الفترة الفاصلة بين االجتماعين لمنح التأهب؛ .ه

 تقرير السكرتارية عن الفحص األولي/ االستعراض الفني للمشروعات والبرامج؛  .و

 الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات منح االبتكار الصغيرة؛ تقرير السكرتارية عن .ز

 تقرير السكرتارية عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التعّلم؛ .ح
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 تقرير السكرتارية عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التوسع. .ط

 األخالقيات والشؤون المالية بشأن:تقرير االجتماع الرابع والعشرين للجنة  .9

 استعراض إطار النتائج االستراتيجية وإطار نتائج الفعالية والكفاءة على مستوى الصندوق؛  .أ

 حاالت التأخير في تنفيذ المشروع؛  .ب

 اآلثار المترتبة على عملية إعادة تنظيم هيئة إدارة التنفيذ؛ .ج

 المسائل المالية. .د

 :تنفيذ اإلستراتيجية متوسطة األجل .10

 الترتيبات الخاصة بمنح التعّلم؛ .أ

 الترتيبات الخاصة بمنح التوسع في المشروعات. .ب

 
 الخطوات اإلجرائية لتلقي المساهمات من مصادر بديلة. .11

تقديم الموارد المالية بين مشروعات وبرامج التكيف الملموسة في بلدان منفردة أو على الصعيد اإلقليمي )سقف  .12
 التمويل المحدد للبلد(.

 المسائل المتبقية من االجتماع الثاني والثالثين: .13

مناقشة إستراتيجية بشأن األهداف والخطوات اإلضافية للصندوق. الروابط والصالت المحتملة بين صندوق  .أ
 التكيف والصندوق األخضر للمناخ؛

 سحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف؛ .ب

 رصد محافظ مشروعات التكيف إلى كمبوديا؛تقرير بعثة  .ج

 تقرير بعثة رصد محافظ مشروعات الصندوق إلى جنوب أفريقيا. .د

 تقارير بعثة رصد محفظة مشروعات التكيف إلى رواندا.  .14

المسائل الُمثارة من الدورة الرابعة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو والجزء  .15
 (.CMA 1-3من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس ) الثالث



   AFB/B.33/15 

51 

 
 

 إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعية.  .16

 المسائل المالية: .17

 الوضع المالي للصندوق االستئماني وتحويل وحدات خفض االنبعاثات إلى أموال. .أ

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .18

 فصاعدًا. 2019ن انعقاد االجتماعات في مواعيد وأماك .19

 تنفيذ مدونة قواعد السلوك.  .20

 مسائل أخرى. .21

 اعتماد التقرير. .22

 اختتام االجتماع. .23
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 المرفق الثالث
 

 قرارات التمويل المتعلقة بالمشروعات
 

 
  

توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج المتعلقة بالتمويل، مارس/آذار 2019

1. مقترحات كاملة بلدان 

منفردة

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالبلد

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ وطنية

0لم تتم الموافقة           AFB/PPRC.24/8835,465          835,465 برنامج كيميترانإندونيسيا )1(

وحدة تنفيذ أرمينيا

المشروعات البيئية

 AFB/PPRC.24/92,506,000       2,506,000        2,506,000تمت الموافقة

المعهد الدومينيكي الجمهورية الدومينيكية

للتنمية المتكاملة

 AFB/PPRC.24/109,953,692       9,953,692        9,953,692تمت الموافقة

0لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.24/114,127,065       4,127,065 برنامج كيميترانإندونيسيا )2(

هيئة إدارة تنفيذ إقليمية

0لم تتم الموافقة        AFB/PPRC.24/129,858,570       9,858,570 البنك الكاريبي للتنميةسانت لوسيا

هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف

9,995,369تمت الموافقة       AFB/PPRC.24/139,995,369       9,995,369 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبنغالديش

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/145,000,000       5,000,000برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةكمبوديا

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/154,644,794       4,644,794الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةجورجيا

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/169,865,651       9,865,651برنامج األمم المتحدة اإلنمائيجمهورية إيران اإلسالمية

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/175,500,000       5,500,000برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةجمهورية الو الديمقراطية الشعبية

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/189,999,891       9,999,891برنامج األغذية العالميليسوتو

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/199,916,925       9,916,925الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةسيراليون

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/209,996,441       9,996,441برنامج األمم المتحدة اإلنمائيطاجيكستان

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/217,000,040       7,000,040برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتركمانستان

0لم تتم الموافقة       AFB/PPRC.24/222,249,000       2,249,000البنك األفريقي للتنميةأوغندا

22,455,061      74,168,111         9,858,570       17,422,222    101,448,903 المجموع الفرعي الثاني، دوالر

2. التصورات: بلدان 

منفردة

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالبلد

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ وطنية

المجلس الوطني جمهورية تنزانيا المتحدة )1(:

إلدارة شؤون البيئة

 AFB/PPRC.24/231,400,000       1,400,000        تمت المصادقة-

المجلس الوطني جمهورية تنزانيا المتحدة )2(:

إلدارة شؤون البيئة

AFB/PPRC.24/241,200,000       1,200,000        تمت المصادقة-

المجلس الوطني جمهورية تنزانيا المتحدة )3(:

إلدارة شؤون البيئة

AFB/PPRC.24/251,280,000       1,280,000        تمت المصادقة-

هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.24/269,432,556       9,432,556برنامج األمم المتحدة اإلنمائيأفغانستان

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.24/279,932,901       9,932,901برنامج األغذية العالميجمهورية الكونغو:

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.24/284,662,000       4,662,000البنك األفريقي للتنميةمالوي

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.24/296,035,421       6,035,421الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمولدوفا

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.24/306,094,000       6,094,000برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةباكستان

-لم تتم المصادقة       AFB/PPRC.24/315,754,840       5,754,840برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةفييتنام

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.24/324,817,400       4,817,400اليونسكوزمبابوي

    46,729,118                      -       3,880,000    50,609,118المجموع الفرعي الثاني، دوالر

3. منح إعداد المشروعات: 

بلدان منفردة

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالبلد

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ وطنية

المجلس الوطني جمهورية تنزانيا المتحدة )1(:

إلدارة شؤون البيئة

/AFB/PPRC.24/23

 Add.1

30,000تمت الموافقة             30,000            30,000

المجلس الوطني جمهورية تنزانيا المتحدة )2(:

إلدارة شؤون البيئة

/AFB/PPRC.24/24

 Add.1

30,000تمت الموافقة             30,000            30,000

المجلس الوطني جمهورية تنزانيا المتحدة )3(:

إلدارة شؤون البيئة

/AFB/PPRC.24/25

 Add.1

30,000تمت الموافقة             30,000            30,000

90,000            90,000           90,000المجموع الفرعي الثاني، دوالر
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4. مقترحات كاملة على 

المستوى اإلقليمي

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالمنطقة/البلدان

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ إقليمية

0 على قائمة االنتظار )AFB/PPRC.24/3313,999,996      13,999,996       )3بنك التنمية ألمريكا الالتينيةاألرجنتين، أورغواي

مرصد الصحراء بنن، بوركينا فاصو، النيجر:

ساحل الكبرى وال

 AFB/PPRC.24/3411,536,200      11,536,200        على قائمة االنتظار

)1(

 0

هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف

ألبانيا ومقدونيا الشمالية 

جبل األسود: وال

9,927,750 تمت الموافقة        AFB/PPRC.24/35 9,927,750         9,927,750 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مدغشقر، مالوي، موزامبيق، 

جزر القمر:

على قائمة االنتظار       AFB/PPRC.24/37 13,997,423       13,997,423 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

)2(

 0

برنامج األمم المتحدة تايلند، فييتنام:

للبيئة

 AFB/PPRC.24/38 7,000,000         7,000,000        0لم تتم الموافقة

9,927,750    30,925,173     25,536,196    56,461,369المجموع الفرعي الثاني، دوالر

5. التصورات: على 

المستوى اإلقليمي

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالمنطقة/البلدان

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف

-تمت المصادقة      AFB/PPRC.24/39 14,000,000       14,000,000 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةاألردن ولبنان

    14,000,000    14,000,000المجموع الفرعي الثاني، دوالر

6. منح إعداد المشروعات: 

التصورات اإلقليمية

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالمنطقة/البلدان

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف

AFB/PPRC.24/39/برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةاألردن ولبنان

 Add.1

80,000تمت الموافقة             80,000              80,000 

REF# 80,000             80,000            80,000!المجموع الفرعي الثاني، دوالر

7. التصورات المسبقة: 

على المستوى اإلقليمي

رقم مستند لجنة هيئة إدارة التنفيذالمنطقة/البلدان

استعراض المشروعات 

والبرامج

 تمويل هيئات إدارة  حجم المنحة، دوالر

التنفيذ الوطنية، دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ اإلقليمية، 

دوالر

 تمويل هيئات إدارة 

التنفيذ متعددة 

األطراف، دوالر

التمويل المرصود، القرار

دوالر

هيئة إدارة تنفيذ متعددة األطراف

برنامج األمم المتحدة بليز وغواتيماال وهندوراس:

للبيئة

 AFB/PPRC.24/40 12,260,500       12,260,500      تمت المصادقة-

     12,260,500      12,260,500 المجموع الفرعي الثاني، دوالر

اإلجمالي 

)1+2+3+4+5+6+7( 234,949,890     21,392,222        35,394,766        178,162,902     32,552,811
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 المرفق الرابع
 

 والسكرتارية، ووظيفة التقييم، والقي ِّملمجلس اإلدارة  2020و  2019الموازنتان المعتمدتان للسنتين الماليتين 
 

 تمت الموافقة عليه التقدير تمت الموافقة عليه جميع المبالغ بالدوالر األمريكي 
 2020السنة المالية  2019السنة المالية   2019السنة المالية     

       المجلس والسكرتارية
 2,996,361  2,789,984  2,924,519 الموظفون  1
 415,500  408,244  422,000 واالنتقال السفر 2
 413,500  340,992  333,284 العمليات العامة 3
 229,362  240,000  250,800 االجتماعات 4

 4,054,723  3,779,220  3,930,603 المجموع الفرعي للخدمات اإلدارية للسكرتارية ]أ[
 537,900  493,501  546,040 االعتماد ]ب[ 6
 654,814  512,250  624,550 التأهب )ج(برنامج  7

 5,247,437  4,784,971  5,101,193 مجموع السكرتارية ]أ[ + ]ب[ + ]ج[
     

       وظيفة التقييم
 376,843  80,000  301,272  الموظفون  1
 81,000  35,000  76,000  السفر واالنتقال 2 
 31,000  7,500   -  العمليات العامة 3 
 5,000  2,500  5,000  االجتماعات 4 

 493,843  125,000  382,272  المجموع الفرعي لوظيفة التقييم 
 300,000   -   -  التقييم 5 

 793,843  125,000  382,272  مجموع وظيفة التقييم 
     

       القي م 

1 
عملية تحويل وحدات التخفيض المعتمد 

 لالنبعاثات إلى أموال
 180,000  180,000  180,000 

 225,000  198,000  225,000  إدارة الشؤون المالية والبرامج 2 
 192,150  156,158  131,250  إدارة االستثمار 3 
 40,000  30,000  30,000  المحاسبة وإعداد التقارير 4 
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 45,000  20,000  20,000  الخدمات القانونية 5 
  -   -   -  المراجعة الخارجية 6 

 682,150  584,158  586,250  المجموع الفرعي للقيم 
          

 6,423,430  5,494,129  6,069,715 المجموع الكلي لجميع المكونات
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 الخامس المرفق 

 ، بون، ألمانيا2019مارس/آذار  14تقرير عن الحوار مع المجتمع المدني، 

إيبال جبريل )بنن، أفريقيا( مجلس اإلدارة للدخول في حوار مع السيد  دعا نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف .1
 منظمات المجتمع المدني.

قدمت باتريشيا فيالسكو، مؤسسة مستقبل أمريكا الالتينية، تقريرًا عن المشروع المنفذ في إكوادور، "تعزيز مرونة  .2
الغذائي، في إقليم بيتشينتشا وحوض نهر جوبونز"، المجتمعات المحلية في التعامل مع اآلثار السلبية لتغير المناخ على األمن 

أسرة. زيارة إلى المشروع: الحظت  15,000الذي كان ينفذه برنامج األغذية العالمي، وكان من المتوقع أن يعود بالنفع على 
معي القوي بالمشروع. تدابير التكيف الجاري تنفيذها، وأجرت مقابالت مع المستفيدين، ولمست تحسن نوعية الحياة وااللتزام المجت

وتم التبرع باألرض أو بيعها من أجل خزانات المياه، وفي حوض جوبونز، أدت شبكة مياه الشرب إلى تحسين حياة السكان 
 وصحتهم، مع محاكاة المجتمعات المحلية المجاورة لهذه التدابير نفسها باستخدام مواردها الخاصة.

مما تسبب في أن تثير المجتمعات المحلية شكوكًا حول المشروع وتراُجع استغرق األمر بعض الوقت لتنفيذ المشروع،  .3
مشاركتها فيه. ونتجت التأخيرات في بدء المشروع عن صعوبات بيروقراطية وتنظيمية تتعلق بمتطلبات الصندوق على حد سواء. 

العمل الجماعي لصالح الرفاه الجماعي، ومع ذلك، شملت "المنافع المشتركة" للمشروع تدعيم المجتمع المحلي، وتم العمل بأسلوب 
 وذلك من أجل بناء وصيانة شبكات الري وأنظمة مياه الشرب.

عادت تدابير التكيف المنفذة بالنفع على المجتمعات المحلية األكثر معاناة وتأثرًا، وكانت هناك مساندة قوية من جانب  .4
ومات المحلية أيضًا وكيل في جميع مواقع المشروع مما سهل المجتمعات المحلية التي شاركت في تنفيذ المشروع. وكان للحك

دمج نتائج تحليل قابلية التأثر والتكيف في التخطيط المحلي. لكن المجتمعات المحلية غالبًا ما حددت أولوية التدابير وفقًا 
المحلية أيضًا آمااًل كبيرة على  الحتياجاتها العاجلة، والتي كانت أيضًا احتياجات إنمائية في بعض األحيان. وعقدت المجتمعات

 أن تكون للمشروع مرحلة ثانية.

في إكوادور، لزم قيام وزارة المالية بمعالجة أموال التعاون الدولي نظرًا الفتقار وزارة البيئة إلى القدرات الفنية والتشغيلية  .5
ي آن واحد على المؤسسات العامة، واقترحت الالزمة لتلقي هذه األموال. وقالت إن االعتماد الوطني كان عملية شاقة وصعبة ف

 أن يرفع مجلس اإلدارة سقف التمويل المحدد للبلد حفاظًا على جاذبية الصندوق بالنسبة إلكوادور وخلق حوافز للوصول المباشر.

ورّدًا على األسئلة، أوضحت أن المبادرة نبعت من المجتمعات المحلية في حوض نهر جوبونز، وأكدت على أهمية   .6
وفر التمويل الستدامة المشروع على المدى الطويل. ورّدًا على استفسار حول أسباب اختالف بعض التدابير الجاري تنفيذها عن ت

 التدابير التي ُحددت أصاًل، قالت إن أحد األسباب قد يكون زمن التأخير الطويل بين الموافقة على المشروع وتنفيذه.

بنن( تقريرًا عن أعمال منظمته والصندوق الوطني للبيئة  –من أجل البيئة  )متطوعون شباب قدم موسيه هاونتونجي  .7
. ومن التحديات التي واجهها الصندوق الوطني للبيئة 2017والمناخ في بنن، الذي انتهى اعتماده كهيئة إدارة تنفيذ وطنية في 
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ظفين المؤهلين، وأوجه سوء الفهم بين الصندوق والمناخ في إعداد مقترح كامل اإلعداد افتقاره إلى بيانات موثوقة، ونقص المو 
الوطني للبيئة والمناخ ومختلف أصحاب المصلحة. وفيما يتعلق بعملية إعادة االعتماد، رأى أن الصندوق الوطني للبيئة والمناخ 

المساواة بين الجنسين. صار مستوفيًا اآلن للمعايير الدولية وأن وثائق الحوكمة األساسية متوفرة، فضاًل عن وجود سياسة معنية ب
بنن" بإعادة اعتماد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ. وتم بالفعل إعداد  –ونتيجة لذلك، أوصت "متطوعون شباب من أجل البيئة 

وسبق  مشروعات جديدة جاهزة للتمويل أو التنفيذ، وتم اعتماد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ لدى الصندوق األخضر للمناخ.
رط الصندوق الوطني للبيئة والمناخ مع المجتمع المدني في بنن، ومول مشروعات من أمواله الخاصة. وكان منفتحًا على أن انخ

لكن لم يكن هناك إال تعاون محدود مع هيئة  تبادل المعلومات، واعتمد على الخبرة العملية والمساعدة الفنية من المجتمع المدني.
لتي تتولى إدارة تنفيذ المشروع اإلقليمي في بنن، وكانت هناك تحديات فيما يتعلق بمشاورات أصحاب إدارة التنفيذ متعددة األطراف ا

المصلحة وااللتزام القطري بالمشروعات اإلقليمية بشكل عام. وقد أراد مجلس اإلدارة ضمان التعاون الوثيق لهيئات إدارة التنفيذ 
مع هيئة إدارة التنفيذ الوطنية في البلد فيما يخص المشروعات اإلقليمية، وضمان اإلقليمية وهيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف 

 أوجه التآزر بين المشروعات الوطنية واإلقليمية.

وصفت السيدة جوليا غريم، جيرمان ووتش، شبكة المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع صندوق التكيف )الشبكة(  .8
واإلقليمية في التقييم المستقل لمشروعات الصندوق وزيادة الوعي وبناء القدرات بين وأهدافها، حيث تتمثل أنشطتها الوطنية 

منظمات المجتمع المدني المحلية، وذلك من أجل االنخراط في العمليات المتعلقة بالصندوق ومع أصحاب المصلحة، في بلدهم 
فر الوثائق قبل اجتماعات اللجان ومجلس اإلدارة بما أو منطقتهم. وقالت إن مشاركة المجتمع المدني الفعالة والهادفة تقتضي تو 

يومًا؛ حيث يحتاج المجتمع المدني إلى استعراض الوثائق واالتفاق على موقف مشترك. وينبغي أن يتخذ االجتماع  14ال يقل عن 
مًا. وقالت أيضًا إن يو  14الحالي قرارًا بنشر المستندات على صفحة الصندوق على اإلنترنت قبل االجتماعات بما ال يقل عن 

تهدف إلى أن يعمل مجلس اإلدارة مع الشبكة لبحث المزيد من التعاون خالل الفترة  2022-2018االستراتيجية متوسطة األجل 
، وحثت المجلس على تنقيح إجراءات الصندوق لتحقيق ذلك. وينبغي تكليف االجتماع الحالي للسكرتارية بالدعوة 2018-2022

 ت لتعزيز فعالية مشاركة المجتمع المدني خالل اجتماعات مجلس اإلدارة.إلى تقديم مقترحا

% من طلبات التمويل اإلقليمية جاء من هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف. 73وقالت أيضًا إنه من المثير للقلق أن   .9
ض سقف التمويل المحدد بنسبة ولتعزيز الوصول المباشر، وهو السمة المميزة للصندوق، أوصت بأن يقرر مجلس اإلدارة فر 

% لهيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف ال على هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف فحسب بل أيضًا على مقترحات هيئات 50
ت اإلقليمية إدارة التنفيذ اإلقليمية، كما ينبغي تطبيقه أيضًا على المقترحات اإلقليمية. غالبًا ما يفتقر الكثير من مقترحات المشروعا

طراف، إلى االلتزام القطري، والتنسيق بين هيئات إدارة التنفيذ الوطنية وهيئات إدارة التنفيذ اإلقليمية أو هيئات إدارة التنفيذ متعددة األ
وخطابات المصادقة من السلطات المعنية، والتشاور الفعال مع أصحاب المصلحة. كان هناك قدر ضئيل من التآزر بين 

اإلقليمية والمبادرات الوطنية القائمة، ولم تؤد المشروعات اإلقليمية في العادة إلى تقوية القدرات المؤسسية الوطنية.  المشروعات
وينبغي أن تستند المشروعات اإلقليمية التي ظهرت إلى الحاجة الواضحة لتعاون البلدان إقليميًا في مواجهة التحديات التي يشكلها 

المثال، لزم تنقيح مقترح المشروع اإلقليمي للجنوب األفريقي، المقدم من اليونسكو، ليشمل عملية تشاور تغير المناخ. فعلى سبيل 
 مناسبة مع أصحاب المصلحة الوطنيين.
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يومًا هي الحد األدنى المطلوب إلجراء مشاورات كافية، وأكد مجددًا  14ورّدًا على األسئلة، قال السيد هاونتونجي إن   .10
ضرورة عمل هيئات إدارة التنفيذ متعددة األطراف بشكل كافٍّ مع هيئات إدارة التنفيذ الوطنية والسلطات المعنية لضمان التزام 

 حقيقي من البلدان بالمشروعات.

وقالت السيدة غريم إنه على الرغم من تصديق السلطات المعنية على المشروعات، فإن هذا الشخص هو فقط مسؤول   .11
حكومي، والبد من إضفاء الطابع المؤسسي على العملية نظرًا لتغير الحكومات. كما طلبت أيضًا مزيدًا من المعلومات حول كيفية 

دني، وقالت إن القيمة المضافة لهذه التعليقات تتعلق بالمعلومات المقدمة عن البلدان استخدام التعليقات التي يبديها المجتمع الم
وغير المتاحة بسهولة في المقترحات. وأوضحت أيضًا أن الشبكة ممولة بشكل رئيسي من الحكومة األلمانية، لكنها تتلقى أيضًا 

 تموياًل على المستوى المحلي.

أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات لزيادة التعاون مع المجتمع المدني، وأنه تمت قراءة أكد مدير السكرتارية لمجلس اإلدارة  .12
التعليقات المتلقاة على المقترحات بعناية وُأدمجت في المواد التي راجعتها لجنة استعراض المشروعات والبرامج. كما استعرضت 

 السكرتارية بدقة المذكرات اإلعالمية المقدمة من الشبكة.

 لرئيس عن شكره لمنظمات المجتمع المدني على عروضهم اإليضاحية وعلى مشاركتهم.أعرب نائب ا .13


