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AFB/B.34/20 

 2019نوفمبر/تشرین الثاني  25 
 مجلس إدارة صندوق التكیف

 االجتماع الرابع والثالثون 
 2019أكتوبر/تشرین األول  11 – 10ألمانیا، -بون  

 
 تقریر االجتماع الرابع والثالثین
 لمجلس إدارة صندوق التكیف

 مقدمة

والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیّف (المجلس) في مجمع "النغیر أویغین" التابع لألمم المتحدة في مدینة انعقد االجتماع الرابع  .1
، وذلك بالتزامن مع االجتماع الخامس والعشرین لكل من لجنة استعراض 2019أكتوبر/تشرین األول  11و  7بون، ألمانیا، في یومي 
 ) التابعتین للمجلس.EFCت والشؤون المالیة () ولجنة األخالقیاPPRCالمشروعات والبرامج (

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

 ولجنتیھ.

یضم المرفق األول بھذا التقریر قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین الذین شاركوا في االجتماع، ویمكن االطالع  .3
 .AFB/B.34/Inf.3على قائمة بأسماء المراقبین المعتمدین الذین حضروا االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في الوثیقة 

 افتتاح االجتماع  :1بند جدول األعمال رقم 

صباحا  09:20في تمام الساعة افتتاح االجتماع األطراف المدرجة في المرفق األول)؛ ، (السیدة سیلفیان بیلجیشر الرئیسیة، أعلنت .4
 وأفادت أن السكرتاریة قد بعثت برقیة عزاء حیث رحبت بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة. وأحاطت المجلس بوفاة السید/ شیبیت میكوت مؤخراً 

 إلى أسرتھ. ووقف المجلس دقیقة حداًدا على روحھ.

 المسائل التنظیمیة  :2بند جدول األعمال رقم 

 (أ) اعتماد جدول األعمال

الثاني بالتقریر ). ویرد جدول األعمال بالمرفق AFB/B.34/1اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثیقة رقم ( .5
 ."موضوعات أخرى" 22الحالي. ولم یتم طرح أي موضوعات أخرى ضمن بند جدول األعمال رقم 

 

 

 (ب) تنظیم العمل

العمل ، واعتمد تنظیم (AFB/B.34/2)نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت المدرج في جدول األعمال المؤقت المشروح  .6
 .ةالرئیس ھاقترحت على النحو الذي
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 :افي المجلس، وھم  یندیالجد المناوبین عضوینبال ةالرئیس ترّحب .7

 السید/آرانا بیفروم (جزر الباھاما، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي)؛ و

 .السید/ تشیرنغ تاشي (بوتان، البلدان األقل نمواً)

ون التالیة أسماؤھم عن وجود تضارب أعلن األعضاء واألعضاء المناوبواإلعالن عن أي تضارب في المصالح.   ةالرئیس تطلب .8
 في المصالح لدیھم:

 ال جبریل (بنن، أفریقیا)؛یالسید إب

 رلي (تونس، أفریقیا)؛یالسید محمد الزم

 السیدة شھیدا أصغر زاده جاھرودى (جمھوریة إیران اإلسالمیة، آسیا والمحیط الھادئ)؛

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

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

 السید إیفانز نجیوا (مالوي، األطراف غیر المدرجة في المرفق األول).

 إعالن تضارب المصالح، وتأثیر بشأنتم تذكیر االجتماع بأنھ في االجتماع الثالث والثالثین تم طرح سؤال حول القواعد الحالیة  .9
بسبب جدول األعمال المثقل في ذلك االجتماع، لم تتم مناقشة أنھ ذلك على مشاركة األعضاء واألعضاء المناوبین في اجتماعات المجلس؛ و

 ھذه المسألة. وطُلب من مجلس اإلدارة تخصیص وقت في جدول أعمال اجتماعھ المقبل لمناقشة ھذه المسائل.

 المجلس ةطة رئیستقریر عن أنش : 3بند جدول األعمال رقم 

تقریراً موجزاً عن األنشطة التي قامت بھا نیابة عن مجلس اإلدارة خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، بدعم من  ةالرئیس تقدم .10
، كما أفادت أنھا قامت خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین بالعدید من األنشطة نیابة AFB/B.34/Inf.6السكرتاریة، والمذكورة  في الوثیقة 

تقریري االجتماع الثالث والثالثین لمجلس اإلدارة واالجتماع اإلضافي لمجلس اإلدارة ل الصیغة النھائیةلك: وضع عن الصندوق. وتضمن ذ
)33b والموافقة على طلبات التحویل النقدي للمشروعات من خالل نظام الموافقة على التحویالت النقدیة عبر اإلنترنت الذي بدأ تشغیلھ ،(

إطار منصة تضافر جھود صنادیق الوساطة المالیة، وتوقیع خمس اتفاقیات مشروعات، وأربع منح بشأن إعداد  خالل فترة إعداد التقاریر في
طلب تحویل نقدي.  وقد عملت أیضا مع السكرتاریة إلصدار عدد من البیانات الصحفیة التي زادت من وضوح أنشطة  17المشروعات، و 

تام، أحاطت المجلس بالتعھدات التي قدمتھا  حكومات السوید وإسبانیا وكیبك، والتي بلغ الصندوق وعززت أعمال التوعیة بأنشطتھ. وفي الخ
 53تقدمت بالشكر لھذه الحكومات على مساھماتھا. وقالت إن التعھد المقدم من السوید بلغ حوالي وملیون دوالر،  58مجموعھا أكثر من 

 ملیون دوالر وسیتم استالمھ على مدى أربع سنوات.

 .ةرئیسالجلس علما بالتقریر الخاص بأنشطة الم أحاط .11

 

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة  :4بند جدول األعمال رقم 

 رقم جرى تناولھا في الوثیقة، وقد قدمت مدیرة السكرتاریة تقریراً عن أنشطة السكرتاریة أثناء الفترة الفاصلة بین االجتماعین .12
)AFB/B.34/3 .(في السكرتاریة شاركت و) الدورة الخمسین للھیئة الفرعیة للتنفیذSB 50 التابعة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن (

تغیر المناخ، وحضرت العدید من الفعالیات واالجتماعات ومن بینھا بعثة رصد حوافظ المشروعات في شیلي، وأسبوع المناخ في لندن، 
ناخ األخضر، ورصد ومتابعة البعثات الموجھة إلى جزر كوك وساموا، ومؤتمر البرمجة واالجتماع الثالث والعشرین لمجلس إدارة صندوق الم

 العالمیة لصندوق المناخ األخضر، وقمة العمل من أجل المناخ التي عقدھا األمین العام لألمم المتحدة.

إلى أن السكرتاریة نفذت مجموعة من األنشطة في إطار برنامج التأھب، وتضمن ذلك ورشة عمل إقلیمیة لوسط  ةالمدیر تأشار .13
جتماع أفریقیا في إطار أسبوع األمم المتحدة للمناخ في أفریقیا، وندوة التأھب الثامنة، وأول عملیة تبادل قام بھا الصندوق في شیلي، وأول ا
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، الذي تم تنسیقھ باالشتراك مع بنك التنمیة األفریقي وصندوق (CPDAE)صة بكیانات الوصول المباشر مستقل لمجموعة الممارسات الخا
 المناخ األخضر.  وباإلضافة إلى ذلك، عقدت السكرتاریة، مع مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ ولجنة باریس المعنیة ببناء القدرات اجتماًعا

ة للتنفیذ بشأن تعزیز تحقیق التأھب ومساندة بناء القدرات وقدمت تقریًرا إلى لجنة التكیف التابعة جانبیًا في الدورة الخمسین للھیئة الفرعی
یة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بشأن الفجوات في القدرة على الوصول إلى تمویل لجھود التكیف.  واستضافت السكرتار

لى تمویل لألنشطة المناخیة التي عقدھا الصندوق للھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ والمعتمدة من الندوة السنویة بشأن التأھب للحصول ع
 جانبھ، واالجتماع األول لمجموعة الممارسات الخاصة بكیانات الوصول المباشر، وحلقة عمل تدریبیة حول االعتماد. وبدأت السكرتاریة أیضا

 ي المشروعات، وأطلقت عملیة االستعراض الخاصة بمنح التأھب. دورة االستعراض الثانیة لمنح التوسع ف

أیًضا أن الفریق المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف قد أتم عملیة االختیار ألربعة أعضاء وعقد أول  ةالمدیر تأشار .14
م القیام بالعمل المبدئي بشأن برنامج عمل الفریق اجتماع مباشر مع األعضاء لمناقشة اإلعداد ومناط التكلیف وقنوات االتصال والتوقعات. وت

م المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف، مع التركیز على المكونات والمنتجات التقییمیة. كما شارك أعضاء الفریق المرجعي للتقیی
أسئلة التقییم الخاصة بھم. باإلضافة إلى ذلك، قام  عنالفني التابع لصندوق التكیف مع ممثلي الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ لإلجابة 

برنامج العمل التقییمي:  في الفریق المرجعي بإعداد طلبات للتعبیر عن االھتمام حتى یتسنى للخبراء االستشاریین تنفیذ ثالث دراسات تصب
) تقدیر إمكانیة تقییم حافظة مشروعات 2وق، ()  دراسة عن نُھج التقییم الالحق، وإعداد إرشادات بشأن التقییمات الالحقة في الصند1(

) دراسة في مجال تقییم أعمال الرصد والمتابعة المبتكرة ونُھج التعلم في مجال التكیف مع المناخ.  وأشار المدیر أیًضا إلى أن 3الصندوق، و(
تواجد للفریق المرجعي على موقع الویب  موظفي سكرتاریة الفریق المرجعي تعاونوا مع موظفي االتصاالت في صندوق التكیف بھدف تحقیق

 الخاص بالصندوق.

والوثیقة الختامیة  2019بالتعریف بعملیة تحدیث سیاسة المساواة بین الجنسین التي أطلقھا الصندوق في مایو/أیار  ةالمدیر تقام .15
لتقییم عن التقدم المحرز في تنفیذ سیاسة ، و"تقریر ا(AFB/B.34/Inf.9)للمرحلة األولى من العملیة على النحو الوارد في الوثیقة رقم 

ن المساواة بین الجنسین". وتضمنت الوثیقة: نتائج دراسة استقصائیة أجریت على أصندوق المعنیة بالمساواة بین الجنسین وخطة العمل بشال
، وتقییم تنفیذ خطة العمل بشأن أربع مجموعات بین شركاء الصندوق وأصحاب المصلحة، ومناقشة مدى مالءمة سیاسة المساواة بین الجنسین

 .2019-2017ین للسنوات المالیة سالمساواة بین الجن

 مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الخاص بأنشطة السكرتاریة. أحاط .16

 

 تقریر ھیئة االعتماد : 5بند جدول األعمال رقم 

(إیطالیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) بعرض تقریر اجتماعي قامت نائبة رئیس ھیئة االعتماد، السیدة/ إلیونورا كوغو  .17
، على التوالي (الوثیقة رقم:  2019سبتمبر/أیلول  12-11و  ،مایو/أیار 22-21الھیئة الحادي والثالثین والثاني والثالثین في الفترة 

AFB/B.34/4/Rev.1اد التي قید المراجعة من جانب الھیئة، فضالً عن ). وقدمت معلومات عن موقف طلبات االعتماد وإعادة االعتم
 31: 49غ القضایا األخرى المتعلقة بعملیة االعتماد وإعادة االعتماد. وأشارت إلى أن العدد اإلجمالي للھیئات المسؤولة عن التنفیذ المعتمدة بل

متعددة األطراف مسؤولة عن التنفیذ. ومن بین الواحد   ھیئة 12ھیئات إقلیمیة مسؤولة عن التنفیذ، و  6ھیئة وطنیة مسؤولة عن التنفیذ، و 
مسؤولة عن التنفیذ، تم اعتماد تسع ھیئات من أقل البلدان نمواً وسبع ھیئات من الدول النامیة الجزریة الصغیرة. ومن الالثالثین ھیئة وطنیة و

إقلیمیة، وعشر  ھیئات 3ھیئات وطنیة، و 9%): 44.8ھیئة ( 22ھیئة معتمدة مسؤولة عن التنفیذ تابعة للصندوق، أعید اعتماد  49بین 
 متعددة األطراف.  ھیئات

السكرتاریة عرًضا إیضاحیًا حول األمور المتعلقة بتعیین الھیئات متعددة  ةممثل تعقب تقریر نائبة رئیس ھیئة االعتماد، قدم .18
اإلجراءات الحالیة للتقدم بطلب اعتماد والسیاسات  راض، تم استعالعرض اإلیضاحيومن خالل األطراف واإلقلیمیة المسؤولة عن التنفیذ. 

إلى أن منظمتین قد أعربتا مؤخًرا عن رغبتھما في التقدم بطلبات اعتماد كھیئات إقلیمیة مسؤولة  توالمبادئ التوجیھیة ذات الصلة، وأشار
لھذه الفئة وفق السیاسات والمبادئ التوجیھیة مة ءبالمال تتسمانن ان المنظمتتاھاعن التنفیذ، غیر أن السكرتاریة لم تستطع تحدید ما إذا كانت 

ات الحالیة للصندوق. ورداً على ذلك، أجرت السكرتاریة تحلیالً مبدئیًا تناول بالمراجعة نظام التصنیف الحالي للصندوق فیما یتعلق بالھیئ
تحلیل لم یقدم إرشادات واضحة لھاتین الحالتین. ورًدا على اإلقلیمیة المسؤولة عن التنفیذ، وخلصت إلى أن ھذا الالھیئات متعددة األطراف و

 طلب من ھیئة االعتماد، قدمت السكرتاریة بعد ذلك توصیة بشأن الخطوات التالیة التي یتعین اتخاذھا.

االجتماع إلى جلسة مغلقة لمناقشة الطلبات  انتقلعن جلسة مغلقة وسبب ذلك،  ةبعد العرض اإلیضاحي، وبناًء على إعالن الرئیس .19
 الفردیة لالعتماد وإعادة االعتماد بسبب المعلومات السریة المحتملة المتعلقة بالطلبات وفق سیاسة إتاحة الحصول على المعلومات الخاصة

 بالصندوق. 
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 ارات التالیة. مجلس إدارة صندوق التكیف علماً بالتقریر، ووافق على القر أحاطبعد الجلسة المغلقة،  .20

 المیاه في المكسیك كھیئة وطنیة مسؤولة عن التنفیذ تكنولوجیا معھد اعتماد إعادة

المیاه في المكسیك كھیئة وطنیة تكنولوجیا مجلس إدارة صندوق التكیف اعتماد معھد  قرربعد النظر في توصیة ھیئة االعتماد،  .21
لألطراف  حتى یتسنى من سیاسات وإرشادات العملیات 38وذلك بمقتضى الفقرة  مسؤولة عن التنفیذ تتبع صندوق التكیف لمدة خمس سنوات،

 .2024أكتوبر/تشرین األول  11حصول على موارد من صندوق التكیف. وینتھي االعتماد بتاریخ ال

 )B.34/1القرار رقم (

 التنفیذ عن المسؤولة األطراف متعددة والھیئات اإلقلیمیة الھیئات تعیین

في التقدم بطلب لالعتماد كھیئتین ا ھمرغبتعن  اتقریر السكرتاریة الذي یشیر إلى أنھا تلقت رسائل من منظمتین أعربتبعد النظر في  .22
مجلس إدارة صندوق التكیف أن یطلب من السكرتاریة إعداد وثیقة تحتوي على تحلیل بشأن كیفیة تصنیف  قررإقلیمیتین مسؤولتین عن التنفیذ، 

سواًء كانت ھذه الھیئات متعددة األطراف أو إقلیمیة مع مراعاة مناقشات مجلس اإلدارة  عن التنفیذ ھیئات مسؤولةمقدمي طلبات االعتماد ك
لنحو ذات الصلة بشأن تعیین ھیئة متعددة األطراف أو ھیئة إقلیمیة مسؤولة عن التنفیذ في اجتماعیھ الثالث والعشرین والرابع والعشرین على ا

، وعرض ذلك على  االجتماع السادس والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون (AFB/B.24/7)و (AFB/B.23/7) المسجل في الوثیقتین 
 المالیة للدراسة.

 )B.34/2القرار رقم (

 اآلثار المترتبة على انتھاء اعتماد الھیئة المسؤولة عن التنفیذ والمراجعة المحتملة لسیاسة إعادة االعتماد  :6بند جدول األعمال رقم 

شارت ممثلة السكرتاریة إلى أن المجلس طلب في اجتماعھ الثالث والثالثین من السكرتاریة استعراض ومراجعة انتھاء اعتماد أ .23
على تنفیذ المشروع واالتفاقیة القانونیة الموحدة للصندوق، إلعداد مراجعة ممكنة وما یترتب على ذلك من آثارالھیئة المسؤولة عن التنفیذ 

الوثیقة رقم ممثلة السكرتاریة لسیاسة إعادة االعتماد، وتقدیم وثیقة تتناول ھذه القضایا إلى المجلس في اجتماعھ الرابع والثالثین. ثم قدمت 
)AFB/B.34/4،بین المجلس والھیئات  ةوتضمنت: مراجعة مقترحة لالتفاقیة القانونیة الموحد ) التي تناولت ھذه المسائل والموضوعات

 المسؤولة عن التنفیذ (المرفق األول)، وعملیة إعادة االعتماد المقترحة والمنقحة (المرفق الثاني) .

ة الموحدة التي تتناول إنھاء من االتفاقیة القانونی 14 قسمالأوضحت ممثلة السكرتاریة أن السكرتاریة قد أوصت بإضافة فقرة ضمن  .24
ینص القسم/البند المنقح على أنھ في حالة انتھاء أجل االتفاقیة، أو قرر المجلس عدم إعادة اعتماد الھیئة و). 14.04ھذه االتفاقیة (القسم/البند 

ئة المسؤولة عن التنفیذ صرف التمویل المسؤولة عن التنفیذ، تظل المسؤولیات وااللتزامات بموجب االتفاقیة باقیة وال تتأثر، وستواصل الھی
وفقًا لما أقره المجلس، ووفقًا لممارساتھ وإجراءاتھ المعتادة وسیاسات وإرشادات العملیات الخاصة بصندوق التكیف حتى یتسنى الوفاء 

 بالتزامات الھیئة المسؤولة عن التنفیذ بموجب االتفاقیة.   

. وغالبًا ما یستغرق 2011مالیین دوالر وكان ذلك مطبقًا منذ عام  10لكل بلد یبلغ  تم التذكیر بأن الحد األقصى للتمویل المخصص .25
تالي، األمر من سنتین إلى ثالث سنوات من تاریخ تقدیم التصور المبدئي إلى أن تتم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة وصرف التمویل. وبال

سنوات وأن تبدأ عملیة إعادة االعتماد قبل عامین من انتھاء االعتماد.  10ن التنفیذ لمدة كان ھناك اقتراح مفاده اعتماد الھیئات المسؤولة ع
وتم التأكید على أھمیة تنسیق سیاسات الصندوق و/ أو مواءمتھا مع صنادیق المناخ األخرى، ومنھا صندوق المناخ األخضر. وأیًا ما كان 

ر ال یزال قید إعادة االعتماد. وتمثلت مبررات ھذا االقتراح في أنھ إذا سمح الصندوق األمر، أشارت السكرتاریة إلى أن صندوق المناخ األخض
بإعادة االعتماد لمدة عشر سنوات، یمكن أن تركز الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ على تنفیذ المشروع ویمكن تخفیض عبء عمل 

ة. وتم اقتراح إضافة بند منفصل على جدول أعمال المجلس للنظر في قضایا السكرتاریة حتى یتسنى لھا التركیز على أنشطة الرصد والمتابع
االعتماد المشروط وزیادة مدة إعادة االعتماد.  وأشارت ممثلة السكرتاریة إلى أن  سیاسات وإرشادات العملیات الخاصة بالصندوق حددت 

قًا ألفضل الممارسات الدولیة وفي ضوء أن عملیة إعادة االعتماد صالحیة فترة االعتماد الصالحة بخمس سنوات، وقد تم تحدید ھذه المدة وف
س إلى ھي التأكد من أن نظام وسیاسات وقدرات الھیئة المسؤولة عن التنفیذ ال تزال قائمة كما كانت وقت االعتماد األصلي. ولفتت انتباه المجل

 ت وإرشادات العملیات الخاصة بالصندوق.  من الضروري مراجعة وتنقیح  سیاسافأنھ إذا قرر تغییر فترة االعتماد، 

تساءل بعض األعضاء عن اآلثار المترتبة على الحكم اإلضافي المقترح على الھیئات المسؤولة عن التنفیذ التي وقعت بالفعل على  .26
الھیئة المسؤولة عن التنفیذ التي  أن ھذا التنقیح لیس من شأنھ فرض عبء أو التزام جدید علىباتفاقیة قانونیة قائمة. وأجابت ممثلة السكرتاریة 

سؤولة تقوم بالتوقیع على االتفاقیة القانونیة، بل یھدف بشكل أساسي إلى منع أي سوء فھم أو تشویش قد ینشأ عن انتھاء أجل اعتماد الھیئة الم
 ن الصندوق. عن التنفیذ و / أو قرار مجلس اإلدارة بعدم إعادة اعتماد الھیئة المسؤولة عن مشروع قائم بتمویل م
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استیضاح بشأن تأثیر "فترة السماح" على الھیئات المسؤولة عن التنفیذ التي انتھى أجل اعتمادھا ولكنھا كانت تسعى إلعادة  تم طرح .27
 االعتماد. وطرح بعض األعضاء سؤاًال عما إذا كان باإلمكان تقدیم طلبات تمویل جدیدة خالل "فترة السماح"، وتمت اإلشارة  إلى أن لجنة
استعراض المشروعات والبرامج قد ناقشت وضعا مماثال حیث قدمت إحدى الھیئات المسؤولة عن التنفیذ مذكرة تصور للمشروع ثم توقف 

الذي كانت فیھ لجنة استعراض المشروعات والبرامج تقوم بدراسة مذكرة التصور. وفي الحاالت التي قدمت فیھا الھیئة  في الوقت اعتمادھا
تنفیذ مذكرة تصور للمشروع وبعد ذلك توقف اعتمادھا، ففیما یبدو أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج لن تكون قادرة المسؤولة عن ال

على النظر في منحة إعداد المشروع بسبب تأثیرھا التمویلي إذا قررت التوصیة بالمصادقة على تصور المشروع. كما تم طرح سؤال حول 
 تمدیًدا لتنفیذ المشروع. ادما تطلب ھیئة مسؤولة عن التنفیذ انتھت فترة اعتمادھكیفیة تطبیق "فترة السماح" عن

لم وتاریخ االعتماد لدى صندوق التكیف كان أطول بكثیر مما كان علیھ لدى صندوق المناخ األخضر.  أن السكرتاریة ةممثل أفادت .28
ھا كانت تستند إلى ممارسات المؤسسات األخرى وعكست الحاجة یتم اختیار فترة االعتماد التي مدتھا خمس سنوات على نحو عشوائي، لكن

بة إلى ضمان استمرار مالءمة الھیئات المسؤولة عن التنفیذ وضرورة قیام الصندوق برصد ومتابعة ذلك. كما أفادت أن إعادة االعتماد ھي بمثا
لمدة خمس سنوات أخرى ستستمر كھیئة معتمدة مسؤولة عن  المسؤولة عن التنفیذ التي أعید اعتمادھاالھیئة دید لالعتماد وبالتالي فإن جت

التنفیذ.  وفیما یخص "فترة السماح"، أفادت أن ھذه الھیئات التي لدیھا مشروعات جاریة یمكن منحھا مزیًدا من الوقت للسعي إلى إعادة 
اآلثار المترتبة على االتفاقیة القانونیة المنقحة على االعتماد لتخفیف أي آثار النتھاء أجل االعتماد على المشروعات الجاریة. وفیما یتعلق ب

اد الھیئات المسؤولة عن التنفیذ، أفادت أن الغرض من التغییر ھو ضمان إنجاز المشروع وفقًا لالتفاقیة القانونیة بغض النظر عن حالة اعتم
ن التنفیذ التي لم تعد معتمدة من تقدیم أي طلب تمویل جدید ولن الھیئة المسؤولة عند التنفیذ. وأیًا ما كان األمر، لن تتمكن الھیئات المسؤولة ع

 تكون قادرة على توقیع أي اتفاقیة للحصول على تمویل جدید. وفیما یتعلق بالتطبیق بأثر رجعي للحكم الجدید في االتفاقیة، أفادت أنھ من
قعت بالفعل على االتفاقیة القانونیة الموحدة لتضمین الحكم الجدید الممكن أن یتوصل المجلس إلى اتفاق مع الھیئات المسؤولة عن التنفیذ التي و

 في تلك االتفاقیات أیًضا.

من المھم التمییز بین األمور الخاصة باالعتماد وإعادة االعتماد والموافقة على المشروعات. أما "فترة السماح" فكانت نھ أ كما أفادت .29
الموعد النھائي إلعادة االعتماد وبالتالي تقلیل الفجوة بین انتھاء أجل االعتماد وإعادة االعتماد. ألغراض إعادة االعتماد، ومن شأنھا تمدید 

من الوقت للتقدم بطلب إلعادة االعتماد عندما یكون لھذه الھیئات مشروعات قائمة. ویجب أن  اویمكن منح الھیئات المسؤولة عن التنفیذ مزیدً 
لتمدید الوقت الالزم إلنجاز المشروع وفقًا مقدم طلب أي قع إلنجاز المشروع. وقد نظر مجلس اإلدارة في یكون ذلك منفصًال عن التاریخ المتو

مسألة للسیاسة الحالیة. وفیما یتعلق بالمسألة التي تمت مناقشتھا في لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أفادت أنھ من األفضل مناقشة ھذه ال
كون مرفقًا باالتفاقیة القانونیة بین المجلس یكما أوضحت أن جدول الصرف ألي تمویل معتمد من المجلس سضمن بند آخر في جدول األعمال. 

كون اعتماد والھیئة المسؤولة عن التنفیذ، ویعتبر جزًءا ال یتجزأ من االتفاقیة القانونیة. وعند توقیع االتفاقیة القانونیة مع المجلس، یجب أن ی
السكرتاریة حاولت تبسیط عملیة إعادة االعتماد وتوضیح اآلثار المترتبة على وضعیة ن أذ ساریًا. كما أفادت أیضاً الھیئة المسؤولة عن التنفی

 المسؤولة عن التنفیذ.الھیئات اعتماد 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر) والمرفقین األول والثاني بالوثیقة، AFB/B.34/5بعد النظر في الوثیقة رقم ( .30

 ؛(AFB/B.34/5)في المرفق األول من الوثیقة رقم  على النحو الوارداالتفاقیة القانونیة المنقحة  الموافقة على  .أ

 ؛ (AFB/B.34/5)في المرفق الثاني من الوثیقة رقم  على النحو الواردالموافقة على العملیة المنقحة إلعادة االعتماد  .ب

عملیة إعادة االعتماد المنقحة واالتفاقیة القانونیة الموحدة المنقحة على الھیئات المسؤولة كذا بتعمیم ھذا القرار و السكرتاریةمطالبة  .ج
 عن التنفیذ. 

 )B.34/3القرار رقم (

 تقریر االجتماع الخامس والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج : 7بند جدول األعمال رقم 

في المرفق األول)، بصفتھ رئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قدم السید باتریك سیبر (سویسرا، األطراف المدرجة  .31
لمدة ثالثة أیام وعقدت اجتمعت قد لجنة استعراض المشروعات والبرامج  كانت .)AFB/PPRC.25/49توصیات اللجنة (الوثیقة رقم: 

السید/باتریك أنھ على الرغم من منحھا یوًما إضافیًا جلسة إضافیة في الیوم األول من اجتماع مجلس اإلدارة العتماد ملخص التوصیات.  وأفاد 
السكرتاریة، لم تتمكن اللجنة من تغطیة جمیع البنود المدرجة في جدول أعمالھا، وبالتالي  ءوعلى الرغم من العمل الشاق من جانب أعضا

 سیتم تعمیم التقریر الكامل للجنة في الفترة الفاصلة بین االجتماعین للموافقة علیھ.

تصوًرا  11في بلدان منفردة، منھا  اتمشروعل امقترحً  20ت لجنة استعراض المشروعات والبرامج خالل مداوالتھا فیما یلي: نظر .32
مقترحات مكتملة. كما نظرت  5تصورات مسبقة، وتصور واحد، و  4مقترحات مشروعات إقلیمیة، منھا  9؛ و مكتملة اإلعدادمقترحات  9و 
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مقترحات لمنح صغیرة لالبتكار، واقتراحین لمنح صغیرة للتوسع في   3برامج بعین االعتبار فیما یلي: لجنة استعراض المشروعات وال
المشروعات، ومقترح واحد لمنح التعلم الصغیرة، ونظرت أیًضا بعین االعتبار في مقترحین للبرامج الجامعة للھیئات  متعددة األطراف 

مقترحات بمبلغ  5سعة المكتملة لمشروعات في بلدان منفردة، تمت التوصیة بالموافقة على المسؤولة عن التنفیذ. ومن بین المقترحات الت
دوالًرا لمنح إعداد المشروعات. ومن بین  129،830دوالًرا أمریكیًا، وتمت التوصیة بالموافقة على مبلغ  39،126،636إجمالي قدره 

تصورات، كما تم رفع ھذه التوصیة نفسھا   7فیذ، تمت التوصیة بالمصادقة على التصورات الثمانیة التي قدمتھا ھیئات وطنیة مسؤولة عن التن
 الثنین من التصورات الثالثة التي قدمتھا ھیئات متعددة األطراف مسؤولة عن التنفیذ.

ألعمال أكد رئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنھ على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جمیع بنود جدول ا .33
یًضا ذات اآلثار التمویلیة، لكنھا لم تتمكن من مناقشة جمیع المسائل المدرجة في جدول أعمالھا بسبب ضیق الوقت المتاح. ونتیجة لذلك، یجب أ

لتعامل تقلیص المناقشات حول بعض الموضوعات المثارة، مثل االستدامة واالبتكار. وفي الختام، أشاد بعمل أعضاء اللجنة والسكرتاریة في ا
 مع ما كان یمثل عبئًا ثقیًال ال یُحتمل.

طلب أحد أعضاء مجلس اإلدارة توضیحا بشأن مقترح مشروع جمھوریة مولدوفا "الحفاظ على المواھب إلحداث تحول في المناطق  .34
إعادة تحدید  -" ومذكرة التصور الخاصة بمشروع إندونیسیا "عناق الشمس MDA/MIE/Food/2019/1،  (TRTP-Adapt) -الریفیة 

، وقد قامت IDN / NIE / Urban / 2019/1المساحات العامة كحل آلثار تغیر المناخ العالمي في المناطق الحضریة في إندونیسیا، 
 السكرتاریة بالرد على ھذه االستیضاح. 
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 المقترحات المكتملة
 

 مقترحات مقدمة من الھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ 
 مقترحات معتادة:

 
بناء القدرة على التكیف مع تغیر المناخ في المجتمعات المحلیة الضعیفة التي تعیش في حوض نھر الكونغو (وثیقة مكتملة للمشروع؛  الكونغو: 

 )اتدوالر 9,999,909؛ COG/MIE/Food/2019/1برنامج األغذیة العالمي)؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .35

للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األغذیة العالمي على طلب  ةالموافقة على وثیقة المقترح المكتمل .أ
 االستعراض الفني؛

 لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األغذیة العالمي؛ اتدوالر 9,999,909الموافقة على تمویل قیمتھ   .ب

 لب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع برنامج األغذیة العالمي بصفتھ ھیئة متعددة األطراف مسؤولة عن تنفیذ ھذا المشروع.الط .ج

 )B.34/4القرار رقم (  

(وثیقة مقترح المشروع المكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ مكون التكیف  جورجیا: تحدیث إنتاج األلبان والنفاذ إلي األسواق:
GEO/MIE/Agric/2019/1 دوالراً) 4,644,794؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .36

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

 لتنفیذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ ادوالرً  4,644,794الموافقة على تمویل قیمتھ   .ب

الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة بصفتھ ھیئة  متعددة األطراف مسؤولة عن تنفیذ  .ج
ھذا المشروع. وینبغي أن تشمل ھذه االتفاقیة التزاًما من جانب  الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة على النحو التالي:  قبل توقیع 

صندوق للسكرتاریة إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لكل مشروع فرعي غیر محدد ومخرجات إدارة المعرفة االتفاقیة، سیقدم ال
 ذات الصلة بموجب المكون األول.

 )B.34/5القرار رقم ( 

(وثیقة مشروع  السلفادور سور، أھواشابان في المناخ تغیر مجابھة على اإلیكولوجیة والنظم الریفیة المجتمعات قدرات تعزیز السلفادور:
 دوالرات) 8,484,503؛ بقیمة SLV / MIE / EBA / 2018/1مكتملة؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر  بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا، .37

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

 لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ تدوالرا 8,484,503الموافقة على تمویل قیمتھ   .ب

المعنیة  المسؤولة عن التنفیذ ھیئة متعددة األطرافالاقیة مع برنامج األمم المتحدة بصفتھ الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتف .ج
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إعادة تقدیم مقترح منقح مع تعدیل لجدول الصرف لقبل توقیع اتفاقیة المشروع، ینبغي وبھذا المشروع. 

فاقیة التزاًما من جانب  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو التالي:  بموجب إلظھار األرقام الكاملة.  وینبغي أن تشمل ھذه االت
تقدیم التقریر المبدئي، سیقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقییماً ألوجھ التكامل المحتملة مع مشروع "تعزیز القدرة على مجابھة 

 لقاحل في السلفادور" مع أي تحدیثات ضروریة، إلى السكرتاریة للمراجعة. تغیر المناخ لدى النظم اإلیكولوجیة الزراعیة في الممر ا
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 )B.34/6القرار رقم (

(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة  التعرض لمخاطر تغیر المناخ في حوض بحیرة باكتیغان من الحد جمھوریة إیران اإلسالمیة:
 دوالراً) 9,865,653؛ IRN/MIE/Water/2018/1اإلنمائي؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .38

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

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

یجب أن یوضح المقترح امتثال الصندوق للسیاسة البیئیة واالجتماعیة، بما في ذلك تحدید مخاطر السیاسة البیئیة  )1
 واالجتماعیة وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة؛

 
جانب الجھة المسؤولة عن التنفیذ متوافقة مع یجب أن تكون ترتیبات التنفیذ المقترحة فیما یتعلق بخدمات التنفیذ من  )2

  .) الصادر عن مجلس صندوق التكیفB.18/30القرار رقم (
 

 من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة جمھوریة إیران اإلسالمیة. الطلب .ج

 )B.34/7القرار رقم ( 

 األمن مرونة تعزیز أجل من السوقیة الفرص وتعزیز المخاطر إلدارة المتكاملة اإلستراتیجیات خالل من المناخ تغیر مع التكیف مالوي:
 9,989,335؛ MWI/MIE/Food/2018/1(وثیقة تصور المشروع المكتملة؛ برنامج األغذیة العالمي؛  الرزق كسب وسبل الغذائي
 دوالرا)

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .39

الموافقة على وثیقة المقترح المكتمل للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األغذیة العالمي على طلب  .أ
 االستعراض الفني؛

 لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األغذیة العالمي؛ ادوالرً  9,989,335 الموافقة على تمویل قیمتھ  .ب

الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع برنامج األغذیة العالمي بصفتھ ھیئة متعددة األطراف مسؤولة عن تنفیذ ھذا  .ج
 المشروع.

 )B.34/8القرار رقم (

 الفیضانات عن الناجمة المیاه، ندرة مع التكیف على الحضریة المناطق في والوطني المحلي الصعیدین على المجتمعات قدرة تعزیز باكستان:
 PAK(وثیقة مشروع مكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة) ؛  باكستان ونوشیرا، والبنديار في والجفاف

/ MIE / Urban / 2018/1 دوالر) 6،094،000؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .40

ع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات عدم الموافقة على وثیقة المشرو .أ
 البشریة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم برنامج األغذیة العالمي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض   .ب
 التالیة: ألةالمسالفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن 
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  .إلرشادات صندوق التكیف یجب أن ترفق الجھة الداعیة للمشروع تقییم األثر البیئي الذي لم یتم إرفاقھ وفقًا  )1
 

 .من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة باكستان الطلب .ج

 )B.34/9القرار رقم (

 
(وثیقة المشروع المكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمیة  تكیَّف - الریفیة المناطق في تحول إلحداث المواھب على الحفاظ جمھوریة مولدوفا:

 دوالراً) 6,008,095؛ MDA/MIE/Food/2019/1الزراعیة؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .41

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

 لتنفیذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ ادوالر 6,008,095الموافقة على تمویل قیمتھ   .ب

للتنمیة الزراعیة بصفتھ ھیئة متعددة األطراف مسؤولة عن تنفیذ الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع الصندوق الدولي  .ج
 ھذا المشروع.

 )B.34/10القرار رقم (

(وثیقة " Adapt-IESS -"تعزیز الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والتضامن بھدف زیادة القدرة على المجابھة في محافظة القیروان  تونس:
 دوالًرا) 9،997،190؛  TUN / MIE / Rural / 2019/1مشروع مكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة) ؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررشروعات والبرامج وتوصیاتھا، بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض الم .42

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

اقتراح أن یقوم البرنامج الدولي للتنمیة الزراعیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   .ب
 التالیة: ألةالمساالستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن 

  .الجنسین على النموذج الخاص بالصندوقضرورة أن یتضمن المقترح تقییًما رصینًا ألوضاع المساوة بین  )1
 

 من البرنامج الدولي للتنمیة الزراعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة تونس. الطلب  .ج

 )B.34/11القرار رقم (
 

(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج  المناخ تغیر(مجابھة)  وجھ في الصمود على تركمانستان في المزارعین قدرة زیادة مشروع تركمانستان:
 دوالراً) 7,000,040؛ TKM/MIE/Agric/2018/1األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .43

ضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما تكملھا اإلی .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   .ب
 االستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:
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الجھة المسؤولة عن التنفیذ متوافقة مع  یجب أن تكون ترتیبات التنفیذ المقترحة فیما یتعلق بخدمات التنفیذ من جانب  )1
 ) الصادر عن مجلس صندوق التكیف؛ B.18/30القرار رقم (

 
یجب أن توضح الجھة الداعیة للمشروع امتثال صندوق التكیف للسیاسة البیئیة واالجتماعیة، بما في ذلك تحدید مخاطر  )2

  .واالجتماعیةالسیاسة البیئیة واالجتماعیة وخطة اإلدارة البیئیة 
 

 من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة تركمانستان. الطلب .ج

 )B.34/12القرار رقم (  

 مقترحات التصورات

 المسؤولة عن التنفیذ ھیئات الوطنیةالمقترحات مقدمة من  

 مقترحات صغیرة الحجم: 

 منطقة في ولیما غویورنقدرة المجتمعات الساحلیة على التكیف في مواجھة آثار تغیر المناخ في (قریة) نیجري أسیلولو،  تعزیز إندونیسیا:
 IDNكیمیتران) ؛ برنامج (مذكرة تصور المشروع؛ شراكة إلصالح الحوكمة في إندونیسیا ( مالوكو ریجنسي تینغا مالوكو ومقاطعة لیھیتو،

/ NIE / CZM / 2019/1  دوالًرا) 801259؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .44

كیمیتران في إندونیسیا على الطلب   ھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامجالمصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكمل .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

كیمیتران، فضال برنامج الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى   .ب
 عن التوصیات التالیة:

 یجب أن توضح وثیقة مقترح المشروع المكتملة دور أجھزة الحكم في القریة ومشاركتھا في األنشطة المقترحة؛  )1
 

یجب أن تتیح معلومات إضافیة حول كیفیة "حشد المشروع للدعم من الحكومة والمستثمرین" مع تقدیم تفاصیل عن كما  )2
 قبل؛المستثمرین الواعدین الذین ربما سبق تحدیدھم من 

 
في مرحلة وثیقة مقترح المشروع  المكتملة، أنواع اآلالت التي سیتم اقتناؤھا وكیفیة صیانتھا على مدى فترة أطول  )3

 بمجرد تحدید نھایة مساندة المشروع، مع توضیح كیفیة تدریب المجموعات النسائیة على التشغیل والصیانة؛
 

التكلفة من خالل مقارنة السیناریوھات یة اعلفتحدد الھیئة المعنیة  في مرحلة وثیقة مقترح المشروع  المكتملة، ینبغي أن )4
 من حیث التكلفة؛لیة عفاالبدیلة لتبریر النھج المختار بوصفھ األكثر 

 
في مرحلة وثیقة مقترح المشروع  المكتملة، یلزم إرفاق تقاریر مشاورات مفصلة، ویجب أن تبین التقاریر الموجزة  )5

 .المشاورات في االعتبار عند تصمیم اإلجراءات التدخلیةبوضوح كیف تم أخذ نتائج 
 

 طلب من برنامج كیمیتران نقل ھذه المالحظات إلى الحكومة اإلندونیسیة؛ال .ج

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

 )B.34/13القرار رقم ( 

(مذكرة  إندونیسیا في الحضریة المناطق في العالمي المناخ تغیر آلثار كحل العامة المساحات تحدید إعادة - الشمس"عناق  مشروع إندونیسیا:
 دوالًرا) 759،966؛  IDN / NIE / Urban / 2019/1كیمیتران) ؛ برنامج تصور المشروع؛ شراكة إلصالح الحوكمة في إندونیسیا (
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 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .45

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

الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى كیمیتران، فضال عن   .ب
 المسائل التالیة:

یجب أن تعزز وثیقة مقترح المشروع المكتملة مبررات جھود التصدي لتغیر المناخ، مع تقدیم المزید من التفاصیل   )1
شأن اإلجراءات التدخلیة الخاصة بالساحات واألماكن العامة الفضاء التي یتعین تنفیذھا والمنافع المتأتیة منھا المحددة ب

من حیث التكیف، ال سیما كیف ستقلل ھذه المساحات في نھایة المطاف من جوانب ضعف المجتمعات المحلیة في 
 مواجھة آثار تغیر المناخ في مدینة ساماریندا؛

 
قدم وثیقة مقترح المشروع المكتملة تفاصیل أكثر وضوًحا عن كیفیة تنفیذ التدابیر المقترحة على أرض ینبغي أن ت  )2

 الواقع، بما في ذلك مخصصات التمویل المحتملة لھذه التدابیر؛
 

من الضروري أن تتضمن وثیقة مقترح المشروع المكتملة المزید من التفاصیل بشأن المعلومات المحددة والدروس   )3
أوجھ تضافر الجھود مع المشروعات / المبادرات األخرى، على سبیل المثال، مشروع البرنامج ب فیما یتعلقتفادة المس

الوطني للتنمیة الحضریة التابع للبنك الدولي، وغیره من المشروعات األخرى، بما في ذلك الشبكات الحضریة الرئیسیة 
 ؛ منصات المدن الشریكةو

 
التكلفة واستدامة المشروع خالل مرحلة إعداد وثیقة لیة اعبفعض العناصر المتعلقة من الضروري أیًضا تعزیز ب )4

 .المشروع المكتملة
 

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

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

 )B.34/14القرار رقم ( 

 رحات معتادة:مقت

(مذكرة تصور المشروع، الصندوق االستئماني لحفظ المناطق  المناخ تغیر آثار مجابھة على بلیز في الساحلیة المجتمعات قدرات تعزیز بلیز:
 مالیین دوالر) 4؛  BLZ / NIE / CZM / 2019/1المحمیة ؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .46

المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الصندوق االستئماني لحفظ المناطق المحمیة  .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

ب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى الصندوق االستئماني لحفظ الطل .ب
 المناطق المحمیة، فضال عن المسائل التالیة:

لیة تعمل وثیقة مقترح المشروع المكتملة على إعطاء المزید الوضوح بشأن العناصر التي ستكون لھا فوائد مح أن ینبغي )1
والتي ستساند النظم الوطنیة / دون الوطنیة (وفي الوقت نفسھ ربط اإلجراءات المقترحة على نحو سلیم مع التدابیر 

 الالزمة لالستجابة آلثار تغیر المناخ) بھدف تحدید عدد المستفیدین المباشرین وغیر المباشرین؛

ومات حول العوامل الرئیسیة لجوانب الضعف والتعرض ینبغي أن تعطي وثیقة مقترح المشروع المكتملة مزیًدا من المعل )2
 لألخطار وكیفیة معالجتھا في المناطق المستھدفة؛
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ینبغي أن تتضمن وثیقة مقترح المشروع المكتملة تدابیر للوقوف على المخاطر وتخفیفھا بناء على معلومات مفیدة من  )3
ن األصلیین والفئات المھمشة والمستضعفة" من خالل أجل تحقیق مبادئ "المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والسكا

 التقییم االجتماعي وتقییم أوضاع المساواة بین الجنسین الذي سیجري القیام بھ؛ 

ینبغي أن تدعم وثیقة مقترح المشروع المكتملة التكلفة الكاملة لمبررات التكیف، مع تحلیل شامل للقیمة المضافة مقابل  )4
 .ذلك تعزیز جانب االستدامةالوضع الحالي األساسي، وك

 ؛ادوالر 29,830الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

 دوالر؛ألف  20الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ  .د

 الطلب من الصندوق االستئماني لحفظ المناطق المحمیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة بلیز؛ .ه

تناول تمشروع مكتملة  مقترح ع حكومة بلیز، من خالل الصندوق االستئماني لحفظ المناطق المحمیة، على تقدیم وثیقةتشجی .و
 المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.34/15القرار رقم (

(مذكرة تصور، شراكة  المناخ تغیر مع للتكیف كارست نظام في اإلیكولوجیة النظم ومشروع المستدامة العیش كسب سبل مشروع إندونیسیا:
 دوالًرا) 1,048,636؛ IDN / NIE / MULTI / 2019/1إلصالح الحوكمة في إندونیسیا (برنامج كیمیتران)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .47

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

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

قسم المعني من ضرورة أن توضح الجھة الداعیة للمشروع طبیعة أنشطة المشروع وتستفیض في شرح ذلك في ال )1
 المقترح؛

 
ضرورة أن توضح الجھة الداعیة للمشروع كیفیة دمج أنشطة التدریب واالجتماعات على نحو كاف في األنشطة  )2

االحتیاجات على أرض م ئیواوبما  ،األخرى على نحو یضمن استیعابھا ومساھمتھا في بناء القدرات على نحو دائم
 الواقع؛

 
 للمشروع المنافع االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة للمشروع للمستفیدین المحلیین؛ ضرورة أن توضح الجھة الداعیة  )3

 
 ضرورة أن یتضمن مقترح المشروع نتائج تحلیل جوانب المساواة بین الجنسین الذي تم إجراؤه؛ )4

 
 تكلفة المشروع؛لیة اعفضرورة أن توضح الجھة الداعیة للمشروع  )5

 
وع بإجراء مشاورات حسب االقتضاء وتضمین نواتج المشاورات في تصمیم ضرورة أن تقوم الجھة الداعیة للمشر )6

 المشروع؛
 

 ضرورة أن یوضح مقترح المشروع مبررات التمویل المطلوب بناًء على التكلفة الكاملة لمبررات التكیف؛  )7
 

ضرورة أن یتضمن مقترح المشروع ما یؤید نتائج سیاسة المخاطر البیئیة واالجتماعیة للمشروع وفقًا للسیاسة البیئیة  )8
 واالجتماعیة؛

 
  .مالیة الكاملة للمشروعضرورة أن یتضمن مقترح المشروع الموازنة ال )9
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 من شراكة كمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة. الطلب .ج

 )B.34/16القرار رقم (

 انغجكامع تغیر المناخ من خالل الحوكمة المتكاملة والمستدامة لمستجمعات المیاه لدى السكان األصلیین في منطقة أماتوا  التكیف إندونیسیا:
صالح الحوكمة في إندونیسیا (برنامج كیمیتران)؛ إل(مذكرة تصور المشروع؛ شراكات  سوالویزي جنوب مقاطعة ریجنسي، بولوكومبا في

IDN / NIE / Water / 2019/1 دوالًرا) 1,125,052؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .48

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

الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى كیمیتران، فضال عن المسائل   .ب
 التالیة:

ضرورة أن یتضمن مقترح المشروع فحًصا شامًال ألنشطة المشروع للوقوف على اآلثار والمخاطر البیئیة   )1
 ة إدارة بیئیة واجتماعیة تتناسب مع اآلثار والمخاطر المحددة في الفحص؛واالجتماعیة ووضع خط

 
 % التي حددھا المجلس؛9.5ضرورة أن یضمن مقترح المشروع أن تكون تكالیف تنفیذه في حدود النسبة البالغة  )2

 
البیئیة في مقترح  ضرورة أن تقوم الجھة الداعیة للمشروع بالنظر بعین االعتبار في تضمین المدفوعات مقابل الخدمات )3

 .المشروع، إذا كان ذلك مناسبًا
 

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

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

 )B.34/17القرار رقم ( 

 والممارسات الري إدارة نظام تحسین خالل من التكیف على المحلي المجتمع قدرة وزیادة للمخاطر والتعرض الضعف أوجھ من الحد إندونیسیا:
 سوغیھان، وأیر سوغیھان موارا منطقة في األنھار ومصبات المنخفضات مناطق في المناخ تغیر آلثار التصدي عند المستدامة الزراعیة

 IDN / NIE / Agric / 2019/1صالح الحوكمة في إندونیسیا (برنامج كیمیتران)؛ إل(مذكرة تصور المشروع؛ الشراكة  سومطرة جنوب
 ؛ ملیون دوالر)

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .49

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

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

ضرورة أن یتضمن مقترح المشروع ما یفید أنھ قیمة مضافة إلصالح البنیة التحتیة للري من خالل برامج المال مقابل  )1
 العمل، ویشمل ذلك تقییم المشروعات األخرى المرتبطة بالري في إندونیسیا؛

 
المباشرین المحتملین في التكلفة والمستفیدین لیة اعفضرورة أن تتناول الجھة الداعیة للمشروع على وجھ التحدید  )2

 مذكرة تصور المشروع؛ 
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 كمیتران نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى الحكومة اإلندونیسیة. برنامجمن  الطلب .ج

 )B.34/18القرار رقم (

(مذكرة تصور المشروع،  المناخ تغیر مواجھة في نامیبیا في الریفیة المناطق في الغذائیة المواد إنتاج أنظمة في التغذوي األمن مشروع نامیبیا:
 دوالر) 4،998،000؛ NAM / NIE / Food / 2019/1؛  (DRFNمؤسسة أبحاث الصحراء في نامیبیا (

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .50

اإلیضاحات الواردة من مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فریق كملھ تع كما المصادقة على تصور المشرو .أ
 االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى مؤسسة نامیبیا لبحوث  .ب
 الصحراء، فضال عن التوصیات التالیة:

ضرورة أن توضح وثیقة مقترح المشروع المكتملة أن اإلجراءات التدخلیة المقترحة تتناسب مع حجم التحدي الذي  )1
 یھدف المشروع إلى التغلب علیھ؛

 
 ضرورة أن تتیح وثیقة مقترح المشروع المكتملة معلومات عن المستفیدین في المنطقة المستھدفة؛ )2

 
 تكالیف أنشطة المشروع؛لیة اعفكتملة ضرورة أن توضح وثیقة مقترح المشروع الم )3

 
ضرورة أن توضح وثیقة مقترح المشروع المكتملة األنشطة التكمیلیة والتكاملیة الخاصة بالمشروع مع المبادرات  )4

 .ذات الصلةاألخرى 
 

 ألف دوالر؛ 30المشروع بقیمة الموافقة، بشرط إعادة اعتماد مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء من جانب المجلس، على منحة إعداد  .ج
 
 

 ألف دوالر؛ 20الموافقة، بشرط إعادة اعتماد مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء من جانب المجلس، على منحة إعداد المشروع بقیمة  .د

 الطلب من مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء نقل المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومة نامیبیا؛  .ه

تشجیع حكومة نامیبیا، من خالل مؤسسة نامیبیا لبحوث الصحراء، على تقدیم مقترح مشروع مكتمل یتناول أیضا المالحظات  .و
 المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.34/19القرار رقم (

 
(مذكرة تصور المشروع؛ المجلس الوطني  المناخ تغیُّر مجابھة على زنجبار في الساحلیة المجتمعات قدرة تعزیز جمھوریة تنزانیا المتحدة:

 ؛ ملیون  دوالر) TZA / NIE / Water / 2019/2إلدارة شؤون البیئة في تنزانیا؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .51

المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة في تنزانیا المصادقة على وثیقة تصور  .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني إلدارة   .ب
 بیئة في تنزانیا، فضال عن المسائل التالیة:شؤون ال
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ضرورة أن تتیح وثیقة مقترح المشروع المكتملة مزیًدا من المعلومات حول المواقع المقترحة الستعادة المنغروف ومدى   )1
 مالءمة الظروف البیئیة لالستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زیادة األنشطة السیاحیة؛

االستثمارات ومدى لیة اعفضرورة أن تتیح وثیقة مقترح المشروع المكتملة تحلیالت ومبررات أكثر تفصیالً حول  )2
 ؛رمالءمتھا في ضوء زیادة تسرب میاه البح

ضرورة أن تتیح وثیقة مقترح المشروع المكتملة  تحلیالً مفصالً للتكالیف والمنافع المتأتیة من التدابیر المقترحة، بما في   )3
 لك تكالیف االستثمار والصیانة، مقارنة بالتدابیر األخرى؛ذ

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

الطلب من المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة جمھوریة تنزانیا  .د
 المتحدة؛

مشروع مكتملة  مقترح المتحدة، من خالل المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة، على تقدیم وثیقةتشجیع حكومة جمھوریة تنزانیا  .ه
 تناول المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.ت

 )B.34/20القرار رقم (

 مقترحات مقدمة من الھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ

 مقترحات معتادة: 

(مذكرة تصور المشروع؛ برنامج األغذیة  الریفیة المناطق في المناخ تغیر مع والتكیف المجابھة على القدرة لبناء المتكامل المشروع غامبیا:
 دوالًرا) 9,999,984؛ GMB / MIE / Rural / 2019/1العالمي ؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررامج وتوصیاتھا، بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبر .52

المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األغذیة العالمي على الطلب المقدم   .أ
 من فریق االستعراض الفني؛

، الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األغذیة العالمي  .ب
 فضال عن المسائل التالیة:

ضرورة أن تعطي وثیقة مقترح المشروع المكتملة المزید من المبررات لنھج المنافسة من جانب أصحاب المشروعات  )1
 ؛في المناطق الریفیة على نحو یتسم بالقدرة على المجابھة

المستھدفة وعدد المستفیدین بناًء على ضرورة أن توضح وثیقة مقترح المشروع المكتملة اختیار المناطق والمواقع  )2
 المشاورات التي تستھدف الشرائح المستضعفة محل التركیز؛

 .1ضرورة أن تشمل وثیقة مقترح المشروع المكتملة مخرجات إدارة المعرفة ذات الصلة في إطار المكون  )3

 إلى حكومة جمھوریة غامبیا؛ الطلب من برنامج األغذیة العالمي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) .ج

تناول المالحظات المشار إلیھا تمشروع مكتملة  مقترح تشجیع حكومة غامبیا، من خالل برنامج األغذیة العالمي، على تقدیم وثیقة .د
 في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.34/21القرار رقم ( 

(وثیقة تصور المشروع؛ الصندوق الدولي للتنمیة  الرعویة المناطق في التكیف على وقدرتھا العیش كسب سبل تعزیز مشروع قیرغیزستان:
 دوالراً) 9,985,526؛ KGZ/MIE/Agric/2019/1الزراعیة؛ 
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 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .53

ملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة على طلب عدم المصادقة على تصّور المشروع كما تك  .أ
 من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم البرنامج الدولي للتنمیة الزراعیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   .ب
 مجلس، فضال عن المسائل التالیة:االستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار ال

 ضرورة أن یتسق المقترح مع السیاسة المعنیة بالمساواة بین الجنسین لصندوق التكیف؛ )1

 جھود التكیف بناًء على التكلفة الكاملة لمبررات التكیف؛ل األسباب المنطقیةضرورة أن تعزز وثیقة مقترح المشروع  )2

 المقترح االمتثال التام للسیاسة البیئیة واالجتماعیة  لصندوق التكیف؛  یؤكدیجب أن  )3

 الطلب من  البرنامج الدولي للتنمیة الزراعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة قیرغیزستان. .ج

 )B.34/22القرار رقم (

 
 في التدخلیة اإلجراءاتوتطویر المستوطنات اإلیكولوجیة البشریة الشاملة للجمیع والمستدامة من خالل  المجابھةالقدرة على  تعزیز فییتنام:

(وثیقة تصور المشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛  البنیة التحتیة الصغیرة في المناطق الساحلیة بدلتا المیكونغ مشروعات
VNM/MIE/Urban/2019/1والراً)د 6,347,190 ؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .54

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

تكلیف السكرتاریة بإبالغ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ   .ب
 قرار المجلس؛

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

 مشروع مكتملة. مقترح حكومة فییتنام، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، على تقدیم وثیقةتشجیع  .د

 )B.34/23القرار رقم (

 المقترحات المكتملة

 المسؤولة عن التنفیذ ھیئات اإلقلیمیةالمقترحات مقدمة من 
 

 الدولیة الحكومیة الھیئة منطقة في الجفاف وجھ في الصمود على والرعاة المزارعین صغار قدرة تقویة :جیبوتي، وكینیا، والسودان، وأوغندا
  13,079,540؛ AFR/RIE/DRR/2017/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛  "اإلیغاد" بالتنمیة المعنیة
 )ادوالر

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرروصیاتھا، بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وت .55

على وثیقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود مرصد الصحراء الكبرى والساحل  وافقةالم .أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛
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 لتنفیذ المشروع حسب طلب مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛ ادوالر 13,079,540الموافقة على تمویل قیمتھ   .ب

 لمشروع؛ المسؤولة عن تنفیذ اھیئة اإلقلیمیة التكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل بوصفھ   .ج

 )B.34/24القرار رقم (

 

 الھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذمقترحات مقدمة من 

 للتغیرات نتیجة الجلیدیة البحیرات فیضان عن الناجمة الضعف وأوجھ المخاطر من الحد كازخستان وقیرغیزستان وطاجیكستان وأوزبكستان:
 دوالر) 6,500,000؛ ASI/MIE/DRR/2015/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ منظمة الیونسكو؛  الوسطى آسیا منطقة في المناخیة

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .56

في رد منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم  ااإلیضاحات الواردة بشأنھ اكما تكملھالمكتملة عدم الموافقة على وثیقة مقترح المشروع   .أ
 والثقافة (الیونسكو) على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم الیونسكو بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض الفني المرفقة   .ب
 ائل التالیة:ببالغ قرار المجلس، فضال عن المس

ضرورة أن تشتمل وثیقة مقترح المشروع المكتملة على تحدیث بشأن مكونات المشروع وجدول التمویل وكذلك إطار  )1
 النتائج لتحدید تدابیر التكیف الملموسة المقترحة بوضوح؛

التدخلیة الملموسة  ضرورة أن تقوم الجھة الداعیة للمشروع بتقدیم المزید من التفاصیل حول تدابیر مواصلة اإلجراءات  )2
 واستدامتھا على المدى الطویل؛

ضرورة أن یعمل المقترح على تحقیق اتساق بین المعاییر الفنیة المعمول بھا وأنشطة المشروعات المحددة التي قد تنطبق  )3
 علیھا؛

نموذج  ضرورة أن یشتمل المقترح على مراجعة ألداة فحص مخاطر السیاسة البیئیة واالجتماعیة بحیث یتوافق مع )4
 صندوق التكیف الخاص بإعداد التقاریر؛

ضرورة أن تقوم الجھة الداعیة للمشروع بتقدیم خطة إدارة بیئیة واجتماعیة منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحدید   )5
المخاطر على أساسھا، وتدابیر التخفیف التي تتناسب مع المخاطر، واألنشطة المحددة الضروریة، والطرف المسؤول 

 واإلطار الزمني لتنفیذ تدابیر التخفیف؛

ضرورة أن یوضح المقترح كیف سیضمن المشروع االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف من جانب  )6
  .المشروعات الفرعیة غیر المحددة

كازاخستان وقیرغیزستان وطاجیكستان الطلب من الیونسكو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات  .ج
 وأوزبكستان.

 )B.34/25القرار رقم (

 
 الحد خالل من المناخ تغیر آثار مجابھة على القوقاز جبال جنوب في اإلیكولوجیة واألنظمة المحلیة المجتمعات قدرة زیادة أرمینیا وجورجیا:

 7,475,650؛ ASI/MIE/DRR/2018/PPC/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  الغابات حرائق مخاطر من
 )ادوالرً 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .57
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اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على عدم الموافقة على وثیقة المشروع المكتملة كما تكملھا  .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

اقیة الثنائیة بین جمھوریة جورجیا ضرورة أن یحدد المقترح طبیعة التوصیات التي سیقدمھا المشروع لتحدیث "االتف )1
 على وجمھوریة أرمینیا بشأن التعاون في مجال الوقایة من الكوارث الطبیعیة والكوارث التي من صنع اإلنسان والقضاء

 آثارھا"؛

ضرورة أن تقوم الجھة الداعیة للمشروع بمراجعة خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بحیث ال تقتصر تدابیر اإلدارة   )2
لمدرجة على بیان النوایا؛ وضرورة أن یضمن المقترح تحدید أنشطة المشروع ذات الصلة، واإلشارة بوضوح إلى ا

 التقییمات وتدابیر اإلدارة التي أجریت أو المطلوبة لمواجھة المخاطر المحتملة؛

ذات الصلة التي تنطبق  ضرورة أن یقدم المقترح بوضوح حصًرا لجمیع األنشطة واللوائح والقواعد والمعاییر الفنیة  )3
 على أنشطة المشروعات التجریبیة التالیة؛

ضرورة أن یوضح المقترح كیفیة تحقیق استدامة قائمة األولویات الخاصة باإلجراءات التدخلیة على مستوى المجتمع   )4
  .المحلي بعد انتھاء مساندة المشروع 

 واردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي أرمینیا وجورجیا؛الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقل المالحظات ال .ج

 )B.34/26القرار رقم (

في وجھ تغیر المناخ  والمجابھة الصمود على القدرة تعزیز فییتنام: التكیف القائم على أساس النظام البیئي في جنوب حوض المیكونغ:وتایلند 
(وثیقة  في المنطقة الفرعیة لحوض المیكونغ الكبرى من خالل التكیف القائم على النظم اإلیكولوجیة في سیاق التعاون فیما بین بلدان الجنوب

 دوالر)مالیین  7؛ ASI/MIE/WATER/2016/1المشروع المكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للبیئة؛ 
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا، بعد االطالع على تعلیق .58

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

اقتراح أن یقوم برنامج األمم المتحدة للبیئة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض   .ب
  ؛الفني المرفقة بإشعار اإلحاطة بقرار المجلس

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

 )B.34/27القرار رقم (

 مقترحات التصورات
 

 مقترحات مقدمة من الھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ 
 

 اإلدارة :تایلند وفییتنام: موارد المیاه الجوفیة في منطقة المیكونغ الكبرى دون اإلقلیمیةكمبودیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ومیانمار و
 4,898,775؛ ASI/MIE/Water/2015/1(وثیقة تصور المشروع؛ منظمة الیونسكو؛  المناخ تغیُّر مجابھة القدرة لزیادة التعاونیة
 دوالرا)

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .59
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في ردود منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  االمصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ .أ
 تعراض الفني؛(الیونسكو) على الطلب المقدم من فریق االس

 تكلیف السكرتاریة بإبالغ الیونسكو بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس؛  .ب

 دوالر؛ألف  80الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  .ج

تشجیع حكومات كمبودیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ومیانمار وتایلند وفییتنام، من خالل منظمة الیونسكو، على تقدیم وثیقة   .د
 مقترح المشروع المكتملة التي تعالج المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.34/28القرار رقم (

 المسبقةمقترحات التصورات 

 مسؤولة عن التنفیذالقلیمیة اإلھیئات المقترحات مقدمة من 

 غرب جنوب في الجفاف موجات من المتضررة المحلیة المجتمعات لدى المناخ وتغیر المجابھة على القدرة بناء مشروع أنغوال ونامیبیا: 
 دوالًرا) 11,878,580؛ AFR/RIE/Rural/2019/PPC/1( والساحل الكبرى الصحراء مرصد أفریقیا؛

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .60

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

الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى   .ب
 والساحل، فضال عن المسائل التالیة:

التكیف التي تحققت بمساعدة المشروع ضرورة أن تحدد مذكرة تصور المشروع اإلستراتیجیة التي تضمن استدامة منافع   )1
 بعد نھایتھ، مما یتیح تكرارھا وتوسیع نطاقھا مع الصنادیق واألموال األخرى؛

ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كیف تسھم األنشطة المختارة لتعزیز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة   )2
 المحلیة واإلقلیمیة بشأن التكیف مع المناخ؛

رورة أن تشرح مذكرة التصور تفصیًال كیف سیتم تصمیم مراكز العمل المعنیة بمكافحة تغیر المناخ بما یتناسب مع ض  )3
السیاقات المختلفة في نامیبیا وأنغوال، وما إذا كان سیتم تدعیمھا بعد المشروع وكیف سیتم ذلك، وكیف ستساند ھذه 

 .تدامة نواتج المشروعالمنظمات أو المنظمات األخرى على المدى الطویل اس

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

 الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي أنغوال ونامیبیا؛ .د

والساحل، على تقدیم وثیقة تصور مشروع تتناول أیضا تشجیع حكومتي أنغوال ونامیبیا، من خالل مرصد الصحراء الكبرى  .ه
 المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.34/29القرار رقم ( 

 
 

 في األرز إنتاج زیادة سیرالیون وتوغو: السنغال وغینیا ولیبریا ومالي والنیجر ونیجیریا وغانا وبنن وبوركینا فاصو وكوت دیفوار وغامبیا و
(مذكرة تصور مسبق للمشروع؛ مرصد الصحراء  اإلنتاج على تؤثر التي المناخیة التغیرات مجابھة على القدرة تعزیز مع أفریقیا غرب

 دوالًرا) 13,955,270؛ AFR/RIE/Food/2019/PPC/1الكبرى والساحل (
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 إدارة صندوق التكیف:مجلس  قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .61

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

جلس إلى مرصد الصحراء الكبرى الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار الم .ب
 التالیة: ألةالمسوالساحل، فضال عن 

ضرورة أن یقیم المشروع العدید من األسباب (االقتصادیة، والتنظیمیة، وغیرھا) النخفاض إنتاجیة األرز في المنطقة   )1
 .بغض النظر عن تأثیرات تغیر المناخ

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

الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات بنن الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في  .د
 وبوركینا فاصو وكوت دیفوار وغامبیا وغانا وغینیا ولیبیریا ومالي والنیجر ونیجیریا والسنغال وسیرالیون وتوغو؛ 

تشجیع حكومات بنن وبوركینا فاصو وكوت دیفوار وغامبیا وغانا وغینیا ولیبریا ومالي والنیجر ونیجیریا والسنغال  .ه
بتقدیم وثیقة لتصور المشروع تتناول  ،مرصد الصحراء الكبرى والساحلخالل من  ،وسیرالیون وتوغو على القیام

 .أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله

 )B.34/30القرار رقم (

 مقترحات مقدمة من الھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ

(مذكرة  الكاریبي البحر شرق منطقة في المناخ تغیر آثار مجابھة على التعلیمي النظام قدرة زیادة ومینیكا، وسانت لوسیا:أنتیغوا وبربودا، ود
 / LAC / MIE / Urban / 2019 / PPC(موئل األمم المتحدة) ؛  البشریة للمستوطنات المتحدة األمم برنامج للمشروع؛ مسبق تصور

 ملیون دوالر) 14؛  1
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .62

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

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

 یتعین اعتمادھا في كل بلد من البلدان المستھدفة؛ینبغي أن تحدد مذكرة تصور المشروع تدابیر التكیف التي  )1

 ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزیًدا من المعلومات فیما یتعلق بالعناصر المبتكرة لتدابیر التكیف المخطط لھا؛   )2

ل ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصیل مستندة إلى معلومات حول االستدامة الشاملة للمشروع فیما یتعلق باألثر طوی )3
 .األجل ألنشطة التنفیذ المخططة

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

الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات أنتیغوا وبربودا،  .د
 ودومینیكا، وسانت لوسیا؛ 

یم وثیقة تشجیع حكومات أنتیغوا وبربودا، ودومینیكا، وسانت لوسیا، من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، على تقد .ه
 تصور مشروع تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.
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 )B.34/31القرار رقم (

(مذكرة تصور مسبق للمشروع؛  قزوین بحر منطقة في المناخ تغیر مع والتكیف الحضري التوسع أذربیجان وجمھوریة إیران اإلسالمیة:
 ملیون دوالر) 14؛  ASI/MIE/Urban/2019/PPC/1برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة) ؛ 

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .63

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

الطلب من السكرتاریة أن تقوم بنقل المالحظات الفنیة الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم  .ب
 دة للمستوطنات البشریة، باإلضافة إلى المسائل التالیة:المتح

ضرورة أن تشرح مذكرة التصور كیف یخطط المشروع للتوسع في بلدان أخرى في المنطقة وكیف ستكون اآللیة الخاصة  )1
 بالتوسع؛

المجتمعات ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزیًدا من التفاصیل حول تدابیر التكیف الملموسة التي یجب تنفیذھا في  )2
 المحلیة المستھدفة؛

 .ضرورة أن تشرح مذكرة التصور كیف سیتم تنظیم بناء القدرات على المستوى المحلي والوطني واإلقلیمي  )3

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

ة الفرعیة (ب) إلى حكومتي أذربیجان، الطلب من برنامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في الفقر  .د
 ؛ اإلسالمیة إیران جمھوریةو

، من خالل برنامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشریة، على تقدیم وثیقة اإلسالمیة إیران جمھوریةتشجیع حكومتي أذربیجان، و .ه
 أعاله.تصور مشروع تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) 

 )B.34/32القرار رقم (

 مقترحات البرامج الجامعة للھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ

 (أ) مقترح نافذة التمویل الخاصة دعًما لالبتكار في مجال التكیف

(وثیقة مشروع مكتملة؛ برنامج األمم المتحدة للبیئة؛  التكیف مجال في لالبتكار دعًما خاصة تمویل نافذة على مستوى العدید من المناطق: 
GLO / MIE / Multi / 2019/1 / Innovation  مالیین دوالر) 5؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .64

تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األمم المتحدة للبیئة على الطلب الموافقة على وثیقة مقترح البرنامج المكتملة كما  .أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 مالیین دوالر لتنفیذ البرنامج حسب طلب برنامج األمم المتحدة للبیئة؛  5الموافقة على تمویل قدره  .ب

 المتحدة للبیئة بصفتھ ھیئة متعددة األطراف مسؤولة عن تنفیذ ھذا البرنامج. تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع برنامج األمم .ج

 )B.34/33القرار (

 (ب) مقترح لصندوق التكیف ــ منصة جامعة لبرامج منح االبتكار الصغیرة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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(مذكرة  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج الصغیرة، بتكاراال منح لبرامج جامعة منصة ــ التكیف صندوق على مستوى العدید من المناطق:
 مالیین دوالر) 5؛ GLO/MIE/Multi/2019/2/Innovationمشروع مكتملة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .65

الموافقة على وثیقة مقترح البرنامج المكتملة  كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على  .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 مالیین دوالر  لتنفیذ البرنامج حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  5الموافقة على تمویل قدره  .ب

تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوصفھ ھیئة متعددة األطراف مسؤولة عن تنفیذ البرنامج.  .ج
 ج األمم المتحدة اإلنمائي أن یقدم إلى المجلس مقترًحا منقًحا للبرنامج، یشمل ما یلي:قبل توقیع االتفاقیة، یتعین على برنامو

 عن وضوح رؤیة وأنشطة الصندوق؛  اقسمً  )1

مذكرة بشأن الدور االستباقي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحدید مشروعات منح االبتكار الصغیرة للنظر فیھا في   )2
امعة لبرامج منح االبتكار الصغیرة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك باستخدام إطار صندوق التكیف ــ منصة ج

 شبكاتھ ومبادرتھ الحالیة، مع مشاركة البلدان المستفیدة.

 )B.34/34القرار (

 مقترحات مشروعات منح االبتكار الصغیرة 

 أرمینیا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعلیم الرقمي التي تتناول تحدیات التكیف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغیرة لالبتكار؛ وحدة
 )ادوالرً  231,250؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovationتنفیذ المشروعات البیئیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررتوصیاتھا، بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج و .66

وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة على  ودالموافقة على وثیقة منحة االبتكار الصغیرة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 لب وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة؛لتنفیذ المشروع حسب ط ادوالرً  231,250الموافقة على تمویل قیمتھ  .ب

 تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع وحدة تنفیذ المشروعات البیئیة بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع. .ج

 )B.34/35القرار (

(منحة صغیرة لالبتكار؛ ھیئة  فالبارایسو منطقة أنطونیو، سان مقاطعة في الطوارئ حاالت في المیاه توفیر تحسین شیلي: األمن المائي:
 ألف دوالر) 230؛  CHL / NIE / Water / 2019/1 / Innovationالتعاون الدولي للتنمیة في شیلي؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .67

ھیئة التعاون الدولي في شیلي على  ودالموافقة على وثیقة منحة االبتكار الصغیرة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد .أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 ألف دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب ھیئة التعاون الدولي في شیلي؛ 230فقة على تمویل قیمتھ الموا .ب

 تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع ھیئة التعاون الدولي في شیلي بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع. .ج

 )B.34/36القرار (
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التجریبي بشأن أنظمة سبل كسب العیش القادرة على مجابھة تغیر المناخ في قریة رونیینیا، مقاطعة كیروا  المشروع جمھوریة تنزانیا المتحدة:
 ألف دوالر) 250؛  TZA / NIE / Rural / 2019/1 / Innovation(منحة صغیرة لالبتكار، المجلس الوطني إلدارة الشؤون البیئیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررعات والبرامج وتوصیاتھا، بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشرو .68

عدم الموافقة على وثیقة منحة االبتكار الصغیرة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود المجلس الوطني إلدارة شؤون  .أ
 البیئة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

ن البیئة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة اقتراح أن یقوم المجلس الوطني إلدارة شؤو .ب
 االستعراض الفني المرفقة بإشعار اإلحاطة بقرار المجلس، 

 .من المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة (ب) إلى حكومة جمھوریة تنزانیا المتحدة الطلب .ج

 )B.34/37القرار (

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التوسع في المشروعات

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .69

 تقدیم المقترحات الخاصة بمنح توسیع نطاق المشروعات لینظر فیھا المجلس خالل االجتماعات المعتادة لھ؛ ضرورة .أ

 مواءمة دورة االستعراض لمنح توسیع نطاق المشروعات مع دورة االستعراض المعتادة للمشروعات والبرامج الملموسة؛ .ب

وعات بما یتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الطلب من السكرتاریة مواصلة استعراض منح توسیع نطاق المشر .ج
 الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛

الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج أن تنظر بعین االعتبار، في اجتماعھا الثامن والعشرین، في إمكانیة إدراج دورة  .د
 االجتماعین بالنسبة لمنح توسیع نطاق المشروعات؛بین الفترة الفاصلة  استعراض ومراجعة في

الطلب من السكرتاریة إحاطة الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ وأصحاب المصلحة اآلخرین بإرسال إخطار بشأن الترتیبات  .ه
توسیع نطاق المشروعات (ج) وإتاحة الجدول الزمني لدورات االستعراض المنتظمة القادمة لمنح  -المحددة في الفقرات الفرعیة (أ) 

 على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت؛ 

 الموافقة على الوثائق المحّدثة المتعلقة بعرض واستعراض مقترحات منحة توسیع نطاق المشروعات على النحو التالي: .و

 ق؛نموذج الطلب والتعلیمات المرفقة إلعداد طلب للحصول على تمویل منحة لتوسیع نطاق المشروع من الصندو )1

  نموذج استعراض المشروع؛ )2

 .صحیفة استعراض فحص المشروع  )3

الطلب من السكرتاریة أن تقوم بالنشر على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت حتى یتسنى للھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ  .ز
روعات، ونموذج الطلب المحدث استخدام النموذج/الوثیقة المشار إلیھا عندما ترغب في تقدیم مقترحات لمنح توسیع نطاق المش

 والتعلیمات المرفقة إلعداد طلب تمویل منحة توسیع نطاق المشروعات من الصندوق.

 )B.34/38القرار ( 

 توسیع نطاق مقترحات مشروعات المنح

(منحة لتوسیع نطاق المشروع؛ وزارة  المجتمعیة التكیف تدابیر خالل من رواندا غرب شمال في المناخ بتغیر التأثر قابلیة من الحد رواندا:
 ألف دوالر). 99؛ RWA/NIE/Rural/2019/1/Scale-upالبیئة الرواندیة؛ 
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 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .70

إلعداد مقترح لتوسیع نطاق المشروع بعنوان: "الحد الموافقة على طلب وزارة البیئة في رواندا للحصول على منحة  .أ
 من قابلیة التأثر بتغیر المناخ في شمال غرب رواندا من خالل تدابیر التكیف المجتمعیة" بناء على طلب وزارة البیئة؛

 ألف دوالر إلعداد مقترح لتوسیع نطاق المشروع المذكور أعاله؛  99الموافقة على تمویل قدره   .ب

ریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع وزارة البیئة بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع بشأن تكلیف السكرتا .ج
المنحة المطلوبة لتوسیع نطاق المشروع.  ویجب أن تتضمن االتفاقیة التزاًما من وزارة البیئة لالعتراف بالمساندة التي 

المشروع، ووضع شعار الصندوق وجمیع عناصر اإلشادة یتم الحصول علیھا من صندوق التكیف لمقترح توسیع نطاق 
 واالعتراف بدور الصندوق في جمیع الوثائق ذات الصلة بتنفیذ التوسع في المشروع.

 )B.34/39القرار (       

 / SEN(منحة توسیع نطاق المشروع؛ مركز االستدامة اإلیكولوجیة؛  للخطر المعرضة المناطق في الساحلي التحات مع التكیف السنغال:
NIE / Coastal / 2019/1 / Scale-up  ادوالرً  99,937؛( 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .71

مركز االستدامة اإلیكولوجیة على الطلب المقدم من  ودالواردة بشأنھ في ردعدم الموافقة على المشروع حسبما تكملھ اإلیضاحات  .أ
 فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم مركز االستدامة اإلیكولوجیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
 لمسائل التالیة:االستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن ا

 ضرورة أن یوضح المقترح العناصر التي تم أخذھا في االعتبار من التقییم النھائي في مقترح منحة توسیع نطاق المشروع؛ )1

ضرورة امتثال الجھات الداعیة للمشروع لسیاسة الصندوق بشأن إدارة الھیئات المسؤولة عن التنفیذ فیما یتعلق بتكالیف  )2
 ینبغي أیًضا أن تقدم مبررات لتكالیف الترجمة المقترحة؛المراجعة/التدقیق، كما 

ضرورة أن تحدد الجھة الداعیة للمشروع المصادر المحتملة لتمویل توسیع نطاق مكونات المشروع المحددة والتي تم إنجازھا  )3
 المشروع؛شیاً مع معاییر الصندوق الخاصة باألھلیة للحصول على منح توسیع نطاق او/أو الجوانب األخرى تم

  .ضرورة أن تصف الجھة الداعیة للمشروع الخطوات المؤدیة إلى توسیع النطاق )4

 الطلب من  مركز االستدامة اإلیكولوجیة إرسال المالحظات بموجب البند (ب) إلى حكومة السنغال؛  .ج

المجلس إلى مركز االستدامة اإلیكولوجیة، الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار  .د
 فضال عن المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.34/40القرار (

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التعلّم

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .72

 ضرورة تقدیم المقترحات الخاصة بمنح التعلم لینظر فیھا المجلس خالل االجتماعات المعتادة لھ؛ .أ

 مواءمة دورة االستعراض لمنح التعلم مع دورة االستعراض المعتادة للمشروعات والبرامج الملموسة؛ .ب
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ماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في الطلب من السكرتاریة مواصلة استعراض منح التعلم بما یت .ج
 اجتماعات المجلس المعتادة؛

الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج  أن تنظر بعین االعتبار، في اجتماعھا الثامن والعشرین، في إمكانیة إدراج دورة  .د
 التعلم؛ بین االجتماعین بالنسبة لمنح الفترة الفاصلة استعراض ومراجعة في

الطلب من السكرتاریة إحاطة الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ وأصحاب المصلحة اآلخرین بإرسال إخطار بشأن الترتیبات  .ه
(ج) وإتاحة الجدول الزمني لدورات االستعراض المنتظمة القادمة لمنح التعلم على موقع الصندوق  -المحددة في الفقرات الفرعیة (أ) 

 ترنت؛على شبكة اإلن

 الموافقة على الوثائق المحّدثة المتعلقة بعرض واستعراض مقترحات منح التعلم على النحو التالي: .و

  نموذج الطلب والتعلیمات المرفقة إلعداد طلب للحصول على تمویل منحة تعلم من الصندوق؛ )1

 .نموذج استعراض المشروع )2

شبكة اإلنترنت حتى یتسنى للھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ  الطلب من السكرتاریة أن تقوم بالنشر على موقع الصندوق على .ز
استخدام النموذج/الوثیقة المشار إلیھا عندما ترغب في تقدیم مقترحات لمنح التعلم، ونموذج الطلب المحدث والتعلیمات المرفقة 

 إلعداد طلب تمویل منحة التعلم من الصندوق.

 )B.34/41القرار ( 

 

 مشروعات منح التعلممقترحات 

؛ SEN/NIE/Multi/2019/1/Learning(منحة التعلم؛ مركز االستدامة اإلیكولوجیة)؛  المعرفة وتبادل التعلم لتسھیل منحة السنغال:
 ) ادوالرً  149,993

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .73

موافقة على المشروع حسبما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد مركز االستدامة اإلیكولوجیة على الطلب المقدم من عدم ال .أ
 فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم مركز االستدامة اإلیكولوجیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  .ب
 رفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:االستعراض الم

 ضرورة أن یتیح المقترح مزیًدا من المعلومات حول استدامة أنشطة التعلم المقترحة بعد المنح؛ )1

ضرورة أن تقوم الجھة الداعیة للمشروع بتقدیم إیضاح حول كیفیة ارتباط أنشطة التعلم المقترحة بمنتجات المعرفة والتعلم  )2
 إنتاجھا في إطار المشروعات التي یمولھا الصندوق والتي ینفذھا مركز االستدامة اإلیكولوجیة؛ التي یتم

ضرورة أن یتناول المقترح بعین االعتبار توسیع نطاق وصول منتجات التعلم من مكتب خدمات المساعدة إلى ما یتجاوز  )3
 مجرد أصحاب المصلحة المحلیین والوطنیین؛ 

الجھة الداعیة للمشروع بشرح  كیفیة تفعیل التقییمات الجدیدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقدیم المزید ضرورة أن تقوم  )4
 .من التفاصیل حول كیفیة تعمیمھا

 الطلب من  مركز االستدامة اإلیكولوجیة إرسال المالحظات بموجب البند (ب) إلى حكومة السنغال؛  .ج

اردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى مركز االستدامة اإلیكولوجیة، الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الو .د
 فضال عن المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.
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 )B.34/42القرار (

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

السیدة شھیدا أصغر زاده جاھرودى (جمھوریة إیران اإلسالمیة، آسیا والمحیط الھادئ)، رئیسة لجنة األخالقیات والشؤون قدمت  .74
لجنة المالیة، والسید ماتیاس برومان (السوید، األطراف المدرجة في المرفق األول)، نائب رئیسة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة، تقریر ال

)AFB/EFC.25/L.1.( 

في أعقاب التقریر، ناقش مجلس اإلدارة طائفة من المسائل. وقدم ممثل القیّم مزیًدا من المعلومات حول برامج ضریبة االنبعاثات  .75
االنبعاثات، وتعویضات الكربون.  وأشار أحد األعضاء إلى أن برنامج  الفریق المرجعي للتقییم ال یزال في طالق إالكربونیة، وتبادل حقوق 

لتكیف على أساس الخبرات الملموسة للصندوق، وقیمة تصور لد المعالم، وشدد على أھمیة استدامة المشروعات، وضرورة وضع مرحلة تحدی
ق المقاییس والمؤشرات التي یمكن أن تحدد مقدار التكیف بصورة كمیة، مع إمكانیة مقارنتھ بالمؤشرات األخرى للتنمیة. وأفادت رئیسة الفری

ستنظر بعین االعتبار في كیفیة االستفادة من االقتراح ودعت أعضاء مجلس اإلدارة للعمل مع الفریق. كما نوھت أن  المرجعي للتقییم أنھا
 الفریق  قد یتواصل مع األعضاء إلجراء مقابالت قصیرة.

التالیة بشأن المسائل التي تھا، اتخذ المجلس بعد ذلك القرارات ابعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصی .76
 نظرت فیھا اللجنة في اجتماعھا الخامس والعشرین.

 السنوي األداء تقریر

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا،  .77

د تعدیلھ بناء على تعلیقات  لجنة األخالقیات والشؤون بع 2019الموافقة على تقریر األداء السنوي لصندوق التكیف للسنة المالیة  .أ
 ؛)(AFB/EFC.25/3/Rev.1المالیة، وكما ورد في الوثیقة رقم 

الطلب من السكرتاریة إعداد نسخة موجزة للجمھور العام في صورة سھلة االستخدام من جانب القارئ، بعد موافقة المجلس على   .ب
 تقریر األداء السنوي؛ 

المعلومات اإلضافیة  2020اریة أن تدرج في متطلبات إعداد التقاریر الخاصة بتقریر األداء السنوي للسنة المالیة الطلب من السكرت .ج
 التالیة:

 البلدان التي وصلت أو وصلت تقریبا إلى الحد األقصى للتمویل؛ )1

 جدول طلبات تمدید المشروع الذي تم تقدیمھ، بما في ذلك األسباب المحددة للطلبات؛ )2

 شروعات في قائمة االنتظار؛ عدد الم )3

على مستوى الصندوق التي من شأنھا أن تربط، إن أمكن، االستثمارات المالیة الممكنة ستراتیجیة اإلإعداد التقاریر عن النواتج   )4
 تجاه ھذه النواتج بنتائج المشروع التي تحققت من خالل تلك االستثمارات.

 )B34/43القرار (
 

 المنقحة النتائج تتبع بشأن محدثة وإرشادات النتائج تتبع مراجعة

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا،   .78

بالوثیقة رقم  1الموافقة على التعدیالت التي أدخلت على نموذج تقریر أداء المشروع/ البرنامج، على النحو الوارد في المرفق  .أ
(AFB/EFC.25/4/Rev.1) ؛ 

وثیقة بال 2الموافقة على وثیقة اإلرشادات الموجھة للھیئات المسؤولة عن التنفیذ بشأن تتبع النتائج، على النحو الوارد في المرفق   .ب
 ؛(AFB/EFC.25/4/Rev.1)رقم 
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الطلب من السكرتاریة إخطار الھیئات المسؤولة عن التنفیذ بالتعدیالت على تقریر األداء السنوي للبرنامج/المشروع ونشر النموذج  .ج
 المعدل ووثیقة اإلرشادات المشار إلیھا أعاله على موقع صندوق التكیف على شبكة اإلنترنت؛ 

مراجعة مسّودة اإلرشادات الستكمال تقاریر األداء السنوي للبرامج/المشروعات على النحو الوارد في الوثیقة الطلب من السكرتاریة  .د
) كي تتسق مع النموذج الجدید لتقریر األداء السنوي للبرنامج/المشروعات وتعمیمھ على مجلس AFB/EFC.9/4/Add.1رقم (

 ماعین الرابع والثالثین والخامس والثالثین.الفترة الفاصلة بین االجتفي اإلدارة للموافقة علیھ 

 )33/44القرار (
 المشروع بدء لتأخیر التحلیل من مزید

 
 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا،  .79

 ؛(AFB/EFC.25/5)بالوثیقة رقم  2الموافقة على نموذج اإلخطار بتأخیر بدء المشروع/ البرنامج على النحو الوارد في المرفق   .أ

الطلب من الھیئة المسؤولة عن التنفیذ التي تواجھ تأخیًرا في بدء مشروعاتھا االمتثال لمتطلبات اإلخطار الخاصة بھا على النحو  .ب
السیاسة الخاصة بتأخیر المشروعات/ البرامج، وتقدیم النموذج المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة (أ) للمجلس من خالل المحدد في 
 السكرتاریة؛

الطلب من السكرتاریة مراجعة سیاسة التأخیر الخاصة بالمشروعات/ البرامج من خالل إیضاح التغییرات على النحو المشار إلیھ  .ج
) و(ب)، وعرض السیاسة المنقحة الخاصة بالتأخیر في بدء المشروعات/ البرامج على المجلس للموافقة في الفقرتین الفرعیتین (أ

 علیھا في الفترة الفاصلة بین االجتماعین الرابع والثالثین والخامس والثالثین؛ 

ذلك تدابیر لضمان االمتثال  الطلب من السكرتاریة إعداد وثیقة تحتوي على خیارات للتعامل مع التأخیر في بدء المشروع، ویشمل .د
لسیاسة التأخیر في المشروعات/ البرامج ومعالجة حاالت التأخیر الكبیرة، وعرضھا في االجتماع السابع والعشرین للجنة األخالقیات 

 والشؤون المالیة للنظر فیھا.

 )33/45القرار (
 

 الفجوات تحلیل ذلك ویشمل األخضر، المناخ بصندوق الخاصة االعتماد معاییر تقییم
 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا،  .80

 ، ال سیما ما یلي:(AFB/EFC.25/6)اإلحاطة بتحلیل الفجوات الوارد في الوثیقة رقم  .أ

مع إجراءات صندوق  2019أیلول /سبتمبر 1) في GCFاستمرار اتساق إجراءات اعتماد الصندوق األخضر للمناخ ( )1
 التكیف؛

 ؛(AFB/EFC.19/7/Rev.1)صالحیة التحلیل السابق للفجوات كما ورد في الوثیقة رقم  )2

بوصفھ توجیًھا من ھیئة االعتماد التابعة للصندوق أثناء المسار السریع  للفجواتمواصلة العمل بملخص نتائج التحلیل السابق  )3
 .لعملیات االعتماد وإعادة االعتماد

كل من  على أن تقومبطلب ھیئة االعتماد للدخول في نقاش مع ھیئة االعتماد التابعة لصندوق المناخ األخضر  علًما اإلحاطة .ب
اخ األخضر بتنسیق ھذا النقاش، وذلك بغرض تحسین كفاءة المسار السریع سكرتاریة صندوق التكیف وسكرتاریة صندوق المن

 لعمیات االعتماد وإعادة االعتماد؛ 

بین تبادل المعارف وأعمال التبادل األخرى إطار التعاون العالمي بھدف تسھیل  سكرتاریةمع  النقاشبدء  السكرتاریة الطلب من .ج
 االعتماد في الصندوقین ؛ ب فرق العمل المعنیة

الطلب من السكرتاریة تقییم معاییر االعتماد لدى صندوق المناخ األخضر، بالتعاون مع ھیئة االعتماد، ویشمل ذلك تحلیل الفجوات  .د
 عند الحاجة  في ضوء التطور المستمر لعملیة االعتماد لدى صندوق المناخ األخضر والسیاسات ذات الصلة.
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 )33/46(القرار 
 

 بدیلة مصادر من المساھمات لتلقي اإلجرائیة الخطوات : 9بند جدول األعمال رقم 

 تعذر على المجلس، نتیجة لضیق الوقت، مناقشة ھذا البند من بنود جدول األعمال. .81

اإلقلیمي  المستوىأو على  منفرد الموارد المالیة بین مشروعات وبرامج التكیف الملموسة في بلد توفیر :10بند جدول األعمال رقم 
 (سقف التمویل المحدد للبلد)

قدمت مدیرة السكرتاریة تقریراً عن اتجاھات تمویل المشروعات والبرامج خالل اجتماعات المجلس، واالتجاھات في تعبئة الموارد  .82
). وتمثلت AFB/B.34/7نحو تام في الوثیقة رقم (والمستھدفات المتوقعة والتمویل، وخیارات تعدیل الحد األقصى للبلد المعني كما ورد على 

ملیون دوالر.  20مالیین دوالر أو  10مالیین دوالر أو  5الخیارات المقترحة إما في عدم زیادة الحد األقصى للبلد المعني، أو زیادتھ بمقدار 
للحصول على تمویل لمشروعات یقارب الحد األقصى عیة إلى المشروعات والبرامج في التقدم بطلب اوأشار المدیر أیًضا إلى رغبة الجھات الد

المسموح بھ في حدود سقف البلد المعني إما عن طریق عرض مقترح لمشروع واحد أو عدة مشروعات أصغر. وإذا قام المجلس بزیادة الحد 
والبرامج مشروعات تتطلب تمویًال  لمشروعاتلعیة ااألقصى للبلد المعني (السقف المحدد)، یمكن توقع اتجاه مماثل، وقد تقدم  الجھات الد

مالیین دوالر  10یقارب السقف (الحد األقصى) الجدید.  لذلك، ھناك اقتراح أنھ إذا تم رفع الحد األقصى للبلد المعني على سبیل المثال، بقیمة 
 ةالمدیر تمشروع مقدم. وأضافمالیین دوالر على كل مقترح مشروع أو  10ملیون دوالر، فیمكن أیًضا وضع حد أقصى قدره  20لیصل إلى 

مویل أنھ من أجل ضمان التوزیع العادل للتمویل فیما یتعلق ببرامج المشروعات اإلقلیمیة، قد یرغب المجلس في دراسة إنشاء نظام الستكمال الت
 اإلقلیمي في حدود السقوف الخاصة بفرادى البلدان عند مشاركتھا في مشروع أو برنامج إقلیمي.

لدان وصلت أو اقتربت من الوصول إلى الحد األقصى لمبلغ التمویل، وستجد قضایا مھمة حیث كانت ھناك بُ اللوحظ أن ھذه   .83
ملیون دوالر  20صعوبة في القیام بأنشطة جدیدة. وھناك اقتراح أنھ من بین الخیارات المعروضة، كان من األفضل زیادة الحد األقصى إلى 

مالیین دوالر. وأیًا ما كان األمر، تم طلب  10ى لتمویل فرادى المشروعات أو البرامج بمبلغ والحد من حجم المشروعات أو الحد األقص
 مزید من المعلومات حول كیفیة نجاح الربط بین التمویل من الحد األقصى للبلد المعني وتمویل المشروعات اإلقلیمیة.

حت مدیرة السكرتاریة أنھ وفقًا للنظام الداخلي، فإن أي بند في أعقاب استفسار حول تأثیر تأجیل النظر في بند جدول األعمال، أوض .84
 من بنود جدول األعمال ال یمكن إقفالھ یتم وضعھ تلقائیًا على جدول أعمال االجتماع الالحق للمجلس.

 نظًرا لضیق الوقت، وافق المجلس على تأجیل النظر في ھذه المسألة حتى اجتماعھ الخامس والثالثین. .85

 المسائل المتبقیة من االجتماع الثالث والثالثین: : 11ل رقم بند جدول األعما

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

استعرضت السكرتاریة في عرضھا اإلیضاحي، المناقشات و). AFB/B.34/8دعت الرئیسة السكرتاریة لتقدیم الوثیقة رقم (  .86
الجاریة مع صندوق المناخ األخضر للنھوض باألنشطة التعاونیة واستكشاف خیارات ترتیبات التمویل من الصندوق وفقًا للقرار رقم 

)B.32/41مع الرؤساء المشاركین  ةمجلس إدارة صندوق التكیف ونائب الرئیس ةویین: من خالل حوار رئیس). وجرت المناقشات على مست
لمجلس إدارة صندوق المناخ األخضر، على نحو حصري وفي سیاق الحوار السنوي بین مختلف صنادیق المناخ، ومن خالل المناقشات 

أبرز العرض اإلیضاحي الذي قدمتھ السكرتاریة االعتبارات وخضر. الجاریة بین سكرتاریة صندوق التكیف وسكرتاریة صندوق المناخ األ
تملة بین السیاسیة والقانونیة الرئیسیة، وأشار إلى أن سكرتاریة صندوق المناخ األخضر قد طلبت المشورة القانونیة فیما یتعلق باالتفاقیات المح

من صندوق المناخ األخضر إلى صندوق التكیف، وسیتم إطالق  صندوق المناخ األخضر وصندوق التكیف من أجل تحویل الموارد المالیة
طلب تقدیم عروض األسعار. وتمت اإلحاطة أیًضا أن سكرتاریة صندوق المناخ األخضر عرضت على سكرتاریة صندوق التكیف المسّودة 

لى آخر، كما ھو موضح في الوثیقة رقم األولى لوجھات النظر.  كما أبرزت السكرتاریة الخیارات األربعة لترتیبات التمویل من صندوق إ
)GCF/B.22/09 بھا. 1) والمرفق 

أثناء النقاش، أثار أعضاء المجلس عدًدا من القضایا والشواغل، وتضمن ذلك: ضرورة إجراء مزید من التحلیل لآلثار القانونیة  .87
ن ین قانونییھیكلسؤولیة، وذلك نظًرا ألن للصندوقین والعملیة بالنسبة للخیارات األربعة؛ والحاجة إلى مزید من اإلیضاح بشأن قضایا الم

؛ وكیف ستؤثر الخطط المقترحة على النظام الداخلي للصندوق وبیئتھ بوجھ عام. وأكد األعضاء أن بعض الخیارات المقترحة ستتطلب نیمختلف
 والتأھب. روا إلى أن بعض األعمال المقترحة یجري العمل بھا فعلیًا، مثل االعتمادامذكرة تفاھم وأش
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مجلس إدارة  قرربعد النظر في الجھود الجاریة بشأن تعزیز أوجھ التكامل بین الصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكیف،   .88
 صندوق التكیّف:

 )GCF/B.22/09( رقم الوثیقة في موضح ھو كما آخر، إلى صندوق من التمویل لترتیبات األربعة الخیارات دراسة في االستمرار .أ
 والعملیات بالتشغیل الخاصة الوصل لحلقات والمحتملة الممكنة الخیارات لجمیع شاملة كانت إذا ما منظور من بھا، 1 رقم والمرفق

 التكیف؛ وصندوق األخضر المناخ صندوق بین
 

وقعة، إلى الرأي اإلحاطة بالمعلومات التي مفادھا قیام صندوق المناخ األخضر بتحلیل قانوني مستقل بھدف التوصل، كنتیجة مت .ب
صندوق المناخ األخضر لتحدید ما إذا كانت أي ترتیبات قانونیة محتملة بین صندوق المناخ وصندوق التكیف لالقانوني المستقل 

 قابلة للتنفیذ؛  
 

لقانوني تتعلق بالتحلیل ا ،الطلب من السكرتاریة رفع تقریر إلى المجلس في اجتماعھ الخامس والثالثین بشأن أي معلومات متاحة .ج
 من صندوق المناخ األخضر؛ ردت  ،المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة (ب)

 
تأجیل دراستھ للخیارات األربعة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (أ) ریثما یصدر صندوق المناخ األخضر الرأي القانوني المشار  .د

 ؛)إلیھ في الفقرة الفرعیة (ب
 

بمواصلة المشاركة النشطة، بمساعدة السكرتاریة، في محادثات ھادفة مع مجلس إدارة صندوق  ةونائب الرئیس ةمطالبة الرئیس .ه
المناخ األخضر، بھدف استكشاف واتخاذ خطوات ملموسة لدفع خیارات ترتیبات التمویل من الصندوق كما ورد في الوثیقة رقم 

)GCF/B.22/09 بھا؛ 1) والمرفق   
 

السكرتاریة مواصلة النقاش مع سكرتاریة صندوق المناخ األخضر للنھوض باألنشطة التعاونیة المحددة في الحوار الطلب من  .و
 ةواالجتماعات غیر الرسمیة بین رئیس 2018، وورشة العمل الفنیة في فبرایر/شباط 2017السنوي في نوفمبر/تشرین الثاني 

الرؤساء المشاركین في مجلس إدارة صندوق المناخ األخضر في  مایو/أیار،  و مجلس إدارة صندوق التكیف من ناحیة، ةونائب رئیس
وعلى ھامش الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  2018وسبتمبر/أیلول 

)COP 24 المنعقدة في كاتوفیتسھ ببولندا؛ ( 
 

والسكرتاریة أن یرفعا تقریرا إلى المجلس في اجتماعھ الخامس والثالثین عن التقدم الذي تحقق في األنشطة  ةالطلب من الرئیس .ز
 الوارد وصفھا في الفقرتین الفرعیتین (ھـ) و(و).  

 
 )B.34/47القرار (

 .المسؤولة عن التنفیذ األطراف متعددة ھیئاتالالمقترحات في مرحلة متأخرة من جانب  سحب .ب

قدمت مدیرة السكرتاریة خطابًا تم استالمھ قبل عام من بنك التنمیة األفریقي، وكذلك نیابة عن بنك التنمیة اآلسیوي ومصرف التنمیة  .89
ى موارد الصندوق، للبلدان األمریكیة والبنك الدولي، وقد أوضح ھذا الخطاب الصعوبات التي تواجھھا بنوك التنمیة متعددة األطراف للوصول إل

ویُزعم أن السبب في ذلك یرجع إلى سیاسات العملیات والتشغیل واإلرشادات الخاصة بصندوق التكیف. وعلى الرغم من إدراج ھذا الخطاب 
 ذلك الحین.لالجتماع في  المتخمعلى جدول أعمال االجتماع الثالث والثالثین، لم یكن ھناك وقت كاٍف لمناقشة ھذا األمر بسبب جدول األعمال 

لوحظ أنھ إذا استبعد مجلس اإلدارة سیاساتھ الخاصة بالتشغیل واالرشادات التي یقوم باتباعھا، یتعین علیھ تطبیق ذلك بالتساوي  .90
ت على جمیع الھیئات األخرى المسؤولة عن التنفیذ.  ولم یرغب مجلس اإلدارة في إضعاف االتفاقیة القانونیة الموحدة التي وقعھا مع الھیئا

تنمیة المسؤولة عن التنفیذ أو سیاسة العملیات واإلرشادات الخاصة بھ.  وتم اإلعراب عن الفزع والحیرة بشأن االقتراح الذي مفاده أن بنوك ال
رتباط متعددة األطراف لن تكون مطالبة بإعادة األموال التي لم یتم إنفاقھا إلى صندوق التكیف، بل تقترح فقط إعادة التمویل الذي لم یتم اال

بتقدیمھ بغض النظر عن سبب طلب إعادة التمویل. وتم طرح تساؤل بشأن ما الذي تقصده "بنوك التنمیة متعددة األطراف" بعبارة "لم یتم 
أي االرتباط بتقدیمھ"، وتم إیضاح أن بنوك التنمیة متعددة األطراف طلبت من البلدان حساباً دقیقاً للتمویل الذي منحتھ وأصرت على إعادة 

 أموال كانت ھناك فروق محاسبیة بشأنھا.  وكانت ھذه المسألة تتعلق بإدارة المخاطر وكان من غیر المعقول أن یتحمل الصندوق ھذه المخاطر
 بدالً من بنوك التنمیة متعددة األطراف. وكان من المھم عدم إعطاء "شیك على بیاض"  لبنوك التنمیة متعددة األطراف، وتم طلب المزید من

 لومات حول العملیات وأدوات الرقابة الداخلیة التي تستخدمھا ھذه البنوك. المع
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األموال "التي لم یتم  أن أوضح ممثل القیّم كیف تم استخدام مصطلح "التمویل الذي لم یتم االرتباط بتقدمیھ" من جانب القیّم.  وأفاد .91
رتباط بعد بتقدیمھا ألي مشروع أو برنامج محدد أو أي نشاط آخر بناًء على تقدیمھا" ھي تلك األموال التي بحوزة القیّم ولم یتم االباالرتباط 

دیمھا لعمیل تعلیمات من المجلس. وأیًا ما كان األمر، فقد أفاد أنھ فیما یبدو أن بنوك التنمیة متعددة األطراف تشیر إلى األموال التي ارتبطت بتق
وق االستئماني، أفاد أنھ بمجرد أن یقرر المجلس أن الھیئة المسؤولة عن التنفیذ ستقوم برد محدد.  وفیما یتعلق برد المبالغ المدفوعة إلى الصند

ذلك تتم  األموال إلى الصندوق، یرسل القیّم التفاصیل البنكیة إلى الھیئة المسؤولة عن التنفیذ  حتى تتمكن من تحویل األموال إلى القیّم، وبعد
 ستئماني بمجرد استالمھا. إضافة ھذه األموال إلى حساب الصندوق اال

رًدا على طلب من السكرتاریة لتقدیم مشورة بشأن كیفیة الرد على الخطاب المشار إلیھ، اقترح البعض عدم ضرورة رد المجلس  .92
بالصندوق، وھو العملیات واإلرشادات الخاصة وعلیھ؛ وسیُعتبر الرد على ھذا الخطاب بمثابة استعداد للمشاركة في موضوع تعدیل السیاسات 

ءة ما لم یكن المجلس مستعًدا للقیام بھ. ویمكن أن تقوم بنوك التنمیة متعددة األطراف بتوجیھ رسالة أخرى عندما یكون لدیھا اقتراحات بنا
اریة الرد على لتقدیمھا بناء على تفھم أن السكرتاریة لن تقوم بإحالة أي معلومات إضافیة إلى المجلس إال إذا كانت مھمة. وبمقدور السكرت

الخطاب مع ملخص لمناقشات المجلس، ولكن ال ینبغي للمجلس أن یكلف السكرتاریة باالستمرار في التواصل مع بنوك التنمیة المتعددة 
 األطراف، ولكن ینبغي للسكرتاریة ببساطة أن ترفع تقریراً إلى المجلس بشأن أي أمر ینشأ عن ھذا الخطاب.

 ف:مجلس إدارة صندوق التكیّ  قرر .93

من بنوك تنمیة متعددة األطراف، وھي بنك التنمیة األفریقي،  2018أكتوبر/تشرین األول  10اإلحاطة بالخطاب الوارد بتاریخ   .أ
وبنك التنمیة اآلسیوي، وبنك التنمیة للبلدان األمریكیة، والبنك الدولي إلى مجلس إدارة صندوق التكیف، والمرفق بتقریر االجتماع 

 للمجلس؛ الرابع والثالثین 

، علًما بأن ھذه المجلس ةرئیس توقعھا (أ) على أنإعداد رد على الرسالة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة  الطلب من السكرتاریة .ب
إلى بنوك التنمیة  وإرسال ھذا الرد ،تحتوي على ملخص لمناقشة المجلس بشأن ھذه المسألة خالل اجتماعھ الرابع والثالثین الرسالة

 طراف نیابة عن المجلس.متعددة األ

 )B.34/48القرار  رقم ( 

لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول  ة: المسائل الُمثارة من الدورة الرابعة عشر12بند جدول األعمال رقم 
 ).CMA 1-3كیوتو والجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس (

ــ  (AFB/B.34/9, AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1)لمحة عامة عن الوثائق المعدة لھذا البند: الوثیقة رقم  السكرتاریةقدمت  .94
 ؛مسودة تعدیل الشروط واألحكام بین مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو والبنك الدولي بصفتھ القیّم المؤقت

ــ  (AFB/B.34/9/Add.3) ــ مذكرة موجزة من القیّم على الشروط واألحكام؛ والوثیقة رقم (AFB/B.34/9/Add.2)والوثیقة رقم 
مسودة تعدیل مذكرة التفاھم بین مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو ومجلس إدارة صندوق البیئة العالمیة 

م الداخلي ــ دراسة المجلس لمسألة النظا (AFB/B.34/9/Add.4)فیما یتعلق بخدمات السكرتاریة لمجلس صندوق التكیف؛ والوثیقة رقم 
تم إعداد ھذه الوثائق لمساعدة المجلس على رفع تقریر إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف و(قواعد اإلجراءات) الخاص بھ.  

 ، ولم یكن القصد من)CMP.14/1في بروتوكول كیوتو في دورتھ الخامسة عشرة بشأن المھام التي تم التكلیف بھا بموجب القرار رقم ( 
التأثیر أو الحكم مسبقاً على أي قرارات مستقبلیة تتخذھا األطراف بشأن المسائل ذات الصلة. كما تم عرض أیًضا وثائق معلومات  راء ذلكو

) بشأن صندوق التكیف، والمسائل CMA 1، والقرار رقم ((CMP.14)ــ القرار رقم  (AFB/B.34/Inf.7)أخرى ذات صلة: الوثیقة رقم 
؛ )AFB/B.33/11(یقوم مجلس إدارة صندوق التكیف بالنظر فیھا (المقدمة إلى االجتماع الثالث والثالثین ــ الوثیقة رقم:  ذات الصلة التي س

مقدمة إلى والــ  )CMP.14/1من القرار رقم ( 6ــ مسائل تخص مناط التكلیف الوارد في الفقرة  (AFB/B.34/Inf.8) :والوثیقة رقم
ــ النظام الداخلي  (AFB/B.34/Inf.10)؛ والوثیقة رقم )AFB/B.33.b/3( ــ الوثیقة رقم: (B.33.b)ارة االجتماع اإلضافي لمجلس اإلد

ــ األولویات، والسیاسات، واإلرشادات اإلستراتیجیة الخاصة بصندوق التكیف التي اعتمدھا  (AFB/B.34/Inf.11)للمجلس؛ والوثیقة رقم 
 اسات وإرشادات العملیات الخاصة بالصندوق).  بسی 1مؤتمر أطراف بروتوكول كیوتو (المرفق 

قامت السكرتاریة، من خالل عرض إیضاحي، باستعراض ترتیبات الصندوق فیما یتعلق باتفاق باریس وقدمت خالصة مناقشات   .95
الترتیبات الخاصة ب، وأشارت إلى توافق اآلراء بوجھ عام بشأن أھمیة ضمان إمكانیة التنبؤ (B.33.b)مجلس اإلدارة في اجتماعھ األخیر 

. كما قامت السكرتاریة، من خالل العرض اإلیضاحي، باستعراض الخطوات اإلجرائیة للتجدید والتعدیل واستدامتھا بخدمات القیّم والسكرتاریة
بوصفھ اجتماع في الوقت المناسب لمذكرة التفاھم مع صندوق البیئة العالمیة، وتلك الخاصة بالشروط واألحكام بین مؤتمر األطراف العامل 

األطراف في بروتوكول كیوتو والبنك الدولي بصفتھ القیّم المؤقت، وكذلك اآلثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصیلة من األنشطة 
) استعراض األدوات والسیاسات 1بموجب بروتوكول كیوتو عندما یخدم الصندوق اتفاق باریس. كما تضمن ھذا العرض اإلیضاحي (
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ات التي تنظم عمل الصندوق فیما یتعلق بمھمة خدمة مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، وأي أمر آخر لضمان أن الصندوق واإلرشاد
 . لمجلسبا النظر في قواعد اإلجراءات الخاصة) 2یخدم اتفاقیة باریس على نحو سلس؛ و (

اتفاق باریس"، قدمت السكرتاریة مسودة تعدیل لشروط وأحكام خدمات القیم إلى المجلس بشأن فیما یتعلق بمھمة "ترتیبات الصندوق  .96
) للموافقة علیھا وأوصت بأن یقوم المجلس برفع توصیة إلى مؤتمر األطراف في AFB / B.34 / 9 / Add.1 / Rev. .1(الوثیقة رقم: 

. وقام البنك الدولي بإعداد التعدیل 2019تعدیل الشروط واألحكام في دورتھ الخامسة عشرة في دیسمبر/كانون األول  بروتوكول كیوتو باعتماد
ق بصفتھ القیم المؤقت، بالتشاور مع سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف وسكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وف

). وأوضحت السكرتاریة أن التعدیالت على الشروط واألحكام تتعلق B.33/52تم تشكیلھ بموجب القرار رقم ( إرشادات فریق العمل الذي
من الشروط واألحكام). وترتبط التعدیالت  34بشكل رئیسي بتمدید خدمات القیم وإلغاء شرط إنھاء (فسخ) االتفاقیة من تلقاء نفسھا (المادة 

الشروط واألحكام بما في ذلك قرارات مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو التي على تم إدخالھا األخرى بتصحیح عدد التعدیالت التي 
 .  1اعتمدت التعدیالت في الفقرة الفرعیة (ز) من القسم 

ریة تفاھم) مع صندوق البیئة العالمیة لخدمات السكرتاالباإلضافة إلى ذلك، قدمت السكرتاریة مسودة تعدیل الترتیب المؤسسي (مذكرة  .97
) للموافقة علیھا وأوصت بأن یرفع المجلس توصیة إلى مؤتمر األطراف في AFB / B.34 / 9 / Add.3إلى المجلس (الوثیقة رقم: 

سكرتاریة مجلس إدارة  ت. وقام2019بروتوكول كیوتو باعتماد تعدیل مذكرة التفاھم في دورتھ الخامسة عشرة في دیسمبر/كانون األول 
التعدیل بالتشاور مع سكرتاریة صندوق البیئة العالمیة وسكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وفق صندوق التكیف بإعداد 

) إضافة نص الفقرة 1). وترتبط التعدیالت بصورة أساسیة بما یلي:  (B.33/52إرشادات فریق العمل الذي تم تشكیلھ بموجب القرار رقم (
) إضافة إشارة 2) في دیباجة مذكرة التفاھم؛ (CMP.14/1من القرار رقم ( 2)  والفقرة الفرعیة CMA.1/13قم (من القرار ر 1الفرعیة 

)  على أن تحل CMP.3/1) استبدال اإلشارة إلى القرار رقم (3؛ (1) في المادة CMA.1/13) و(CMP.14/1إلى القرارین رقمي (
: خطأال) تصحیح 5؛ (7(أوًال) و  2ومؤتمر األطراف في اتفاق باریس في المادتین محلھا قرارات مؤتمر األطراف  في بروتوكول كیوتو 

) حذف المھمة التي تم إنجازھا وانتھى أجلھا الخاصة بقیام مؤتمر األطراف في 6(و؛ 6"االنسحاب من" في المادة  لیكون"االنسحاب إلى" 
 .     .7في المادة  2010دسة في عام بروتوكول كیوتو باستعراض ومراجعة مذكرة التفاھم في دورتھ السا

، قدمت السكرتاریة تحلیلھا إلى المجلس )CMP.3/1فیما یتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الذي تم وضعھ بناء على القرار رقم ( .98
د مراجعة وتنقیح ) ضرورة قیام مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو باعتما1للنظر فیھ ورفع التوصیات ذات الصلة. وأشارت إلى ما یلي:  (

، كان  2019) في یونیو/حزیران B.33.b) خالل االجتماع اإلضافي (2القواعد اإلجرائیة (النظام الداخلي للمجلس) كي یتم العمل بھا؛ (
من بروتوكول كیوتو واتفاق باریس حتى یبدأ خدمة اتفاق  كلٍ ھناك توافق عام على اعتبار الصندوق في "الفترة االنتقالیة" عندما یقوم بخدمة 

 باریس على نحو حصري، ومن الممكن أال یتأثر العدید من أحكام النظام الداخلي الحالي، ولكن تم ربط بعض األحكام بقرارات مؤتمر األطراف
ثل األھلیة لعضویة مجلس اإلدارة. ثم خلص ، م 2019في بروتوكول كیوتو المتوقعة في دورتھ الخامسة عشرة في دیسمبر/كانون األول 

المجلس إلى أنھ بدالً من عرض تنقیحات جزئیة للنظام الداخلي على مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، من المحبذ أن یعرض على مؤتمر 
 األطراف في بروتوكول كیوتو ما ارتآه في ھذا األمر حتى یتسنى الوفاء بمناط التكلیف. 

، قدمت السكرتاریة ما ارتأتھ بشأن النظام 2019التي خلص إلیھا المجلس في اجتماعھ اإلضافي في یونیو/حزیران وفقا للنتائج   .99
) األحكام المرتبطة ارتباًطا وثیقًا بالقرارات المتوقعة في مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو والمتعلقة بجملة أمور 1الداخلي في فئتین: (

) األحكام التي ال ترتبط ارتباًطا وثیقًا بالقرارات المتوقعة لمؤتمر األطراف في بروتوكول 2یة المجلس؛ و (منھا أھلیة الحصول على عضو
وبالنسبة للفئة األولى، أشارت  .)CMA.1/13) و(CMP.14/1كیوتو والتي یمكن مراجعتھا وتحدیثھا بما یتماشى مع  القرارین رقمي (

ار مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في المستقبل بشأن "أھلیة العضویة في المجلس"، وأنھ قد أن األحكام قد تتأثر بقرإلى السكرتاریة 
راف یكون من باب التحوط تحدید مراجعة األقسام بعد االعتبارات ذات الصلة التي ارتأتھا الھیئة الفرعیة للتنفیذ واتخاذ قرارات مؤتمر األط

ة، قدمت السكرتاریة أمثلة على األحكام التي یمكن تحدیثھا دون النظر في القرارات المستقبلیة لمؤتمر في بروتوكول كیوتو. وبالنسبة للفئة الثانی
األطراف في بروتوكول كیوتو.   باإلضافة إلى ذلك، أشارت السكرتاریة أیًضا إلى مسائل  غیر واضحة تتعلق بالنظام الداخلي، مثل القسم 

القسم التاسع عشر (السلطة الحاكمة في بروتوكول كیوتو).  وأشارت السكرتاریة إلى الوثیقة رقم الثامن عشر (تعدیالت النظام الداخلي) و
)AFB/B.34/9/Add.4  .لالطالع على المزید من التفاصیل ( 

فیما یتعلق بمھمة مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو للنظر في اآلثار المترتبة على تلقي  .100
من بروتوكول كیوتو عندما یخدم الصندوق اتفاق باریس، أشارت  17و  12و  6دوق نسبة الحصیلة من األنشطة في إطار المواد الصن

. وتم التشدید على 2019السكرتاریة إلى محور تركیز نقاش المجلس والعرض اإلیضاحي من القیّم في االجتماع اإلضافي في یونیو/حزیران 
لى إمكانیة االستمرار في تحویل ما تبقى من أصول بروتوكول كیوتو إلى أموال (تحویل وحدات التخفیض المعتمد تقریر القیم الذي أشار إ

لالنبعاثات إلى أموال) كنسبة من حصیلة آلیة التنمیة النظیفة، شریطة أن یعتمد مؤتمر بروتوكول كیوتو تعدیل الشروط واألحكام، ویستمر 
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ام بعد التعدیل، مفوًضا لالستمرار في بیع األصول المشار إلیھا التي تخص مؤتمر األعضاء في بروتوكول البنك الدولي، وفق الشروط واألحك
 ) لالطالع على المزید من التفاصیل.AFB/B.34/9/Add.5وأشارت السكرتاریة إلى الوثیقة رقم ( 1كیوتو.

المجلس في "أي أمر آخر لضمان أن الصندوق یخدم فیما یتعلق بمھمة مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو المتمثلة في نظر  .101
اتفاقیة باریس على نحو سلس"، أوضحت السكرتاریة أن قیام الصندوق باستعراض ومراجعة  األدوات والسیاسات واإلرشادات التي تنظم 

تي تنظم عمل الصندوق لیست بحاجة إلى ) فیما یبدو أن  معظم األدوات والسیاسات واإلرشادات الرئیسیة ال1عملھ أدت إلى النتیجة التالیة:  (
) قد ال یكون من 2تنقیحات فوریة ألنھا تخدم الغرض الذي ُوضعت ألجلھ كما یجري تحدیثھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفق جدول محدد؛ (

ة الخاصة بھ ألن بعض المحبذ تعدیل سیاسات وإرشادات العملیات الخاصة بالصندوق واألولویات، والسیاسات، واإلرشادات اإلستراتیجی
ورتھ أحكامھما ترتبط ارتباًطا وثیقًا بمسألة "األھلیة لعضویة المجلس" والتي من المتوقع أن یقررھا مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في د

المزید من ) لالطالع على AFB/B.34/9/Add.5. وأشارت السكرتاریة إلى الوثیقة رقم (2019الخامسة عشرة في دیسمبر/كانون األول 
 التفاصیل.

لفتت السكرتاریة انتباه المجلس إلى مسألة "األطراف المؤھلة للحصول على تمویل من صندوق التكیف" حیث ترتبط ھذه المسألة   .102
م من القرار رق 1 ةمن األولویات، والسیاسات، واإلرشادات اإلستراتیجیة الخاصة بصندوق التكیف التي تعكس الفقر 10(أ) و  5بالفقرتین 

)1/CMP.3 بشأن رغبتھا في الحصول  ألحد البلدان). كما أحاطت السكرتاریة المجلس أنھا تلقت مؤخًرا خطابًا رسمیًا من الحكومة الوطنیة
 على تمویل من الصندوق، وتسمیة السلطة المختصة: ھذا البلد لیس طرفًا في بروتوكول كیوتو، وقد وقع على اتفاقیة باریس، لكنھ لیس طرفًا

یة أنھ ال یمكن اعتبار بعد في اتفاقیة باریس ألن األمر یستلزم التصدیق داخلیًا على العضویة بحسب ما أفادت بھ الحكومة. وأوضحت السكرتار
األمر، البلد "طرفًا مؤھالً للتمویل من صندوق التكیف" اعتباًرا من تاریخ استالم الخطاب ألنھ لیس طرفًا في بروتوكول كیوتو.  وأیًا ما كان 

ویصبح طرفًا فیھ، ھل  یمكن أكدت السكرتاریة أن السؤال الذي یمكن أن یطرح نفسھ: عندما یكمل ھذا البلد عملیة المصادقة على اتفاق باریس 
أنھ مع مرور الوقت ھناك اعتباره "طرفًا مؤھًال للحصول على تمویل من صندوق التكیف" أم ال. وأشارت السكرتاریة إلى أنھ على الرغم من 

معاھدتین، ففي الوقت نفسھ في اتفاق باریس أو بروتوكول كیوتو ولكنھا لیست طرفًا في كلتا ال ھي طرف إماعدد البلدان التي   تناقصلإمكانیة 
قد یواجھ الصندوق طلبات من بلد ما طرف في بروتوكول كیوتو ولكنھ لیس طرفًا في اتفاق باریس، أو بلد طرف في اتفاق باریس ولكنھ لیس 

بروتوكول  ذكرت السكرتاریة أن توجیھات أو توضیحات إضافیة من مؤتمر األطراف فيوطرفًا في بروتوكول كیوتو  للحصول على تمویل. 
كیوتو و / أو مؤتمر األطراف في اتفاق باریس بشأن "األطراف المؤھلة للحصول على تمویل من صندوق التكیف" یمكن أن تساعد الصندوق 

 في الوفاء بھذه الطلبات الواردة من تلك البلدان.

ھ فریق العمل في إعداد الوثائق، نّوھت یتعلق بالدور الذي قام بفیما فردت السكرتاریة على مجموعة من األسئلة والتعلیقات.   .103
السكرتاریة إلى أنھ قد تم تعمیم ھذه الوثائق على أعضاء فریق العمل بغرض اإلرشاد والتوجیھ وطرح اآلراء والمدخالت، وقد قاموا بطرح 

كاف في صیاغة مسودة أفكارھم مع بعض االعتراضات. وتم اإلعراب عن شواغل، وذلك ألن أعضاء المجلس لم یكونوا نشطین على نحو 
، كما أفادوا أن ھذه ھذه العملیةالسكرتاریة في إطار من القرارات.  وأشار بعض أعضاء فریق العمل إلى  أنھم تلقوا عدة مسودات للوثائق 

كرتاریة على ما الوثائق قد تم إعدادھا على نحو تام وال توجد أي ضرورة لشروحات أو تعلیقات إضافیة. وقام فریق العمل بتوجیھ الشكر للس
یل قامت بھ من جھود إلحاطة فریق العمل دوًما بالتقدم المحرز في إعداد الوثیقة على مدى ھذه العملیة.  كما طلب أعضاء مجلس اإلدارة تفاص

بشأن مسألة "اآلثار من اتفاق باریس فیما یتعلق بالصندوق. وبناًء على طلب المجلس بشأن المزید من التنقیح  6إضافیة حول كیفیة تفعیل المادة 
من بروتوكول كیوتو عندما یخدم الصندوق اتفاقیة  17و  12و  6المترتبة على تلقي الصندوق حصة العائدات من األنشطة بموجب المواد 

باریس" و "أي أمر آخر لضمان أن الصندوق یخدم اتفاقیة باریس على نحو سلس"، قامت السكرتاریة بإعداد وعرض الوثیقة رقم 
)AFB/B.34/9/Add.5 .( 

السكرتاریة حول ما إذا كانت التعدیالت التي تستھدف توسیع نطاق خدمات القیّم ستكون قابلة للتنفیذ خالل الفترة االنتقالیة، أفادت و  .104
اقیة تاریًخا لإلنھاء باإلضافة إلى ذلك، لم تحدد االتفوإنھا ستكون قابلة للتطبیق في ذلك الوقت ولكن لیس خالل فترة ما بعد المرحلة االنتقالیة. 

یات (الفسخ)، نظًرا ألن تاریخ "عنصر التفعیل" لخدمة االتفاقیة غیر معروف بعد. وشددت السكرتاریة مجدًدا أن أحد مبررات ما یسمى باالتفاق
 حد.المفتوحة (غیر محددة المدة) لخدمات السكرتاریة والقیم ھو تقلیل الفجوة في خدمات السكرتاریة أو القیم إلى أدنى 

) التي تضمنت توصیات المجلس بشأن AFB/B.34/9/Add.6رًدا على النقاش الدائر، عرضت السكرتاریة الوثیقة رقم (و .105
اإلجراءات التي یتعین على مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو إدراجھا في ملحق تقریر المجلس المقدم إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول 

 ة لھ.كیوتو في الدورة الخامسة عشر

                                                 
 

 ، مذكرة نقاش أعدھا القیِّم.)(AFB/B.33.b/3بالوثیقة رقم  1انظر المرفق  1
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 ,AFB/B.34/9, AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1، والوثائق التالیة: )CMP.14/1الطالع على القرار رقم ( دبع .106
AFB/B.34/9/Add.2, AFB/B.34/9/Add.3, AFB/B.34/9/Add.4, AFB/B.34/9/Add.5 وAFB/B.34/9/Add.6  ،

 مجلس إدارة صندوق التكیّف:   قرر، 2019والنقاش الذي دار في االجتماع الرابع والثالثین في أكتوبر/تشرین األول 

الموافقة على تعدیل شروط وأحكام خدمات القیم التي سیقدمھا البنك الدولي بوصفھ قیّما مؤقتًا على النحو الوارد في الوثیقة رقم  .أ
(AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1)تقدیم توصیتھ إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في دورتھ الخامسة عشرة في ، و

بأن یعتمد مؤتمر األطراف تعدیل الشروط واألحكام في الدورة الخامسة عشرة للتمدید في الوقت  2019دیسمبر/كانون األول 
 ؛  2020المناسب لترتیب خدمات القیّم إلى ما بعد مایو/أیار 

عدیل مذكرة التفاھم مع صندوق البیئة العالمیة بشأن خدمات السكرتاریة المقدمة للمجلس على النحو الوارد في الموافقة على ت  .ب
) وتقدیم توصیتھ إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في دورتھ الخامسة عشرة بأن AFB/B.34/9/Add.3الوثیقة رقم ( 

ق البیئة العالمیة في الدورة الخامسة عشرة للتمدید في الوقت المناسب للترتیبات یعتمد مؤتمر األطراف تعدیل مذكرة التفاھم مع صندو
 ؛2020المتعلقة بخدمات السكرتاریة بعد مایو/أیار 

تضمین ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكیف على النحو الوارد في الوثیقة رقم   .ج
)AFB/B.34/9/Add.4  تقریر المجلس المقدم إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في دورتھ الخامسة عشرة؛  ) في ملحق 

) في ملحق تقریر AFB/B.34/9/Add.5تضمین ملخص ما ارتآه المجلس بشأن األمور التالیة على النحو الوارد في الوثیقة رقم ( .د
 :مسة عشرةالمجلس المقدم إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في دورتھ الخا

من بروتوكول كیوتو عندما یخدم  17و  12و  6اآلثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصیلة من األنشطة في إطار المواد  )1
 الصندوق اتفاق باریس؛ 

 .أي أمر آخر لضمان أن الصندوق یخدم اتفاقیة باریس على نحو سلس )2

تضمین "توصیات المجلس بشأن اإلجراءات التي سیتخذھا مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو" في دورتھ الخامسة عشرة   .ه
)  في ملحق التقریر المقدم إلى مؤتمر األطراف في دورتھ AFB/B.34/9/Add.6على النحو الوارد في الوثیقة رقم (

 الخامسة عشرة؛ 

مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو في دورتھ الخامسة عشرة، دعوة المجلس إلى  تضمین، في ملحق التقریر المقدم إلى  .و
مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو و/ أو مؤتمر األطراف  في اتفاق باریس لتقدیم إرشادات بشأن مسألة "األطراف المؤھلة 

، وھو ما یتجلى )CMP.3/1قرار رقم (من ال 1للحصول على تمویل من صندوق التكیف" على النحو المشار إلیھ في الفقرة 
لصندوق التكیف والتي تم اعتمادھا بموجب القرار ستراتیجیة اإلمن األولویات والسیاسات واإلرشادات  5و  10في الفقرتین 

 ).CMP4/1رقم (

 )B.34/49القرار  رقم ( 

 والبرامج اتاستعراض المشروعمراجعة عملیة : 13بند جدول األعمال رقم 

أفادت ممثلة السكرتاریة أنھ في االجتماع الرابع والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج حددت اللجنة عدًدا من المسائل  .107
إجراء مراجعة لعملیة استعراض المشروعات  السكرتاریة المتعلقة بالوقت المسموح بھ لدورة االستعراض وأوصت بأن یطلب المجلس من 

، التي تم إعدادھا وفق ھذا القرار، والتي تناولت (AFB/B.34/10)). ثم قامت بعرض الوثیقة رقم B.33/10: والبرنامج (القرار رقم
 البرامج وتضمنت خیارات لتحسین دورة االستعراض.ومراجعة عملیة استعراض المشروعات 

إمكانیة تحقیق شيء من  زیادة مطردة في أعباء العمل على لجنة استعراض المشروعات. وأشار بعض األعضاء إلى تلوحظ .108
ضاء الكفاءة من خالل خفض الوقت المستغرق في مناقشة المقترحات التي لم تتم التوصیة بھا بالفعل للموافقة أو المصادقة. كما أشار بعض األع

ن الضروري أیًضا أنھ ربما یكون من األفضل للسكرتاریة عدم عرض ھذه المقترحات ریثما یتم تنقیحھا وحل جمیع المشكالت المعلقة.  وم
استخدام لغة قیاسیة منضبطة وموحدة في الوثیقة السریة التي تقوم السكرتاریة بتعمیمھا فیما یتعلق بكل من لغة القرار ووصف عملیة 

أن الوقت الالزم لفحص ومراجعة واستعراض في االستعراض. واتسمت أعمال لجنة استعراض المشروعات بالفاعلیة؛ وتمثلت المشكلة 
 وعات والبرامج لم یكن كافیاً.المشر
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إذا كان للمجلس أن یستمر في تلقي المعلومات حول المقترحات غیر الموصى بالمصادقة أو الموافقة علیھا، فینبغي أن تقوم  .109
دما .  وأیًا ما كان األمر، تمت اإلشارة إلى أنھ في بعض الظروف قد تتحقق قیمة عنمجمعةالسكرتاریة بعرض ھذه المعلومات في صورة 

بالتصدیق أو الموافقة علیھا، خاصة عندما تكون ھذه المقترحات جدیدة ومبتكرة.  یوصَ ینظر المجلس بعین االعتبار في المقترحات التي لم 
 وسیسمح ذلك للمجلس بتحدید النقاش في إطار یحدده الصندوق تحقیقًا لالبتكار المنشود. ومن شأن النظر في جمیع المقترحات السماح للمجلس

االطالع على االتجاھات الرئیسیة في مشروعات االبتكار واالستدامة من حیث عالقتھا بالتكیف والمشروعات المھمة على المستوى الدولي.  ب
ومن المھم عدم التأثیر سلبًا على صورة الصندوق عند تحسین كفاءة عملیة استعراض المشروعات. وأعرب أحد أعضاء المجلس عن ثقتھ 

المقترحات، یمكن أیًضا مطالبة عن الدفاع بم بھ السكرتاریة من أعمال. واقترح بعض األعضاء أنھ بدالً من مطالبة السكرتاریة التامة فیما تقو
الھیئة المسؤولة عن التنفیذ بالدفاع عن مشروعاتھا، وقد یكون ذلك بطریق المشاركة عن بُعد في مداوالت لجنة استعراض المشروعات 

شروعات والبرامج والبرامج. وأوضحت ممثلة السكرتاریة أن أحد سبل المضي قدماً یتمثل في قیام أعضاء المجلس بمطالبة لجنة استعراض الم
بمناقشة أي من المقترحات الواردة في ملخص المشروعات والبرامج التي استعرضتھا السكرتاریة، باإلضافة إلى مناقشة المقترحات التي 

 فنیًا. السكرتاریة أوصت بھا 

المشروعات والبرامج كما أوضحت ممثلة السكرتاریة أن السكرتاریة قامت بعرض جمیع الوثائق المعروضة على لجنة استعراض   .110
ً  على المجلس  توِص ، ویجوز أن یطلب أحد أعضاء مجلس اإلدارة من لجنة استعراض المشروعات والبرامج دراسة أي مشروع لم أیضا

 السكرتاریة بالموافقة علیھ قبل اجتماع لجنة استعراض المشروعات والبرامج.

 صندوق التكیف: مجلس إدارة قرر، )(AFB/B.34/10بعد النظر في الوثیقة رقم  .111

من لجنة استعراض المشروعات والبرامج إجراء مناقشة تحضیریة للتصورات المسبقة الموصى بھا فنیًا والتصورات التي  الطلب  .أ
ومقترحات المشروعات المكتملة الخاصة بمشروعات التكیف الملموسة فقط، على أن یكون مفھوما أنھ یجوز ألعضاء  بعدھاتأتي 

   مقترح لم تتم التوصیة بھ فنیًا في اجتماع لجنة استعراض المشروعات والبرامج؛  المجلس طلب نقاش أي

الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج االستمرار في مناقشة منح االبتكار ومنح توسیع نطاق المشروعات ومنح التعلم  .ب
 وغیرھا من المقترحات من أي نوافذ تمویل جدیدة؛ 

عداد وثیقة تحتوي على خیارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج واإلجراءات الطلب من السكرتاریة إ .ج
 وعرضھا على االجتماع السابع والعشرین للجنة للنظر فیھا.

 )B.34/50القرار  رقم ( 

 أعمال المجلسخیارات لزیادة تعزیز مشاركة المجتمع المدني واالنخراط في  : 14بند جدول األعمال رقم 

السكرتاریة بعرض الممارسات الحالیة لصندوق التكیف بشأن التعامل مع المجتمع المدني، وممارسات صنادیق المناخ  ةممثل تقام .112
األخرى، والمالحظات والتوصیات التي وردت من شبكة المنظمات غیر الحكومیة لصندوق التكیف وآثارھا التشغیلیة والمالیة والقانونیة، 

 ) ذلك على نحو تام. AFB/B.34/11الوثیقة رقم ( وتتناول

 أن یقدم المجلس آراءه ووجھات نظره كتابة إلى السكرتاریة. ةالرئیس تنظرا لضیق الوقت المتاح لمناقشة توصیة السكرتاریة، اقترح .113

في اآلراء التي أعربت عنھا أنھ عند وضع سیاسة بشأن مشاركة المجتمع المدني، ینبغي للسكرتاریة أال تنظر فقط  تمت اإلشارة إلى .114
شبكة المنظمات غیر الحكومیة لصندوق التكیف، ولكن ینبغي أیًضا تضمین آراء منظمات المجتمع المدني األخرى. ورداً على استفسار حول 

متباینة بشكل كبیر، فإن سیتم تجمیعھا وأنھ إذا كانت  أنھ ةالرئیس أفادتما إذا كان سیتم تجمیع التعلیقات التي یقدمھا المجلس في الوثیقة، 
الخامس والثالثین. وفیما یتعلق باالستفسار حول االجتماع في السكرتاریة ستضع أیًضا خیارات مختلفة كي ینظر فیھا المجلس وستتم مناقشتھا 

 ى صاحب الرأي المعلن. سیتم نشر ملخص عام على الجمھور دونما اإلشارة إل أنھ ةالرئیس أفادتما إذا كانت التعلیقات ستعلن على الجمھور، 

لوضع سیاسة في الفترة الفاصلة بین االجتماعین تستند إلى التعلیقات  اعدم االرتیاح لفكرة منح السكرتاریة إذنً عن أُعرب البعض  .115
 إن مثل ھذا القرار بشأن وضع السیاسة یجب أن یتم في المجلس. واالتي تلقتھا. وقال

االجتماع المقبل، وفي ذلك الوقت سیتخذ المجلس قراًرا بشأن الخیارات التي أعدتھا السكرتاریة ستمر في یس النقاش أن ةالرئیس تأفاد .116
 بناًء على التعلیقات التي تلقتھا من المجلس.
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تم طرح تساؤل عما إذا كان سیتم إعداد ھذه الوثیقة بالتشاور مع شبكة المنظمات غیر الحكومیة لصندوق التكیف، وعما إذا كان  .117
بة السكرتاریة بإعداد وتعمیم استبیان على المجلس بغیة أن تكون الردود واالستجابات في صورة معیاریة موحدة.  وتمت اإلشارة ینبغي مطال

مقبل إلى وجود ورقة خیارات بالفعل وھي في الواقع الوثیقة التي قید المناقشة. وسیكون من المھم وجود بند على جدول األعمال في االجتماع ال
ما، أو إجراء أي مشاورات أخرى مع شبكة المنظمات غیر الحكومیة  ةسیاسه الخیارات قبل أن یطلب المجلس من السكرتاریة وضع لمناقشة ھذ

.  وأیًا ما كان األمر، اقترح البعض السماح لمنظمات حاللصندوق التكیف  والتي أثارت بالفعل شواغلھا ومخاوفھا مع السكرتاریة على أي 
 إلى السكرتاریة أیًضا. ومالحظاتھا خرى بتقدیم تعلیقاتھاالمجتمع المدني األ

أفادت مدیرة السكرتاریة أن السكرتاریة یمكنھا ببساطة تجمیع التعلیقات الواردة من أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماع المقبل وعدم  .118
 إعداد أي وثیقة سیاسة أخرى.

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر، )AFB/B.34/1(1بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثیقة رقم  .119

) على السكرتاریة أثناء الفترة الفاصلة AFB/B.34/11على الخیارات الواردة في الوثیقة رقم ( والمالحظات عرض التعلیقات .أ
 بین االجتماعین  الرابع والثالثین والخامس والثالثین؛ 

الت الواردة من المجلس على االجتماع الخامس والثالثین الطلب من السكرتاریة عرض وثیقة تجمع التعلیقات واآلراء والمدخ .ب
 للمجلس للنظر فیھا.

 )B.34/51القرار  رقم (

 خیارات التعامل مع مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني :15بند جدول األعمال رقم 

 تعذر على المجلس، نتیجة لضیق الوقت، مناقشة ھذا البند من بنود جدول األعمال. .120

 إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعیة :16األعمال رقم بند جدول 

 تعذر على المجلس، نتیجة لضیق الوقت، مناقشة ھذا البند من بنود جدول األعمال. .121

 المسائل المالیة: :17بند جدول األعمال رقم 

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

 تیجة لضیق الوقت، مناقشة ھذا البند من بنود جدول األعمال.تعذر على المجلس، ن .122

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني : 18بند جدول األعمال رقم 

 یتضمن المرفق الرابع بالتقریر الحالي التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. .123

 مةانتخاب المسؤولین لفترة والیة قاد : 19بند جدول األعمال رقم 

 مجلس إدارة صندوق التكیّف: قرر .124

 انتخاب السید إبیال جبریل (بنن، أفریقیا) رئیًسا للمجلس؛ .أ

 لرئیس المجلس. انائب) األطراف المدرجة في المرفق األول، السوید( ماتیاس برومانانتخاب السید  .ب

 لرئیسة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة؛رلي (تونس، األطراف غیر المدرجة في المرفق األول)، نائبا یانتخاب السید/ محمد الزم .ج

 لوكاس دي بیترو (األرجنتین، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي) رئیًسا للجنة استعراض المشروعات والبرامج؛ /انتخاب السید .د

 لھیئة االعتماد. ةإلیونورا كوغو (إیطالیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) رئیس /انتخاب السیدة .ه
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 ھیئة االعتماد؛  ةالمرفق األول) نائباً لرئیس إیفانز نجیوا (مالوي، األطراف غیر المدرجة في /انتخاب السید .و

انتخاب رئیس لجنة األخالقیات والشؤون المالیة ونائب رئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج خالل الفترة الفاصلة بین  .ز
 االجتماعین. 

 )B.34/52القرار  رقم (

 فصاعدا 2020مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في   :20بند جدول األعمال رقم  

في االجتماع الخامس والثالثین ألن مذكرة   2021أفادت مدیرة السكرتاریة ضرورة مناقشة مواعید االجتماعات التي ستعقد في  .125
فادت أن التفاھم بین المجلس واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر لم یتم تجدیدھا بعد. وفیما یتعلق باالجتماع الخامس والثالثین للمجلس، أ

 لمواعید التي تم تحدیدھا تتعارض مع اجتماعات اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل، وبالتالي یتعین تغییر مواعید ذلك االجتماع.ا

 وأكد، 2020مارس/آذار  27-24مجلس إدارة صندوق التكیف تغییر تاریخ اجتماعھ الخامس والثالثین في بون، ألمانیا إلى  قرر .126
 .2020أكتوبر/تشرین األول  16-13أنھ سیعقد اجتماعھ السادس والثالثین في بون، ألمانیا في 

 )B.34/53القرار  رقم ( 

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك : 21رقم  بند جدول األعمال 

بون في إثارة أي مسائل األعضاء واألعضاء المناوبین عما إذا كانوا یرغ تاالنتباه إلى مدونة قواعد السلوك وسأل ةالرئیس تلفت .127
 متعلقة بتنفیذ مدونة قواعد السلوك. ولم تُثر أیة مسائل أخرى.

 مسائل أخرى : 22رقم  بند جدول األعمال

 لم تتم إثارة أیة مسائل أخرى. .128

 اعتماد التقریر : رقم 22 بند جدول األعمال

 االجتماعین في أعقاب اجتماعھ الرابع والثالثین.اعتمد المجلس ھذا التقریر الحالي في الفترة الفاصلة بین  .129

 اختتام االجتماع : 24رقم  بند جدول األعمال

 11من مساء األربعاء الموافق  7:20اختتام االجتماع في تمام الساعة  ةالرئیس تعقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن .130
 .2019أكتوبر/تشرین األول 
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 المرفق األول

 
 السادة الحضور في االجتماع الرابع والثالثین

 لمجلس إدارة صندوق التكیف 
 األعضاء

 المجموعة البلد االسم
 أفریقیا بنن ال جبریلیالسید/ إب

 أفریقیا زامبیا السید/ دیفید كالوبا
 آسیا والمحیط الھادئ بنغالدیش السید میرزا شوكت علي

 آسیا والمحیط الھادئ السعودیة السید/  البراء توفیق
 أوروبا الشرقیة أرمینیا زاكاریان-السید/  أرام تیر

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي األرجنتین السید/  لوكاس دي بیترو 
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي الجمھوریة الدومینیكیة فیكتور فیناس /السید
 النامیة الجزریة الصغیرةالدول  فیجي نیلیش براكاش /السید

 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى ألمانیا كلودیا كیلر /السیدة
 مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى ایطالیا إلیونورا كوغو /السیدة

 األطراف المدرجة في المرفق األول بلجیكا السیدة/  سیلفیان بیلجیشر
 األطراف المدرجة في المرفق األول السوید ماتیاس برومان /السید
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول كینیا تشارلز موتاي /السید

 
 األعضاء المناوبون

 المجموعة البلد االسم
 أفریقیا تونس زمیرليالالسید/ محمد 

 الھادئآسیا والمحیط  إیران شھیدا أصغر زاده جاھرودى /السیدة
 آسیا والمحیط الھادئ ملدیف أحمد وحید /السید

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي كوبا السیدة/ یادیرا غونزالیز كولومبي
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي بھاما السید/آرانا بیفروم 

 الدول النامیة الجزریة الصغیرة غرینادا بول إلرین فیلیب /السید
 مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى إسبانیا أكونیا بایشاولي-سوزان كاسترو /السیدة

 األطراف المدرجة في المرفق األول فرنسا أنطوان مارتن-السید/  مارك
 األطراف المدرجة في المرفق األول سویسرا  السید/ باتریك سیبر

 المدرجة في المرفق األولاألطراف غیر  مالوي إیفانز نجیوا /السید
 البلدان األقل نمواً  بوتان السید/ تشیرنغ تاشي
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 المرفق الثاني

 التكیف صندوق إدارة لمجلس والثالثین الرابع االجتماع بتقریر المعتمد األعمال جدول

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظیمیة: .2

 اعتماد جدول األعمال؛ .أ

 تنظیم العمل. .ب

 أنشطة الرئیس.تقریر عن  .3

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة. .4

 تقریر ھیئة االعتماد. .5

 .اآلثار المترتبة على انتھاء اعتماد الھیئة المسؤولة عن التنفیذ والمراجعة المحتملة لسیاسة إعادة االعتماد .6

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

 الكاملة للتكیف؛ معیار مبررات التكالیف .أ

 التمویل من أجل تعزیز الوصول المباشر؛ .ب

 برنامج االبتكار؛ .ج

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني للمشروعات والبرامج؛ .د

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات منح االبتكار الصغیرة؛ .ه

 الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التعلّم؛تقریر السكرتاریة عن  .و

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التوسع؛ .ز

 تقریر السكرتاریة بشأن دورة االستعراض في الفترة الفاصلة بین االجتماعین لمنح التأھب. .ح

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

 ؛2019تقریر األداء السنوي للسنة المالیة   .أ

 مزید من التحلیل لتأخیر بدء المشروع؛  .ب

 المسائل المالیة؛ .ج

 تقریر رئیسة الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني؛ .د

 تقییم معاییر االعتماد الخاصة بصندوق المناخ األخضر، ویشمل ذلك تحلیل الفجوات. .ه

 خطوات اإلجرائیة لتلقي المساھمات من مصادر بدیلة.ال .9
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 اإلقلیمي (سقف التمویل المحدد للبلد المستوىأو على منفرد  الموارد المالیة بین مشروعات وبرامج التكیف الملموسة في بلد توفیر .10
 ).المعني

 المسائل المتبقیة من االجتماع الثالث والثالثین: .11

الروابط والصالت المحتملة بین الصندوق وصندوق المناخ والخطوات اإلضافیة للصندوق. مناقشة إستراتیجیة بشأن األھداف و .أ
 األخضر؛

 ؛المسؤولة عن التنفیذ ھیئات متعددة األطرافالسحب المقترحات في مرحلة متأخرة من جانب  .ب

 تقریر بشأن بعثات رصد ومتابعة حوافظ المشروعات. .ج

لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو والجزء الثالث  ةالمسائل الُمثارة من الدورة الرابعة عشر  .12
 ).CMA 1-3من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس (

 والبرامج. اتالمشروع مراجعة عملیة استعراض  .13

 ة تعزیز مشاركة المجتمع المدني واالنخراط في أعمال المجلس.خیارات لزیاد .14

 خیارات التعامل مع مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني. .15

 إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعیة. .16

 المسائل المالیة: .17

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

 نظمات المجتمع المدني.الحوار مع م .18

 انتخاب المسؤولین لفترة والیة قادمة. .19

 فصاعداً. 2020مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  .20

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك.  .21

 مسائل أخرى. .22

 اعتماد التقریر. .23

 اختتام االجتماع. .24
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 المرفق الثالث
 قرارات التمویل المتعلقة بالمشروعات

 

 
 

1. المقترحات المكتملة: البلد 
المنفرد

الھیئة المسؤولة عن البلد
التنفیذ/ھیئة إدارة التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

9,999,909تمت الموافقة             AFB/PPRC.25/49,999,909          9,999,909   برنامج األغذیة العالميالكنغو

الصندوق الدولي للتنمیة جورجیا
الزراعیة

AFB/PPRC.25/54,644,794          4,644,794             4,644,794تمت الموافقة

برنامج األمم المتحدة السلفادور
اإلنمائي

AFB/PPRC.25/68,484,503          8,484,503             8,484,503تمت الموافقة

برنامج األمم المتحدة إیران
اإلنمائي

AFB/PPRC.25/79,865,653          9,865,653             0لم تتم الموافقة

9,989,335تمت الموافقة             AFB/PPRC.25/89,989,335          9,989,335برنامج األغذیة العالميماالوي

برنامج األمم المتحدة باكستان
للمستوطنات البشریة ــ 

الموئل

 AFB/PPRC.25/96,094,000          6,094,000             0لم تتم الموافقة

الصندوق الدولي للتنمیة مولدوفا
الزراعیة

 AFB/PPRC.25/106,008,095          6,008,095             6,008,095تمت الموافقة

الصندوق الدولي للتنمیة تونس
الزراعیة

AFB/PPRC.25/119,997,190          9,997,190             0لم تتم الموافقة

برنامج األمم المتحدة تركمانستان
اإلنمائي

 AFB/PPRC.25/127,000,040          7,000,040             0لم تتم الموافقة

39,126,636           72,083,519                     -                       -          72,083,519 المجموع الفرعي الثاني، دوالر
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2. المفاھیم/التصورات: البلد 
المنفرد

الھیئة المسؤولة عن البلد
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة

-تمت المصادقة          AFB/PPRC.25/13801,259             801,259 برنامج كیمیترانإندونیسیا (1)

-تمت المصادقة          AFB/PPRC.25/14759,966             710,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (5)

 برنامج بناء القدرات بلیز
التجاریة ألفریقیا

 AFB/PPRC.25/154,000,000          4,000,000       تمت المصادقة-

-لم تتم المصادقة       AFB/PPRC.25/161,048,636          1,048,636برنامج كیمیترانإندونیسیا (2)

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.25/171,125,052          1,125,052برنامج كیمیترانإندونیسیا (3)

-تمت المصادقة       AFB/PPRC.25/181,000,000          1,000,000برنامج كیمیترانإندونیسیا (4)

مؤسسة نامیبیا لبحوث نامیبیا
ا ال

AFB/PPRC.25/194,998,000          4,998,000       تمت المصادقة-

المجلس الوطني إلدارة تنزانیا
شؤون البیئة

AFB/PPRC.25/201,000,000          1,000,000       تمت المصادقة-

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

-تمت المصادقة             AFB/PPRC.25/219,999,984          9,999,984برنامج األغذیة العالميغامبیا

الصندوق الدولي للتنمیة قیرغیزستان
الزراعیة

 AFB/PPRC.25/229,985,526          9,985,526             لم تتم المصادقة-

برنامج األمم المتحدة فییتنام
للمستوطنات البشریة ــ 

الموئل

 AFB/PPRC.25/236,347,190          6,347,190             تمت المصادقة-

          26,332,700                   -    14,682,947       41,065,613المجموع الفرعي ، دوالر
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3. منح إعداد/صیاغة 
المشروعات/ المساعدة في 

إعداد المشروعات  البلد 
المنفرد

الھیئة المسؤولة عن البلد
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة

برنامج بناء القدرات بلیزمنحة إعداد المشروع
التجاریة ألفریقیا

/AFB/PPRC.25/15
Add.1

29,830تمت الموافقة            29,830               29,830

برنامج بناء القدرات بلیزالمساعدة في إعداد المشروع
التجاریة ألفریقیا

/AFB/PPRC.25/15
Add.2

20,000تمت الموافقة            20,000               20,000

مؤسسة نامیبیا لبحوث نامیبیامنحة إعداد المشروع
الصحراء

/AFB/PPRC.25/19
Add.1

30,000تمت الموافقة*            30,000               30,000

مؤسسة نامیبیا لبحوث نامیبیاالمساعدة في إعداد المشروع
الصحراء

/AFB/PPRC.25/19
Add.2

20,000تمت الموافقة*            20,000               20,000

المجلس الوطني إلدارة تنزانیامنحة إعداد المشروع
شؤون البیئة

/AFB/PPRC.25/20
Add.1

30,000تمت الموافقة            30,000               30,000

129,830         129,830            129,830المجموع الفرعي ، دوالر

4. المقترحات المكتملة: على 
المستوى اإلقلیمي

الھیئة المسؤولة عن المنطقة/البلدان
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

جیبوتي، كینیا، 
السودان، أوغندا

مرصد الصحراء 
الكبرى والساحل

AFB/PPRC.25/24 13,079,540          13,079,540    13,079,540تمت الموافقة

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

كازخستان 
وقیرغیزستان 
وطاجیكستان 
وأوزبكستان

0لم تتم الموافقة             AFB/PPRC.25/25 6,500,000            6,500,000الیونسكو

برنامج األمم المتحدة جورجیا، أرمینیا
ائ اإلن

 AFB/PPRC.25/26 7,475,650            7,475,650             0لم تتم الموافقة

برنامج األمم المتحدة تایلند، فییتنام:
للبیئة

AFB/PPRC.25/27 7,000,000            7,000,000             0لم تتم الموافقة

13,079,540          20,975,650  13,079,540       34,055,190المجموع الفرعي ، دوالر
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5. المفاھیم/التصورات: على 
المستوى اإلقلیمي

الھیئة المسؤولة عن المنطقة/البلدان
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
كمبودیا، والو، 

ومیانمار، وتایلند، 
وفییتنام

-تمت المصادقة             AFB/PPRC.25/284,898,775          4,898,775الیونسكو

            4,898,775         4,898,775المجموع الفرعي ، دوالر
6. منح وضع تصورات 
المشروعات: التصورات 

اإلقلیمیة:

الھیئة المسؤولة عن المنطقة/البلدان
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

كمبودیا، والو، 
ومیانمار، وتایلند، 

وفییتنام

AFB/PPRC.25/28/الیونسكو
Add.1

80,000تمت الموافقة                  80,000               80,000

80,000                 80,000                 80,000 المجموع الفرعي ، دوالر

التصورات السابقة لوضع   .7
المشروعات: على المستوى 

اإلقلیمي

الھیئة المسؤولة عن المنطقة/البلدان
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

مرصد الصحراء أنغوال، ونامیبیا:
الكبرى والساحل

AFB/PPRC.25/2911,878,580        11,878,580   تمت المصادقة-

بنن وبوركینا فاصو 
وكوت دیفوار وغامبیا 
وغینیا ولیبریا ومالي 

والنیجر ونیجیریا 
وسیرالیون وتوغو

مرصد الصحراء 
الكبرى والساحل

AFB/PPRC.25/3013,955,270        13,955,270   تمت المصادقة-

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

أنتیغوا وبربودا، 
ودومینیكا، وسانت 

لوسیا

برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشریة ــ 

الموئل

AFB/PPRC.25/31 13,966,000          13,966,000    تمت المصادقة-

برنامج األمم المتحدة أذربیجان، وإیران
للمستوطنات البشریة ــ 

الموئل

AFB/PPRC.25/32 14,000,000          14,000,000    تمت المصادقة-

   53,799,850          53,799,850 المجموع الفرعي ، دوالر
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8. منح وضع تصورات 
المشروعات: التصورات 

اإلقلیمیة المسبقة

الھیئة المسؤولة عن المنطقة/البلدان
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

والبرامج

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

دوالر

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

مرصد الصحراء أنغوال، ونامیبیا:
الكبرى والساحل

/AFB/PPRC.25/29
Add.1

20,000تمت الموافقة          20,000                20,000 

بنن وبوركینا فاصو 
وكوت دیفوار وغامبیا 
وغینیا ولیبریا ومالي 

والنیجر ونیجیریا 
وسیرالیون وتوغو

مرصد الصحراء 
الكبرى والساحل

/AFB/PPRC.25/30
Add.1

20,000تمت الموافقة          20,000                20,000 

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة 
اف أنتیغوا وبربودا، األط

ودومینیكا، وسانت 
لوسیا

برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشریة ــ 

الموئل

/AFB/PPRC.25/31
Add.1

20,000تمت الموافقة                  20,000                 20,000 

برنامج األمم المتحدة أذربیجان، وإیران
للمستوطنات البشریة ــ 

/AFB/PPRC.25/32
Add.1

20,000تمت الموافقة                  20,000                 20,000 

80,000                 40,000           40,000                 80,000 المجموع الفرعي ، دوالر

اإلجمالي 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 206,192,777        14,812,777       66,919,390     119,431,869          52,496,006           
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الھیئة المسؤولة عن البلد9. منح االبتكار الصغیرة
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة
231,250تمت الموافقة          AFB/PPRC.25/38231,250             231,250وحدة تنفیذ المشروعات أرمینیا
 ھیئة التعاون الدولي شیلي

  
AFB/PPRC.25/39230,000             230,000          230,000تمت الموافقة

المجلس الوطني إلدارة تنزانیا
 

AFB/PPRC.25/40250,000              250,000           0لم تتم الموافقة
461,250           711,250               711,250 المجموع الفرعي ، دوالر

10. منح  البرنامج الجامع 
(البرامج الجامعة) لھیئات 

ة  ق ة ال ط ذ ال ا ال إ

الھیئة المسؤولة عن البلد
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

ا ال

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ الوطنیة، دوالر

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ اإلقلیمیة، 

ال

 تمویل ھیئات إدارة 
التنفیذ متعددة األطراف، 

ال

التمویل المرصود، دوالرالقرار

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
5,000,000تمت الموافقة             AFB/PPRC.25/355,000,000           5,000,000برنامج األمم المتحدة على مستوى العدید من 
5,000,000تمت الموافقة             AFB/PPRC.25/365,000,000           5,000,000برنامج األمم المتحدة على مستوى العدید من 

10,000,000           10,000,000          10,000,000 المجموع الفرعي ، دوالر
11. منح التوسع في 

المشروعات
الھیئة المسؤولة عن البلد

التنفیذ
رقم مستند لجنة 

استعراض المشروعات 
ا ال

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 ھیئة إدارة تنفیذ 
وطنیة

التمویل المرصود، دوالر

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة
99,000تمت الموافقة             AFB/PPRC.25/4299,000                99,000وزارة البیئةرواندا

0لم تتم الموافقة            AFB/PPRC.25/4399,937               99,937مركز المتابعة السنغال
99,000           198,937               198,937 المجموع الفرعي ، دوالر

الھیئة المسؤولة عن البلد12. منح التعلم
التنفیذ

رقم مستند لجنة 
استعراض المشروعات 

ا ال

 حجم المنحة بالدوالر 
األمریكي

 ھیئة إدارة تنفیذ 
وطنیة

التمویل المرصود، دوالر

ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة
0لم تتم الموافقة           AFB/PPRC.25/45149,993              149,993مركز المتابعة السنغال

          149,993               149,993 المجموع الفرعي ، دوالر

اإلجمالي الكلي 
1+2+3+4+5+6+7+8)

(9+10+11+12+217,252,957      15,872,957     66,919,390   129,431,869         63,056,256
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 المرفق الرابع
 

 ، بون ألمانیا2019أكتوبر/تشرین األول  10تقریر عن الحوار مع المجتمع المدني، 

جبریل (بنن، أفریقیا) مجلس اإلدارة للدخول في حوار مع منظمات المجتمع ال بیإمجلس إدارة صندوق التكیف السید  ةدعا نائب رئیس .1
 المدني.

 يف، عن تعزیز الوصول المباشر، ومشاركة المجتمع المدني في مشروعین فریقیاأتحدثت السیدة إیلین لوریمر، إندیغو، جنوب  .2
بمساندة من صندوق التكیف: مشروع القدرة على المجابھة وصندوق المنح الصغیرة لتعزیز قدرة المجتمعات المحلیة على فریقیا أجنوب 

درة المجتمعات المحلیة على التكیف، قام المجتمع المدني بالعدید من األدوار: كھیئات تنفیذیة، وھیئات تنسیق، التكیف.  وفي مشروع تعزیز ق
 وجھات مستفیدة من المنح، باإلضافة إلى تمثیل مؤسسات ھذا المجتمع المدني. ومن وجھة نظر المجتمع المدني: تمثل دور السلطة المعنیة في

مجتمع المدني، وتمثل دور الھیئة الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ في تدعیم مشاركة أصحاب المصلحة وضمان توفیر بیئة داعمة لمشاركة ال
 .تینتنفیذی ینكھیئتتمثیل المجتمع المدني في ھیاكل اإلدارة والحوكمة. وعملت منظمتان من منظمات المجتمع المدني 

د قیود على التمویل والقدرات، ومن الضروري ضمان التواصل أفادت أن منظمات المجتمع المدني واجھت تحدیًا تمثل في وجو .3
الفعال بین المجموعات الخاصة بھا وبناء عالقات قویة مع صانعي القرار. وتمثل أحد الدروس المستفادة في صعوبة تحقیق االستدامة في 

عامالً أساسیاً في نجاح المنظمات المحلیة، وكذلك  المشروعات قصیرة األجل التي تتلقى منًحا لمرة واحدة. وكانت مساندة القدرات المؤسسیة
 الحال بالنسبة لتبسیط إجراءات الموافقة وتحقیق المرونة للمستفیدین من المنح من أجل تنفیذ المشروعات. ویمكن أن یقوم المجتمع المدني

ضعفًا وعرضة للمعاناة من خالل إجراءات  بمجموعة من األدوار في تعزیز الوصول المباشر نظًرا لقدرتھ على الوصول إلى أشد الشرائح
 تكیف عملیة.  ومن خالل بناء ھذه القدرات، قد تتحقق منافع طویلة األجل لھذه المجتمعات المحلیة، لكن ذلك سیستغرق بعض الوقت.

كیف ، جمھوریة تنزانیا المتحدة، نظرة عامة على مشروع "تنفیذ تدابیر تFORUMCC ، مؤسسةقدمت السیدة جاكلین ماسو .4
النشاط االقتصادي للمجتمعات الساحلیة في تنزانیا لألخطار"، وأفادت أن الدروس المستفادة من وملموسة للحد من تعرض سبل كسب العیش 

 المشروع ھي أن استدامتھ تستلزم التخطیط التشاركي والمشاركة المنتظمة مع المجتمعات المحلیة والبلدیات المعنیة. وتطلبت محاكاة نواتج
توثیق دراسات الحالة الناجحة وجمیع اإلجراءات التدخلیة الخاصة بالمشروع، وستكون وروع في مناطق جغرافیة مماثلة في بلدان مختلفة المش

ورش العمل المعنیة بتبادل الخبرات والمعارف والزیارات للمستفیدین مفیدة ألولئك المشاركین في مشروعات مماثلة. كما أفادت أن الھیئة 
إجراءات اعتماد حافلة بالتحدیات بسبب نقص  المسؤولة عن التنفیذ في بلدھا، والمجلس الوطني إلدارة الشؤون البیئیة، قد واجھالوطنیة ا

األموال. كما اتسمت إجراءات التقدم بالطلبات الخاصة بالمشروعات بأنھا طویلة للغایة، مع ضعف مشاركة المجتمع المدني في استعراض 
ص لتعزیز المشاركة مع شبكة المنظمات غیر الحكومیة وتعزیز الھیئة الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ من خالل منح المشروعات. وھناك فر

التأھب. واستعرضت بعض المشروعات الممولة من صندوق التكیف في تنزانیا،  وأفادت، فیما یتعلق بمشاركة المجتمع المدني في عملیات 
 وتم إجراءمن أعضاء مجلس إدارة الصندوق قاموا بزیارة للمشروعات التي یمولھا صندوق التكیف صندوق التكیف في تنزانیا، أن عدًدا 

مثل المساھمات الوطنیة لمكافحة تغیر المناخ وعملیات  ،شاركوا مع  الھیئة الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ والعملیات الوطنیةكما تقییمات لھا، 
. وأوصت بأن یقوم صندوق التكیف بما یلي: تعمیم أفضل الممارسات فیما یقومون بھ مع صناع القرار أیًضا باالنخراطقاموا والتكیف الوطنیة، 

ي مناطق مناخیة وجغرافیة مماثلة، وزیادة الحد األقصى للبلد المعني للسماح بمزید من التمویل للمشروعات في كل بلد، وإشراك فالتي تطورت 
، وأنشطة االتصال والتواصل والدعوة باإلضافة إلى أدوار الرصد والمتابعة والتنفیذ، وتبسیط منظمات المجتمع المدني في تنمیة القدرات

ى إجراءات تقدیم الطلبات من جانب الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ لتسھیل حصول المؤسسات الوطنیة الصغیرة المسؤولة عن التنفیذ عل
 لمشروعات.التمویل، وزیادة الوعي والمعرفة بمنح إعداد ا

، ھندوراس، آخر المستجدات بشأن أعمال شبكة المنظمات  (Fundación Vida)عرض السید خولیو كاركامو، من مؤسسة فیدا  .5
 14غیر الحكومیة لصندوق التكیف، وتحدث عن توسیع أنشطة الشبكة في عمل المجلس لتعزیز ھیكل الحوكمة الخاص بھ. وقدمت الشبكة 

ء ببیانات الالمجتمع المدني بانتخاب اثنین من المراقبین النشطین، واثنین من المراقبین المناوبین، الذین سیقومون باإلداقتراًحا، من بینھا قیام 
مغلقة للمجلس بعد التوقیع على الوتقدیم آراء ومدخالت بشأن جمیع بنود جدول األعمال وحضور جمیع اجتماعات اللجنة وجمیع الجلسات 

وسیتم اختیار ثالثة منھم على األقل من بلدان نامیة. وحتى یتسنى ضمان اتباع صندوق التكیف ألفضل الممارسات   اتفاقیة سریة المعلومات.
 ة.الدولیة المطبقة في اآللیات الدولیة لتمویل األنشطة المناخیة، یجب على الصندوق أیًضا تغطیة تكالیف سفر القادمین من البلدان النامی

الل تجارب مستفادة من ھندوراس، وأفاد أنھ ینبغي زیادة الحد األقصى للبلد المعني، وینبغي أن تضمن كما قام بشرح توصیاتھ من خ .6
الھیئات المسؤولة عن التنفیذ إجراء مشاورات مالئمة مع أصحاب المصلحة في المشروع في مرحلة التخطیط، كما ینبغي أن تعزز الھیئات 

لتعاون مع المجتمع المدني، وینبغي للصندوق تعزیز حلقات الوصل بین مشروعاتھ والجھود متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ أواصر ا
وكانت  مثل خطط التكیف الوطنیة؛ وعلى منظمات المجتمع المدني أن تكون قادرة على العمل كھیئات تنفیذیة ومسؤولة عن التنفیذ. ،الوطنیة

فرصة عظیمة لتبادل وجھات النظر مع أعضاء المجلس والسكرتاریة   2019األول أكتوبر/تشرین  9مأدبة العشاء التي أقامتھا الشبكة في 
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بشأن الفرص والتحدیات التي تواجھ الصندوق. وأفاد أن الشبكة تتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات وإضافة قیمة إلى عمل الصندوق بناء على 
 تفھم مفاده أن بعض مقترحاتھا تستغرق وقتًا أطول للتنفیذ.

العروض اإلیضاحیة قد أتاحت رؤى قیمة وثاقبة حول اآلثار المترتبة على عمل الصندوق. وفي النقاش الذي ن أ ةائب الرئیسن أفاد .7
نت أعقب ذلك، تم توجیھ الشكر إلى المجتمع المدني  على األفكار التي قدمھا، وُسئل عن دور الصندوق في تنمیة قدرات المجتمع المدني.  وكا

 في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.ھ ومخاوفبإمكانیة تناول شواغل  المجتمع  ةاألھمیة، وأفاد نائب الرئیسالتوصیات غایة في 

یجب أن تكون المنظمات لھذا كاركامو بأھمیة تعزیز القدرات المؤسسیة لضمان تحقیق األثر المرجو على نحو مستمر، و /أفاد السید  .8
ه لرغبة المجلس في إضفاء الطابع الرسمي على العالقة مع الشبكة، وتجاوز اإلجراءات التدخلیة المحددة. مدربة تدریباً جیداً. وأعرب عن تقدیر

منظمة تابعة للشبكة، فسیكون ذلك بمثابة عنصر  200وكان التدریب بمثابة وسیلة لضبط إیقاع السلوكیات، وإذا كان من الممكن تدریب 
 ، وتطلع إلى تعمیق العالقة بین الشبكة والصندوق.م إبداؤه من اھتمامبما تمضاعف ألعمال وأنشطة الصندوق. وأشاد 

أن الشبكة ترغب في زیادة التواصل والمشاركة مع السكرتاریة، ال سیما فیما یتعلق بموضوع التأھب.   وفي  /أفادت السیدة لوریمر  .9
سؤولة عن التنفیذ كما یمكن أن تساند ھذه الھیئات المجتمع المدني بعض األحیان، یمكن أن یقدم المجتمع المدني  مساندة إلى الھیئات الوطنیة الم

المجتمع المدني في  وأعربت عن رغبةأیًضا.  كما أشادت بمشاركة المجتمع المدني في بعض الزیارات المیدانیة التي قامت بھا السكرتاریة، 
فریقیا الذي كان ناجًحا أروع تعزیز الوصول المباشر في جنوب المشاركة في المزید من برامج التأھب، إن أمكن ذلك. وأعطت مثاالً على مش

واقع للغایة في بناء القدرات المحلیة حتى تسنى لھذه المنظمات االنخراط محلیًا. وكان من األھمیة بمكان إثراء التجارب والخبرات من أرض ال
دى مزایا وجود مشاركین من المجتمع المدني في المجلس ھي إح أنحتى مستوى السیاسات، وكان السبیل إلى ذلك ھو بناء القدرات. وأفادت 

 إمكانیة قیامھم بطرح بنود على جدول األعمال ترتبط بالمجتمع المدني عندما یأتي الدور لمناقشتھا. 

ي تقدمھا ماساو أن من األھمیة بمكان أن توضح الشبكة القیمة المضافة التي تحققھا من خالل العروض اإلیضاحیة الت /أفادت السیدة .10
 بشأن المشروعات التي ینفذھا الصندوق. كما أفادت أنھ إذا كان ھناك مراقبون من المجتمع المدني في مجلس اإلدارة، فربما كان من الممكن

 طرح تلك األفكار والرؤى الثاقبة والمتعمقة نفسھا في وقت سابق خالل اجتماع المجلس وأثناء مداوالت لجانھ.
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	18. عقب تقرير نائبة رئيس هيئة الاعتماد، قدمت ممثلة السكرتارية عرضًا إيضاحيًا حول الأمور المتعلقة بتعيين الهيئات متعددة الأطراف والإقليمية المسؤولة عن التنفيذ. ومن خلال العرض الإيضاحي، تم استعراض الإجراءات الحالية للتقدم بطلب اعتماد والسياسات والمبادئ ...
	18. عقب تقرير نائبة رئيس هيئة الاعتماد، قدمت ممثلة السكرتارية عرضًا إيضاحيًا حول الأمور المتعلقة بتعيين الهيئات متعددة الأطراف والإقليمية المسؤولة عن التنفيذ. ومن خلال العرض الإيضاحي، تم استعراض الإجراءات الحالية للتقدم بطلب اعتماد والسياسات والمبادئ ...
	19. بعد العرض الإيضاحي، وبناءً على إعلان الرئيسة عن جلسة مغلقة وسبب ذلك، انتقل الاجتماع إلى جلسة مغلقة لمناقشة الطلبات الفردية للاعتماد وإعادة الاعتماد بسبب المعلومات السرية المحتملة المتعلقة بالطلبات وفق سياسة إتاحة الحصول على المعلومات الخاصة بالصند...
	19. بعد العرض الإيضاحي، وبناءً على إعلان الرئيسة عن جلسة مغلقة وسبب ذلك، انتقل الاجتماع إلى جلسة مغلقة لمناقشة الطلبات الفردية للاعتماد وإعادة الاعتماد بسبب المعلومات السرية المحتملة المتعلقة بالطلبات وفق سياسة إتاحة الحصول على المعلومات الخاصة بالصند...
	20. بعد الجلسة المغلقة، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علماً بالتقرير، ووافق على القرارات التالية.
	20. بعد الجلسة المغلقة، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علماً بالتقرير، ووافق على القرارات التالية.
	20. بعد الجلسة المغلقة، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علماً بالتقرير، ووافق على القرارات التالية.
	إعادة اعتماد معهد تكنولوجيا المياه في المكسيك كهيئة وطنية مسؤولة عن التنفيذ
	إعادة اعتماد معهد تكنولوجيا المياه في المكسيك كهيئة وطنية مسؤولة عن التنفيذ
	21. بعد النظر في توصية هيئة الاعتماد، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف اعتماد معهد تكنولوجيا المياه في المكسيك كهيئة وطنية مسؤولة عن التنفيذ تتبع صندوق التكيف لمدة خمس سنوات، وذلك بمقتضى الفقرة 38 من سياسات وإرشادات العمليات حتى يتسنى للأطراف الحصول على مو...
	21. بعد النظر في توصية هيئة الاعتماد، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف اعتماد معهد تكنولوجيا المياه في المكسيك كهيئة وطنية مسؤولة عن التنفيذ تتبع صندوق التكيف لمدة خمس سنوات، وذلك بمقتضى الفقرة 38 من سياسات وإرشادات العمليات حتى يتسنى للأطراف الحصول على مو...
	القرار رقم (B.34/1)
	القرار رقم (B.34/1)
	تعيين الهيئات الإقليمية والهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	تعيين الهيئات الإقليمية والهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	22. بعد النظر في تقرير السكرتارية الذي يشير إلى أنها تلقت رسائل من منظمتين أعربتا عن رغبتهما في التقدم بطلب للاعتماد كهيئتين إقليميتين مسؤولتين عن التنفيذ، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف أن يطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على تحليل بشأن كيفية تصنيف ...
	22. بعد النظر في تقرير السكرتارية الذي يشير إلى أنها تلقت رسائل من منظمتين أعربتا عن رغبتهما في التقدم بطلب للاعتماد كهيئتين إقليميتين مسؤولتين عن التنفيذ، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف أن يطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على تحليل بشأن كيفية تصنيف ...
	القرار رقم (B.34/2)
	القرار رقم (B.34/2)
	بند جدول الأعمال رقم 6:  الآثار المترتبة على انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ والمراجعة المحتملة لسياسة إعادة الاعتماد
	بند جدول الأعمال رقم 6:  الآثار المترتبة على انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ والمراجعة المحتملة لسياسة إعادة الاعتماد
	23. أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس طلب في اجتماعه الثالث والثلاثين من السكرتارية استعراض ومراجعة انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثارعلى تنفيذ المشروع والاتفاقية القانونية الموحدة للصندوق، لإعداد مراجعة ممكنة لسياسة...
	23. أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس طلب في اجتماعه الثالث والثلاثين من السكرتارية استعراض ومراجعة انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثارعلى تنفيذ المشروع والاتفاقية القانونية الموحدة للصندوق، لإعداد مراجعة ممكنة لسياسة...
	23. أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس طلب في اجتماعه الثالث والثلاثين من السكرتارية استعراض ومراجعة انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثارعلى تنفيذ المشروع والاتفاقية القانونية الموحدة للصندوق، لإعداد مراجعة ممكنة لسياسة...
	23. أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس طلب في اجتماعه الثالث والثلاثين من السكرتارية استعراض ومراجعة انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثارعلى تنفيذ المشروع والاتفاقية القانونية الموحدة للصندوق، لإعداد مراجعة ممكنة لسياسة...
	23. أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس طلب في اجتماعه الثالث والثلاثين من السكرتارية استعراض ومراجعة انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثارعلى تنفيذ المشروع والاتفاقية القانونية الموحدة للصندوق، لإعداد مراجعة ممكنة لسياسة...
	23. أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن المجلس طلب في اجتماعه الثالث والثلاثين من السكرتارية استعراض ومراجعة انتهاء اعتماد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثارعلى تنفيذ المشروع والاتفاقية القانونية الموحدة للصندوق، لإعداد مراجعة ممكنة لسياسة...
	24. أوضحت ممثلة السكرتارية أن السكرتارية قد أوصت بإضافة فقرة ضمن القسم 14 من الاتفاقية القانونية الموحدة التي تتناول إنهاء هذه الاتفاقية (القسم/البند 14.04). وينص القسم/البند المنقح على أنه في حالة انتهاء أجل الاتفاقية، أو قرر المجلس عدم إعادة اعتماد ...
	24. أوضحت ممثلة السكرتارية أن السكرتارية قد أوصت بإضافة فقرة ضمن القسم 14 من الاتفاقية القانونية الموحدة التي تتناول إنهاء هذه الاتفاقية (القسم/البند 14.04). وينص القسم/البند المنقح على أنه في حالة انتهاء أجل الاتفاقية، أو قرر المجلس عدم إعادة اعتماد ...
	25. تم التذكير بأن الحد الأقصى للتمويل المخصص لكل بلد يبلغ 10 ملايين دولار وكان ذلك مطبقًا منذ عام 2011. وغالبًا ما يستغرق الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصور المبدئي إلى أن تتم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة وصرف التمويل. وبالتال...
	25. تم التذكير بأن الحد الأقصى للتمويل المخصص لكل بلد يبلغ 10 ملايين دولار وكان ذلك مطبقًا منذ عام 2011. وغالبًا ما يستغرق الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصور المبدئي إلى أن تتم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة وصرف التمويل. وبالتال...
	26. تساءل بعض الأعضاء عن الآثار المترتبة على الحكم الإضافي المقترح على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ التي وقعت بالفعل على اتفاقية قانونية قائمة. وأجابت ممثلة السكرتارية بأن هذا التنقيح ليس من شأنه فرض عبء أو التزام جديد على الهيئة المسؤولة عن التنفيذ ال...
	26. تساءل بعض الأعضاء عن الآثار المترتبة على الحكم الإضافي المقترح على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ التي وقعت بالفعل على اتفاقية قانونية قائمة. وأجابت ممثلة السكرتارية بأن هذا التنقيح ليس من شأنه فرض عبء أو التزام جديد على الهيئة المسؤولة عن التنفيذ ال...
	27. تم طرح استيضاح بشأن تأثير "فترة السماح" على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ التي انتهى أجل اعتمادها ولكنها كانت تسعى لإعادة الاعتماد. وطرح بعض الأعضاء سؤالًا عما إذا كان بالإمكان تقديم طلبات تمويل جديدة خلال "فترة السماح"، وتمت الإشارة  إلى أن لجنة اس...
	27. تم طرح استيضاح بشأن تأثير "فترة السماح" على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ التي انتهى أجل اعتمادها ولكنها كانت تسعى لإعادة الاعتماد. وطرح بعض الأعضاء سؤالًا عما إذا كان بالإمكان تقديم طلبات تمويل جديدة خلال "فترة السماح"، وتمت الإشارة  إلى أن لجنة اس...
	27. تم طرح استيضاح بشأن تأثير "فترة السماح" على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ التي انتهى أجل اعتمادها ولكنها كانت تسعى لإعادة الاعتماد. وطرح بعض الأعضاء سؤالًا عما إذا كان بالإمكان تقديم طلبات تمويل جديدة خلال "فترة السماح"، وتمت الإشارة  إلى أن لجنة اس...
	28. أفادت ممثلة السكرتارية أن تاريخ الاعتماد لدى صندوق التكيف كان أطول بكثير مما كان عليه لدى صندوق المناخ الأخضر. ولم يتم اختيار فترة الاعتماد التي مدتها خمس سنوات على نحو عشوائي، لكنها كانت تستند إلى ممارسات المؤسسات الأخرى وعكست الحاجة إلى ضمان است...
	28. أفادت ممثلة السكرتارية أن تاريخ الاعتماد لدى صندوق التكيف كان أطول بكثير مما كان عليه لدى صندوق المناخ الأخضر. ولم يتم اختيار فترة الاعتماد التي مدتها خمس سنوات على نحو عشوائي، لكنها كانت تستند إلى ممارسات المؤسسات الأخرى وعكست الحاجة إلى ضمان است...
	29. كما أفادت أنه من المهم التمييز بين الأمور الخاصة بالاعتماد وإعادة الاعتماد والموافقة على المشروعات. أما "فترة السماح" فكانت لأغراض إعادة الاعتماد، ومن شأنها تمديد الموعد النهائي لإعادة الاعتماد وبالتالي تقليل الفجوة بين انتهاء أجل الاعتماد وإعادة ...
	29. كما أفادت أنه من المهم التمييز بين الأمور الخاصة بالاعتماد وإعادة الاعتماد والموافقة على المشروعات. أما "فترة السماح" فكانت لأغراض إعادة الاعتماد، ومن شأنها تمديد الموعد النهائي لإعادة الاعتماد وبالتالي تقليل الفجوة بين انتهاء أجل الاعتماد وإعادة ...
	30. بعد النظر في الوثيقة رقم (AFB/B.34/5) والمرفقين الأول والثاني بالوثيقة، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	30. بعد النظر في الوثيقة رقم (AFB/B.34/5) والمرفقين الأول والثاني بالوثيقة، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على الاتفاقية القانونية المنقحة  على النحو الوارد في المرفق الأول من الوثيقة رقم (AFB/B.34/5)؛
	أ. الموافقة على الاتفاقية القانونية المنقحة  على النحو الوارد في المرفق الأول من الوثيقة رقم (AFB/B.34/5)؛
	ب. الموافقة على العملية المنقحة لإعادة الاعتماد على النحو الوارد في المرفق الثاني من الوثيقة رقم (AFB/B.34/5)؛
	ب. الموافقة على العملية المنقحة لإعادة الاعتماد على النحو الوارد في المرفق الثاني من الوثيقة رقم (AFB/B.34/5)؛

	ج. مطالبة السكرتارية بتعميم هذا القرار وكذا عملية إعادة الاعتماد المنقحة والاتفاقية القانونية الموحدة المنقحة على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
	ج. مطالبة السكرتارية بتعميم هذا القرار وكذا عملية إعادة الاعتماد المنقحة والاتفاقية القانونية الموحدة المنقحة على الهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
	القرار رقم (B.34/3)
	القرار رقم (B.34/3)
	بند جدول الأعمال رقم 7:  تقرير الاجتماع الخامس والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج
	بند جدول الأعمال رقم 7:  تقرير الاجتماع الخامس والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج

	31. قدم السيد باتريك سيبر (سويسرا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، توصيات اللجنة (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.25/49). كانت لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اجتمعت لمدة ثلاثة أيام وعقدت جلسة إضافية في اليوم الأ...
	31. قدم السيد باتريك سيبر (سويسرا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، توصيات اللجنة (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.25/49). كانت لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اجتمعت لمدة ثلاثة أيام وعقدت جلسة إضافية في اليوم الأ...
	31. قدم السيد باتريك سيبر (سويسرا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، توصيات اللجنة (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.25/49). كانت لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اجتمعت لمدة ثلاثة أيام وعقدت جلسة إضافية في اليوم الأ...
	31. قدم السيد باتريك سيبر (سويسرا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، توصيات اللجنة (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.25/49). كانت لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اجتمعت لمدة ثلاثة أيام وعقدت جلسة إضافية في اليوم الأ...
	31. قدم السيد باتريك سيبر (سويسرا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، توصيات اللجنة (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.25/49). كانت لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اجتمعت لمدة ثلاثة أيام وعقدت جلسة إضافية في اليوم الأ...
	31. قدم السيد باتريك سيبر (سويسرا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، بصفته رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، توصيات اللجنة (الوثيقة رقم: AFB/PPRC.25/49). كانت لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اجتمعت لمدة ثلاثة أيام وعقدت جلسة إضافية في اليوم الأ...
	32. نظرت لجنة استعراض المشروعات والبرامج خلال مداولاتها فيما يلي: 20 مقترحًا لمشروعات في بلدان منفردة، منها 11 تصورًا و 9 مقترحات مكتملة الإعداد؛ و 9 مقترحات مشروعات إقليمية، منها 4 تصورات مسبقة، وتصور واحد، و 5 مقترحات مكتملة. كما نظرت لجنة استعراض ا...
	32. نظرت لجنة استعراض المشروعات والبرامج خلال مداولاتها فيما يلي: 20 مقترحًا لمشروعات في بلدان منفردة، منها 11 تصورًا و 9 مقترحات مكتملة الإعداد؛ و 9 مقترحات مشروعات إقليمية، منها 4 تصورات مسبقة، وتصور واحد، و 5 مقترحات مكتملة. كما نظرت لجنة استعراض ا...
	33. أكد رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنه على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جميع بنود جدول الأعمال ذات الآثار التمويلية، لكنها لم تتمكن من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت المتاح. ونتيجة لذلك، يجب أيضًا تقلي...
	33. أكد رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنه على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جميع بنود جدول الأعمال ذات الآثار التمويلية، لكنها لم تتمكن من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت المتاح. ونتيجة لذلك، يجب أيضًا تقلي...
	33. أكد رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنه على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جميع بنود جدول الأعمال ذات الآثار التمويلية، لكنها لم تتمكن من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت المتاح. ونتيجة لذلك، يجب أيضًا تقلي...
	33. أكد رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنه على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جميع بنود جدول الأعمال ذات الآثار التمويلية، لكنها لم تتمكن من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت المتاح. ونتيجة لذلك، يجب أيضًا تقلي...
	33. أكد رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنه على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جميع بنود جدول الأعمال ذات الآثار التمويلية، لكنها لم تتمكن من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت المتاح. ونتيجة لذلك، يجب أيضًا تقلي...
	33. أكد رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج أنه على الرغم من أن اللجنة كانت قادرة على معالجة جميع بنود جدول الأعمال ذات الآثار التمويلية، لكنها لم تتمكن من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت المتاح. ونتيجة لذلك، يجب أيضًا تقلي...
	34. طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة توضيحا بشأن مقترح مشروع جمهورية مولدوفا "الحفاظ على المواهب لإحداث تحول في المناطق الريفية - (TRTP-Adapt) ، MDA/MIE/Food/2019/1" ومذكرة التصور الخاصة بمشروع إندونيسيا "عناق الشمس - إعادة تحديد المساحات العامة كحل لآثار ت...
	34. طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة توضيحا بشأن مقترح مشروع جمهورية مولدوفا "الحفاظ على المواهب لإحداث تحول في المناطق الريفية - (TRTP-Adapt) ، MDA/MIE/Food/2019/1" ومذكرة التصور الخاصة بمشروع إندونيسيا "عناق الشمس - إعادة تحديد المساحات العامة كحل لآثار ت...
	35. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	35. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على طلب الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على طلب الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 9,999,909 دولارات لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأغذية العالمي؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 9,999,909 دولارات لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأغذية العالمي؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	القرار رقم (B.34/4)
	القرار رقم (B.34/4)
	36. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	36. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 4,644,794 دولارًا لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 4,644,794 دولارًا لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة  متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع. وينبغي أن تشمل هذه الاتفاقية التزامًا من جانب  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على النحو التالي:  قبل توقيع الاتفاقية،...
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة  متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع. وينبغي أن تشمل هذه الاتفاقية التزامًا من جانب  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على النحو التالي:  قبل توقيع الاتفاقية،...
	القرار رقم (B.34/5)
	القرار رقم (B.34/5)
	37. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	37. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 8,484,503 دولارات لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 8,484,503 دولارات لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة بصفته الهيئة متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ المعنية بهذا المشروع. وقبل توقيع اتفاقية المشروع، ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة تقديم مقترح منقح مع تعديل لجدول الصرف لإظهار...
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة بصفته الهيئة متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ المعنية بهذا المشروع. وقبل توقيع اتفاقية المشروع، ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة تقديم مقترح منقح مع تعديل لجدول الصرف لإظهار...
	القرار رقم (B.34/6)
	القرار رقم (B.34/6)
	القرار رقم (B.34/6)
	38. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	38. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية.
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية.
	القرار رقم (B.34/7)
	القرار رقم (B.34/7)
	39. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	39. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المقترح المكتمل للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على طلب الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة المقترح المكتمل للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على طلب الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 9,989,335 دولارًا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأغذية العالمي؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 9,989,335 دولارًا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأغذية العالمي؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	القرار رقم (B.34/8)
	القرار رقم (B.34/8)
	40. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	40. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة باكستان.
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة باكستان.
	القرار رقم (B.34/9)
	القرار رقم (B.34/9)
	41. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	41. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 6,008,095 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 6,008,095 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع.
	القرار رقم (B.34/10)
	القرار رقم (B.34/10)
	42. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	42. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسألة التالية:
	ج.  الطلب من البرنامج الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة تونس.
	ج.  الطلب من البرنامج الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة تونس.
	43. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	43. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة تركمانستان.
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة تركمانستان.
	القرار رقم (B.34/12)
	القرار رقم (B.34/12)
	مقترحات التصورات
	مقترحات التصورات
	مقترحات مقدمة من الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات مقدمة من الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات صغيرة الحجم:
	مقترحات صغيرة الحجم:
	44. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	44. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج  كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج  كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن التوصيات التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج كيميتران، فضلا عن التوصيات التالية:
	ج. الطلب من برنامج كيميتران نقل هذه الملاحظات إلى الحكومة الإندونيسية؛
	ج. الطلب من برنامج كيميتران نقل هذه الملاحظات إلى الحكومة الإندونيسية؛
	د. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/13)
	القرار رقم (B.34/13)
	إندونيسيا: مشروع "عناق الشمس - إعادة تحديد المساحات العامة كحل لآثار تغير المناخ العالمي في المناطق الحضرية في إندونيسيا (مذكرة تصور المشروع؛ شراكة لإصلاح الحوكمة في إندونيسيا (برنامج كيميتران) ؛ IDN / NIE / Urban / 2019/1 ؛ 759،966 دولارًا)
	إندونيسيا: مشروع "عناق الشمس - إعادة تحديد المساحات العامة كحل لآثار تغير المناخ العالمي في المناطق الحضرية في إندونيسيا (مذكرة تصور المشروع؛ شراكة لإصلاح الحوكمة في إندونيسيا (برنامج كيميتران) ؛ IDN / NIE / Urban / 2019/1 ؛ 759،966 دولارًا)
	45. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	45. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	45. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على مذكرة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على مذكرة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ج. الطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	ج. الطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	د. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/14)
	القرار رقم (B.34/14)
	مقترحات معتادة:
	مقترحات معتادة:
	بليز: تعزيز قدرات المجتمعات الساحلية في بليز على مجابهة آثار تغير المناخ (مذكرة تصور المشروع، الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية ؛ BLZ / NIE / CZM / 2019/1 ؛ 4 ملايين دولار)
	بليز: تعزيز قدرات المجتمعات الساحلية في بليز على مجابهة آثار تغير المناخ (مذكرة تصور المشروع، الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية ؛ BLZ / NIE / CZM / 2019/1 ؛ 4 ملايين دولار)
	46. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	46. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن تعمل وثيقة مقترح المشروع المكتملة على إعطاء المزيد الوضوح بشأن العناصر التي ستكون لها فوائد محلية والتي ستساند النظم الوطنية / دون الوطنية (وفي الوقت نفسه ربط الإجراءات المقترحة على نحو سليم مع التدابير اللازمة للاستجابة لآثار تغير المناخ)...
	1) ينبغي أن تعمل وثيقة مقترح المشروع المكتملة على إعطاء المزيد الوضوح بشأن العناصر التي ستكون لها فوائد محلية والتي ستساند النظم الوطنية / دون الوطنية (وفي الوقت نفسه ربط الإجراءات المقترحة على نحو سليم مع التدابير اللازمة للاستجابة لآثار تغير المناخ)...
	2) ينبغي أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول العوامل الرئيسية لجوانب الضعف والتعرض للأخطار وكيفية معالجتها في المناطق المستهدفة؛
	2) ينبغي أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول العوامل الرئيسية لجوانب الضعف والتعرض للأخطار وكيفية معالجتها في المناطق المستهدفة؛
	2) ينبغي أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول العوامل الرئيسية لجوانب الضعف والتعرض للأخطار وكيفية معالجتها في المناطق المستهدفة؛
	2) ينبغي أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول العوامل الرئيسية لجوانب الضعف والتعرض للأخطار وكيفية معالجتها في المناطق المستهدفة؛
	2) ينبغي أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول العوامل الرئيسية لجوانب الضعف والتعرض للأخطار وكيفية معالجتها في المناطق المستهدفة؛
	2) ينبغي أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول العوامل الرئيسية لجوانب الضعف والتعرض للأخطار وكيفية معالجتها في المناطق المستهدفة؛
	3) ينبغي أن تتضمن وثيقة مقترح المشروع المكتملة تدابير للوقوف على المخاطر وتخفيفها بناء على معلومات مفيدة من أجل تحقيق مبادئ "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسكان الأصليين والفئات المهمشة والمستضعفة" من خلال التقييم الاجتماعي وتقييم أوضاع المساوا...
	3) ينبغي أن تتضمن وثيقة مقترح المشروع المكتملة تدابير للوقوف على المخاطر وتخفيفها بناء على معلومات مفيدة من أجل تحقيق مبادئ "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسكان الأصليين والفئات المهمشة والمستضعفة" من خلال التقييم الاجتماعي وتقييم أوضاع المساوا...
	3) ينبغي أن تتضمن وثيقة مقترح المشروع المكتملة تدابير للوقوف على المخاطر وتخفيفها بناء على معلومات مفيدة من أجل تحقيق مبادئ "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسكان الأصليين والفئات المهمشة والمستضعفة" من خلال التقييم الاجتماعي وتقييم أوضاع المساوا...
	4) ينبغي أن تدعم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التكلفة الكاملة لمبررات التكيف، مع تحليل شامل للقيمة المضافة مقابل الوضع الحالي الأساسي، وكذلك تعزيز جانب الاستدامة.
	4) ينبغي أن تدعم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التكلفة الكاملة لمبررات التكيف، مع تحليل شامل للقيمة المضافة مقابل الوضع الحالي الأساسي، وكذلك تعزيز جانب الاستدامة.

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 29,830 دولارا؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 29,830 دولارا؛
	د. الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	ه. الطلب من الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز؛
	ه. الطلب من الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز؛
	و. تشجيع حكومة بليز، من خلال الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	و. تشجيع حكومة بليز، من خلال الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/15)
	القرار رقم (B.34/15)
	إندونيسيا: مشروع سبل كسب العيش المستدامة ومشروع النظم الإيكولوجية في نظام كارست للتكيف مع تغير المناخ (مذكرة تصور، شراكة لإصلاح الحوكمة في إندونيسيا (برنامج كيميتران)؛ IDN / NIE / MULTI / 2019/1؛ 1,048,636 دولارًا)
	إندونيسيا: مشروع سبل كسب العيش المستدامة ومشروع النظم الإيكولوجية في نظام كارست للتكيف مع تغير المناخ (مذكرة تصور، شراكة لإصلاح الحوكمة في إندونيسيا (برنامج كيميتران)؛ IDN / NIE / MULTI / 2019/1؛ 1,048,636 دولارًا)
	47. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	47. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة مقترح المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة مقترح المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ج. الطلب من شراكة كميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.
	ج. الطلب من شراكة كميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.
	القرار رقم (B.34/16)
	القرار رقم (B.34/16)
	48. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	48. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى كيميتران، فضلا عن المسائل التالية:
	ج. الطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	ج. الطلب من برنامج كيميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكومة الإندونيسية؛
	د. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة إندونيسيا، من خلال برنامج كيميتران، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/17)
	القرار رقم (B.34/17)
	49. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	49. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج كيميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة مقترح المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج كيميتران بإعادة صياغة مقترح المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ج. الطلب من برنامج كميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.
	ج. الطلب من برنامج كميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.
	ج. الطلب من برنامج كميتران نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الحكومة الإندونيسية.
	القرار رقم (B.34/18)
	القرار رقم (B.34/18)
	50. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	50. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على تصور المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على تصور المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء، فضلا عن التوصيات التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء، فضلا عن التوصيات التالية:
	ج. الموافقة، بشرط إعادة اعتماد مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء من جانب المجلس، على منحة إعداد المشروع بقيمة 30 ألف دولار؛
	ج. الموافقة، بشرط إعادة اعتماد مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء من جانب المجلس، على منحة إعداد المشروع بقيمة 30 ألف دولار؛
	د. الموافقة، بشرط إعادة اعتماد مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء من جانب المجلس، على منحة إعداد المشروع بقيمة 20 ألف دولار؛
	د. الموافقة، بشرط إعادة اعتماد مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء من جانب المجلس، على منحة إعداد المشروع بقيمة 20 ألف دولار؛
	ه. الطلب من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة ناميبيا؛
	ه. الطلب من مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء نقل الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومة ناميبيا؛
	و. تشجيع حكومة ناميبيا، من خلال مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء، على تقديم مقترح مشروع مكتمل يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	و. تشجيع حكومة ناميبيا، من خلال مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء، على تقديم مقترح مشروع مكتمل يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/19)
	القرار رقم (B.34/19)
	51. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	51. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة في تنزانيا، فضلا عن المسائل التالية:
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	1)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة مزيدًا من المعلومات حول المواقع المقترحة لاستعادة المنغروف ومدى ملاءمة الظروف البيئية للاستعادة، وكذلك معلومات حول النزاعات المحتملة مع زيادة الأنشطة السياحية؛
	2) ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة تحليلات ومبررات أكثر تفصيلاً حول فاعلية الاستثمارات ومدى ملاءمتها في ضوء زيادة تسرب مياه البحر؛
	2) ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة تحليلات ومبررات أكثر تفصيلاً حول فاعلية الاستثمارات ومدى ملاءمتها في ضوء زيادة تسرب مياه البحر؛
	3)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة  تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمنافع المتأتية من التدابير المقترحة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والصيانة، مقارنة بالتدابير الأخرى؛
	3)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة  تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمنافع المتأتية من التدابير المقترحة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والصيانة، مقارنة بالتدابير الأخرى؛
	3)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة  تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمنافع المتأتية من التدابير المقترحة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والصيانة، مقارنة بالتدابير الأخرى؛
	3)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة  تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمنافع المتأتية من التدابير المقترحة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والصيانة، مقارنة بالتدابير الأخرى؛
	3)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة  تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمنافع المتأتية من التدابير المقترحة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والصيانة، مقارنة بالتدابير الأخرى؛
	3)  ضرورة أن تتيح وثيقة مقترح المشروع المكتملة  تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمنافع المتأتية من التدابير المقترحة، بما في ذلك تكاليف الاستثمار والصيانة، مقارنة بالتدابير الأخرى؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	د. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة؛
	د. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة؛
	ه. تشجيع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/20)
	القرار رقم (B.34/20)
	مقترحات مقدمة من الهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات مقدمة من الهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات معتادة:
	مقترحات معتادة:
	52. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	52. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة المزيد من المبررات لنهج المنافسة من جانب أصحاب المشروعات في المناطق الريفية على نحو يتسم بالقدرة على المجابهة؛
	1) ضرورة أن تعطي وثيقة مقترح المشروع المكتملة المزيد من المبررات لنهج المنافسة من جانب أصحاب المشروعات في المناطق الريفية على نحو يتسم بالقدرة على المجابهة؛
	2) ضرورة أن توضح وثيقة مقترح المشروع المكتملة اختيار المناطق والمواقع المستهدفة وعدد المستفيدين بناءً على المشاورات التي تستهدف الشرائح المستضعفة محل التركيز؛
	2) ضرورة أن توضح وثيقة مقترح المشروع المكتملة اختيار المناطق والمواقع المستهدفة وعدد المستفيدين بناءً على المشاورات التي تستهدف الشرائح المستضعفة محل التركيز؛
	2) ضرورة أن توضح وثيقة مقترح المشروع المكتملة اختيار المناطق والمواقع المستهدفة وعدد المستفيدين بناءً على المشاورات التي تستهدف الشرائح المستضعفة محل التركيز؛
	2) ضرورة أن توضح وثيقة مقترح المشروع المكتملة اختيار المناطق والمواقع المستهدفة وعدد المستفيدين بناءً على المشاورات التي تستهدف الشرائح المستضعفة محل التركيز؛
	2) ضرورة أن توضح وثيقة مقترح المشروع المكتملة اختيار المناطق والمواقع المستهدفة وعدد المستفيدين بناءً على المشاورات التي تستهدف الشرائح المستضعفة محل التركيز؛
	2) ضرورة أن توضح وثيقة مقترح المشروع المكتملة اختيار المناطق والمواقع المستهدفة وعدد المستفيدين بناءً على المشاورات التي تستهدف الشرائح المستضعفة محل التركيز؛
	3) ضرورة أن تشمل وثيقة مقترح المشروع المكتملة مخرجات إدارة المعرفة ذات الصلة في إطار المكون 1.
	3) ضرورة أن تشمل وثيقة مقترح المشروع المكتملة مخرجات إدارة المعرفة ذات الصلة في إطار المكون 1.

	ج. الطلب من برنامج الأغذية العالمي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية غامبيا؛
	ج. الطلب من برنامج الأغذية العالمي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية غامبيا؛
	د. تشجيع حكومة غامبيا، من خلال برنامج الأغذية العالمي، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة غامبيا، من خلال برنامج الأغذية العالمي، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة تتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/21)
	القرار رقم (B.34/21)
	53. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	53. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم المصادقة على تصوّر المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم المصادقة على تصوّر المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن يتسق المقترح مع السياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف؛
	1) ضرورة أن يتسق المقترح مع السياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين لصندوق التكيف؛
	2) ضرورة أن تعزز وثيقة مقترح المشروع الأسباب المنطقية لجهود التكيف بناءً على التكلفة الكاملة لمبررات التكيف؛
	2) ضرورة أن تعزز وثيقة مقترح المشروع الأسباب المنطقية لجهود التكيف بناءً على التكلفة الكاملة لمبررات التكيف؛
	3) يجب أن يؤكد المقترح الامتثال التام للسياسة البيئية والاجتماعية  لصندوق التكيف؛
	3) يجب أن يؤكد المقترح الامتثال التام للسياسة البيئية والاجتماعية  لصندوق التكيف؛

	ج. الطلب من  البرنامج الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة قيرغيزستان.
	ج. الطلب من  البرنامج الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة قيرغيزستان.
	القرار رقم (B.34/22)
	القرار رقم (B.34/22)
	54. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	54. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة فييتنام؛
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة فييتنام؛
	د. تشجيع حكومة فييتنام، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة.
	د. تشجيع حكومة فييتنام، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة مقترح مشروع مكتملة.
	القرار رقم (B.34/23)
	القرار رقم (B.34/23)
	المقترحات المكتملة
	المقترحات المكتملة
	55. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	55. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 13,079,540 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛
	ج.  تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل بوصفه الهيئة الإقليمية المسؤولة عن تنفيذ المشروع؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 13,079,540 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛
	ب.  الموافقة على تمويل قيمته 13,079,540 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛
	ج.  تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل بوصفه الهيئة الإقليمية المسؤولة عن تنفيذ المشروع؛
	القرار رقم (B.34/24)
	القرار رقم (B.34/24)
	مقترحات مقدمة من الهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات مقدمة من الهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	كازخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان: الحد من المخاطر وأوجه الضعف الناجمة عن فيضان البحيرات الجليدية نتيجة للتغيرات المناخية في منطقة آسيا الوسطى (وثيقة المشروع المكتملة؛ منظمة اليونسكو؛ ASI/MIE/DRR/2015/1؛ 6,500,000 دولار)
	كازخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان: الحد من المخاطر وأوجه الضعف الناجمة عن فيضان البحيرات الجليدية نتيجة للتغيرات المناخية في منطقة آسيا الوسطى (وثيقة المشروع المكتملة؛ منظمة اليونسكو؛ ASI/MIE/DRR/2015/1؛ 6,500,000 دولار)
	56. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	56. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ.  عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن تقوم اليونسكو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن تشتمل وثيقة مقترح المشروع المكتملة على تحديث بشأن مكونات المشروع وجدول التمويل وكذلك إطار النتائج لتحديد تدابير التكيف الملموسة المقترحة بوضوح؛
	1) ضرورة أن تشتمل وثيقة مقترح المشروع المكتملة على تحديث بشأن مكونات المشروع وجدول التمويل وكذلك إطار النتائج لتحديد تدابير التكيف الملموسة المقترحة بوضوح؛
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم المزيد من التفاصيل حول تدابير مواصلة الإجراءات التدخلية الملموسة واستدامتها على المدى الطويل؛
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم المزيد من التفاصيل حول تدابير مواصلة الإجراءات التدخلية الملموسة واستدامتها على المدى الطويل؛
	3) ضرورة أن يعمل المقترح على تحقيق اتساق بين المعايير الفنية المعمول بها وأنشطة المشروعات المحددة التي قد تنطبق عليها؛
	3) ضرورة أن يعمل المقترح على تحقيق اتساق بين المعايير الفنية المعمول بها وأنشطة المشروعات المحددة التي قد تنطبق عليها؛
	4) ضرورة أن يشتمل المقترح على مراجعة لأداة فحص مخاطر السياسة البيئية والاجتماعية بحيث يتوافق مع نموذج صندوق التكيف الخاص بإعداد التقارير؛
	4) ضرورة أن يشتمل المقترح على مراجعة لأداة فحص مخاطر السياسة البيئية والاجتماعية بحيث يتوافق مع نموذج صندوق التكيف الخاص بإعداد التقارير؛
	5)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم خطة إدارة بيئية واجتماعية منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحديد المخاطر على أساسها، وتدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر، والأنشطة المحددة الضرورية، والطرف المسؤول والإطار الزمني لتنفيذ تدابير التخفيف؛
	5)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم خطة إدارة بيئية واجتماعية منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحديد المخاطر على أساسها، وتدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر، والأنشطة المحددة الضرورية، والطرف المسؤول والإطار الزمني لتنفيذ تدابير التخفيف؛
	5)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم خطة إدارة بيئية واجتماعية منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحديد المخاطر على أساسها، وتدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر، والأنشطة المحددة الضرورية، والطرف المسؤول والإطار الزمني لتنفيذ تدابير التخفيف؛
	5)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم خطة إدارة بيئية واجتماعية منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحديد المخاطر على أساسها، وتدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر، والأنشطة المحددة الضرورية، والطرف المسؤول والإطار الزمني لتنفيذ تدابير التخفيف؛
	5)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم خطة إدارة بيئية واجتماعية منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحديد المخاطر على أساسها، وتدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر، والأنشطة المحددة الضرورية، والطرف المسؤول والإطار الزمني لتنفيذ تدابير التخفيف؛
	5)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم خطة إدارة بيئية واجتماعية منقحة للمشروع تحدد المبادئ التي تم تحديد المخاطر على أساسها، وتدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر، والأنشطة المحددة الضرورية، والطرف المسؤول والإطار الزمني لتنفيذ تدابير التخفيف؛
	6) ضرورة أن يوضح المقترح كيف سيضمن المشروع الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف من جانب المشروعات الفرعية غير المحددة.
	6) ضرورة أن يوضح المقترح كيف سيضمن المشروع الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف من جانب المشروعات الفرعية غير المحددة.

	ج. الطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
	ج. الطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
	ج. الطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
	ج. الطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
	ج. الطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
	ج. الطلب من اليونسكو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
	القرار رقم (B.34/25)
	القرار رقم (B.34/25)
	57. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	57. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن يحدد المقترح طبيعة التوصيات التي سيقدمها المشروع لتحديث "الاتفاقية الثنائية بين جمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والقضاء على آثارها"؛
	1) ضرورة أن يحدد المقترح طبيعة التوصيات التي سيقدمها المشروع لتحديث "الاتفاقية الثنائية بين جمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والقضاء على آثارها"؛
	1) ضرورة أن يحدد المقترح طبيعة التوصيات التي سيقدمها المشروع لتحديث "الاتفاقية الثنائية بين جمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والقضاء على آثارها"؛
	1) ضرورة أن يحدد المقترح طبيعة التوصيات التي سيقدمها المشروع لتحديث "الاتفاقية الثنائية بين جمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والقضاء على آثارها"؛
	1) ضرورة أن يحدد المقترح طبيعة التوصيات التي سيقدمها المشروع لتحديث "الاتفاقية الثنائية بين جمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والقضاء على آثارها"؛
	1) ضرورة أن يحدد المقترح طبيعة التوصيات التي سيقدمها المشروع لتحديث "الاتفاقية الثنائية بين جمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والقضاء على آثارها"؛
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بمراجعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بحيث لا تقتصر تدابير الإدارة المدرجة على بيان النوايا؛ وضرورة أن يضمن المقترح تحديد أنشطة المشروع ذات الصلة، والإشارة بوضوح إلى التقييمات وتدابير الإدارة التي أجريت أو الم...
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بمراجعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بحيث لا تقتصر تدابير الإدارة المدرجة على بيان النوايا؛ وضرورة أن يضمن المقترح تحديد أنشطة المشروع ذات الصلة، والإشارة بوضوح إلى التقييمات وتدابير الإدارة التي أجريت أو الم...
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بمراجعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بحيث لا تقتصر تدابير الإدارة المدرجة على بيان النوايا؛ وضرورة أن يضمن المقترح تحديد أنشطة المشروع ذات الصلة، والإشارة بوضوح إلى التقييمات وتدابير الإدارة التي أجريت أو الم...
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بمراجعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بحيث لا تقتصر تدابير الإدارة المدرجة على بيان النوايا؛ وضرورة أن يضمن المقترح تحديد أنشطة المشروع ذات الصلة، والإشارة بوضوح إلى التقييمات وتدابير الإدارة التي أجريت أو الم...
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بمراجعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بحيث لا تقتصر تدابير الإدارة المدرجة على بيان النوايا؛ وضرورة أن يضمن المقترح تحديد أنشطة المشروع ذات الصلة، والإشارة بوضوح إلى التقييمات وتدابير الإدارة التي أجريت أو الم...
	2)  ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بمراجعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بحيث لا تقتصر تدابير الإدارة المدرجة على بيان النوايا؛ وضرورة أن يضمن المقترح تحديد أنشطة المشروع ذات الصلة، والإشارة بوضوح إلى التقييمات وتدابير الإدارة التي أجريت أو الم...
	3)  ضرورة أن يقدم المقترح بوضوح حصرًا لجميع الأنشطة واللوائح والقواعد والمعايير الفنية ذات الصلة التي تنطبق على أنشطة المشروعات التجريبية التالية؛
	3)  ضرورة أن يقدم المقترح بوضوح حصرًا لجميع الأنشطة واللوائح والقواعد والمعايير الفنية ذات الصلة التي تنطبق على أنشطة المشروعات التجريبية التالية؛
	4)  ضرورة أن يوضح المقترح كيفية تحقيق استدامة قائمة الأولويات الخاصة بالإجراءات التدخلية على مستوى المجتمع المحلي بعد انتهاء مساندة المشروع .
	4)  ضرورة أن يوضح المقترح كيفية تحقيق استدامة قائمة الأولويات الخاصة بالإجراءات التدخلية على مستوى المجتمع المحلي بعد انتهاء مساندة المشروع .
	4)  ضرورة أن يوضح المقترح كيفية تحقيق استدامة قائمة الأولويات الخاصة بالإجراءات التدخلية على مستوى المجتمع المحلي بعد انتهاء مساندة المشروع .
	4)  ضرورة أن يوضح المقترح كيفية تحقيق استدامة قائمة الأولويات الخاصة بالإجراءات التدخلية على مستوى المجتمع المحلي بعد انتهاء مساندة المشروع .
	4)  ضرورة أن يوضح المقترح كيفية تحقيق استدامة قائمة الأولويات الخاصة بالإجراءات التدخلية على مستوى المجتمع المحلي بعد انتهاء مساندة المشروع .
	4)  ضرورة أن يوضح المقترح كيفية تحقيق استدامة قائمة الأولويات الخاصة بالإجراءات التدخلية على مستوى المجتمع المحلي بعد انتهاء مساندة المشروع .

	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي أرمينيا وجورجيا؛
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي أرمينيا وجورجيا؛
	القرار رقم (B.34/26)
	القرار رقم (B.34/26)
	58. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	58. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ب.  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي تايلند وفييتنام.
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي تايلند وفييتنام.
	القرار رقم (B.34/27)
	القرار رقم (B.34/27)
	59. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	59. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ اليونسكو بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب.  تكليف السكرتارية بإبلاغ اليونسكو بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 80 ألف دولار؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 80 ألف دولار؛
	د.  تشجيع حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام، من خلال منظمة اليونسكو، على تقديم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التي تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام، من خلال منظمة اليونسكو، على تقديم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التي تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام، من خلال منظمة اليونسكو، على تقديم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التي تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام، من خلال منظمة اليونسكو، على تقديم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التي تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام، من خلال منظمة اليونسكو، على تقديم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التي تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د.  تشجيع حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام، من خلال منظمة اليونسكو، على تقديم وثيقة مقترح المشروع المكتملة التي تعالج الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/28)
	القرار رقم (B.34/28)
	مقترحات التصورات المسبقة
	مقترحات التصورات المسبقة
	مقترحات مقدمة من الهيئات الإقليمية المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات مقدمة من الهيئات الإقليمية المسؤولة عن التنفيذ
	أنغولا وناميبيا:  مشروع بناء القدرة على المجابهة وتغير المناخ لدى المجتمعات المحلية المتضررة من موجات الجفاف في جنوب غرب أفريقيا؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل (AFR/RIE/Rural/2019/PPC/1؛ 11,878,580 دولارًا)
	أنغولا وناميبيا:  مشروع بناء القدرة على المجابهة وتغير المناخ لدى المجتمعات المحلية المتضررة من موجات الجفاف في جنوب غرب أفريقيا؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل (AFR/RIE/Rural/2019/PPC/1؛ 11,878,580 دولارًا)
	60. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	60. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسائل التالية:
	ب.  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسائل التالية:
	1)  ضرورة أن تحدد مذكرة تصور المشروع الإستراتيجية التي تضمن استدامة منافع التكيف التي تحققت بمساعدة المشروع بعد نهايته، مما يتيح تكرارها وتوسيع نطاقها مع الصناديق والأموال الأخرى؛
	1)  ضرورة أن تحدد مذكرة تصور المشروع الإستراتيجية التي تضمن استدامة منافع التكيف التي تحققت بمساعدة المشروع بعد نهايته، مما يتيح تكرارها وتوسيع نطاقها مع الصناديق والأموال الأخرى؛
	2)  ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كيف تسهم الأنشطة المختارة لتعزيز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة المحلية والإقليمية بشأن التكيف مع المناخ؛
	2)  ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كيف تسهم الأنشطة المختارة لتعزيز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة المحلية والإقليمية بشأن التكيف مع المناخ؛
	2)  ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كيف تسهم الأنشطة المختارة لتعزيز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة المحلية والإقليمية بشأن التكيف مع المناخ؛
	2)  ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كيف تسهم الأنشطة المختارة لتعزيز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة المحلية والإقليمية بشأن التكيف مع المناخ؛
	2)  ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كيف تسهم الأنشطة المختارة لتعزيز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة المحلية والإقليمية بشأن التكيف مع المناخ؛
	2)  ضرورة أن تبرر مذكرة التصور كيف تسهم الأنشطة المختارة لتعزيز إدارة المعرفة والتعلم في إثراء قاعدة المعرفة المحلية والإقليمية بشأن التكيف مع المناخ؛
	3)  ضرورة أن تشرح مذكرة التصور تفصيلًا كيف سيتم تصميم مراكز العمل المعنية بمكافحة تغير المناخ بما يتناسب مع السياقات المختلفة في ناميبيا وأنغولا، وما إذا كان سيتم تدعيمها بعد المشروع وكيف سيتم ذلك، وكيف ستساند هذه المنظمات أو المنظمات الأخرى على المدى...
	3)  ضرورة أن تشرح مذكرة التصور تفصيلًا كيف سيتم تصميم مراكز العمل المعنية بمكافحة تغير المناخ بما يتناسب مع السياقات المختلفة في ناميبيا وأنغولا، وما إذا كان سيتم تدعيمها بعد المشروع وكيف سيتم ذلك، وكيف ستساند هذه المنظمات أو المنظمات الأخرى على المدى...

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي أنغولا وناميبيا؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي أنغولا وناميبيا؛
	ه. تشجيع حكومتي أنغولا وناميبيا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومتي أنغولا وناميبيا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومتي أنغولا وناميبيا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومتي أنغولا وناميبيا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومتي أنغولا وناميبيا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومتي أنغولا وناميبيا، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/29)
	القرار رقم (B.34/29)
	61. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	61. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسألة التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسألة التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسألة التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسألة التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسألة التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مرصد الصحراء الكبرى والساحل، فضلا عن المسألة التالية:
	1)  ضرورة أن يقيم المشروع العديد من الأسباب (الاقتصادية، والتنظيمية، وغيرها) لانخفاض إنتاجية الأرز في المنطقة بغض النظر عن تأثيرات تغير المناخ.
	1)  ضرورة أن يقيم المشروع العديد من الأسباب (الاقتصادية، والتنظيمية، وغيرها) لانخفاض إنتاجية الأرز في المنطقة بغض النظر عن تأثيرات تغير المناخ.
	1)  ضرورة أن يقيم المشروع العديد من الأسباب (الاقتصادية، والتنظيمية، وغيرها) لانخفاض إنتاجية الأرز في المنطقة بغض النظر عن تأثيرات تغير المناخ.
	1)  ضرورة أن يقيم المشروع العديد من الأسباب (الاقتصادية، والتنظيمية، وغيرها) لانخفاض إنتاجية الأرز في المنطقة بغض النظر عن تأثيرات تغير المناخ.
	1)  ضرورة أن يقيم المشروع العديد من الأسباب (الاقتصادية، والتنظيمية، وغيرها) لانخفاض إنتاجية الأرز في المنطقة بغض النظر عن تأثيرات تغير المناخ.
	1)  ضرورة أن يقيم المشروع العديد من الأسباب (الاقتصادية، والتنظيمية، وغيرها) لانخفاض إنتاجية الأرز في المنطقة بغض النظر عن تأثيرات تغير المناخ.

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو؛
	د. الطلب من  مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو؛
	ه. تشجيع حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو على القيام، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، بتقديم وثيقة لتصور المشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعي...
	ه. تشجيع حكومات بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وليبريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو على القيام، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، بتقديم وثيقة لتصور المشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعي...
	القرار رقم (B.34/30)
	القرار رقم (B.34/30)
	مقترحات مقدمة من الهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات مقدمة من الهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	62. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	62. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على التصور المسبق للمشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على التصور المسبق للمشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الفنية الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الفنية الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	1) ينبغي أن تحدد مذكرة تصور المشروع تدابير التكيف التي يتعين اعتمادها في كل بلد من البلدان المستهدفة؛
	1) ينبغي أن تحدد مذكرة تصور المشروع تدابير التكيف التي يتعين اعتمادها في كل بلد من البلدان المستهدفة؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من المعلومات فيما يتعلق بالعناصر المبتكرة لتدابير التكيف المخطط لها؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من المعلومات فيما يتعلق بالعناصر المبتكرة لتدابير التكيف المخطط لها؛
	3) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصيل مستندة إلى معلومات حول الاستدامة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالأثر طويل الأجل لأنشطة التنفيذ المخططة.
	3) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصيل مستندة إلى معلومات حول الاستدامة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالأثر طويل الأجل لأنشطة التنفيذ المخططة.
	3) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصيل مستندة إلى معلومات حول الاستدامة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالأثر طويل الأجل لأنشطة التنفيذ المخططة.
	3) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصيل مستندة إلى معلومات حول الاستدامة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالأثر طويل الأجل لأنشطة التنفيذ المخططة.
	3) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصيل مستندة إلى معلومات حول الاستدامة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالأثر طويل الأجل لأنشطة التنفيذ المخططة.
	3) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور تفاصيل مستندة إلى معلومات حول الاستدامة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالأثر طويل الأجل لأنشطة التنفيذ المخططة.

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا؛
	ه. تشجيع حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومات أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/31)
	القرار رقم (B.34/31)
	القرار رقم (B.34/31)
	63. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	63. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على التصور المسبق للمشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على التصور المسبق للمشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الفنية الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية أن تقوم بنقل الملاحظات الفنية الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى المسائل التالية:
	1) ضرورة أن تشرح مذكرة التصور كيف يخطط المشروع للتوسع في بلدان أخرى في المنطقة وكيف ستكون الآلية الخاصة بالتوسع؛
	1) ضرورة أن تشرح مذكرة التصور كيف يخطط المشروع للتوسع في بلدان أخرى في المنطقة وكيف ستكون الآلية الخاصة بالتوسع؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من التفاصيل حول تدابير التكيف الملموسة التي يجب تنفيذها في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من التفاصيل حول تدابير التكيف الملموسة التي يجب تنفيذها في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من التفاصيل حول تدابير التكيف الملموسة التي يجب تنفيذها في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من التفاصيل حول تدابير التكيف الملموسة التي يجب تنفيذها في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من التفاصيل حول تدابير التكيف الملموسة التي يجب تنفيذها في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	2) ضرورة أن تقدم مذكرة التصور مزيدًا من التفاصيل حول تدابير التكيف الملموسة التي يجب تنفيذها في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	3)  ضرورة أن تشرح مذكرة التصور كيف سيتم تنظيم بناء القدرات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.
	3)  ضرورة أن تشرح مذكرة التصور كيف سيتم تنظيم بناء القدرات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د.  الطلب من برنامج الأمم المتحدة  للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي أذربيجان، وجمهورية إيران الإسلامية؛
	د.  الطلب من برنامج الأمم المتحدة  للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي أذربيجان، وجمهورية إيران الإسلامية؛
	ه. تشجيع حكومتي أذربيجان، وجمهورية إيران الإسلامية، من خلال برنامج الأمم المتحدة  للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	ه. تشجيع حكومتي أذربيجان، وجمهورية إيران الإسلامية، من خلال برنامج الأمم المتحدة  للمستوطنات البشرية، على تقديم وثيقة تصور مشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم (B.34/32)
	القرار رقم (B.34/32)
	مقترحات البرامج الجامعة للهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	مقترحات البرامج الجامعة للهيئات متعددة الأطراف المسؤولة عن التنفيذ
	(أ) مقترح نافذة التمويل الخاصة دعمًا للابتكار في مجال التكيف
	(أ) مقترح نافذة التمويل الخاصة دعمًا للابتكار في مجال التكيف
	على مستوى العديد من المناطق:  نافذة تمويل خاصة دعمًا للابتكار في مجال التكيف (وثيقة مشروع مكتملة؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ GLO / MIE / Multi / 2019/1 / Innovation ؛ 5 ملايين دولار)
	على مستوى العديد من المناطق:  نافذة تمويل خاصة دعمًا للابتكار في مجال التكيف (وثيقة مشروع مكتملة؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ GLO / MIE / Multi / 2019/1 / Innovation ؛ 5 ملايين دولار)
	64. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	64. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 5 ملايين دولار لتنفيذ البرنامج حسب طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 5 ملايين دولار لتنفيذ البرنامج حسب طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج.
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج.
	القرار (B.34/33)
	القرار (B.34/33)
	(ب) مقترح لصندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(ب) مقترح لصندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	على مستوى العديد من المناطق: صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مذكرة مشروع مكتملة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، GLO/MIE/Multi/2019/2/Innovation؛ 5 ملايين دولار)
	على مستوى العديد من المناطق: صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مذكرة مشروع مكتملة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، GLO/MIE/Multi/2019/2/Innovation؛ 5 ملايين دولار)
	على مستوى العديد من المناطق: صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مذكرة مشروع مكتملة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، GLO/MIE/Multi/2019/2/Innovation؛ 5 ملايين دولار)
	65. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	65. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح البرنامج المكتملة  كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 5 ملايين دولار  لتنفيذ البرنامج حسب طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 5 ملايين دولار  لتنفيذ البرنامج حسب طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ البرنامج. وقبل توقيع الاتفاقية، يتعين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس مقترحًا منقحًا للبرنامج، يشمل ما يلي:
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه هيئة متعددة الأطراف مسؤولة عن تنفيذ البرنامج. وقبل توقيع الاتفاقية، يتعين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم إلى المجلس مقترحًا منقحًا للبرنامج، يشمل ما يلي:
	1) قسمًا عن وضوح رؤية وأنشطة الصندوق؛
	1) قسمًا عن وضوح رؤية وأنشطة الصندوق؛
	2)  مذكرة بشأن الدور الاستباقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد مشروعات منح الابتكار الصغيرة للنظر فيها في إطار صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك باستخدام شبكاته ومبادرته الحالية، مع مشا...
	2)  مذكرة بشأن الدور الاستباقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد مشروعات منح الابتكار الصغيرة للنظر فيها في إطار صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك باستخدام شبكاته ومبادرته الحالية، مع مشا...
	2)  مذكرة بشأن الدور الاستباقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد مشروعات منح الابتكار الصغيرة للنظر فيها في إطار صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك باستخدام شبكاته ومبادرته الحالية، مع مشا...
	2)  مذكرة بشأن الدور الاستباقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد مشروعات منح الابتكار الصغيرة للنظر فيها في إطار صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك باستخدام شبكاته ومبادرته الحالية، مع مشا...
	2)  مذكرة بشأن الدور الاستباقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد مشروعات منح الابتكار الصغيرة للنظر فيها في إطار صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك باستخدام شبكاته ومبادرته الحالية، مع مشا...
	2)  مذكرة بشأن الدور الاستباقي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد مشروعات منح الابتكار الصغيرة للنظر فيها في إطار صندوق التكيف ــ منصة جامعة لبرامج منح الابتكار الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك باستخدام شبكاته ومبادرته الحالية، مع مشا...

	القرار (B.34/34)
	القرار (B.34/34)
	مقترحات مشروعات منح الابتكار الصغيرة
	مقترحات مشروعات منح الابتكار الصغيرة
	أرمينيا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعليم الرقمي التي تتناول تحديات التكيف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغيرة للابتكار؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovation؛ 231,250 دولارًا)
	أرمينيا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعليم الرقمي التي تتناول تحديات التكيف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغيرة للابتكار؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovation؛ 231,250 دولارًا)
	أرمينيا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعليم الرقمي التي تتناول تحديات التكيف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغيرة للابتكار؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovation؛ 231,250 دولارًا)
	أرمينيا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعليم الرقمي التي تتناول تحديات التكيف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغيرة للابتكار؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovation؛ 231,250 دولارًا)
	أرمينيا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعليم الرقمي التي تتناول تحديات التكيف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغيرة للابتكار؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovation؛ 231,250 دولارًا)
	أرمينيا: إشراك قادة المستقبل: وحدة التعليم الرقمي التي تتناول تحديات التكيف وأفضل الممارسات للشباب (منحة صغيرة للابتكار؛ وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛ ARM/NIE/DRR/2019/1/Innovation؛ 231,250 دولارًا)
	66. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	66. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود وحدة تنفيذ المشروعات البيئية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود وحدة تنفيذ المشروعات البيئية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قيمته 231,250 دولارًا لتنفيذ المشروع حسب طلب وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛
	ب. الموافقة على تمويل قيمته 231,250 دولارًا لتنفيذ المشروع حسب طلب وحدة تنفيذ المشروعات البيئية؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وحدة تنفيذ المشروعات البيئية بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	القرار (B.34/35)
	القرار (B.34/35)
	شيلي: الأمن المائي: تحسين توفير المياه في حالات الطوارئ في مقاطعة سان أنطونيو، منطقة فالبارايسو (منحة صغيرة للابتكار؛ هيئة التعاون الدولي للتنمية في شيلي؛ CHL / NIE / Water / 2019/1 / Innovation ؛ 230 ألف دولار)
	شيلي: الأمن المائي: تحسين توفير المياه في حالات الطوارئ في مقاطعة سان أنطونيو، منطقة فالبارايسو (منحة صغيرة للابتكار؛ هيئة التعاون الدولي للتنمية في شيلي؛ CHL / NIE / Water / 2019/1 / Innovation ؛ 230 ألف دولار)
	67. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	67. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود هيئة التعاون الدولي في شيلي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود هيئة التعاون الدولي في شيلي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قيمته 230 ألف دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب هيئة التعاون الدولي في شيلي؛
	ب. الموافقة على تمويل قيمته 230 ألف دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب هيئة التعاون الدولي في شيلي؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع هيئة التعاون الدولي في شيلي بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع هيئة التعاون الدولي في شيلي بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	القرار (B.34/36)
	القرار (B.34/36)
	جمهورية تنزانيا المتحدة: المشروع التجريبي بشأن أنظمة سبل كسب العيش القادرة على مجابهة تغير المناخ في قرية رونيينيا، مقاطعة كيروا (منحة صغيرة للابتكار، المجلس الوطني لإدارة الشؤون البيئية؛ TZA / NIE / Rural / 2019/1 / Innovation ؛ 250 ألف دولار)
	جمهورية تنزانيا المتحدة: المشروع التجريبي بشأن أنظمة سبل كسب العيش القادرة على مجابهة تغير المناخ في قرية رونيينيا، مقاطعة كيروا (منحة صغيرة للابتكار، المجلس الوطني لإدارة الشؤون البيئية؛ TZA / NIE / Rural / 2019/1 / Innovation ؛ 250 ألف دولار)
	جمهورية تنزانيا المتحدة: المشروع التجريبي بشأن أنظمة سبل كسب العيش القادرة على مجابهة تغير المناخ في قرية رونيينيا، مقاطعة كيروا (منحة صغيرة للابتكار، المجلس الوطني لإدارة الشؤون البيئية؛ TZA / NIE / Rural / 2019/1 / Innovation ؛ 250 ألف دولار)
	68. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	68. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس،
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس،
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس،
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس،
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس،
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس،
	ج. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.
	ج. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.
	القرار (B.34/37)
	القرار (B.34/37)
	تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/ الاستعراض الفني لمقترحات منح التوسع في المشروعات
	تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/ الاستعراض الفني لمقترحات منح التوسع في المشروعات
	69. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	69. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. ضرورة تقديم المقترحات الخاصة بمنح توسيع نطاق المشروعات لينظر فيها المجلس خلال الاجتماعات المعتادة له؛
	أ. ضرورة تقديم المقترحات الخاصة بمنح توسيع نطاق المشروعات لينظر فيها المجلس خلال الاجتماعات المعتادة له؛
	ب. مواءمة دورة الاستعراض لمنح توسيع نطاق المشروعات مع دورة الاستعراض المعتادة للمشروعات والبرامج الملموسة؛
	ب. مواءمة دورة الاستعراض لمنح توسيع نطاق المشروعات مع دورة الاستعراض المعتادة للمشروعات والبرامج الملموسة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح توسيع نطاق المشروعات بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح توسيع نطاق المشروعات بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح توسيع نطاق المشروعات بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح توسيع نطاق المشروعات بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح توسيع نطاق المشروعات بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح توسيع نطاق المشروعات بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	د. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج أن تنظر بعين الاعتبار، في اجتماعها الثامن والعشرين، في إمكانية إدراج دورة استعراض ومراجعة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين بالنسبة لمنح توسيع نطاق المشروعات؛
	د. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج أن تنظر بعين الاعتبار، في اجتماعها الثامن والعشرين، في إمكانية إدراج دورة استعراض ومراجعة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين بالنسبة لمنح توسيع نطاق المشروعات؛
	ه. الطلب من السكرتارية إحاطة الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ وأصحاب المصلحة الآخرين بإرسال إخطار بشأن الترتيبات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) وإتاحة الجدول الزمني لدورات الاستعراض المنتظمة القادمة لمنح توسيع نطاق المشروعات على موقع الصندوق...
	ه. الطلب من السكرتارية إحاطة الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ وأصحاب المصلحة الآخرين بإرسال إخطار بشأن الترتيبات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) وإتاحة الجدول الزمني لدورات الاستعراض المنتظمة القادمة لمنح توسيع نطاق المشروعات على موقع الصندوق...
	و. الموافقة على الوثائق المحدّثة المتعلقة بعرض واستعراض مقترحات منحة توسيع نطاق المشروعات على النحو التالي:
	و. الموافقة على الوثائق المحدّثة المتعلقة بعرض واستعراض مقترحات منحة توسيع نطاق المشروعات على النحو التالي:
	ز. الطلب من السكرتارية أن تقوم بالنشر على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ استخدام النموذج/الوثيقة المشار إليها عندما ترغب في تقديم مقترحات لمنح توسيع نطاق المشروعات، ونموذج الطلب المحدث والتعليمات المرفقة ...
	ز. الطلب من السكرتارية أن تقوم بالنشر على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ استخدام النموذج/الوثيقة المشار إليها عندما ترغب في تقديم مقترحات لمنح توسيع نطاق المشروعات، ونموذج الطلب المحدث والتعليمات المرفقة ...
	القرار (B.34/38)
	القرار (B.34/38)
	توسيع نطاق مقترحات مشروعات المنح
	توسيع نطاق مقترحات مشروعات المنح
	رواندا: الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ في شمال غرب رواندا من خلال تدابير التكيف المجتمعية (منحة لتوسيع نطاق المشروع؛ وزارة البيئة الرواندية؛ RWA/NIE/Rural/2019/1/Scale-up؛ 99 ألف دولار).
	رواندا: الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ في شمال غرب رواندا من خلال تدابير التكيف المجتمعية (منحة لتوسيع نطاق المشروع؛ وزارة البيئة الرواندية؛ RWA/NIE/Rural/2019/1/Scale-up؛ 99 ألف دولار).
	70. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على طلب وزارة البيئة في رواندا للحصول على منحة لإعداد مقترح لتوسيع نطاق المشروع بعنوان: "الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ في شمال غرب رواندا من خلال تدابير التكيف المجتمعية" بناء على طلب وزارة البيئة؛

	70. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	70. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على طلب وزارة البيئة في رواندا للحصول على منحة لإعداد مقترح لتوسيع نطاق المشروع بعنوان: "الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ في شمال غرب رواندا من خلال تدابير التكيف المجتمعية" بناء على طلب وزارة البيئة؛
	أ. الموافقة على طلب وزارة البيئة في رواندا للحصول على منحة لإعداد مقترح لتوسيع نطاق المشروع بعنوان: "الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ في شمال غرب رواندا من خلال تدابير التكيف المجتمعية" بناء على طلب وزارة البيئة؛
	أ. الموافقة على طلب وزارة البيئة في رواندا للحصول على منحة لإعداد مقترح لتوسيع نطاق المشروع بعنوان: "الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ في شمال غرب رواندا من خلال تدابير التكيف المجتمعية" بناء على طلب وزارة البيئة؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره  99 ألف دولار لإعداد مقترح لتوسيع نطاق المشروع المذكور أعلاه؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره  99 ألف دولار لإعداد مقترح لتوسيع نطاق المشروع المذكور أعلاه؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشأن المنحة المطلوبة لتوسيع نطاق المشروع.  ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزامًا من وزارة البيئة للاعتراف بالمساندة التي يتم الحصول عليها من صندوق الت...
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشأن المنحة المطلوبة لتوسيع نطاق المشروع.  ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزامًا من وزارة البيئة للاعتراف بالمساندة التي يتم الحصول عليها من صندوق الت...
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشأن المنحة المطلوبة لتوسيع نطاق المشروع.  ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزامًا من وزارة البيئة للاعتراف بالمساندة التي يتم الحصول عليها من صندوق الت...
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشأن المنحة المطلوبة لتوسيع نطاق المشروع.  ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزامًا من وزارة البيئة للاعتراف بالمساندة التي يتم الحصول عليها من صندوق الت...
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشأن المنحة المطلوبة لتوسيع نطاق المشروع.  ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزامًا من وزارة البيئة للاعتراف بالمساندة التي يتم الحصول عليها من صندوق الت...
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشأن المنحة المطلوبة لتوسيع نطاق المشروع.  ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزامًا من وزارة البيئة للاعتراف بالمساندة التي يتم الحصول عليها من صندوق الت...

	القرار (B.34/39)
	القرار (B.34/39)
	السنغال: التكيف مع التحات الساحلي في المناطق المعرضة للخطر (منحة توسيع نطاق المشروع؛ مركز الاستدامة الإيكولوجية؛ SEN / NIE / Coastal / 2019/1 / Scale-up ؛ 99,937 دولارًا)
	السنغال: التكيف مع التحات الساحلي في المناطق المعرضة للخطر (منحة توسيع نطاق المشروع؛ مركز الاستدامة الإيكولوجية؛ SEN / NIE / Coastal / 2019/1 / Scale-up ؛ 99,937 دولارًا)
	71. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	71. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم مركز الاستدامة الإيكولوجية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم مركز الاستدامة الإيكولوجية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن يوضح المقترح العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من التقييم النهائي في مقترح منحة توسيع نطاق المشروع؛
	1) ضرورة أن يوضح المقترح العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من التقييم النهائي في مقترح منحة توسيع نطاق المشروع؛
	2) ضرورة امتثال الجهات الداعية للمشروع لسياسة الصندوق بشأن إدارة الهيئات المسؤولة عن التنفيذ فيما يتعلق بتكاليف المراجعة/التدقيق، كما ينبغي أيضًا أن تقدم مبررات لتكاليف الترجمة المقترحة؛
	2) ضرورة امتثال الجهات الداعية للمشروع لسياسة الصندوق بشأن إدارة الهيئات المسؤولة عن التنفيذ فيما يتعلق بتكاليف المراجعة/التدقيق، كما ينبغي أيضًا أن تقدم مبررات لتكاليف الترجمة المقترحة؛
	3) ضرورة أن تحدد الجهة الداعية للمشروع المصادر المحتملة لتمويل توسيع نطاق مكونات المشروع المحددة والتي تم إنجازها و/أو الجوانب الأخرى تماشياً مع معايير الصندوق الخاصة بالأهلية للحصول على منح توسيع نطاق المشروع؛
	3) ضرورة أن تحدد الجهة الداعية للمشروع المصادر المحتملة لتمويل توسيع نطاق مكونات المشروع المحددة والتي تم إنجازها و/أو الجوانب الأخرى تماشياً مع معايير الصندوق الخاصة بالأهلية للحصول على منح توسيع نطاق المشروع؛
	4) ضرورة أن تصف الجهة الداعية للمشروع الخطوات المؤدية إلى توسيع النطاق.
	4) ضرورة أن تصف الجهة الداعية للمشروع الخطوات المؤدية إلى توسيع النطاق.

	ج. الطلب من  مركز الاستدامة الإيكولوجية إرسال الملاحظات بموجب البند (ب) إلى حكومة السنغال؛
	ج. الطلب من  مركز الاستدامة الإيكولوجية إرسال الملاحظات بموجب البند (ب) إلى حكومة السنغال؛
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار (B.34/40)
	القرار (B.34/40)
	تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/ الاستعراض الفني لمقترحات منح التعلّم
	تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/ الاستعراض الفني لمقترحات منح التعلّم
	72. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	72. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. ضرورة تقديم المقترحات الخاصة بمنح التعلم لينظر فيها المجلس خلال الاجتماعات المعتادة له؛
	أ. ضرورة تقديم المقترحات الخاصة بمنح التعلم لينظر فيها المجلس خلال الاجتماعات المعتادة له؛
	ب. مواءمة دورة الاستعراض لمنح التعلم مع دورة الاستعراض المعتادة للمشروعات والبرامج الملموسة؛
	ب. مواءمة دورة الاستعراض لمنح التعلم مع دورة الاستعراض المعتادة للمشروعات والبرامج الملموسة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	د. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج  أن تنظر بعين الاعتبار، في اجتماعها الثامن والعشرين، في إمكانية إدراج دورة استعراض ومراجعة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين بالنسبة لمنح التعلم؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	ج. الطلب من السكرتارية مواصلة استعراض منح التعلم بما يتماشى مع دورات استعراض المشروعات والبرامج الملموسة في اجتماعات المجلس المعتادة؛
	د. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج  أن تنظر بعين الاعتبار، في اجتماعها الثامن والعشرين، في إمكانية إدراج دورة استعراض ومراجعة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين بالنسبة لمنح التعلم؛
	ه. الطلب من السكرتارية إحاطة الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ وأصحاب المصلحة الآخرين بإرسال إخطار بشأن الترتيبات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) وإتاحة الجدول الزمني لدورات الاستعراض المنتظمة القادمة لمنح التعلم على موقع الصندوق على شبكة الإن...
	ه. الطلب من السكرتارية إحاطة الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ وأصحاب المصلحة الآخرين بإرسال إخطار بشأن الترتيبات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) وإتاحة الجدول الزمني لدورات الاستعراض المنتظمة القادمة لمنح التعلم على موقع الصندوق على شبكة الإن...
	و. الموافقة على الوثائق المحدّثة المتعلقة بعرض واستعراض مقترحات منح التعلم على النحو التالي:
	و. الموافقة على الوثائق المحدّثة المتعلقة بعرض واستعراض مقترحات منح التعلم على النحو التالي:
	ز. الطلب من السكرتارية أن تقوم بالنشر على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ استخدام النموذج/الوثيقة المشار إليها عندما ترغب في تقديم مقترحات لمنح التعلم، ونموذج الطلب المحدث والتعليمات المرفقة لإعداد طلب تمو...
	ز. الطلب من السكرتارية أن تقوم بالنشر على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ استخدام النموذج/الوثيقة المشار إليها عندما ترغب في تقديم مقترحات لمنح التعلم، ونموذج الطلب المحدث والتعليمات المرفقة لإعداد طلب تمو...
	القرار (B.34/41)
	القرار (B.34/41)
	مقترحات مشروعات منح التعلم
	مقترحات مشروعات منح التعلم
	السنغال: منحة لتسهيل التعلم وتبادل المعرفة (منحة التعلم؛ مركز الاستدامة الإيكولوجية)؛ SEN/NIE/Multi/2019/1/Learning؛ 149,993 دولارًا )
	السنغال: منحة لتسهيل التعلم وتبادل المعرفة (منحة التعلم؛ مركز الاستدامة الإيكولوجية)؛ SEN/NIE/Multi/2019/1/Learning؛ 149,993 دولارًا )
	73. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	73. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على المشروع حسبما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مركز الاستدامة الإيكولوجية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم مركز الاستدامة الإيكولوجية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم مركز الاستدامة الإيكولوجية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن يتيح المقترح مزيدًا من المعلومات حول استدامة أنشطة التعلم المقترحة بعد المنح؛
	1) ضرورة أن يتيح المقترح مزيدًا من المعلومات حول استدامة أنشطة التعلم المقترحة بعد المنح؛
	2) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم إيضاح حول كيفية ارتباط أنشطة التعلم المقترحة بمنتجات المعرفة والتعلم التي يتم إنتاجها في إطار المشروعات التي يمولها الصندوق والتي ينفذها مركز الاستدامة الإيكولوجية؛
	2) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بتقديم إيضاح حول كيفية ارتباط أنشطة التعلم المقترحة بمنتجات المعرفة والتعلم التي يتم إنتاجها في إطار المشروعات التي يمولها الصندوق والتي ينفذها مركز الاستدامة الإيكولوجية؛
	3) ضرورة أن يتناول المقترح بعين الاعتبار توسيع نطاق وصول منتجات التعلم من مكتب خدمات المساعدة إلى ما يتجاوز مجرد أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين؛
	3) ضرورة أن يتناول المقترح بعين الاعتبار توسيع نطاق وصول منتجات التعلم من مكتب خدمات المساعدة إلى ما يتجاوز مجرد أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين؛
	4) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بشرح  كيفية تفعيل التقييمات الجديدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تعميمها.
	4) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بشرح  كيفية تفعيل التقييمات الجديدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تعميمها.
	4) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بشرح  كيفية تفعيل التقييمات الجديدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تعميمها.
	4) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بشرح  كيفية تفعيل التقييمات الجديدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تعميمها.
	4) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بشرح  كيفية تفعيل التقييمات الجديدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تعميمها.
	4) ضرورة أن تقوم الجهة الداعية للمشروع بشرح  كيفية تفعيل التقييمات الجديدة ومنتجات المعرفة المقترحة مع تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تعميمها.

	ج. الطلب من  مركز الاستدامة الإيكولوجية إرسال الملاحظات بموجب البند (ب) إلى حكومة السنغال؛
	ج. الطلب من  مركز الاستدامة الإيكولوجية إرسال الملاحظات بموجب البند (ب) إلى حكومة السنغال؛
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى مركز الاستدامة الإيكولوجية، فضلا عن الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار (B.34/42)
	القرار (B.34/42)
	القرار (B.34/42)
	بند جدول الأعمال رقم 8:  تقرير الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية
	بند جدول الأعمال رقم 8:  تقرير الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية
	74. قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى (جمهورية إيران الإسلامية، آسيا والمحيط الهادئ)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، نائب رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AF...
	74. قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى (جمهورية إيران الإسلامية، آسيا والمحيط الهادئ)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، نائب رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AF...
	74. قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى (جمهورية إيران الإسلامية، آسيا والمحيط الهادئ)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، نائب رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AF...
	74. قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى (جمهورية إيران الإسلامية، آسيا والمحيط الهادئ)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، نائب رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AF...
	74. قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى (جمهورية إيران الإسلامية، آسيا والمحيط الهادئ)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، نائب رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AF...
	74. قدمت السيدة شهيدا أصغر زاده جاهرودى (جمهورية إيران الإسلامية، آسيا والمحيط الهادئ)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، نائب رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AF...
	75. في أعقاب التقرير، ناقش مجلس الإدارة طائفة من المسائل. وقدم ممثل القيّم مزيدًا من المعلومات حول برامج ضريبة الانبعاثات الكربونية، وتبادل حقوق إطلاق الانبعاثات، وتعويضات الكربون.  وأشار أحد الأعضاء إلى أن برنامج  الفريق المرجعي للتقييم لا يزال في مر...
	75. في أعقاب التقرير، ناقش مجلس الإدارة طائفة من المسائل. وقدم ممثل القيّم مزيدًا من المعلومات حول برامج ضريبة الانبعاثات الكربونية، وتبادل حقوق إطلاق الانبعاثات، وتعويضات الكربون.  وأشار أحد الأعضاء إلى أن برنامج  الفريق المرجعي للتقييم لا يزال في مر...
	76. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، اتخذ المجلس بعد ذلك القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين.
	76. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، اتخذ المجلس بعد ذلك القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين.
	تقرير الأداء السنوي
	تقرير الأداء السنوي
	77. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
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	84. في أعقاب استفسار حول تأثير تأجيل النظر في بند جدول الأعمال، أوضحت مديرة السكرتارية أنه وفقًا للنظام الداخلي، فإن أي بند من بنود جدول الأعمال لا يمكن إقفاله يتم وضعه تلقائيًا على جدول أعمال الاجتماع اللاحق للمجلس.
	84. في أعقاب استفسار حول تأثير تأجيل النظر في بند جدول الأعمال، أوضحت مديرة السكرتارية أنه وفقًا للنظام الداخلي، فإن أي بند من بنود جدول الأعمال لا يمكن إقفاله يتم وضعه تلقائيًا على جدول أعمال الاجتماع اللاحق للمجلس.
	84. في أعقاب استفسار حول تأثير تأجيل النظر في بند جدول الأعمال، أوضحت مديرة السكرتارية أنه وفقًا للنظام الداخلي، فإن أي بند من بنود جدول الأعمال لا يمكن إقفاله يتم وضعه تلقائيًا على جدول أعمال الاجتماع اللاحق للمجلس.
	84. في أعقاب استفسار حول تأثير تأجيل النظر في بند جدول الأعمال، أوضحت مديرة السكرتارية أنه وفقًا للنظام الداخلي، فإن أي بند من بنود جدول الأعمال لا يمكن إقفاله يتم وضعه تلقائيًا على جدول أعمال الاجتماع اللاحق للمجلس.
	85. نظرًا لضيق الوقت، وافق المجلس على تأجيل النظر في هذه المسألة حتى اجتماعه الخامس والثلاثين.
	85. نظرًا لضيق الوقت، وافق المجلس على تأجيل النظر في هذه المسألة حتى اجتماعه الخامس والثلاثين.
	بند جدول الأعمال رقم 11:  المسائل المتبقية من الاجتماع الثالث والثلاثين:
	بند جدول الأعمال رقم 11:  المسائل المتبقية من الاجتماع الثالث والثلاثين:
	86.  دعت الرئيسة السكرتارية لتقديم الوثيقة رقم (AFB/B.34/8). واستعرضت السكرتارية في عرضها الإيضاحي، المناقشات الجارية مع صندوق المناخ الأخضر للنهوض بالأنشطة التعاونية واستكشاف خيارات ترتيبات التمويل من الصندوق وفقًا للقرار رقم (B.32/41). وجرت المناقشا...
	86.  دعت الرئيسة السكرتارية لتقديم الوثيقة رقم (AFB/B.34/8). واستعرضت السكرتارية في عرضها الإيضاحي، المناقشات الجارية مع صندوق المناخ الأخضر للنهوض بالأنشطة التعاونية واستكشاف خيارات ترتيبات التمويل من الصندوق وفقًا للقرار رقم (B.32/41). وجرت المناقشا...
	87. أثناء النقاش، أثار أعضاء المجلس عددًا من القضايا والشواغل، وتضمن ذلك: ضرورة إجراء مزيد من التحليل للآثار القانونية والعملية بالنسبة للخيارات الأربعة؛ والحاجة إلى مزيد من الإيضاح بشأن قضايا المسؤولية، وذلك نظرًا لأن للصندوقين هيكلين قانونيين مختلفي...
	87. أثناء النقاش، أثار أعضاء المجلس عددًا من القضايا والشواغل، وتضمن ذلك: ضرورة إجراء مزيد من التحليل للآثار القانونية والعملية بالنسبة للخيارات الأربعة؛ والحاجة إلى مزيد من الإيضاح بشأن قضايا المسؤولية، وذلك نظرًا لأن للصندوقين هيكلين قانونيين مختلفي...
	88.  بعد النظر في الجهود الجارية بشأن تعزيز أوجه التكامل بين الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	88.  بعد النظر في الجهود الجارية بشأن تعزيز أوجه التكامل بين الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	88.  بعد النظر في الجهود الجارية بشأن تعزيز أوجه التكامل بين الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	القرار (B.34/47)
	القرار (B.34/47)
	89. قدمت مديرة السكرتارية خطابًا تم استلامه قبل عام من بنك التنمية الأفريقي، وكذلك نيابة عن بنك التنمية الآسيوي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي، وقد أوضح هذا الخطاب الصعوبات التي تواجهها بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى موارد الصند...
	89. قدمت مديرة السكرتارية خطابًا تم استلامه قبل عام من بنك التنمية الأفريقي، وكذلك نيابة عن بنك التنمية الآسيوي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي، وقد أوضح هذا الخطاب الصعوبات التي تواجهها بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى موارد الصند...
	90. لوحظ أنه إذا استبعد مجلس الإدارة سياساته الخاصة بالتشغيل والارشادات التي يقوم باتباعها، يتعين عليه تطبيق ذلك بالتساوي على جميع الهيئات الأخرى المسؤولة عن التنفيذ.  ولم يرغب مجلس الإدارة في إضعاف الاتفاقية القانونية الموحدة التي وقعها مع الهيئات ال...
	90. لوحظ أنه إذا استبعد مجلس الإدارة سياساته الخاصة بالتشغيل والارشادات التي يقوم باتباعها، يتعين عليه تطبيق ذلك بالتساوي على جميع الهيئات الأخرى المسؤولة عن التنفيذ.  ولم يرغب مجلس الإدارة في إضعاف الاتفاقية القانونية الموحدة التي وقعها مع الهيئات ال...
	91. أوضح ممثل القيّم كيف تم استخدام مصطلح "التمويل الذي لم يتم الارتباط بتقدميه" من جانب القيّم.  وأفاد أن الأموال "التي لم يتم الارتباط بتقديمها" هي تلك الأموال التي بحوزة القيّم ولم يتم الارتباط بعد بتقديمها لأي مشروع أو برنامج محدد أو أي نشاط آخر ب...
	91. أوضح ممثل القيّم كيف تم استخدام مصطلح "التمويل الذي لم يتم الارتباط بتقدميه" من جانب القيّم.  وأفاد أن الأموال "التي لم يتم الارتباط بتقديمها" هي تلك الأموال التي بحوزة القيّم ولم يتم الارتباط بعد بتقديمها لأي مشروع أو برنامج محدد أو أي نشاط آخر ب...
	91. أوضح ممثل القيّم كيف تم استخدام مصطلح "التمويل الذي لم يتم الارتباط بتقدميه" من جانب القيّم.  وأفاد أن الأموال "التي لم يتم الارتباط بتقديمها" هي تلك الأموال التي بحوزة القيّم ولم يتم الارتباط بعد بتقديمها لأي مشروع أو برنامج محدد أو أي نشاط آخر ب...
	92. ردًا على طلب من السكرتارية لتقديم مشورة بشأن كيفية الرد على الخطاب المشار إليه، اقترح البعض عدم ضرورة رد المجلس عليه؛ وسيُعتبر الرد على هذا الخطاب بمثابة استعداد للمشاركة في موضوع تعديل السياسات والعمليات والإرشادات الخاصة بالصندوق، وهو ما لم يكن ...
	92. ردًا على طلب من السكرتارية لتقديم مشورة بشأن كيفية الرد على الخطاب المشار إليه، اقترح البعض عدم ضرورة رد المجلس عليه؛ وسيُعتبر الرد على هذا الخطاب بمثابة استعداد للمشاركة في موضوع تعديل السياسات والعمليات والإرشادات الخاصة بالصندوق، وهو ما لم يكن ...
	93. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	93. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ.  الإحاطة بالخطاب الوارد بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي إلى مجلس إدارة صندوق التكيف، والمرفق بتقرير الاجتماع الرابع والثل...
	أ.  الإحاطة بالخطاب الوارد بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي إلى مجلس إدارة صندوق التكيف، والمرفق بتقرير الاجتماع الرابع والثل...
	ب. الطلب من السكرتارية إعداد رد على الرسالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) على أن توقعها رئيسة المجلس، علمًا بأن هذه الرسالة تحتوي على ملخص لمناقشة المجلس بشأن هذه المسألة خلال اجتماعه الرابع والثلاثين، وإرسال هذا الرد إلى بنوك التنمية متعددة الأ...
	ب. الطلب من السكرتارية إعداد رد على الرسالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) على أن توقعها رئيسة المجلس، علمًا بأن هذه الرسالة تحتوي على ملخص لمناقشة المجلس بشأن هذه المسألة خلال اجتماعه الرابع والثلاثين، وإرسال هذا الرد إلى بنوك التنمية متعددة الأ...
	القرار  رقم (B.34/48)
	القرار  رقم (B.34/48)
	بند جدول الأعمال رقم 12: المسائل المُثارة من الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (CMA 1-3).
	بند جدول الأعمال رقم 12: المسائل المُثارة من الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (CMA 1-3).
	94. قدمت السكرتارية لمحة عامة عن الوثائق المعدة لهذا البند: الوثيقة رقم (AFB/B.34/9, AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1) ــ مسودة تعديل الشروط والأحكام بين مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والبنك الدولي بصفته القيّم المؤقت؛ والوثيقة رقم...
	94. قدمت السكرتارية لمحة عامة عن الوثائق المعدة لهذا البند: الوثيقة رقم (AFB/B.34/9, AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1) ــ مسودة تعديل الشروط والأحكام بين مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والبنك الدولي بصفته القيّم المؤقت؛ والوثيقة رقم...
	95.  قامت السكرتارية، من خلال عرض إيضاحي، باستعراض ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس وقدمت خلاصة مناقشات مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير (B.33.b)، وأشارت إلى توافق الآراء بوجه عام بشأن أهمية ضمان إمكانية التنبؤ بالترتيبات الخاصة بخدمات القيّم وال...
	95.  قامت السكرتارية، من خلال عرض إيضاحي، باستعراض ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس وقدمت خلاصة مناقشات مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير (B.33.b)، وأشارت إلى توافق الآراء بوجه عام بشأن أهمية ضمان إمكانية التنبؤ بالترتيبات الخاصة بخدمات القيّم وال...
	95.  قامت السكرتارية، من خلال عرض إيضاحي، باستعراض ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس وقدمت خلاصة مناقشات مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير (B.33.b)، وأشارت إلى توافق الآراء بوجه عام بشأن أهمية ضمان إمكانية التنبؤ بالترتيبات الخاصة بخدمات القيّم وال...
	95.  قامت السكرتارية، من خلال عرض إيضاحي، باستعراض ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس وقدمت خلاصة مناقشات مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير (B.33.b)، وأشارت إلى توافق الآراء بوجه عام بشأن أهمية ضمان إمكانية التنبؤ بالترتيبات الخاصة بخدمات القيّم وال...
	95.  قامت السكرتارية، من خلال عرض إيضاحي، باستعراض ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس وقدمت خلاصة مناقشات مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير (B.33.b)، وأشارت إلى توافق الآراء بوجه عام بشأن أهمية ضمان إمكانية التنبؤ بالترتيبات الخاصة بخدمات القيّم وال...
	95.  قامت السكرتارية، من خلال عرض إيضاحي، باستعراض ترتيبات الصندوق فيما يتعلق باتفاق باريس وقدمت خلاصة مناقشات مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير (B.33.b)، وأشارت إلى توافق الآراء بوجه عام بشأن أهمية ضمان إمكانية التنبؤ بالترتيبات الخاصة بخدمات القيّم وال...
	96. فيما يتعلق بمهمة "ترتيبات الصندوق بشأن اتفاق باريس"، قدمت السكرتارية مسودة تعديل لشروط وأحكام خدمات القيم إلى المجلس (الوثيقة رقم: AFB / B.34 / 9 / Add.1 / Rev. .1) للموافقة عليها وأوصت بأن يقوم المجلس برفع توصية إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوت...
	96. فيما يتعلق بمهمة "ترتيبات الصندوق بشأن اتفاق باريس"، قدمت السكرتارية مسودة تعديل لشروط وأحكام خدمات القيم إلى المجلس (الوثيقة رقم: AFB / B.34 / 9 / Add.1 / Rev. .1) للموافقة عليها وأوصت بأن يقوم المجلس برفع توصية إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوت...
	97. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السكرتارية مسودة تعديل الترتيب المؤسسي (مذكرة التفاهم) مع صندوق البيئة العالمية لخدمات السكرتارية إلى المجلس (الوثيقة رقم: AFB / B.34 / 9 / Add.3) للموافقة عليها وأوصت بأن يرفع المجلس توصية إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوت...
	97. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السكرتارية مسودة تعديل الترتيب المؤسسي (مذكرة التفاهم) مع صندوق البيئة العالمية لخدمات السكرتارية إلى المجلس (الوثيقة رقم: AFB / B.34 / 9 / Add.3) للموافقة عليها وأوصت بأن يرفع المجلس توصية إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوت...
	98. فيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الذي تم وضعه بناء على القرار رقم (1/CMP.3)، قدمت السكرتارية تحليلها إلى المجلس للنظر فيه ورفع التوصيات ذات الصلة. وأشارت إلى ما يلي:  (1) ضرورة قيام مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو باعتماد مراجعة وتنقيح القواعد ال...
	98. فيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الذي تم وضعه بناء على القرار رقم (1/CMP.3)، قدمت السكرتارية تحليلها إلى المجلس للنظر فيه ورفع التوصيات ذات الصلة. وأشارت إلى ما يلي:  (1) ضرورة قيام مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو باعتماد مراجعة وتنقيح القواعد ال...
	99.  وفقا للنتائج التي خلص إليها المجلس في اجتماعه الإضافي في يونيو/حزيران 2019، قدمت السكرتارية ما ارتأته بشأن النظام الداخلي في فئتين: (1) الأحكام المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرارات المتوقعة في مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو والمتعلقة بجملة أمور من...
	99.  وفقا للنتائج التي خلص إليها المجلس في اجتماعه الإضافي في يونيو/حزيران 2019، قدمت السكرتارية ما ارتأته بشأن النظام الداخلي في فئتين: (1) الأحكام المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرارات المتوقعة في مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو والمتعلقة بجملة أمور من...
	100. فيما يتعلق بمهمة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر في الآثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصيلة من الأنشطة في إطار المواد 6 و 12 و 17 من بروتوكول كيوتو عندما يخدم الصندوق اتفاق باريس، أشارت السكرتارية إلى محور ...
	100. فيما يتعلق بمهمة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للنظر في الآثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصيلة من الأنشطة في إطار المواد 6 و 12 و 17 من بروتوكول كيوتو عندما يخدم الصندوق اتفاق باريس، أشارت السكرتارية إلى محور ...
	101. فيما يتعلق بمهمة مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو المتمثلة في نظر المجلس في "أي أمر آخر لضمان أن الصندوق يخدم اتفاقية باريس على نحو سلس"، أوضحت السكرتارية أن قيام الصندوق باستعراض ومراجعة  الأدوات والسياسات والإرشادات التي تنظم عمله أدت إلى النتيج...
	101. فيما يتعلق بمهمة مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو المتمثلة في نظر المجلس في "أي أمر آخر لضمان أن الصندوق يخدم اتفاقية باريس على نحو سلس"، أوضحت السكرتارية أن قيام الصندوق باستعراض ومراجعة  الأدوات والسياسات والإرشادات التي تنظم عمله أدت إلى النتيج...
	101. فيما يتعلق بمهمة مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو المتمثلة في نظر المجلس في "أي أمر آخر لضمان أن الصندوق يخدم اتفاقية باريس على نحو سلس"، أوضحت السكرتارية أن قيام الصندوق باستعراض ومراجعة  الأدوات والسياسات والإرشادات التي تنظم عمله أدت إلى النتيج...
	101. فيما يتعلق بمهمة مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو المتمثلة في نظر المجلس في "أي أمر آخر لضمان أن الصندوق يخدم اتفاقية باريس على نحو سلس"، أوضحت السكرتارية أن قيام الصندوق باستعراض ومراجعة  الأدوات والسياسات والإرشادات التي تنظم عمله أدت إلى النتيج...
	102.  لفتت السكرتارية انتباه المجلس إلى مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التكيف" حيث ترتبط هذه المسألة بالفقرتين 5 (أ) و 10 من الأولويات، والسياسات، والإرشادات الإستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف التي تعكس الفقرة 1 من القرار رقم (1/CMP.3...
	102.  لفتت السكرتارية انتباه المجلس إلى مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التكيف" حيث ترتبط هذه المسألة بالفقرتين 5 (أ) و 10 من الأولويات، والسياسات، والإرشادات الإستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف التي تعكس الفقرة 1 من القرار رقم (1/CMP.3...
	102.  لفتت السكرتارية انتباه المجلس إلى مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التكيف" حيث ترتبط هذه المسألة بالفقرتين 5 (أ) و 10 من الأولويات، والسياسات، والإرشادات الإستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف التي تعكس الفقرة 1 من القرار رقم (1/CMP.3...
	102.  لفتت السكرتارية انتباه المجلس إلى مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التكيف" حيث ترتبط هذه المسألة بالفقرتين 5 (أ) و 10 من الأولويات، والسياسات، والإرشادات الإستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف التي تعكس الفقرة 1 من القرار رقم (1/CMP.3...
	102.  لفتت السكرتارية انتباه المجلس إلى مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التكيف" حيث ترتبط هذه المسألة بالفقرتين 5 (أ) و 10 من الأولويات، والسياسات، والإرشادات الإستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف التي تعكس الفقرة 1 من القرار رقم (1/CMP.3...
	102.  لفتت السكرتارية انتباه المجلس إلى مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التكيف" حيث ترتبط هذه المسألة بالفقرتين 5 (أ) و 10 من الأولويات، والسياسات، والإرشادات الإستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف التي تعكس الفقرة 1 من القرار رقم (1/CMP.3...
	103.  ردت السكرتارية على مجموعة من الأسئلة والتعليقات. ففيما يتعلق بالدور الذي قام به فريق العمل في إعداد الوثائق، نوّهت السكرتارية إلى أنه قد تم تعميم هذه الوثائق على أعضاء فريق العمل بغرض الإرشاد والتوجيه وطرح الآراء والمدخلات، وقد قاموا بطرح أفكاره...
	103.  ردت السكرتارية على مجموعة من الأسئلة والتعليقات. ففيما يتعلق بالدور الذي قام به فريق العمل في إعداد الوثائق، نوّهت السكرتارية إلى أنه قد تم تعميم هذه الوثائق على أعضاء فريق العمل بغرض الإرشاد والتوجيه وطرح الآراء والمدخلات، وقد قاموا بطرح أفكاره...
	104.  وحول ما إذا كانت التعديلات التي تستهدف توسيع نطاق خدمات القيّم ستكون قابلة للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية، أفادت السكرتارية إنها ستكون قابلة للتطبيق في ذلك الوقت ولكن ليس خلال فترة ما بعد المرحلة الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تحدد الاتفاقية ...
	104.  وحول ما إذا كانت التعديلات التي تستهدف توسيع نطاق خدمات القيّم ستكون قابلة للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية، أفادت السكرتارية إنها ستكون قابلة للتطبيق في ذلك الوقت ولكن ليس خلال فترة ما بعد المرحلة الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تحدد الاتفاقية ...
	105. وردًا على النقاش الدائر، عرضت السكرتارية الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6) التي تضمنت توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي يتعين على مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو إدراجها في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في الدورة الخام...
	105. وردًا على النقاش الدائر، عرضت السكرتارية الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6) التي تضمنت توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي يتعين على مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو إدراجها في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في الدورة الخام...
	106. بعد الطلاع على القرار رقم (1/CMP.14)، والوثائق التالية: AFB/B.34/9, AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1, AFB/B.34/9/Add.2, AFB/B.34/9/Add.3, AFB/B.34/9/Add.4, AFB/B.34/9/Add.5 وAFB/B.34/9/Add.6،  والنقاش الذي دار في الاجتماع الرابع والثلاثين في أكتوبر/تشرين ا...
	106. بعد الطلاع على القرار رقم (1/CMP.14)، والوثائق التالية: AFB/B.34/9, AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1, AFB/B.34/9/Add.2, AFB/B.34/9/Add.3, AFB/B.34/9/Add.4, AFB/B.34/9/Add.5 وAFB/B.34/9/Add.6،  والنقاش الذي دار في الاجتماع الرابع والثلاثين في أكتوبر/تشرين ا...
	أ. الموافقة على تعديل شروط وأحكام خدمات القيم التي سيقدمها البنك الدولي بوصفه قيّما مؤقتًا على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1)، وتقديم توصيته إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة في ديسمبر/كانون الأول 2019 بأ...
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	أ. الموافقة على تعديل شروط وأحكام خدمات القيم التي سيقدمها البنك الدولي بوصفه قيّما مؤقتًا على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.1/Rev.1)، وتقديم توصيته إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة في ديسمبر/كانون الأول 2019 بأ...
	ب.  الموافقة على تعديل مذكرة التفاهم مع صندوق البيئة العالمية بشأن خدمات السكرتارية المقدمة للمجلس على النحو الوارد في الوثيقة رقم ( AFB/B.34/9/Add.3) وتقديم توصيته إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة بأن يعتمد مؤتمر الأطراف تعد...
	ب.  الموافقة على تعديل مذكرة التفاهم مع صندوق البيئة العالمية بشأن خدمات السكرتارية المقدمة للمجلس على النحو الوارد في الوثيقة رقم ( AFB/B.34/9/Add.3) وتقديم توصيته إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة بأن يعتمد مؤتمر الأطراف تعد...
	ج.  تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.4 ) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة؛
	ج.  تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.4 ) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة؛
	ج.  تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.4 ) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة؛
	ج.  تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.4 ) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة؛
	ج.  تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.4 ) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة؛
	ج.  تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكيف على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.4 ) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة؛
	د. تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن الأمور التالية على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.5) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة:
	د. تضمين ملخص ما ارتآه المجلس بشأن الأمور التالية على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.5) في ملحق تقرير المجلس المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة:
	1) الآثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصيلة من الأنشطة في إطار المواد 6 و 12 و 17 من بروتوكول كيوتو عندما يخدم الصندوق اتفاق باريس؛
	1) الآثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصيلة من الأنشطة في إطار المواد 6 و 12 و 17 من بروتوكول كيوتو عندما يخدم الصندوق اتفاق باريس؛
	2) أي أمر آخر لضمان أن الصندوق يخدم اتفاقية باريس على نحو سلس.
	2) أي أمر آخر لضمان أن الصندوق يخدم اتفاقية باريس على نحو سلس.

	ه.  تضمين "توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" في دورته الخامسة عشرة على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6)  في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة؛
	ه.  تضمين "توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" في دورته الخامسة عشرة على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6)  في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة؛
	ه.  تضمين "توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" في دورته الخامسة عشرة على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6)  في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة؛
	ه.  تضمين "توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" في دورته الخامسة عشرة على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6)  في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة؛
	ه.  تضمين "توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" في دورته الخامسة عشرة على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6)  في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة؛
	ه.  تضمين "توصيات المجلس بشأن الإجراءات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" في دورته الخامسة عشرة على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.34/9/Add.6)  في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة؛
	و.  تضمين، في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة، دعوة المجلس إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو و/ أو مؤتمر الأطراف  في اتفاق باريس لتقديم إرشادات بشأن مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التك...
	و.  تضمين، في ملحق التقرير المقدم إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الخامسة عشرة، دعوة المجلس إلى مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو و/ أو مؤتمر الأطراف  في اتفاق باريس لتقديم إرشادات بشأن مسألة "الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من صندوق التك...
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	بند جدول الأعمال رقم 13: مراجعة عملية استعراض المشروعات والبرامج
	107. أفادت ممثلة السكرتارية أنه في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج حددت اللجنة عددًا من المسائل المتعلقة بالوقت المسموح به لدورة الاستعراض وأوصت بأن يطلب المجلس من السكرتارية إجراء مراجعة لعملية استعراض المشروعات  والبرنامج (...
	107. أفادت ممثلة السكرتارية أنه في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج حددت اللجنة عددًا من المسائل المتعلقة بالوقت المسموح به لدورة الاستعراض وأوصت بأن يطلب المجلس من السكرتارية إجراء مراجعة لعملية استعراض المشروعات  والبرنامج (...
	108. لوحظت زيادة مطردة في أعباء العمل على لجنة استعراض المشروعات. وأشار بعض الأعضاء إلى إمكانية تحقيق شيء من الكفاءة من خلال خفض الوقت المستغرق في مناقشة المقترحات التي لم تتم التوصية بها بالفعل للموافقة أو المصادقة. كما أشار بعض الأعضاء أنه ربما يكون...
	108. لوحظت زيادة مطردة في أعباء العمل على لجنة استعراض المشروعات. وأشار بعض الأعضاء إلى إمكانية تحقيق شيء من الكفاءة من خلال خفض الوقت المستغرق في مناقشة المقترحات التي لم تتم التوصية بها بالفعل للموافقة أو المصادقة. كما أشار بعض الأعضاء أنه ربما يكون...
	109. إذا كان للمجلس أن يستمر في تلقي المعلومات حول المقترحات غير الموصى بالمصادقة أو الموافقة عليها، فينبغي أن تقوم السكرتارية بعرض هذه المعلومات في صورة مجمعة.  وأيًا ما كان الأمر، تمت الإشارة إلى أنه في بعض الظروف قد تتحقق قيمة عندما ينظر المجلس بعي...
	109. إذا كان للمجلس أن يستمر في تلقي المعلومات حول المقترحات غير الموصى بالمصادقة أو الموافقة عليها، فينبغي أن تقوم السكرتارية بعرض هذه المعلومات في صورة مجمعة.  وأيًا ما كان الأمر، تمت الإشارة إلى أنه في بعض الظروف قد تتحقق قيمة عندما ينظر المجلس بعي...
	109. إذا كان للمجلس أن يستمر في تلقي المعلومات حول المقترحات غير الموصى بالمصادقة أو الموافقة عليها، فينبغي أن تقوم السكرتارية بعرض هذه المعلومات في صورة مجمعة.  وأيًا ما كان الأمر، تمت الإشارة إلى أنه في بعض الظروف قد تتحقق قيمة عندما ينظر المجلس بعي...
	110.  كما أوضحت ممثلة السكرتارية أن السكرتارية قامت بعرض جميع الوثائق المعروضة على لجنة استعراض المشروعات والبرامج على المجلس أيضاً، ويجوز أن يطلب أحد أعضاء مجلس الإدارة من لجنة استعراض المشروعات والبرامج دراسة أي مشروع لم توصِ السكرتارية بالموافقة عل...
	110.  كما أوضحت ممثلة السكرتارية أن السكرتارية قامت بعرض جميع الوثائق المعروضة على لجنة استعراض المشروعات والبرامج على المجلس أيضاً، ويجوز أن يطلب أحد أعضاء مجلس الإدارة من لجنة استعراض المشروعات والبرامج دراسة أي مشروع لم توصِ السكرتارية بالموافقة عل...
	111. بعد النظر في الوثيقة رقم (AFB/B.34/10)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	111. بعد النظر في الوثيقة رقم (AFB/B.34/10)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ.  الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج إجراء مناقشة تحضيرية للتصورات المسبقة الموصى بها فنيًا والتصورات التي تأتي بعدها ومقترحات المشروعات المكتملة الخاصة بمشروعات التكيف الملموسة فقط، على أن يكون مفهوما أنه يجوز لأعضاء المجلس طلب نقاش أي مقترح...
	أ.  الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج إجراء مناقشة تحضيرية للتصورات المسبقة الموصى بها فنيًا والتصورات التي تأتي بعدها ومقترحات المشروعات المكتملة الخاصة بمشروعات التكيف الملموسة فقط، على أن يكون مفهوما أنه يجوز لأعضاء المجلس طلب نقاش أي مقترح...
	ب. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج الاستمرار في مناقشة منح الابتكار ومنح توسيع نطاق المشروعات ومنح التعلم وغيرها من المقترحات من أي نوافذ تمويل جديدة؛
	ب. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج الاستمرار في مناقشة منح الابتكار ومنح توسيع نطاق المشروعات ومنح التعلم وغيرها من المقترحات من أي نوافذ تمويل جديدة؛
	ج. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على خيارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج والإجراءات وعرضها على الاجتماع السابع والعشرين للجنة للنظر فيها.
	ج. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على خيارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج والإجراءات وعرضها على الاجتماع السابع والعشرين للجنة للنظر فيها.
	ج. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على خيارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج والإجراءات وعرضها على الاجتماع السابع والعشرين للجنة للنظر فيها.
	ج. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على خيارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج والإجراءات وعرضها على الاجتماع السابع والعشرين للجنة للنظر فيها.
	ج. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على خيارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج والإجراءات وعرضها على الاجتماع السابع والعشرين للجنة للنظر فيها.
	ج. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تحتوي على خيارات لمواصلة مساندة عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج والإجراءات وعرضها على الاجتماع السابع والعشرين للجنة للنظر فيها.
	القرار  رقم (B.34/50)
	القرار  رقم (B.34/50)
	بند جدول الأعمال رقم 14:  خيارات لزيادة تعزيز مشاركة المجتمع المدني والانخراط في أعمال المجلس
	بند جدول الأعمال رقم 14:  خيارات لزيادة تعزيز مشاركة المجتمع المدني والانخراط في أعمال المجلس
	112. قامت ممثلة السكرتارية بعرض الممارسات الحالية لصندوق التكيف بشأن التعامل مع المجتمع المدني، وممارسات صناديق المناخ الأخرى، والملاحظات والتوصيات التي وردت من شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف وآثارها التشغيلية والمالية والقانونية، وتتناول ال...
	112. قامت ممثلة السكرتارية بعرض الممارسات الحالية لصندوق التكيف بشأن التعامل مع المجتمع المدني، وممارسات صناديق المناخ الأخرى، والملاحظات والتوصيات التي وردت من شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف وآثارها التشغيلية والمالية والقانونية، وتتناول ال...
	113. نظرا لضيق الوقت المتاح لمناقشة توصية السكرتارية، اقترحت الرئيسة أن يقدم المجلس آراءه ووجهات نظره كتابة إلى السكرتارية.
	113. نظرا لضيق الوقت المتاح لمناقشة توصية السكرتارية، اقترحت الرئيسة أن يقدم المجلس آراءه ووجهات نظره كتابة إلى السكرتارية.
	114. تمت الإشارة إلى أنه عند وضع سياسة بشأن مشاركة المجتمع المدني، ينبغي للسكرتارية ألا تنظر فقط في الآراء التي أعربت عنها شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، ولكن ينبغي أيضًا تضمين آراء منظمات المجتمع المدني الأخرى. ورداً على استفسار حول ما إذا...
	114. تمت الإشارة إلى أنه عند وضع سياسة بشأن مشاركة المجتمع المدني، ينبغي للسكرتارية ألا تنظر فقط في الآراء التي أعربت عنها شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، ولكن ينبغي أيضًا تضمين آراء منظمات المجتمع المدني الأخرى. ورداً على استفسار حول ما إذا...
	115. أُعرب البعض عن عدم الارتياح لفكرة منح السكرتارية إذنًا لوضع سياسة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين تستند إلى التعليقات التي تلقتها. وقالوا إن مثل هذا القرار بشأن وضع السياسة يجب أن يتم في المجلس.
	115. أُعرب البعض عن عدم الارتياح لفكرة منح السكرتارية إذنًا لوضع سياسة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين تستند إلى التعليقات التي تلقتها. وقالوا إن مثل هذا القرار بشأن وضع السياسة يجب أن يتم في المجلس.
	116. أفادت الرئيسة أن النقاش سيستمر في الاجتماع المقبل، وفي ذلك الوقت سيتخذ المجلس قرارًا بشأن الخيارات التي أعدتها السكرتارية بناءً على التعليقات التي تلقتها من المجلس.
	116. أفادت الرئيسة أن النقاش سيستمر في الاجتماع المقبل، وفي ذلك الوقت سيتخذ المجلس قرارًا بشأن الخيارات التي أعدتها السكرتارية بناءً على التعليقات التي تلقتها من المجلس.
	117. تم طرح تساؤل عما إذا كان سيتم إعداد هذه الوثيقة بالتشاور مع شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، وعما إذا كان ينبغي مطالبة السكرتارية بإعداد وتعميم استبيان على المجلس بغية أن تكون الردود والاستجابات في صورة معيارية موحدة.  وتمت الإشارة إلى و...
	117. تم طرح تساؤل عما إذا كان سيتم إعداد هذه الوثيقة بالتشاور مع شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، وعما إذا كان ينبغي مطالبة السكرتارية بإعداد وتعميم استبيان على المجلس بغية أن تكون الردود والاستجابات في صورة معيارية موحدة.  وتمت الإشارة إلى و...
	117. تم طرح تساؤل عما إذا كان سيتم إعداد هذه الوثيقة بالتشاور مع شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، وعما إذا كان ينبغي مطالبة السكرتارية بإعداد وتعميم استبيان على المجلس بغية أن تكون الردود والاستجابات في صورة معيارية موحدة.  وتمت الإشارة إلى و...
	118. أفادت مديرة السكرتارية أن السكرتارية يمكنها ببساطة تجميع التعليقات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع المقبل وعدم إعداد أي وثيقة سياسة أخرى.
	118. أفادت مديرة السكرتارية أن السكرتارية يمكنها ببساطة تجميع التعليقات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع المقبل وعدم إعداد أي وثيقة سياسة أخرى.
	119. بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة رقم (AFB/B.34/11)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	119. بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة رقم (AFB/B.34/11)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عرض التعليقات والملاحظات على الخيارات الواردة في الوثيقة رقم (AFB/B.34/11) على السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين  الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين؛
	أ. عرض التعليقات والملاحظات على الخيارات الواردة في الوثيقة رقم (AFB/B.34/11) على السكرتارية أثناء الفترة الفاصلة بين الاجتماعين  الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين؛
	ب. الطلب من السكرتارية عرض وثيقة تجمع التعليقات والآراء والمدخلات الواردة من المجلس على الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس للنظر فيها.
	ب. الطلب من السكرتارية عرض وثيقة تجمع التعليقات والآراء والمدخلات الواردة من المجلس على الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس للنظر فيها.
	ب. الطلب من السكرتارية عرض وثيقة تجمع التعليقات والآراء والمدخلات الواردة من المجلس على الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس للنظر فيها.
	ب. الطلب من السكرتارية عرض وثيقة تجمع التعليقات والآراء والمدخلات الواردة من المجلس على الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس للنظر فيها.
	ب. الطلب من السكرتارية عرض وثيقة تجمع التعليقات والآراء والمدخلات الواردة من المجلس على الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس للنظر فيها.
	ب. الطلب من السكرتارية عرض وثيقة تجمع التعليقات والآراء والمدخلات الواردة من المجلس على الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس للنظر فيها.
	القرار  رقم (B.34/51)
	القرار  رقم (B.34/51)
	بند جدول الأعمال رقم 15: خيارات التعامل مع مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني
	بند جدول الأعمال رقم 15: خيارات التعامل مع مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني
	120. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	120. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	بند جدول الأعمال رقم 16: إدارة المعرفة والاتصالات والتوعية
	بند جدول الأعمال رقم 16: إدارة المعرفة والاتصالات والتوعية
	121. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	121. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	بند جدول الأعمال رقم 17: المسائل المالية:
	بند جدول الأعمال رقم 17: المسائل المالية:
	أ. الموقف المالي للصندوق الاستئماني وتحويل شهادات خفض الانبعاثات إلى أموال
	أ. الموقف المالي للصندوق الاستئماني وتحويل شهادات خفض الانبعاثات إلى أموال
	122. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	122. تعذر على المجلس، نتيجة لضيق الوقت، مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعمال.
	بند جدول الأعمال رقم 18:  الحوار مع منظمات المجتمع المدني
	بند جدول الأعمال رقم 18:  الحوار مع منظمات المجتمع المدني
	123. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	123. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	بند جدول الأعمال رقم 19:  انتخاب المسؤولين لفترة ولاية قادمة
	بند جدول الأعمال رقم 19:  انتخاب المسؤولين لفترة ولاية قادمة
	124. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	124. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. انتخاب السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا) رئيسًا للمجلس؛
	أ. انتخاب السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا) رئيسًا للمجلس؛
	ب. انتخاب السيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) نائبا لرئيس المجلس.
	ب. انتخاب السيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) نائبا لرئيس المجلس.
	ج. انتخاب السيد/ محمد الزميرلي (تونس، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)، نائبا لرئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛
	ج. انتخاب السيد/ محمد الزميرلي (تونس، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول)، نائبا لرئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛
	د. انتخاب السيد/ لوكاس دي بيترو (الأرجنتين، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) رئيسًا للجنة استعراض المشروعات والبرامج؛
	د. انتخاب السيد/ لوكاس دي بيترو (الأرجنتين، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) رئيسًا للجنة استعراض المشروعات والبرامج؛
	ه. انتخاب السيدة/ إليونورا كوغو (إيطاليا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى) رئيسة لهيئة الاعتماد.
	ه. انتخاب السيدة/ إليونورا كوغو (إيطاليا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى) رئيسة لهيئة الاعتماد.
	و. انتخاب السيد/ إيفانز نجيوا (ملاوي، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) نائباً لرئيسة هيئة الاعتماد؛
	و. انتخاب السيد/ إيفانز نجيوا (ملاوي، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) نائباً لرئيسة هيئة الاعتماد؛
	و. انتخاب السيد/ إيفانز نجيوا (ملاوي، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) نائباً لرئيسة هيئة الاعتماد؛
	ز. انتخاب رئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ونائب رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.
	ز. انتخاب رئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ونائب رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.
	القرار  رقم (B.34/52)
	القرار  رقم (B.34/52)
	بند جدول الأعمال رقم 20:  مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2020 فصاعدا
	بند جدول الأعمال رقم 20:  مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2020 فصاعدا
	125. أفادت مديرة السكرتارية ضرورة مناقشة مواعيد الاجتماعات التي ستعقد في 2021  في الاجتماع الخامس والثلاثين لأن مذكرة التفاهم بين المجلس واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لم يتم تجديدها بعد. وفيما يتعلق بالاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، أفادت أن ...
	125. أفادت مديرة السكرتارية ضرورة مناقشة مواعيد الاجتماعات التي ستعقد في 2021  في الاجتماع الخامس والثلاثين لأن مذكرة التفاهم بين المجلس واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لم يتم تجديدها بعد. وفيما يتعلق بالاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، أفادت أن ...
	126. قرر مجلس إدارة صندوق التكيف تغيير تاريخ اجتماعه الخامس والثلاثين في بون، ألمانيا إلى 24-27 مارس/آذار 2020، وأكد أنه سيعقد اجتماعه السادس والثلاثين في بون، ألمانيا في 13-16 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
	126. قرر مجلس إدارة صندوق التكيف تغيير تاريخ اجتماعه الخامس والثلاثين في بون، ألمانيا إلى 24-27 مارس/آذار 2020، وأكد أنه سيعقد اجتماعه السادس والثلاثين في بون، ألمانيا في 13-16 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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	127. لفتت الرئيسة الانتباه إلى مدونة قواعد السلوك وسألت الأعضاء والأعضاء المناوبين عما إذا كانوا يرغبون في إثارة أي مسائل متعلقة بتنفيذ مدونة قواعد السلوك. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	127. لفتت الرئيسة الانتباه إلى مدونة قواعد السلوك وسألت الأعضاء والأعضاء المناوبين عما إذا كانوا يرغبون في إثارة أي مسائل متعلقة بتنفيذ مدونة قواعد السلوك. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
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	128. لم تتم إثارة أية مسائل أخرى.
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	129. اعتمد المجلس هذا التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه الرابع والثلاثين.
	129. اعتمد المجلس هذا التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه الرابع والثلاثين.
	بند جدول الأعمال رقم 24:  اختتام الاجتماع
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	130. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلنت الرئيسة اختتام الاجتماع في تمام الساعة 7:20 من مساء الأربعاء الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
	130. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلنت الرئيسة اختتام الاجتماع في تمام الساعة 7:20 من مساء الأربعاء الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
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	1. دعا نائب رئيسة مجلس إدارة صندوق التكيف السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا) مجلس الإدارة للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	1. دعا نائب رئيسة مجلس إدارة صندوق التكيف السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا) مجلس الإدارة للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	2. تحدثت السيدة إيلين لوريمر، إنديغو، جنوب أفريقيا، عن تعزيز الوصول المباشر، ومشاركة المجتمع المدني في مشروعين في جنوب أفريقيا بمساندة من صندوق التكيف: مشروع القدرة على المجابهة وصندوق المنح الصغيرة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.  وفي مشروع...
	2. تحدثت السيدة إيلين لوريمر، إنديغو، جنوب أفريقيا، عن تعزيز الوصول المباشر، ومشاركة المجتمع المدني في مشروعين في جنوب أفريقيا بمساندة من صندوق التكيف: مشروع القدرة على المجابهة وصندوق المنح الصغيرة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.  وفي مشروع...
	3. أفادت أن منظمات المجتمع المدني واجهت تحديًا تمثل في وجود قيود على التمويل والقدرات، ومن الضروري ضمان التواصل الفعال بين المجموعات الخاصة بها وبناء علاقات قوية مع صانعي القرار. وتمثل أحد الدروس المستفادة في صعوبة تحقيق الاستدامة في المشروعات قصيرة ا...
	3. أفادت أن منظمات المجتمع المدني واجهت تحديًا تمثل في وجود قيود على التمويل والقدرات، ومن الضروري ضمان التواصل الفعال بين المجموعات الخاصة بها وبناء علاقات قوية مع صانعي القرار. وتمثل أحد الدروس المستفادة في صعوبة تحقيق الاستدامة في المشروعات قصيرة ا...
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	4. قدمت السيدة جاكلين ماسو، مؤسسة FORUMCC، جمهورية تنزانيا المتحدة، نظرة عامة على مشروع "تنفيذ تدابير تكيف ملموسة للحد من تعرض سبل كسب العيش والنشاط الاقتصادي للمجتمعات الساحلية في تنزانيا للأخطار"، وأفادت أن الدروس المستفادة من المشروع هي أن استدامته...
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	5. عرض السيد خوليو كاركامو، من مؤسسة فيدا (Fundación Vida) ، هندوراس، آخر المستجدات بشأن أعمال شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، وتحدث عن توسيع أنشطة الشبكة في عمل المجلس لتعزيز هيكل الحوكمة الخاص به. وقدمت الشبكة 14 اقتراحًا، من بينها قيام ال...
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	6. كما قام بشرح توصياته من خلال تجارب مستفادة من هندوراس، وأفاد أنه ينبغي زيادة الحد الأقصى للبلد المعني، وينبغي أن تضمن الهيئات المسؤولة عن التنفيذ إجراء مشاورات ملائمة مع أصحاب المصلحة في المشروع في مرحلة التخطيط، كما ينبغي أن تعزز الهيئات متعددة ال...
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	7. أفاد نائب الرئيسة أن العروض الإيضاحية قد أتاحت رؤى قيمة وثاقبة حول الآثار المترتبة على عمل الصندوق. وفي النقاش الذي أعقب ذلك، تم توجيه الشكر إلى المجتمع المدني  على الأفكار التي قدمها، وسُئل عن دور الصندوق في تنمية قدرات المجتمع المدني.  وكانت التو...
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	8.  أفاد السيد/ كاركامو بأهمية تعزيز القدرات المؤسسية لضمان تحقيق الأثر المرجو على نحو مستمر، ولهذا يجب أن تكون المنظمات مدربة تدريباً جيداً. وأعرب عن تقديره لرغبة المجلس في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة مع الشبكة، وتجاوز الإجراءات التدخلية المحددة....
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	9.  أفادت السيدة لوريمر/ أن الشبكة ترغب في زيادة التواصل والمشاركة مع السكرتارية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التأهب.   وفي بعض الأحيان، يمكن أن يقدم المجتمع المدني  مساندة إلى الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ كما يمكن أن تساند هذه الهيئات المجتمع ال...
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	10. أفادت السيدة/ ماساو أن من الأهمية بمكان أن توضح الشبكة القيمة المضافة التي تحققها من خلال العروض الإيضاحية التي تقدمها بشأن المشروعات التي ينفذها الصندوق. كما أفادت أنه إذا كان هناك مراقبون من المجتمع المدني في مجلس الإدارة، فربما كان من الممكن طر...
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	11. وجه نائب الرئيسة الشكر لممثلي المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية.
	11. وجه نائب الرئيسة الشكر لممثلي المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية.

