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ֿ≈‡/●טĲײט 8 Ξ׀ ╢ 2020 

Ξ ěןڻװ♂ƒ € ∙ ֻ ֿ ¬œƒÕ∆ ▀ש   ♥ס♠

ׁ ‚≈♣עĒ╜ט‡   ≈ċ╟סת╔ÿ ≈♣ץ╔♪

 □♣‚ā≈ ╘ף♥צ♣≈ 

 º╔ײĲ╔ת♣¡ º‡ײצ╔‡  2╖טĲ/ΣΞֿ╖¡2020 
 

ֽ Μֽ☻╘ ╖פ ∙♂℅ ƒ♂ס♠ ◦ ƒ ו ♥  

ֿ ĉƒ╝ןר╒◊ ו ƒ♂ף╒♥ ֿ ∙ƒ♂נĊ╚װ €  ¬œƒÕ∆ ♂רס♠ ∙ ֻ Ξ ▀ש ěןڻװ♂ƒ  

 مقدمة 

ً عبر تقنیة ُعِقدت  .1 الجلسة األولى من االجتماع الخامس والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیُّف (المجلس) إلكترونیا
ֽ ≈♣ף♥צ╘ ╖″־ĳ  مؤتمرات الفیدیو. ♀▬ ºײח╜Ēע♣≈‚ ׁ ֿ≈Ε■ ‚≈♣עĒ╜ײח ‚≈♣ץ╔♪ █♥╘ ╖ײח ≈ċ╟סת╔▬ײח ≈♣ ▫ ≈♣☺סֿ» ≈♣☺╔ ◙ ºׁ ֿ– ≈♣תף♥ ☼ ֽ ☼‚

 € ‚ֿ ֿ≈▬╔»Â ♣♥ה ♪ ╘♀Ξֿג ♣≈ֽ ֽ (♠ט◙ײ “ ڽט–‚Ĳ╔ ≈♣תצסף ‚ֿ ▫ ◙ײ ׀≈●ֽ» ≈♣װ╔╟ת╘ ▬ח ╚☺ק « ≈♣תס ╔Ζֽסעװ╔╒ײ╘ ‚≈♣ספ╫ċ≈-19 .» ≈–╔☼ «ֽ▬ ▫ ◙ (  

ָ‚♣ײח ♣☺סֿ» ≈♣טΖċ╘ ≈♣ת♀נ♥╘  ▫ ċ ●סװ╔‚fi ╫טά ♪צ┤♣╘ fl╔″♪ Σ♀Ĳ ≈♣תצ ╒≈ֿ ╟√ ▫ ▐ ≈ֿ ′־ĳ ≈♣ף♥צ╘ ڽ╔╟סת╔ÿ ≈◙ס  ֽ ♀▬ ׁ ֿ– ≈♣תף♥ ♠ת╔ ☼

☼Ē╥ā≈ ╘ףװ♣‚ ׁ ו –¬╫╔Ĳ‚ øט≈∆ –¬╫╔ø ≈♣תף♥ ♣œ ΣקתΞ‚  –≈ֿ ♀♣≈) ╞♪≈ֿ « ‚≈♣נ ╔▬‚ֿ ’ ≈♣תק ≈ֿ ָ‚‡ ≈♣ת╔♣ײ╘ ‚♣ףװ╘ ≈╫ס▲ « ‚≈♣ק ײ╔

B.34-35/26.(  «ֿ♀☺♣╔Ε ÂĒת▬ ŉĲ√ (╘Ξ–╔╚ֿνצ♣≈ ֿ ●ֽ♪) ׁ ֿ ╫Ξ–╔╚ֿν╘ ≈♣תף♥ ●ֽ♪ fi╔☼ ºÿ╔סת╟ċ≈ ╘Ζ≈ֽ╖ ▫ ◙‚18  ֽ ♪ח ≈♣♀ט≈▬

ֿ ╫Ξ–╔╚ֿν╘ ≈╚☺╔☼ײ╘ ♀♪ ▫ ◙ ֽ Í♀È▬ ŉĲ¡ ÿ╔סת╟ċ≈ ֿ ֿ≈╒ײ╘ ÈΖ▲סנ ╟ĉ≈ ז♪ā≈ «ֽ ֿ Εק┤‡ ≈ĉב╔–Ξ╘ ≈♣תספ Ĺײ╔. ╚○ײĲ╔ת♣┤Ε ‡ט╖ ▫ ◙ Õ╔תװ♣≈ 

 أعمال   جدول  ویرد.  االجتماع  في  شاركوا  الذین  المناوبین  واألعضاء  باألعضاء  قائمة  التقریر  لھذا  األول  المرفق  في  ترد .2
 .الثاني المرفق في اعتماده، تم كما االجتماع،

ֻ ‹ ▓♠℅ ƒ 1♂מש ∙ ֻ ◦▓ר╒‹ ╝ ƒ:  االجتماع افتتاح 

بیلجیشر (بلجیكا، األطراف المدرجة في المرفق   المجلس المنتھیة والیتھا، السیدة سیلفیانافتتحت االجتماع رئیسة  .3
ظھراً بالتوقیت الصیفي لوسط أوروبا، حیث رحبت بالمشاركین ونادت على أسماء األعضاء   2:15األول)، في تمام الساعة 

ש╔ø ≈♣תװ╔‚Νײח ≈♣ףŒֽ ‚ב♥ واألعضاء المناوبین. ▬ā≈‚ ø╔ש ▬ā╔Ε ֻ ′ז: ♠ת╔ –╢נ ‚  ºצ″ז☺Ĳ¡ זΖֽ♀╚ װ″ז♪ ֻ  נ
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 ؛)الھادئ والمحیط آسیا كوریا، جمھوریة( لي ھون جونغ السید
 ؛ )الشرقیة أوروبا مولدوفا،( دروتا أال السیدة
 ؛)نمواً  البلدان أقل السنغال،( نیانغ إیدي السید
 ؛)األول المرفق في المدرجة غیر األطراف باكستان،( مالك وقاص علي السید

 ؛)الھادئ والمحیط آسیا اإلسالمیة، إیران جمھوریة( سارفستاني هللا نعمة شھیدا السیدة
  ؛)الكاریبي والبحر الالتینیة أمریكا أوروغواي،( كاسبرزیك ماریانا السیدة
 ؛)األول المرفق  في المدرجة األطراف سویسرا،( سوتر أنطونیا السیدة
 ).األول المرفق في  المدرجة غیر األطراف المغرب،( موسى أم نعیمة السیدة

ً  ھنأت .4  :نفسیھما تقدیم منھما وطلبت المجلس في انتخابھما  إعادة على ذكرھما التالي العضوتین أیضا

 دامتي (غانا، أفریقیا)؛ و السیدة بیشنس
 شافیز (المكسیك، أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي). كاسو السیدة مارغریتا

مدیر السكرتاریة حضور عدد كاٍف من األعضاء واألعضاء المناوبین الستیفاء النصاب بعد حصر الحاضرین، أّكد  .5
ר╔∆. الالزم لعقد االجتماع. € ≈♣װ ׁ ≈♣תװס″ײ╘ ‚ċ●ס″╔ ¡‡ ≈ċ╟סת╔ÿ ♪צסט ֻ –╒ײצ╘ ≈♣תף♥   ‚Νװ╔Âø ▬♥ײºŉ ¡▬♥װ

█♥╘ ╖ײח ≈ċ╟סת .6 › ╥fiĒ ≈♣☺סֿ» ≈♣☺╔ ‚ ֽ רװ ג╘ ≈♣ ׁ ≈♣תװס″ײ╘ ‚ċ●ס″╔ ¡Ĳק ֻ –╒ײצ╘ ≈♣תף♥ ▐ֿ ֿ« ≈♣צΞ–╔╚ֿν╘ ≈╫ס▲ ν▀‚ ײח▬╔
.ÿ╔סת╟ċ≈ ≈־′ وقد ساعدھا كثیراً حضور الرئیس الجدید في الدورة الخامسة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة   ▬♥□ ╚װהײז 

 اجتماع بوصفھ والدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف العامل)، COP 25األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیُّر المناخ (
والدورة الثانیة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق )، CMP 15كیوتو ( بروتوكول في األطراف
. ولوال حضور الرئیس الجدید ومساعدة 2019التي ُعقدت في مدرید بإسبانیا في دیسمبر/كانون األول ) CMA 2باریس (

  یتھا عرض أعمال الصندوق بھذا القدر من الوضوح.السكرتاریة، ما استطاعت رئیسة المجلس المنتھیة وال

7. ֻ ׁ –╒ײצ╘ ☼╔♣ ▐ײ╘ ≈♣צװ╘  √‡ ‚ċ●ס″╔ ≈♣תװס″ײ╘ ≈♣תף♥ « ≈♣ת╔ ֽ ″▀ ηפ♀ײ╚ » ֽ .Ĳף╔╢╔ ♀◙ ֻ ○♥╖ » ╔▬‚ֿ ›  ♪ק ‚ ֽ רװ ♣≈  ▫   ≈♣ס

ֽ ▫ ≈♣סװ☺ײ־ ☼ײ ֿ‚ÿ 100 ╢ט≈♣ ›  ‚╚♥♀□ ♪ק ‚ ֽ רװ ♣≈ » ≈ֽ″▲╚ ÿֿ  ‚בװײ╘ ╢νט♪╘ 11 ♪ח ċ‚Œ fiĒ╥ fl╔▬ 2019– ♪♥ײט‡  90 ╖װפט Ε╔♣סנ
▫  Εת╔  ♪ץס♥☺╘Μ‚  º☼♥ײתײ╘ ו  ◙ ♣œ  ŉײ♀♥╚   Â≈ֽ″▲╚  ÿֿ ً   السوید  حكومة  وقدَّمت  .╖ט♣װֽ≈  ╢νט♪╘  ♪ח  ♪ֿ»  Ε  fi‚ā╔♣סנ  متعدد  بالتبرع  تعھد  أول  أیضا

 بتقدیم  مرة  ألول  الكندیة  كیبیك  إقلیم  حكومة  تعھدت  الوطني،  دون  المستوى  وعلى  ؛2022-2019  الفترة  خالل  للصندوق  السنوات
   .الصندوق في المساھمة في البلجیكیة وبروكسل وفالندرز والون أقالیم حكومات إلى بذلك لتنضم للصندوق تمویل

مایكوت الذي وافتھ المنیة العام  أخیراً، أشارت رئیسة المجلس المنتھیة والیتھا إلى وفاة عضو المجلس السید شیبیت .8
 الماضي، ووقف المجلس في صمت تخلیداً لذكراه.

ֻ ‹ ▓♠℅ ƒ 2♂מש ∙ ֻ ◦▓ר╒‹ ╝ ƒ:  ونائبھ المجلس رئیس مھام نقل 

9. »ֿ ׁ –╒ײצ╘ œڽ ׁ  ¡‡ ‚ċ●ס″╔ ≈♣תװס″ײ╘ ≈♣תף♥ ▫  ≈♣תף♥ ◙  ŉ▬╔סת╟≈ ■Ε≈ֿ ֽ  ‚≈♣עĒ╜ײח ≈♣ ☼ ֹ ֹ ≈Ĳסץ ╒╔Ĳ ׁ  ‚ċ●סºŉ ≈♣תװס″ײ╘ ≈♣ֿ╒ײ

ֽ   ‚′ט ׁ   ╟ֽ●ֽ≈Â   –╒ײצ╔Ξֿ◙¡(º   Â♀ײ╔  ╖װחº(  ╟נΣΞֿ  √╖ײĒ  ≈♣צײ ֽ   ♣♥תף♥ “  ‚≈♣צײ ֿ‚♪╔‡  ♪╔╚ײ╔ ╖  )ºֽ Ξצט♣≈  € ≈ֿ ב ā≈   ╘╟–ֽ ▫   ≈♣ת ◙   η◙ֿת♣≈  fi‚ā≈  (

 Â╔נ╒╔Ĳ ׁ   .االجتماع إدارة تولي إلى الجدید الرئیس والیتھا المنتھیة المجلس رئیسة ودعت .♣♥ֿ╒ײ
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10. ֹ ╢–  ׁ ֽ  ≈♣ֿ╒ײ ש╔ø  ≈♣ףֽ● ▬ā╔Ε  ø╔ש ▬ā≈‚  ײחΝ‚╔ז  ≈♣תװ′ֿ ν▀‚  □♥▬  ק╔–ڽס″ז♪  ▫ ֿ∆  .≈ċ╟סת╔ÿ  ′־≈  ◙  ♣♀ײ╔ĳֿ●ֽ♀╚  «Œ  ▬ח  ‚¡▬

▫ ≈♣צ╔╖ċ‚ fiĒ╥ fl╔▲♣≈ η●ס″╔ ≈♣תװס″ײ╘ ≈♣ֿ╒ײצ╘ ◙‚ » ‚–» ≈ā╥ײֿ» ≈ċ╟סת╔▬╔ ֽ ֿ ‚≈♣▲קΞֿח ≈♣ץ╔♪צ╘  ♣♥ € ♣תָ╚ת ≈ֿ ב ā≈  ▫   ≈ā♪ז ≈╚☺╔☼ײ╘  ◙
«ֽ ב╔–Ξ╘ ≈♣תספ ĉ≈ ‡┤קΕ ֿ Ĺײ○╚ ºÕ╔תװ♣≈ «–‚ ֽ ֿ ▬קֿ» ≈♣ץ╔♪צ╘ ‚≈♣ € ♣תָ╚ת ≈ֿ ב ā≈ Σ♪╔▲♣≈ ŉ☺█ט╖ ÿ╔סת╟≈ € ≈ֿ ב ā≈ ▫ ◙ fiטڽט╚‚ֿ ╖ 

ºײט╚ט♠ «–‚ ֽ ֿ ≈♣ע╔Ĳײ╘ ‚≈♣ € ♣תָ╚ת ≈ֿ ב ā≈ Σ♪╔▲♣≈ ŉ☺█ט╖ ÿ╔סת╟≈ € ≈ֿ ב ā≈ ▫ ◙ ‹ ╔☺╚≈ ׁ Ξ–╔Ε. ╔ת♠ ∆ֿ ▫ ¡♪♥ŉ ▬ח ¡▬  ≈▬סת╔Œ  ●סז ¡‡ ◙

ֽ «  ≈♣♀ט≈▬ ≈‚Œā≈‚ ╘♪—Ē♣≈  ח 6-4‚ 6-2 ≈♣נװֽ●ח ♣סװ☺ײ־♪ ‹ ╔☺╚≈ ׁ Ξ–╔Ε ╘♀◙≈ײ″╔ ‚≈♣תט♥▬  Â╔נΞֿ☼ ח♪ ֹ Ĳ╔╟ € ≈ֿ ב ā≈ ╔″♥ת╘ ‚╚☺▲ײ′  Εתצ╔

›   ♪ח  ◙װײ╘ ‚ ֽ רװ ו  ▬ח  ‚╫ײװס╞  .≈♣ ♣œ  ø╔קĲ√  ╘ז  ¿♣ײ▬Œ  ▫ רΣ  ≈♣תצסֽ≈♪╘  ♣♥סװתײ╘  ♪╔♣ ›   ╫ײפ ‚ ֽ רװ ♣≈  º╔″תט╟נΕ  ╔ט  ڽת′  fi╔ײ╘   ♪■  ≈♣פ♣¿  
ֿ‚╚טڽטfi ▬ח ≈♣תװנע♀╘ ≈♣װהײ☺╘ ≈♣סװתײ╘ ╖ ºצנ╘ ▬♥□ ڽײט╚טĲ ╘Ξרײ♥╘  ♪ח ♪ןט  التنمیة آلیة مع تجربتھ الصندوق یطبِّق أن ویمكن .≈♣פ
 . لإلیرادات جدیداً  مصدراً  تمثل أن یمكن التي الجدیدة اآللیة على النظیفة

11. fi╔☼ ׁ ֽ ≈♣ֿ╒ײ ש╔Â  ≈♣ףֽ● Ζ¡ ŉĲ√  ‡טνח ╫ײ♪ ֽ ֽ ╚▲נן╘ ≈♣ת☺ײ Ξ׀ «  ≈♣סתטΕ «Œ╔Ξ— Π♀╫ ΣΞ○ײ╘ ≈♣ת╔♣ײ╘ ≈♣תט≈–Œ ♪ח ≈♣ת ╔▬‚ֿ   ♣♥תק

▫ ›  Ζתט♣″╔ ≈♣ס ‚ ֽ רװ ♣≈ ▫ ◙ Σڽ ֽ ♥╖ έ « Ē♪ –ċ‚Œ●ײח 10 ╢╔♣ײ╔Â  ●נ♥▼ ‚≈♣־ ╔▬‚ֿ ▫ ♣♥תק ◙ ֽ ֽ ≈♣נ♥   ≈♣צ♀Π  ′־≈ —Œ╔Ξ» ¡‡ ‚–◄ז .≈♣ט≈╢

ֹ ג♥ ֿ≈–≈Â   ╫ײס ºׁ  ♪ח  ☼ ו  ≈♣♀ײ╔fl  ◙┼‡   ≈♣תף♥ ֽ  ╖־♣ ֽ  ╫ײצ╔▬ ‘  ≈♣נ♥ֽ≈‡  ♪ח   ≈♣▲ֽ● ▐ײח  ‚≈ā▀ץ╔ ěֿ ֿ  ≈♣ת▲ ג ◦╜╔–  ♪ט≈╟″╘   ▬♥□   ♣♥ץ   ≈♣צ♥נײ╘   ≈
ֿ Ĺס○ײ♣ Õ╔أدوات  استخدام عبر األجل متوسطة الصندوق إستراتیجیة تنفیذ أكبر بدرجة وسیعزز كبیراً  إنجازاً  سیمثل أنھ كما .≈♣תװ 
 .والمشاركة والتعلُّم واالبتكار العمل وھي اإلستراتیجیة ھذه علیھا تقوم التي الركائز خالل من جدیدة تكیُّف

ً   المھم  من  سیكون  إنھ   الجدید  الرئیس  قال  الختام،   في .12  ومتعددة  واإلقلیمیة  الوطنیة  التنفیذ  إدارة  ھیئات  مشاركة  تعزیز  أیضا
ع بسبب التي، والبرامج المشروعات استعراض لجنة بمھام یتعلق ما السیما المجلس،  لجان مختلف عمل  في  األطراف  تنوُّ

  والقرارات   للمشروعات  المجلس  فھم  لتحسین  إضافیة  توضیحات  إلى   األحیان  بعض  في  تحتاج  كانت  الفنیة،  وطبیعتھا  المشروعات
 .بشأنھا المتخذة الصلة ذات

 ֻ ◦▓ר╒‹: ƒ3♂מש ƒ › ∙ ֻ ╝ ℅♠▓ ♂∙ ∙ƒ fl♂ר╒♂װ╖  ֶ ץ ♂ƒ∙  « ◦╣Ċ☺װ╒ ƒ ╖פ□ ♂סש œ fi╒ŉ♥ Π☻♪  ╜♥ƒֽ═װ ∙ƒ♂מ  « ╒▓∙ ֽ ץ ‘ ƒ♂ר ƒֽ סש╖ ƒ╩ן■

 ∙♪╒═מװŉר╒

 :انتخب قد والثالثین الرابع اجتماعھ في المجلس أن الجدید الرئیس ذكر .13

ً ) أفریقیا تونس،( زمیرلي محمد السید    و المالیة؛ والشؤون األخالقیات لجنة لرئیس نائبا
ً للجنة استعراض بیترو (األرجنتین، األطراف غیر المدرجة في  دي السید لوكاس المرفق األول) رئیسا

 المشروعات والبرامج.

ً  الجدید الرئیس ذكر .14  :كذلك انتخب االجتماعین بین الفاصلة الفترة في المجلس أن أیضا

بیلجیشر (بلجیكا، األطراف المدرجة في المرفق األول) رئیسةً للجنة األخالقیات والشؤون  السیدة سیلفیان
   المالیة؛ و

أخرى) نائبةً لرئیس   وبلدان  الغربیة  أوروبا  بایشاولي (إسبانیا، مجموعة أكونیا-كاسترو  السیدة سوزانا
 لجنة استعراض المشروعات والبرامج.

 .الجدد ونائبیھما الرئیسین المجلس رئیس ھنأ .15

 ֻ ◦▓ר╒‹: ƒ4♂מש ƒ › ∙ ֻ ׂ ĉƒ╝ןר╒◊ ▓♠℅ ╝ ○ 
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  الجلسة   لعقد  تنفیذھا  الجاري  التحضیریة  األعمال  عرض  إلى  السكرتاریة  مدیر  المجلس  رئیس  دعا  االجتماع،  فض  قبل .16
ً  تقرر والتي االجتماع لھذا الثانیة   .بألمانیا بون في 2020 حزیران/یونیو 26-23 الفترة في عقدھا مبدئیا

17. ▫ ▫  ≈♣תװ╔☼ק╘  ◙ ֻ  ≈♣ס ♥╚  ºו ♣œ  קףײ■  ╚ז╚  ׁ ׁ  –╒ײ ֽ»  ≈ā♪ז  ≈╚☺╔☼ײ╘  ╫Ξ–╔╚ֿν╘  ♪■  ≈♣▲תĲ‚   □♥▬  Σ╔╒נŉ  ≈♣תף♥  ≈ĉב╔–Ξ╘  ≈♣תספ

ֿ Εק┤‡ Ĺײ○╚ Õ╔תװ♣≈ ּ פ « ♣נ ג╘ ♣ס▲ֽ●Σ ≈♣תס╔╢╘ ≈♣ץײ╔–≈ ›  ¡Ĳק ‚ ֽ רװ ♣≈ ▫ ◙ øפ╘ ▐ט╒╔╟ “ ‚ֿ Ϊ .‚≈♣תצסתֿ» ≈♣פ╔♣ײ╘ ڽט–‚Ĳ╔ ◙ײ Í╢ט♣‚ 

‡¡  ֽ «  ♪ט≈▬ײ «  ≈╟סת╔▬╔ ċ≈   άֿ╚☺╔☼ײ╘  ♣″־ĳ  ≈♣☺ֿ▬ײ╘  ≈♣″ײן╔ ֿ≈‡/●טĲײט  ♪ח  ╚┤╟ײ♥″╔  ╟ Ξ׀ ╢  □♣√  ֿ Νח/¡♠סטΞֿק╚  fi‚ā≈  fl╔▲♥♣  ▫   ‚╚┤╟ײΣ   ≈♣פ╔♣
» ֿ ≈╟סת╔▬╔ € ♪ָ╚ת ≈ֿ ב ā≈ □ס╢ fl╔▲♣≈ ▫ ֿ .≈♣ס╔♣ ֿ‚–» √♣□ ‚¡Í▀Èײ ▐ ֿ ▫ ≈♣װה █♥╘ ڽײ☺ײ╘ ◙ ׁ ♪ט≈ גײ■ ♣פײח ♣▲ת♥ŉ ≈♣תף♥ ֽ Ζצס ♀▬ 

ŉ▬╔סת╟≈  ▫ ֿ ΕקΣν ≈♣ס╔♣ ֽ .♪נ╔▀ « ♪ח ≈ċ╫ס☺╔Œ» ╚סז ‚☼ ▐ײ╘ ≈♣סڼװט♣ט╟ײ╔ ≈ֿ ֿ ΕקΣν ≈♣פֽ●ע╘ ≈ċ◙ס ▫. ¡♠נ ◙‚ øט▐ ֿ ֽ  ╚○ײײ  ♪ט≈▬ײ

» «  ≈╟סת╔▬╔ ֻ  √œ≈  ▬ת╔  ≈♣סצ╔¬fi  ╚ז  ≈♣☺ֿ▬ײ╘º  ≈♣″ײן╔ Ĳ╔ڽ  ֽ ׁ  ċ╟סת╔ÿ  ≈♣תנֽ╒ײ╘  ≈♣תט≈▬ײ ▫  ≈♣תף♥ ֿ≈‡/●טĲײט  ◙ Ξ׀ ╢  ċ  fi≈׀  وینبغي  .♪װ╔╫נ╘  ╚
  بین الفاصلة الفترة في المؤقت العمل وجدول االجتماع ذلك أعمال  جدول وضع على  السكرتاریة مع المجلس رئیس یعمل أن

 .ملحة قضایا أي سیتناول والذي االجتماعین

المناخ   تغیُّر  بشأن  اإلطاریة  المتحدة  األمم  السكرتاریة إن األخیرة ستعمل مع الھیئات األخرى التفاقیةقال مدیر   .18
للتعلُّم من خبراتھا في عقد االجتماعات االفتراضیة وستبحث عن طرق الستخدام التكنولوجیات الحدیثة لعقد اجتماعات إضافیة  

 ھوادة. عن بُعد إذا استمر تفشي جائحة فیروس كورونا دون

19. fi╔☼ ׁ ׁ –╒ײ ג╘  ╚סט≈◙η ¡‡  ≈♣ת″ז ♪ח √ŉĲ ≈♣תף♥ ›  ¡Ĳק ‚ ֽ רװ ג╘ ♪■ ≈♣ « ¡Ĳק άֿ  ≈♣☺ֿ▬ײ╘ ≈♣″ײן╔ ╥ā≈ ĳײ╘ ♣″־☼╔☺╚ċ≈ .  
 األخرى القرارات تأجیل یمكن فیما المالیة، السنة نھایة قبل بشأنھا قرارات اتخاذ یتعیَّن التي الملحة بالبنود قائمة وضع واقتُِرح

ً  األقل  .الحق لوقت  إلحاحا

20. ■♪  ºו ♣œ   –╔▀¡   ֽ ╢¡   ø╔ש ▬ā≈   □♣√  ŉĲ¡   ז◄–  «–‚ֿ ׀  ▐ ֿڽײ ╚  ׁ ‹  ≈♣▲תΣ  ▬♥□  ≈♣תף♥ Ĺֿ «   ◙┼‡   ▬╔╟Ε  ºΣקΣν  ‚≈♣ספ  ≈ċ╟סת╔▬╔

▐ײ╘ ≈ֿ ֻ  ≈ċ◙ס «  ▬ח  ╖ֽ●ÂĒ   ♣ײצ ֽ  .≈♣תנ╔▀ֿ»  ≈ċ╟סת╔▬╔ ֿ  ≈♣ת″ז  ♪ח  ڽ╔‡  ◙♀ גנŉ♀ÍÎ  ♪╔  √♣□  ≈♣װה ╚  η●Œ╔רװ άֿ   ≈♣תת╔╜♥╘  ≈♣ ╥ā≈  □♣Μ‚  ╔♪   ≈œ√  

ֻ Ĳ╔♠ flֽ « ╚צסץ ▐ײ╘ ≈ċ╟סת╔▬╔ ≈ֿ ׁ  √☼ֽ≈fl  ‚☼נċ≈.  Σ◙ס «º ′־ĳ  ≈╫סץֽ≈fl ▬♥□  ≈♣תף♥ « ♪■ ≈♣סק╔‚– ≈ā‚♣□  ♪ח ڽ╔‡ ≈ċ╟סת╔▬╔  ≈♣″ײן╔
 άֿ ╥ā≈   Â╘█ ╔╥  ‡¡‚  Σע♪  ĳ־′  » ֿ  ¡‡  Ζתνח  ≈ċ╟סת╔▬╔ ╜ָ╚   Â╔נ♥╫  □♥▬  «Œט╟  Σת▬   ‹ ‚ ֽ רװ  االفتراضیة  االجتماعات  تكون  أال  وینبغي  .≈♣
 ً  .فعال بشكل فیھا للمشاركة الالزمة  الموارد إلى النامیة  البلدان افتقار مع خاصةً  المستقبل، في المجلس الجتماعات نموذجا

ֿ ≈♣צŉĲ√ ╘Ξ–╔╚ֿν ╫ײסק╔‚– ♪■ ╫Ξ–╔╚ֿν╘ ≈╚☺╔☼ײ╘ .21 ●ֽ♪ fi╔☼ ז♪ā≈ «ֽ ֿ Εק┤‡ ≈ĉב╔–Ξ╘ ≈♣תספ Ĺײ○╚ .Õ╔תװ♣≈   ╘Ξ¬ֿ ♣≈ fi≈׀ ╚ ċ‚

 ▫ ◙ ÿ╔סת╟≈ ֽ ′־≈ ▐נ╔╖ײ╘ Εק┤‡ √♪Ĳ╔νײ╘ ▬♀  ֽ ֿ ♪ט≈▬ײ ▫ ╚○ײײ ֽ ♪╔ √œ≈ ڽ╔‡ ●װנ○ ֿ≈‡Μ‚ º‡ ڽ╔‡ ♪ח ≈♣צ╔╖ŉĲ≈‚ā η ╚פֽ● Ξ׀ ●טĲײט/╢

.ÿ╔סת╟ċ≈   Σנ☼ Σג╘ ≈♣▲ת ╥‚ ╘Ĳ—≈תט♣≈ Σע♪ ╘♥╟╔▲♣≈ Œט‡ ♪ח ≈♣ת″ז ≈♣תט≈◙♀╘ ▬♥□ ≈♣נװטνײ╫ ŉĲ┼◙ ºÿ╔סת╟ċ≈ ֽ ֿ ♪ט≈▬ײ ׀fl ╚○ײײ ‚œΜ≈ ♣ז ●♥
ֿ ◙ Ζ╔″Ĳ╘ ≈♣צװ╘ ≈♣ת╔♣ײ╘ ≈♣פ╔♣ײ╘. ֹ ¡‡ ╚װה ֿ ≈♣צŉĲ¡ ╘Ξ–╔╚ֿν  ♣ڼח ≈♣תט≈—Ζ ╘Ĳף ●ֽ♪ ֿ ָ‚‡ ≈♣ת╔♣ײ╘œ‚ ºڽ « ‚≈♣ק ײ″╔ ¡‚Âċ ♣ףװ╘ ≈Ē╥ā☼ײ╔

ו. ♣œ ‡┤קΕ ╔″נ╒╔Ĳ‚ ╘ח ¡‡ ●סק╔‚– ♪■ –╒ײצ╘ ≈♣♥ףװνתΖ  ╞♪≈ֿ « ‚≈♣נ ╔▬‚ֿ ’ ≈♣תק ≈ֿ ׁ ♣ףװ╘ ≈╫ס▲ ש╔ ♪■ –╒ײ Ζ¡ ֿ ‚╫ײסק╔‚– ≈♣תֽ●

’ ֿ █♥╘ ╖ײח ≈ċ╟סת╔▬ײח Ĳā″╔ ♪ח ≈♣ת☺ס ▫ ≈♣☺סֿ» ≈♣☺╔ ◙ ’ ≈ֿ ◦‡   ‚Ĳ╔╒נסΕ ŉק┤‡ ▬ת♥ײ╘ ≈ċ╫ס▲ ▫º ♣ڼװ″╔ ≈ ֽ ≈ċ╟סת╔ÿ ≈♣פ╔♣ ▲Ε ¡ֽ ¡‡ ╚נ

. ֿ ●ֽ♀╚ ∆ֿ ☼¡ □♥▬ ‡≈ֿ Ξ׀ ▫ Ζ╔″Ĳ╘ ●טĲײט/╢ ◙ ¡ֽ ووافق المدیر على اقتراح وضع جدول أعمال للبنود العاجلة التي ال تتطلب  ╫סנ
ֻ  صدور قرارات رسمیة من المجلس، وقال إن السكرتاریة تبذل بالفعل ما في وسعھا إلعادة تنظیم عملھا. ֽ ¡È♣○ײ א ‚☼ ▲Ε

« ‚ŒΜ≈–» ≈♣ת▲ֿ◙╘. ċ╔ר ╚ċ≈ ז▬Œ ╘ג ◦‡ ▬♥□ ¡Ĳק ≈ ╘Ξ–╔╚ֿν׀ ≈♣צ ÍÎֿڽ ╚‚ ºΣת▲♣≈ » ╔♀♥╢‚ ֿ ג╘º ♪עΣ ≈♣צ☺  ≈Ĳāק
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في تمام  2020أبریل/نیسان  2االجتماع في  اختتام الرئیس أعلن المجاملة، لعبارات المعتاد التبادل عقب .22
 عصراً.   3:50الساعة 

ֻ ‹ ▓♠℅ ƒ 5♂מש ∙ ֻ ◦▓ר╒‹ ╝ ƒ: التقریر اعتماد 

 الخامس  االجتماع  من  األولى  الجلسة  أعقاب  في  االجتماعین  بین  الفاصلة  الفترة  في  الحالي  التقریر  ھذا  المجلس  اعتمد .23
 .والثالثین
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γ ‹ ƒ♂רֽ○ ∙ ◦ ƒ 

□○ fl∙ ֽ   ƒ♂ע╒█

ו ∙ƒ♂נĊ╚װ  ֿ ו ĉƒ╝ןר╒◊ ƒ♂ף╒♥ ♥ ℅♂∙ ◦ ƒ ╖פ   ƒ♂ס♠

Ξ ěןڻװ♂ƒ € ∙ ֻ ֿ ¬œƒÕ∆ ▀ש  ♂רס♠
 

 األعضاء
 المصلحة صاحبة المجموعة البلد االسم 

 أفریقیا المجلس رئیس بنن، جبریل السید إبیال
 أفریقیا غانا دامتي السیدة بیشنس

 الھادئ والمحیط آسیا السعودیة العربیة المملكة توفیق البراء السید
 الھادئ والمحیط آسیا كوریا جمھوریة لي ھون جونغ السید

 الشرقیة  أوروبا مولدوفا دروتا أال السیدة
 الكاریبي والبحر الالتینیة أمریكا المكسیك شافیز كاسو السیدة مارغریتا

 الكاریبي والبحر الالتینیة أمریكا الدومینیكیة الجمھوریة فیناس فیكتور السید

 أخرى وبلدان الغربیة أوروبا مجموعة ألمانیا كیلر كلودیا السیدة

 أخرى  وبلدان الغربیة أوروبا مجموعة إیطالیا كوغو إلیونورا السیدة
 نمواً  البلدان أقل السنغال نیانغ إیدي السید

 األول المرفق  في المدرجة األطراف بلجیكا بیلجیشر السیدة سیلفیان

 برومان ماتیاس السید
 رئیس نائب السوید،
 المجلس

 األول المرفق  في المدرجة األطراف

 األول المرفق في المدرجة غیر األطراف باكستان مالك  وقاص علي السید
 األول المرفق في المدرجة غیر األطراف األرجنتین بیترو دي لوكاس السید

 
 المناوبون األعضاء

 المصلحة صاحبة المجموعة البلد االسم 

 سارفستاني هللا نعمة شھیدا السیدة
 إیران جمھوریة
 اإلسالمیة

 الھادئ والمحیط آسیا

 الھادئ والمحیط آسیا ملدیف وحید أحمد السید
 الشرقیة  أوروبا أرمینیا زاكاریان -تیر أرام السید

 الكاریبي والبحر الالتینیة أمریكا كوبا كولومبي غونزالیز یادیرا السیدة
 الكاریبي والبحر الالتینیة أمریكا أوروغواي  كاسبرزیك ماریانا السیدة

 أخرى  وبلدان الغربیة أوروبا مجموعة إسبانیا بایشاولي أكونیا-كاسترو سوزانا السیدة

 النامیة الصغیرة الجزریة الدول غرینادا فیلیب إلرین بول السید
 نمواً  البلدان أقل بوتان تاشي تشیرینغ السید
 األول المرفق  في المدرجة األطراف فرنسا مارتن أنطوان مارك السید

 األول المرفق  في المدرجة األطراف سویسرا سوتر أنطونیا السیدة
 األول المرفق في المدرجة غیر األطراف المغرب  موسى أم نعیمة السیدة
 األول المرفق في المدرجة غیر األطراف مالوي نجیوا إیفانز السید
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γ  ƒ♂נ╒♪□ ƒ♂ר♠ע

  من األولى الجلسة أعمال جدول
 التكیُّف صندوق إدارة لمجلس والثالثین الخامس االجتماع

 

1. .ÿ╔סת╟ċ≈ Ã╔סס◙≈ 

2. .ŉנ╒╔Ĳ‚ ׁ ׁ ≈♣תף♥  fl╔″♪ Σ♀Ĳ –╒ײ

ֿ≈♪╞ ‚Ĳ╔╒נײ″ת╔. .3 « ‚≈♣נ ╔▬‚ֿ ’ ≈♣תק ≈ֿ ָ‚‡ ≈♣ת╔♣ײ╘ ‚♣ףװ╘ ≈╫ס▲ « ‚≈♣ק ▫ ♣ףװ╘ ≈Ē╥ā☼ײ╔  fl╔″♪ Σ♀Ĳ –╒ײצ

4. .ÿ╔סת╟ċ≈ א ◙ 

5. . ֿ Ξֿ♀ס♣≈ Œ╔סת▬≈ 
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	6. استعرضت رئيسة المجلس المنتهية ولايتها أنشطة الصندوق خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين وشكرت السكرتارية على تنظيم هذا الاجتماع. وقد ساعدها كثيراً حضور الرئيس الجديد في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغ...
	7. قالت رئيسة المجلس المنتهية ولايتها إن السنة الماضية شهدت تحقيق نجاحات. فقد بلغت مشروعات الصندوق التي قيد التنفيذ حوالي 100 مشروع وتلقى الصندوق تعهدات بالتبرع بنحو 90 مليون دولار خلال عام 2019 من 11 حكومة وطنية وإقليمية مختلفة، بما في ذلك تلقيه تعهد...
	8. أخيراً، أشارت رئيسة المجلس المنتهية ولايتها إلى وفاة عضو المجلس السيد شيبيت مايكوت الذي وافته المنية العام الماضي، ووقف المجلس في صمت تخليداً لذكراه.
	البند 2 على جدول الأعمال:  نقل مهام رئيس المجلس ونائبه

	9. ذكرت رئيسة المجلس المنتهية ولايتها أن المجلس في اجتماعه الرابع والثلاثين قد انتخب نائب الرئيس المنتهية ولايته، وهو السيد إبيلا جبريل (بنن، أفريقيا)، رئيساً جديداً للمجلس والسيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) نائباً للرئيس. ...
	10. رحب الرئيس الجديد بالأعضاء والأعضاء المناوبين وشكرهم على مشاركتهم في هذا الاجتماع. وأعرب عن تقديره لقيادة الرئيسة المنتهية ولايتها خلال العام السابق وفي الاجتماعات الأخيرة للدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بش...
	11. قال الرئيس الجديد أيضاً إنه سيكون من المفيد تعبئة المزيد من الموارد المالية بغية زيادة سقف التمويل للمشروعات التي يمولها الصندوق في كل بلد والذي يبلغ حالياً 10 ملايين دولار للمشروعات في البلد الواحد. ورغم أن زيادة هذا السقف سيتطلب قراراً من المجلس...
	12. في الختام، قال الرئيس الجديد إنه سيكون من المهم أيضاً تعزيز مشاركة هيئات إدارة التنفيذ الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف في عمل مختلف لجان المجلس، لاسيما ما يتعلق بمهام لجنة استعراض المشروعات والبرامج التي، بسبب تنوُّع المشروعات وطبيعتها الفنية، ...
	13. ذكر الرئيس الجديد أن المجلس في اجتماعه الرابع والثلاثين قد انتخب:
	السيد محمد زميرلي (تونس، أفريقيا) نائباً لرئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛ و
	السيد لوكاس دي بيترو (الأرجنتين، الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول) رئيساً للجنة استعراض المشروعات والبرامج.
	السيدة سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) رئيسةً للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛ و
	السيدة سوزانا كاسترو-أكونيا بايشاولي (إسبانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى) نائبةً لرئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج.
	15. هنأ رئيس المجلس الرئيسين ونائبيهما الجدد.
	16. قبل فض الاجتماع، دعا رئيس المجلس مدير السكرتارية إلى عرض الأعمال التحضيرية الجاري تنفيذها لعقد الجلسة الثانية لهذا الاجتماع والتي تقرر مبدئياً عقدها في الفترة 23-26 يونيو/حزيران 2020 في بون بألمانيا.
	17. في المناقشة التي تلت ذلك، تم تشجيع رئيس المجلس ونائبه على العمل مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لبحث الخيارات المتاحة لتعديل أنشطة الصندوق في ضوء جائحة فيروس كورونا الحالية والمستمرة. ولوحِظ أن مواعيد اجتماعات الهيئات...
	18. قال مدير السكرتارية إن الأخيرة ستعمل مع الهيئات الأخرى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ للتعلُّم من خبراتها في عقد الاجتماعات الافتراضية وستبحث عن طرق لاستخدام التكنولوجيات الحديثة لعقد اجتماعات إضافية عن بُعد إذا استمر تفشي جائح...
	19. قال رئيس المجلس إنه من المهم أن تتوافق أنشطة الصندوق مع أنشطة الهيئات الفرعية الأخرى لهذه الاتفاقية. واقتُرِح وضع قائمة بالبنود الملحة التي يتعيَّن اتخاذ قرارات بشأنها قبل نهاية السنة المالية، فيما يمكن تأجيل القرارات الأخرى الأقل إلحاحاً لوقت لاحق.
	20. مع ذلك، أشار أحد الأعضاء إلى أنه رغم ضرورة تركيز المجلس على العمل والتحرُّك بشكل عاجل، فإن الاجتماعات الافتراضية ليست بديلاً عن الاجتماعات المباشرة. فقد كان من المهم النظر إلى ما تطبِّقه الصناديق المماثلة الأخرى وإلى ما إذا كانت تستخدم الاجتماعات ...
	21. قال مدير السكرتارية إنه سيتشاور مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ. ولا تزال الرؤية ضبابية بشأن إمكانية عقد اجتماع في يونيو/حزيران، وإن كان من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان ينبغي تغيير مواعيد هذا الاجتماع. وإذا لم يلزم ...
	22. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في 2 أبريل/نيسان 2020 في تمام الساعة 3:50 عصراً.
	البند 5 على جدول الأعمال: اعتماد التقرير
	23. اعتمد المجلس هذا التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب الجلسة الأولى من الاجتماع الخامس والثلاثين.
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