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 2021یونیو/حزیران  2 
  مجلس إدارة صندوق التكیُّف 
 االجتماع السادس والثالثون

 2021أبریل/نیسان  8 – 6ألمانیا (عبر شبكة اإلنترنت)  -بون 
 
 

  تقریر االجتماع السادس والثالثین 

  لمجلس إدارة صندوق التكیُّف

 مقدمة 

ونظرا لجائحة فیروس   . 2021أبریل/نیسان    8ــ    6االجتماع السادس والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیف (المجلس) في  ُعقد   .1
وقد ُعقد بعد أسبوعین من االجتماعات   ) التي ال تزال مستمرة، ُعقد االجتماع عبر شبكة اإلنترنت.19-كورونا المستجد (كوفید

شروعات والبرامج ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة التابعتین للمجلس، وكالھما عقد  السابعة والعشرین للجنة استعراض الم
 أیضا عبر شبكة اإلنترنت. 

 . بُثت فعالیات ھذا االجتماع مباشرةً عبر موقع صندوق التكیف (الصندوق) على شبكة اإلنترنت .2

ناوبین الذین شاركوا في االجتماع، ویمكن االطالع  یضم المرفق األول بھذا التقریر قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء الم .3
الوثیقة  في  للصندوق  اإللكتروني  الموقع  على  االجتماع  حضروا  الذین  المعتمدین  المراقبین  بأسماء  قائمة    على 

)AFB/B.36/Inf.3( . 

 افتتاح االجتماع  :1بند جدول األعمال رقم 

مساء بتوقیت وسط أوروبا    2.20(بنن، أفریقیا) ھذا االجتماع في الساعة    جبریل رئیُس المجلس المنتھیة والیتھ السید/ إیبال    افتتح .4
 . 2021أبریل/نیسان  6من یوم 

 نقل مھام رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس  :2بند جدول األعمال رقم 

ب السید ماتیاس برومان  أشار الرئیس المنتھیة والیتھ إلى أن المجلس، في الجلسة الثانیة من اجتماعھ الخامس والثالثین، انتخ .5
ــ منطقة آسیا   السعودیة  العربیة  توفیق (المملكة  البراء  للمجلس والسید  المرفق األول) رئیسا  المدرجة في  (السوید، األطراف 

ب  ثم سلم رئاسة المجلس إلى الرئیس ونائ  والمحیط الھادئ) نائبا للرئیس لفترة تولیھ منصبھ ابتداء من االجتماع السادس والثالثین.
 الرئیس الجدیدین. 
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 المسائل التنظیمیة  :3بند جدول األعمال رقم 

 (أ) اعتماد جدول األعمال 

  بوصفھ جدول األعمال ملحق بھذا التقریر  و  ).AFB/B.36/1اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثیقة رقم ( .6
 المرفق الثاني. 

 (ب) تنظیم العمل 

)  AFB/B.36/2الجدول الزمني المؤقت الوارد في جدول األعمال التفصیلي المؤقت المشروح (اعتمد المجلس تنظیم العمل في   .7
 . 4قبل البند رقم  5بعد تعدیلھ شفاھة من جانب الرئیس للنظر في بند جدول األعمال رقم 

بتقریر ھیئة االعتماد ینبغي طلب الرئیس اإلعالن عن أي تضارب في المصالح، مشیرا إلى أن تضارب في المصالح فیما یتعلق   .8
  أال یعلن عنھ إال في جلسة مغلقة، إن وجدت، في إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال. 

قدم مدیر سكرتاریة المجلس توضیحا بشأن موعد اإلعالن عن تضارب المصالح، موضحا عدم وجود قاعدة محددة للمجلس في   .9
 العضو المناوب عن تضارب المصالح عندما یتعلق مشروع ما مقترح ببلده.  ھذا الشأن، لكن جرت العادة أن یعلن العضو أو 

 أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون التالیة أسماؤھم عن وجود تضارب في المصالح لدیھم:  .10

 السیدة/ بیشنس دامتي (غانا، أفریقیا)؛

 السیدة شھیدا نعمة هللا سارفستاني (إیران، آسیا والمحیط الھادئ)؛ 

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

 السید نیلیش براكاش (فیجي، الدول الجزریة الصغیرة النامیة)؛

 نمواً)؛  األقل  السید إیدي نیانغ (السنغال، البلدان

 السید/ تشیرنغ تاشي (بوتان، البلدان األقل نمواً) 

 والیتھ تقریر عن أنشطة رئیس المجلس المنتھیة   :4بند جدول األعمال رقم 

بین   .11 الفاصلة  الفترة  نیابة عن مجلس اإلدارة خالل  بھا  القیام  تم  التي  المنتھیة والیتھ عرضا موجزاً عن األنشطة  الرئیس  قدم 
  ) .AFB/B.36/Inf.5االجتماعین، بدعم من السكرتاریة، والمذكورة بشكل أكثر تفصیالً في الوثیقة (

 ھ. بالتقریر الخاص بأنشطة رئیس أحاط المجلس علما .12

 حوار مع السید كارلوس مانویل رودریغز، المسؤول التنفیذي األول/ رئیس لصندوق البیئة العالمیة  :5بند جدول األعمال رقم 

البیئة العالمیة، السید كارلوس مانویل    ألقى .13 التنفیذي األول/ رئیس لصندوق  وقال إن   ، كلمة أمام المجلس.رودریغزالمسؤول 
الھدف العام للدورة الثامنة لتجدید موارد صندوق البیئة العالمیة ھو التعافي األخضر واألزرق النظیف من جائحة كورونا على  

ولم تكن الدورة الثامنة لتجدید موارد صندوق   جھة الصدمات ویحدث التحوالت المرجوة. نحو یحقق القدرة على الصمود في موا
ومن خالل التعلم من االستثمارات   البیئة العالمیة موجودة بمعزل عن دورتي التجدید السادسة والسابعة بل جاءت مكملة لھما. 

عالمیة على نحو أبعد من مجرد النظر في المشكالت بل العمل  السابقة في مجاالت التركیز، والبرامج التي تناولھا صندوق البیئة ال
على معالجة أسبابھا الجذریة، یمكن لصندوق البیئة العالمیة أن یعمل على إحداث التغیرات المرجوة لتحقیق اإلنتاج األكثر استدامة  
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لتزامات التي قطعتھا األطراف في مختلف  وستدعم الدورة الثامنة لتجدید موارد صندوق البیئة العالمیة اال وإیجاد عالم مستدام.
ومن   االتفاقیات البیئیة متعددة األطراف، وستعتمد على االستثمارات التي تم القیام بھا في أثناء دورتي التجدید السادسة والسابعة. 

  ة رجو من خالل دورشأن ذلك أن یضع أساسا قویا للتغییر المنھجي حتى یتسنى توزیع االستثمارات الالزمة إلحداث التغییر الم
 التجدید التاسعة لموارد صندوق البیئة العالمیة. 

 رغم أن صندوق البیئة العالمیة ھو أكبر وأقدم صندوق بیئي، فإنھ لم یقم بتعبئة سوى النزر الیسیر من الموارد المالیة المطلوبة. .14
  رد من خالل النفقات العامة الوطنیة بینما % من الموا80% من ھذه الموارد العالمیة؛ وتمت تعبئة  1وھي تمثل سنویا أقل من  

المتبقیة ( الخاص. 20النسبة  القطاع  المؤسسات متعددة األطراف والثنائیة ومن  المجمعة من  المساھمات  تأتي من  وحتى   %) 
شود، من  یتسنى لصندوق البیئة العالمیة العمل على نحو أفضل في إطار محدودیة الموارد المتاحة، وتحقیق التغییر المنھجي المن 

ھذه   وأن  سیما  المختلفة،  الحكومیة  المؤسسات  مستوى  على  السیاسات  في  االتساق  من  مزید  لتحقیق  االستثمار  الضروري 
وفي حین أن الحكومات   المؤسسات تعمل على نحو فعال ولكن بصورة منعزلة عن بعضھا البعض بسبب الحواجز المؤسسیة. 

 ط الالزم لتنفیذھا یجري في نھایة المطاف في وزارات منفردة. قطعت على نفسھا التزامات دولیة، فإن التخطی 

من الضروري العمل على تحسین االتساق على مستوى السیاسات بین مختلف الھیئات والمؤسسات الحكومیة لزیادة الكفاءة في   .15
األنشطة التي تعمل على التخفیف  وقد تم القیام باستثمارات في أنشطة تزید من قابلیة التأثر بتغیر المناخ أكثر من   االستثمارات.

من آثار تغیر المناخ؛ كما أن االستثمارات في األنشطة المسببة إلزالة األشجار والغابات أكثر بكثیر من األنشطة التي تعمل على  
ق االتساق  ویعتبر صندوق البیئة العالمیة نفسھ من العوامل التي تساعد البلدان على تحقی   الحفاظ على الغابات والغطاء األخضر. 
مؤسساتھا، وال  ھي نتاج والمجتمعات  الحواجز المؤسسیة ومعالجة اإلخفاقات المؤسسیة. على مستوى السیاسات من خالل إزالة

ویتمثل  یمكن تحقیق االستدامة مع اإلبقاء على المؤسسات ذاتھا التي تسببت في وجود المشكالت التي یتم العمل على معالجتھا
وھناك تم دمج وزارة   حلول مبتكرة في دمج العدید من الوزارات كما حدث بنجاح في كوستاریكا.  أحد أسالیب الوصول إلى

الطاقة والمناجم ووزارة البیئة وإنشاء وزارة للموارد الطبیعیة جمعت بین الغابات والمتنزھات الوطنیة إلنشاء نظام قوي للمناطق  
الغابات.  التشجیر، مما ضاعف حجم  بلغت  وحقق المحمیة وإعادة  المتجددة  للطاقة  نسبة استخدام  %، وفي  100ت كوستاریكا 

حتى یتسنى تحقیق التقدم نحو االستدامة، یلزم إجراء تعدیالت رئیسیة في   أمثال.  3الوقت نفسھ زاد حجم النشاط االقتصادي إلى 
ة یمكنھ المساعدة في الحوارات  وقال السید/ رودریغز أن صندوق البیئة العالمی  األطر المؤسسیة، وتضطلع بلدان كثیرة بذلك.

 السیاسیة الالزمة لتطویر وتحسین األطر المؤسسیة بحیث تتوافق مع أھداف التنمیة المستدامة. 

وأضاف أن اآللیات متعددة األطراف محدودة القدرة    لتحقیق التغییر المنھجي، على األطراف تعبئة الموارد من جمیع المصادر.  .16
ولن یكون التكیف مع تغیر المناخ ممكنا بدون   المالیة في صورة منح لجمیع البلدان التي تحتاج إلى المعونات.على تقدیم المساندة  

ویمكن لصندوق البیئة    التي ال تتوفر بوجھ عام على مستوى البلد المعني. للغایةالحصول أیضا على بعض المعلومات األساسیة 
 وب ھو فھم حجم األموال التي تستثمرھا البلدان بالفعل باستخدام مواردھا المحلیة.والمطل  العالمیة أن یؤدي دورا في تحقیق ذلك.

ومن المفید الحصول على مزید من   الخسائر واألضرار البیئیة.  وتساھم بنود الموازنة الوطنیة الحالیة في التكیف، وتتحمل أیضا
في التكیف مع المناخ وعدد المؤسسات المعنیة المشاركة،  المعلومات عن ذلك لفھم حجم األموال التي تستثمرھا البلدان بالفعل  

 العامة والخاصة على السواء. 

استنادا إلى ھذه المعلومات، والخطط الوطنیة للتكیف، یمكن مواءمة االستثمارات بصورة متسقة باستعراض نفقات التكیف وبناء   .17
الدقة.  المالیة على وجھ  تحدید االحتیاجات  الحالي،    علیھ  الوقت  إلى أسفل وعلى  وفي  تنازلي من أعلى  یجري ذلك على نحو 

وقال السید/ رودریغز مع وجود معلومات أفضل یمكن لصندوق التكیف وصندوق البیئة العالمیة تقدیر االحتیاجات    مستوى عالمي.
ن أن تقوم بتعبئة الموارد  ویمكن للعدید من البلدا  المالیة على نحو أفضل والعمل على نحو أكثر استراتیجیة عند القیام باستثمارات.

 المحلیة الالزمة بنفسھا، وإن كانت أقل البلدان نموا ستظل بحاجة أیضا إلى تمویل استراتیجي. 

القیام بھا. .18 وأعطى   من األھمیة بمكان التركیز على الحلول الطبیعیة، فضال عن أنھا من أكثر االستثمارات فعالیة التي یمكن 
وخالفا لضرائب الكربون المفروضة في بلدان الشمال التي    ضریبة الكربون التي تطبقھا.   ــ   آنفا)  األمثلة من كوستاریكا (كما ذُكر 

تتجھ إلى فرض ضرائب على الوقود لزیادة كفاءة استخدام الوقود األحفوري واالنتقال إلى الطاقة المتجددة، فإن الضریبة التي  
عادة الغابات واألراضي  است لیون دوالر لمعالجة إخفاقات السوق وم  30فرضتھا كوستاریكا أدت إلى إنشاء صندوق مالي بقیمة  

 الطبیعیة ومساندة الخدمات البیئیة المعززة. 
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من الممكن زیادة التمویل من جمیع المصادر ودعم التعافي األزرق واألخضر بكفاءة، ولكن تحقیق ذلك یتطلب المزید من التكامل   .19
راف، یلزم زیادة التكامل بین االتفاقیات البیئیة متعددة األطراف، مع ضرورة  وعلى المستوى متعدد األط على عدة مستویات.

كما یجب أن یكون ھناك مزید من التكامل بین مختلف   وضع إطار بیئي واسع النطاق یعید تحدید أھداف االستدامة وتحدیاتھا. 
وصندوق التكیف، كما إنھما یتعاونان على نحو    وھناك رؤیة طویلة األجل مشتركة بین صندوق البیئة العالمیة الصنادیق البیئیة.

وعلى مستوى البلد المعني، من الضروري زیادة االتساق على مستوى السیاسات وزیادة   یحقق التكامل فیما یقوما بھ من أعمال. 
جندة التحول في استخدام  كفاءة استخدام الموارد المحلیة نظرا ألن صنادیق المناخ لن یكون لدیھا أبدا موارد كافیة لتمویل ومساندة أ

یركز الجھود على البلدان األقل نموا والدول الجزریة    فرید من نوعھ ومن الضروري وجود نظام مالي    الطاقة بصورة تامة. 
 الصغیرة النامیة. 

% من  80وتجدر اإلشارة إلى أن   أعرب الرئیس عن شكره للسید/ رودریغز على توضیح رؤیتھ بشأن صندوق البیئة العالمیة.  .20
%، وزاد حجم  100االستثمارات المطلوبة قد تم تمویلھا من الموارد المحلیة وأن كوستاریكا استخدمت الطاقة المتجددة بنسبة  

وأشار إلى أن السوید تفرض منذ فترة طویلة ضریبة الكربون، وأدت ھذه الضریبة إلى    اقتصادھا ثالث مرات في الوقت نفسھ. 
 خفض االنبعاثات بصورة كبیرة.  

لتكیف مع تغیر  االسید رودریغز عندما نتفھم احتیاجات البلدان من القدرات واإلمكانات على نحو أفضل، سنتفھم احتیاجات  قال   .21
ومن األھمیة بمكان البحث عن أسالیب جدیدة على مستوى البلد    المناخ وبناء القدرة على الصمود في مواجھتھ على نحو أفضل.

) المؤسسیة الموجودة داخل الوزارات وفیما بینھا وبین أصحاب المصلحة على المستوى  المعني للتعامل مع الحواجز (الصوامع
وقد   ویتمثل أحد الحلول في تجاوز مسؤولي االتصال وإنشاء لجان توجیھیة تمثل مختلف اآلراء في البلدان والمناطق. الوطني. 

األفضل اتباع نھج تصاعدي من القاعدة إلى القمة، یتم   تم إدارة المعارف بطریقة رسمیة للغایة في صندوق البیئة العالمیة، ومن
ورغم وجود تعاون داخل مختلف المجموعات، فإن ذلك ال یحدث في    تنفیذه من خالل تبادل الخبرات فیما بین بلدان الجنوب. 

تقوم بتبادل   وال  فریقیامع أ  كثیر من األحیان بین المجموعات، وأعطى مثاال على ذلك بأن أمریكا الالتینیة ال تربطھا أي عالقات
 على الرغم من أن المنطقتین تواجھان العدید من التحدیات نفسھا.  ھا الخبرات مع

، وأعطى مثاال على مشروع  على نحو أفضل  یتمثل التحدي اآلخر في مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء القدرات  .22
على استفسار بشأن ضرورة تحسین تنسیق أنشطة صندوق البیئة العالمیة  وردا    صندوق التكیف بمساندتھ.  في كوستاریكا قام

 وصندوق التكیف، قال أنھ یرغب في إعداد مذكرة تفاھم بین صندوق البیئة العالمیة وصندوق التكیف لتحقیق ذلك. 

 . رودریغزمانویل  رئیس صندوق البیئة العالمیة، السید كارلوس   المسؤول التنفیذي األول/أحاط المجلس علما بالحوار مع  .23

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة  :6بند جدول األعمال رقم 

ووجھ االنتباه بوجھ خاص   ). AFB/B.36/3قدم مدیر السكرتاریة تقریرا عن أنشطة السكرتاریة منذ االجتماع األخیر للمجلس ( .24
التنفیذ   المسؤولة عن  الوطنیة  الھیئات  اإلنترنت مع  واآلراء عبر  الخبرات  تبادل  الكوارث وإدارة  إلى  الحد من مخاطر  بشأن 

المناطق الساحلیة في إطار برنامج التأھب ووضع الصیغة النھائیة لسیاسة المساواة بین الجنسین بعد التعدیل وخطة العمل بشأن  
ح الخاص  كما أكد على نجاح حوار المساھمین في صندوق التكیف بشأن تحقیق الطمو المساواة بین الجنسین في أثناء ھذه الفترة.

، مشیرا إلى أن  2020بالتزامن مع قمة الطموح المناخي لعام    كانون األول /بتمویل أنشطة التكیف الذي عقد في منتصف دیسمبر
ملیون    120ملیون دوالر في إطار ھذه الفعالیات، وھو ما یقارب المستھدف البالغ    116الصندوق تلقى مساھمات تزید على  

  . 2020 تشرین األول/توبردوالر الذي حدده المجلس في أك

في معرض رده على أحد األسئلة، قدم تفاصیل إضافیة عن الصعوبات التي تكتنف جھود تحقیق تعھد االتحاد األوروبي للصندوق   .25
ولم یتم  وقد ثبت أن تحویل األموال مستحیل بسبب القواعد الداخلیة لالتحاد األوروبي. ، كما ور في ھذه الوثیقة.2018في عام 

التفاقیة األمم    تحدید ھذه القضایا في وقت سابق ألن االتحاد األوروبي لم یتعھد من قبل بالمساھمة في أي صندوق مناخ یخضع 
  المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. 

 مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الخاص بأنشطة السكرتاریة.  أحاط  .26
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 عتماد تقریر ھیئة اال  :7بند جدول األعمال رقم 

قدمت نائبة رئیس ھیئة االعتماد، السیدة/ إلیونورا كوغو (إیطالیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) تقریرا عن االجتماع   .27
معتمدة  ھیئة    54وأشارت إلى أنھ حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر، كان لدى الصندوق   ).AFB/B.36/4الخامس والثالثین للھیئة (

، و  مسؤولة عن إدارة التنفیذ ھیئة متعدد األطراف 14، و مسؤولة عن إدارة التنفیذ ھیئات إقلیمیة 7فیذ و مسؤولة عن إدارة التن 
ھیئات من الدول النامیة الجزریة    7ھیئات من البلدان األقل نموا و    9ھیئة وطنیة مسؤولة عن إدارة التنفیذ، بما في ذلك    33

عتماد والمسائل التي ناقشتھا ھیئة االعتماد فیما یتعلق بعملیة االعتماد وإعادة  وقدمت أیضا موجزا عن أعمال إعادة اال الصغیرة.
  االعتماد، على النحو المبین في التقریر.

   مجلس إدارة صندوق التكیف علما بالتقریر الذي قدمتھ ھیئة االعتماد بشأن االجتماع الخامس والثالثین للھیئة. أحاط  .28

   تقریر االجتماع السابع والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج.  :8بند جدول األعمال رقم 
 

أكونیا (إسبانیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) رئیسة لجنة استعراض المشروعات  -عرضت السیدة/ سوزانا كاسترو  .29
  ).AFB/PPRC.27/33تقریر اللجنة ( والبرامج

ة بشأن المسائل التي نظرت فیھا لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعھا بعد ذلك، وافق المجلس على القرارات التالی  .30
 ھذا التقریر. ب  ویرد ملخص بتوصیات اللجنة المتعلقة بالتمویل في الُمرفق الثالث  السابع والعشرین. 

 (أ) تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/االستعراض الفني لمقترحات المشروعات والبرامج

 القضایا المحددة أثناء عملیة االستعراض 

 2022توفیر التمویل الالزم للمشروعات والبرامج اإلقلیمیة للسنة المالیة 

مجلس إدارة صندوق التكیف، بعد النظر في توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن یدرج في برنامج عملھ    قرر .31
 ملیون دوالر، على أن یخصص مؤقتا على النحو التالي:  60اعتماد مبلغ  2022للسنة المالیة 

  ملیون دوالر لتمویل مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة؛ 59ما یصل إلى  . أ

ملیون دوالر لتمویل طلبات منح إعداد المشروعات إلعداد وثائق تصور أو وثائق مشروع مكتملة للمشروعات    1ما یصل إلى   . ب
 والبرامج اإلقلیمیة. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/1(  

 2022للمشروعات والبرامج من خالل الوصول المباشر للسنة المالیة  توفیر التمویل الالزم

النظر في توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن یدرج في برنامج عملھ  مجلس إدارة صندوق التكیف، بعد    قرر .32
 ملیون دوالر، على أن یخصص مؤقتا على النحو التالي:  20.2اعتماد مبلغ  2022للسنة المالیة 

   ملیون دوالر لتمویل المشروعات والبرامج من خالل الوصول المباشر للموارد؛  20ما یصل إلى  . ج

ألف دوالر لتمویل طلبات منح المساعدة في إعداد المشروعات بھدف إعداد وثائق المشروعات المكتملة    200ما یصل إلى   . د
 الخاصة بالوصول المباشر إلى الموارد.  

 القرار رقم: 

)Decision B.36/2(  
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 مشروعات وبرامج في بلدان منفردة 

  المقترحات المكتملة

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة 

 الحجم: مقترحات صغیرة 

تعزیز قدرة المجتمعات الساحلیة على التكیف في مواجھة آثار تغیّر المناخ في (قریة) نیجري أسیلولو، ویورنع ولیما في   ):1إندونیسیا (
 / IDNمنطقة لیھیتو، ومقاطعة مالوكو تینغا ریجنسي مالوكو (وثیقة مشروع مكتملة؛ شراكة إصالح الحوكمة في إندونیسیا (كیمیتران)؛  

NIE / CZM / 2019/1 دوالراً).  963456؛ 

 بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  .33

   اإلشارة إلى التوصیة بأن یقوم مجلس إدارة التكیف بما یلي: . أ

اكة كمیتران في إندونیسیا الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود شر )1
  على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

  دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب بشراكة كمیتران؛ 963,456الموافقة على تمویل بقیمة  )2

تنفیذ  )3 المسؤولة عن  الوطنیة  الھیئة  بوصفھا  في شیلي  اتفاقیة مع شراكة كمیتران  بإعداد مسودة  السكرتاریة  تكلیف 
  وع.المشر

) أعاله عندما تحصل شراكة كمیتران على وضع "االعتماد" 3(- )1النظر في التوصیة الواردة في الفقرة الفرعیة (أ) ( . ب
 . AFB/B.34/5 رقم   من الصندوق، على النحو المحدد في الوثیقة

 القرار رقم: 

)Decision B.36/3(  

إعادة تعریف المساحات العامة كحل آلثار تغیّر المناخ العالمي في المناطق الحضریة في إندونیسیا،   مشروع عناق الشمس: ):2إندونیسیا (
 دوالراً)  824835؛  IDN / NIE / Urban / 2019/1(وثیقة المشروع المكتملة؛ شراكة إصالح الحوكمة في إندونیسیا (كیمیتران)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرررامج، بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والب  .34

  اإلشارة إلى التوصیة بأن یقوم مجلس إدارة التكیف بما یلي: . أ

الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود شراكة كمیتران في إندونیسیا  )1
  على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

  دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب بشراكة كمیتران؛ 824,835ویل بقیمة الموافقة على تم )2

 بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع.   تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع شراكة كمیتران )3
إطار نتائج منقح للمشروع یتضمن مؤشر األثر األساسي ــ    كمیترانوقبل صرف أول دفعة، ینبغي أن تقدم شركة  

"عدد المستفیدین" بما في ذلك تقدیرات للمستفیدین المباشرین وغیر المباشرین ومؤشر أساسي آخر خاص "باألصول  
  الُمنتَجة أو المطورة أو المحسنة أو المعززة"؛

عاله عندما تحصل شراكة كمیتران على وضع "االعتماد" ) أ3(- )1النظر في التوصیة الواردة في الفقرة الفرعیة (أ) ( . ب
 . AFB/B.34/5من الصندوق، على النحو المحدد في الوثیقة 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/4(  



   AFB/B.36/10 

7 
 
 

 المقترحات المعتادة: 

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

 كیُّف: مجلس إدارة صندوق الت   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .35

بشأنھ في رد الصندوق االستئماني لحفظ   . أ الواردة  تكملھ اإلیضاحات  المكتمل كما  المشروع  الموافقة على مقترح  عدم 
  على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛ المناطق المحمیة

األخذ بعین االعتبار المالحظات  اقتراح أن یقوم الصندوق االستئماني لحفظ المناطق المحمیة بإعادة صیاغة المقترح مع   . ب
  الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

، الذي یتعلق بالتدابیر 3ضرورة أن یتیح المقترح المزید من المعلومات والبیانات بشأن فعالیة التكلفة للمكون   )1
  ستقرار الشواطئ وتثبیتھا؛المحتملة التي سیتم اختیارھا الخاصة بتحقیق ا

ینبغي على الجھة الراعیة والداعیة للمشروع إزالة جمیع جوانب عدم االتساق في المقترح بأكملھ فیما یتعلق   )2
  بتقییمات األثر البیئي التي یتم إجراؤھا بشأن تدابیر حمایة السواحل التي یجري اختیارھا؛

وأن یوضح كیفیة تحقیق    3كاملة للتكیف فیما یتعلق بالمكون  ینبغي أن یوثق المقترح بصورة إضافیة التكلفة ال )3
أھداف المشروع في إطار ھذا المكون إذا لم یكن باإلمكان وضع اللمسات األخیرة على التقییمات الفنیة المزمع 

  إجراؤھا في اإلطار الزمني المقرر؛ 

لضمان استقرار الشاطئ، وتحسین تدابیر ینبغي أن یوضح المقترح التدابیر الھندسیة الصعبة التي یمكن اختیارھا   )4
  فحص المخاطر البیئیة واالجتماعیة وتدابیر التخفیف من المخاطر؛ 

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

 القرار رقم: 

)Decision B.36/5(  

المتحدة:  تنزانیا  بوندا جمھوریة  تغیر  مشروع  الصمود في مواجھة  القدرة على  والتكیف معھ   لبناء  المجلس    المناخ  المكتمل،  (المشروع 
 دوالر).  1,400,000 ؛TZA/NIE/Agric/2019/1الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ 

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

الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة على   . أ
  الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

  دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ 1,400,000الموافقة على تمویل بقیمة  . ب

ف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع المعھد المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة بوصفھ الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ تكلی  . ج
 المشروع. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/6(  
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 تنفیذ متعددة األطراف المقترحات مقدمة من ھیئات إدارة 

  المقترحات المعتادة

(مشروع مكتمل؛ مشروع تنمیة الموارد المائیة والتربة؛ مشروع متكامل؛ الصندوق    والتربة مشروع اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه   جیبوتي:
 دوالرا).  5,339,285؛ AF00000249الدولي للتنمیة الزراعیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .37

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

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

  من حیث فعالیة تكلفة المشروع؛ 2ینبغي أن یتناول المقترح كیفیة تقییم "النسبة اإلیجابیة" في المكون  )1

روع مع المشروعات  ینبغي أن تقدم الجھة الراعیة والداعیة للمشروع مزیدا من المعلومات بشأن كیفیة تجنب تداخل المش )2
برنامج الفرص    المماثلة التي یجري تنفیذھا في نفس المناطق، وینبغي تقدیم مزید من المعلومات عن تضافر الجھود مع

  ) الممول من الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛COSOP/2019-2024االقتصادیة (

  حلیة الذین شاركوا في العملیة التشاوریة؛ قائمة بأسماء ممثلي المجتمعات الم  أیضا ینبغي أن یتضمن المقترح )3

في    1ینبغي أن تقدم الجھة الراعیة والداعیة للمشروع مزیدا من المعلومات عن سیناریو خط األساس فیما یتعلق بالمكون   )4
المشروع، مع تحسین مبررات األنشطة المختارة، وإیضاح الفجوات التي تتطلب معالجة في مواجھة أصحاب المصلحة  

  ن المحددین في خط األساس؛ اآلخری 

ینبغي أن یتضمن مقترح المشروع أھدافا محددة بوضوح بشأن المستفیدین غیر المباشرین من المشروع، وتفاصیل تكالیف   )5
  مصادر تمویل أعمال الرصد والمتابعة والتقییم؛

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

 القرار رقم: 

)Decision B.36/7(  

زیادة قدرة المجتمعات المحلیة في الغوطة الشرقیة في ریف دمشق على مجابھة تغیر المناخ ومواجھة تحدیات شحة المیاه من خالل    ا:سوری 
(مشروع مكتمل؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات   اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة واإلجراءات التدخلیة الفوریة التي تستھدف التكیف

 دوالرا.   9,997,156؛  (SYR/MIE/Water/2019/1)البشریة (موئل األمم المتحدة)؛ 

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

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

  دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛ و 9,997,156الموافقة على تمویل قدره  . ب

التنفیذ متعددة األطراف   . ج إدارة  البشریة بصفتھ ھیئة  للمستوطنات  المتحدة  برنامج األمم  اتفاقیة مع  بإعداد مسودة  السكرتاریة  تكلیف 
 المعنیة بھذا المشروع. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/8(  
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نشطة استغالل المیاه  تدعیم قدرة المجتمعات المحلیة على التكیف والصمود في وجھ التغیرات المناخیة من خالل استدامة أ زیمبابوي:
 الجوفیة في زیمبابوي 

 دوالر)  5,000,000؛ ZWE/CIE/Water/2018/1( المشروع المكتمل؛ الیونسكو؛ 

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

تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم  الوثیقة المكتملة لمقترح المشروع كما    الموافقة على . أ
  والثقافة (الیونسكو) على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

  دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب الیونسكو؛ 5,000,000الموافقة على تمویل بقیمة  . ب

 كو بصفتھا ھیئة إدارة التنفیذ متعددة األطراف المعنیة بھذا المشروع. الطلب من السكرتاریة وضع مسودة اتفاقیة مع الیونس . ج

 القرار رقم: 

)Decision B.36/9(  

  التصّورات والمفاھیم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 

 المقترحات المعتادة: 

(مذكرة التصور العام للمشروع؛ منظمة األمم    لبنانتعزیز قدرة قطاع المیاه على الصمود من خالل تقنیات التكیف الطبیعیة في شمال   لبنان:
 دوالرا.   2,139,174 ؛)(AF00000254(الفاو)؛    المتحدة لألغذیة والزراعة

  مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .40

واردة بشأنھ في ردود الفاو على الطلب المقدم من فریق االستعراض  المصادقة على وثیقة تصور المشروع كما تكملھا اإلیضاحات ال  . أ
  الفني؛

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

المكون   )1 المتاحة لربط  الفرص  المكتمل  المقترح  یتناول  اتفقت علیھا   المشروع في    2ینبغي أن  التي  بالبروتوكوالت والمعاییر 
البلدان بالفعل في إطار اتفاقیة برشلونة، وقد یتیح ذلك طریقة فعالة من حیث التكلفة لالستفادة من الدروس التي تم تحصیلھا على  

  المستوى اإلقلیمي؛

  لبنان. یُطلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة . ج

تشجیع حكومة لبنان ، من خالل الفاو، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة   . د
  (ب) أعاله. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/10(  
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الشمالیة الوسطى من فییتنام للحد من آثار بناء القدرة على الصمود وتحسین االستجابة لموجات الجفاف والفیضانات في المنطقة   فییتنام:
المناخ:  والفیضانات  تغیر  الجفاف  لموجات  المتكاملة والشاملة  لألمم    اإلدارة  األغذیة والزراعة  للمشروع؛ منظمة  العام  التصور  (مذكرة 

 دوالر   3,580,000؛ (AF00000252)المتحدة (الفاو)؛  

  مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .41

فریق   . أ من  المقدم  الطلب  على  الفاو  ردود  في  بشأنھ  الواردة  اإلیضاحات  تكملھا  كما  المشروع  تصور  وثیقة  على  المصادقة 
  االستعراض الفني؛

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

  ینبغي أن یعزز مقترح المشروع المكتمل فرص تبادل المعرفة وتعزیز تضافر الجھود مع القطاع الخاص؛ )1

رة البنیة التحتیة صغیرة النطاق  ینبغي أن یتیح مقترح المشروع المكتمل مزیدا من المعلومات عن قدرة المجتمع المحلي على إدا )2
  التي سیتم إنشاؤھا؛

خطوات فحص المخاطر البیئیة واالجتماعیة، بما في ذلك تقییمات األثر بشأن    أیضا  ینبغي أن یعزز مقترح المشروع المكتمل )3
  المبادئ التي بناء علیھا تم تحدید المخاطر، مع اتخاذ تدابیر كافیة بشأن اإلدارة؛

  قل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة فییتنام.یُطلب من الفاو ن  . ج

تشجیع حكومة فییتنام، من خالل الفاو، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب)   . د
  أعاله.

 القرار رقم: 

)Decision B.36/11(  

  المیاه وتغیر المناخ والتحدیات المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر في دلتا طوبانزیادة القدرة على الصمود في مواجھة شح  . الیمن:4
 مالیین دوالر.   10  ؛(AF0000250)(مذكرة التصور العام للمشروع؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة)؛  

  مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .42

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

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

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

  القرار رقم: 

)Decision B.36/12(  
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 مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة استعراض 

  المقترحات المكتملة

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة

بناء القدرة على المجابھة والتكیف مع تغیر المناخ لدى المجتمعات المحلیة المتضررة من موجات الجفاف في   ونامیبیا:  أنغوال مشروع 
المشرو (وثیقة  أفریقیا؛  غرب  والساحل  جنوب  الكبرى  الصحراء  مرصد  المكتملة)؛  ؛  (AFR/RIE/Rural/2019/PPC/1)ع 

 دوالًرا.   11,941,038

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .43

الواردة بشأنھا في ردود مرصد الصحراء الكبرى  عدم الموافقة على وثیقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملھا اإلیضاحات   . أ
  والساحل على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن یقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   . ب
   االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس؛

 . رصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي أنغوال ونامیبیام  الطلب من . ج

 القرار رقم: 

)Decision B.36/13(  

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 

وغانا: دیفوار،  (المشروع   كوت  المناخ  تغیر  وجھ  في  الصمود  وغانا على  دیفوار  في كوت  الساحلیة  المحلیة  المجتمعات  قدرة  تحسین 
 دوالرا.  13,951,160؛ (AFR/MIE/DRR/2017/1)المكتمل)؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة؛  

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .44

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

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

ري، وفي الوقت  أن یركز المقترح على التكیف مع تغیر المناخ، مع إیضاح استدامة أنشطتھ وطابعھا االبتكا  ضرورة  )1
  نفسھ إیضاح القیمة المضافة للنھج اإلقلیمي المختار؛

أن توضح الجھة الداعمة والداعیة للمشروع أنھ یتم تجنب مخاطر سوء التكیف، فضال عن االمتثال للسیاسة   ضرورة )2
  البیئیة واالجتماعیة للصندوق وسیاسة مراعاة المساواة بین الجنسین؛

تحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي كوت دیفوار  من برنامج األمم الم  الطلب  . ج
 وغانا.

 القرار رقم: 

)Decision B.36/14(  
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  التصّورات والمفاھیم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 

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

 دارة صندوق التكیُّف: مجلس إ  قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .45

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

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

  ینبغي أن یضمن مقترح المشروع المكتمل ضمان النص بوضوح على التكامل مع المشروعات والبرامج األخرى؛ )1

التي س )2 للتكیف  المخصصة  األموال  المكتمل حجم  المشروع  مقترح  یحدد  أن  ملموسة  ینبغي  تدابیر  اتخاذ  نحو  توجھ 
  واستدامتھا بوجھ عام؛

ینبغي أن یتضمن مقترح المشروع المكتمل تفاصیل عن خطوات وإجراءات فحص المشروع، وتقییما كامال بشأن   )3
  مراعاة المساواة بین الجنسین؛

المھ )4 المحلیة  المجتمعات  مع  إضافیة  مشاورات  المكتمل  المشروع  مقترح  یتضمن  أن  ینبغي  والمستضعفة  كما  مشة 
  والمعرضة لألخطار، حسب االقتضاء؛

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

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

للمستوطنات البشریة، على تقدیم مقترح   ومتي أذربیجان، وجمھوریة إیران اإلسالمیة، من خالل برنامج األمم المتحدةتشجیع حك . ه
 المشروع المكتمل الذي یتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/15(  

) من خالل  19صدمات تغیر المناخ التكیف وجائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید ــ تعزیز القدرة الصمود في مواجھة  تشاد والسودان: 
السودان   للمیاه في  المتكاملة  تشاد (مذكرة   - اإلدارة  الحدود مع  المتحدة    منطقة  العام للمشروع؛ منظمة األغذیة والزراعة لألمم  التصور 

 ملیون دوالر.   14؛ (AF00000248)(الفاو)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرروصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، بعد االطالع على ت  .46

فریق   . أ من  المقدم  الطلب  على  الفاو  ردود  في  بشأنھ  الواردة  اإلیضاحات  تكملھا  كما  المشروع  تصور  وثیقة  على  المصادقة 
  االستعراض الفني؛

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

وسیاسة    ینبغي أن یعرض مقترح المشروع المكتمل تحلیال أكثر شموال إلیضاح امتثالھ للسیاسة البیئیة واالجتماعیة )1
  مراعاة المساواة بین الجنسین للصندوق؛

  اة المساواة بین الجنسین على نحو أكثر تفصیال؛أن یتناول مقترح المشروع المكتمل تقییم مراع أیضا ینبغي )2
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   آالف دوالر؛ 10الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  . ج
  الطلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي تشاد والسودان؛ . د

مكتملة لمقترح المشروع تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا  حكومتي تشاد والسوادان، من خالل الفاو، على تقدیم وثیقة    تشجیع . ه
 في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/16(  

  التصورات المسبقة 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة

مواجھة تغیر المناخ في حوض نھر  تعزیز قدرة المجتمعات المحلیة المعرضة لألخطار على الصمود في   غینیا ومالي وموریتانیا والسنغال: 
التكیف  على  القدرة  وتعزیز  األخطار  متعدد  مبكر  إنذار  نظام  باستخدام  الصحراء    السنغال  مرصد  للمشروع؛  المسبق  التصور  (مذكرة 

 دوالر.   ملیون 14؛ )(AF00000253والساحل)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .47

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؛

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

ینبغي أن توضح مذكرة التصور المسبق للمشروع مزیدا من التفاصیل عن قضایا المناخ المحددة وآثارھا، فضال   )1
لیمي أو في  عن نھج مفصل إلنشاء نظم لإلنذار المبكر واإلجراءات متعددة القطاعات، سواء من المنظور اإلق

  فرادى البلدان؛

التقدیریة حسب الموازنة التي ستنفق   )2 ینبغي أن تعرض مذكرة التصور العام للمشروع مؤشرات بشأن المبالغ 
  مباشرة في المجتمعات الریفیة في كل بلد من البلدان؛

یة المسؤولة عن أن تحدد مذكرة التصور العام للمشروع الخیارات المتاحة إلشراك الھیئات الوطن   أیضا  ینبغي )3
  إدارة التنفیذ في تنفیذ المشروع؛

إتاحة المزید من المعلومات عن التكامل واالتساق بشأن اإلجراءات التدخلیة القائمة فیما یتعلق باإلنذار المبكر في   )4
  .المنطقة وفي فرادى البلدان، بما في ذلك مبادرة أنظمة المخاطر المناخیة واإلنذار المبكر

  ألف دوالر؛ 20نحة إعداد المشروع بمبلغ الموافقة على م . ج

مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومات غینیا ومالي    الطلب من . د
  والسنغال؛

لعام للمشروع  تشجیع حكومات غینیا ومالي والسنغال، من خالل مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقدیم وثیقة التصور ا . ه
 التي تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/17(  

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف 
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واإلنذار المبكر من أجل تعزیز  النظام المتكامل إلدارة الموارد المائیة    الكامیرون وجمھوریة أفریقیا الوسطى وتشاد والنیجر ونیجیریا:
  (مذكرة التصور المسبق للمشروع؛ المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة   القدرة على الصمود في وجھ تغّیر المناخ في حوض بحیرة تشاد

 دوالر.  10,620,000؛ )AF00000224؛ ( التابعة لألمم المتحدة

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .48

   المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة التابعة لألمم المتحدة؛ المصادقة على مذكرة التصور المسبق للمشروع التي قدمتھا . أ

بالمال . ب الجویة  العالمیة لألرصاد  المنظمة  بإحاطة  السكرتاریة  ببالغ قرار  تكلیف  المرفقة  الواردة في وثیقة االستعراض  حظات 
  المجلس إلى الوحدة، فضال عن المسائل التالیة: 

المناخ مع إیضاح أوجھ تضافر  ی  )1 بتغیر  الخاصة  المبررات  تعزیز  للمشروع على  الداعمة والداعیة  الجھة  تعمل  نبغي أن 
   .الجھود مع المشروعات األخرى على نحو مفصل 

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

الطلب من المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات الكامیرون وجمھوریة   . د
 أفریقیا الوسطى وتشاد والنیجر ونیجیریا.

المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة التابعة لألمم    یجر ونیجیریا، من خاللتشجیع حكومات الكامیرون وأفریقیا الوسطى وتشاد والن  . ه
 المتحدة، على تقدیم وثیقة التصور العام للمشروع التي تتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/18(  

فیما بسبل كسب العیش المحلیة من خالل السیاحة الطبیعیة في المجتمعات    تعزیز القدرة على التكیف في وجھ تغیر المناخ  كوستاریكا، وبنما:
(مذكرة التصور المسبق للمشروع)؛ برنامج األمم    المحلیة في منطقة البحر الكاریبي في لیمون، وكوستاریكا، وبوكاس دیل تورو، وبنما

 دوالر.   10,693,000؛ (AF00000251)المتحدة للبیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرریة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، بعد االطالع على توص .49

عدم المصادقة على وثیقة التصور المسبق للمشروع كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد برنامج األمم المتحدة للبیئة   . أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

 ألف دوالر؛  20المشروع بمبلغ عدم الموافقة على منحة إعداد  . ب

للبیئة . ج المتحدة  األمم  برنامج  یقوم  أن  وثیقة    اقتراح  في  الواردة  المالحظات  االعتبار  بعین  األخذ  مع  المقترح  صیاغة  بإعادة 
  االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس؛

 ج) إلى حكومتي كوستاریكا وبنما.  نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة ( ب تكلیف برنامج األمم المتحدة للبیئة  . د

 القرار رقم: 

)Decision B.36/19(  

 (ب) تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات منح االبتكار الصغیرة؛

التنوع البیولوجي  بناء القدرة على التكیف من خالل اإلدارة المبتكرة لآلفات/األمراض واألنواع الغریبة الغازیة في بوتان لتعزیز   بوتان:
المستدامة  العیش  وسبل  المستدام  البیئة؛    الزراعي  لحفظ  االستئماني  بوتان  صندوق  لالبتكار؛  صغیرة  (منحة 

(BTN/NIE/Agri/2021/1/Innovation)ألف دوالر.  250 ؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .50
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اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الصندوق االستئماني لحفظ البیئة    افقة على مقترح منحة االبتكار الصغیرة كما تكملھاعدم المو . أ
  في بوتان على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

حظات الواردة في وثیقة  بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المال  اقتراح أن یقوم الصندوق االستئماني لحفظ البیئة . ب
   االستعراض الفني المرفقة بإشعار اإلحاطة بقرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

ضرورة أن یتیح المقترح مزیدا من المعلومات عن التعلم من المشروع واآلثار األوسع نطاقا للقضاء على القواقع البریة   )1
  ة للتعامل مع األنواع الغازیة في القطاع الزراعي في سیاق تغیر المناخ؛األفریقیة العمالقة حتى یتسنى لھذه االستراتیجی 

 من الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة بوتان.  الطلب  . ج

 القرار رقم: 

)Decision B.36/20(  

ویمكن تكراره بھدف التطویر سریع الوتیرة للتكنولوجیات الخاصة بالتكیف  تعزیز نظام إیكولوجي متناھي الصغر  الجمھوریة الدومینیكیة:
  التكنولوجیا اإلحاللیة الدینامیكیة المعیاریة الخاصة بحواجز األمواج العائمة  -المرحلة األولى   -مع تغیر المناخ في الجمھوریة الدومینیكیة 

 دوالرا.  248,734؛ (DOM/NIE/CZM/2021/1/Innovation)ة؛ (منحة صغیرة لالبتكار؛ المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكامل

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .51

للتنمیة  . أ الدومینیكي  المعھد  ردود  في  بشأنھا  الواردة  اإلیضاحات  تكملھا  كما  الصغیرة  االبتكار  منحة  وثیقة  الموافقة على  عدم 
  تكاملة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛الم

اقتراح أن یقوم المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   . ب
  االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس؛

أ . ج المتكاملة  للتنمیة  الدومینیكي  المعھد  من  الجمھوریة  الطلب  حكومة  إلى  (ب)  الفرعیة  الفقرة  في  الواردة  المالحظات  ینقل  ن 
 .الدومینیكیة

 القرار رقم: 

)Decision B.36/21(  

بناء القدرة على الصمود في مواجھة تغیر المناخ من خالل مشروع الزراعة الذكیة المراعیة للمناخ وإدارة  مشروع   زیمبابوي: تسریع 
زیمبا ماتوبو،  مقاطعة  في  (الالندسكیب)  البیئة)؛    بوياألراضي  شؤون  جھاز  لالبتكار؛  صغیرة  (منحة 

(ZWE/NIE/EBA/2021/1/Innovation) دوالرا.  249,970؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .52

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

بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض    اقتراح أن یقوم جھاز إدارة شؤون البیئة . ب
  المرفقة ببالغ قرار المجلس؛

 مبابوي. ی البیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة زمن جھاز إدارة شؤون  الطلب  . ج

 القرار رقم: 

)Decision B.36/22(  

 (ج) تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترح منح التعلّم
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البیئة)؛   كینیا: شؤون  إلدارة  الوطنیة  الھیئة  ؛  التعلم  (منحة  المعرفة  وتبادل  التعلم  لتسھیل  منحة 
(SEN/NIE/Multi/2019/2021/Learning) دوالر.   143,545؛ 

 بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف: .53

التعلم كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود السلطة الوطنیة إلدارة شؤون البیئة على الطلب    الموافقة على مقترح منحة  . أ
  المقدم من فریق االستعراض الفني؛ 

  السلطة الوطنیة إلدارة شؤون البیئة؛ دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب 143,545الموافقة على تمویل بقیمة  . ب

بإعداد   . ج السكرتاریة  تنفیذ  تكلیف  المسؤولة عن  الوطنیة  الھیئة  بوصفھا  البیئة  إلدارة شؤون  الوطنیة  السلطة  مع  اتفاقیة  مسودة 
وقبل التوقیع، ینبغي أن تقدم السلطة الوطنیة إلدارة شؤون البیئة توضیحا بشأن الطرق البدیلة إلجراء أعمال تبادل   المشروع.

 السفر تتعلق بجائحة كورونا.  الخبرات مع األطراف الخارجیة في حالة فرض قیود على 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/23(  

 (د) برنامج االبتكار: مشروعات وبرامج المنح الكبیرة

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .54

الموافقة على نموذج مقترح مشروع المنح الكبیرة لالبتكار، ونموذج معاییر االستعراض والفحص، والتعلیمات الخاصة بإعداد   . أ
   ؛(AFB/PPRC.27/28)مقترح لمنح االبتكار الكبیرة، كما ھو موضح في المرفقات الثاني والثالث والرابع بالوثیقة رقم  

یتم توجیھ الدعوة لتقدیم طلبات بشأن مقترحات المنح الكبیرة لالبتكار للنظر فیھا في  اإلعالن عن طلب تقدیم المقترحات بحیث   . ب
 وقت مبكر من االجتماع السابع والثالثین للمجلس. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/24(  

 (ه) رفع تقریر بشأن المشروع التجریبي الخاص بحزمة مساندة التأھب 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .55

الموافقة على منحة حزمة التأھب بوصفھا نافذة دائمة وبدیل یحل محل منح التعاون بین بلدان الجنوب في إطار برنامج التأھب   . أ
  لتقدیم المساندة العتماد ھیئة وطنیة مسؤولة عن إدارة التنفیذ تتبع الصندوق؛

  ألف دوالر لكل بلد؛  150الوطنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ بحد أقصى  تتاح منحة حزمة التأھب العتماد الھیئات . ب

تقوم الھیئات الوطنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ التي تقوم بتقدیم مقترحات للحصول على منحة حزمة التأھب بذلك باستخدام   . ج
للوثیقة رقم   المرفق األول  الوارد في  الطلب  المقترحات  ، ومن الضرو(AFB/PPRC.27/29)نموذج  ري استعراض ھذه 

  ؛ (AFB/PPRC.27/29)باستخدام وثیقة االستعراض الواردة في المرفق الثاني بالوثیقة رقم 

تتبع دورة االستعراض والموافقة على منح حزمة التأھب خطوات وإجراءات االستعراض والموافقة، فضال عن متطلبات اإلبالغ   . د
  ما تم العمل علیھ في الصندوق؛ورفع التقاریر الخاصة بمنح التأھب بموجب 

أن یستمر تنفیذ منح التعاون بین بلدان الجنوب التي تمت الموافقة علیھا بالفعل في التنفیذ بشرط استیفاء جمیع متطلبات   ضرورة  . ه
  وإعداد التقاریر اإلبالغ حتى االستكمال؛

للوسطاء غیر التابعین للھیئات الوطنیة المسؤولة    تكلیف السكرتاریة بإعداد تحلیل لفتح الباب للحصول على منحة حزمة التأھب . و
  الصندوق كھیئات مسؤولة عن إدارة التنفیذ؛ عن إدارة التنفیذ المعتمدین من
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تكلیف السكرتاریة أیضا بإخطار جمیع الھیئات المعتمدة المسؤولة عن التنفیذ بھذا القرار الذي اتخذه المجلس بشأن منحة حزمة   . ز
 ن بلدان الجنوب. التأھب ومنح التعاون بی 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/25(  

 (و) تقریر السكرتاریة بشأن دورة االستعراض في الفترة الفاصلة بین االجتماعین لمنح التأھب.

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .56

الفاصلة بین اجتماعات المجلس مع اإلقرار بإمكانیة استعراض    الفتراتتكلیف السكرتاریة باستعراض مقترحات منح التأھب خالل   . أ
  ھذه المنح في االجتماعات المعتادة للمجلس؛

الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج النظر في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في االستعراض الفني لھذه المقترحات   . ب
  تاریة، وتقدیم توصیات في الفترة الفاصلة بین االجتماعین إلى المجلس؛التي أعدتھا السكر الخاصة بمنح التأھب

النظر في المقترحات التي جرى استعراضھا في الفترة الفاصلة بین االجتماعین للموافقة علیھا خالل تلك الفترة وفقا للقواعد   . ج
  اإلجرائیة؛

ال . د إدارة  المسؤولة عن  الھیئات  بإرسال إخطار إلى  السكرتاریة  بالترتیبات تكلیف  تنفیذ وأصحاب المصلحة اآلخرین إلحاطتھم 
  الجدیدة؛

الطلب من السكرتاریة أیضا أن تقدم تحلیال لدورة استعراض منح التأھب في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في االجتماع الثامن   . ه
 والعشرین للجنة استعراض المشروعات واالجتماعات الالحقة لھا. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/26(  

 غییر شروط الموافقة على المشروع (ز) طلب ت 

زیادة القدرة على المجابھة في عشوائیات المناطق الحضریة في فیجي التي تتعرض بشدة ألخطار تغیر المناخ ومخاطر الكوارث   فیجي: 
دوالراً (القرار رقم    4,235,995؛  )(FJI/NIE/Urban/2016/1موئل األمم المتحدة)؛  /(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة 

B.30/24 .( 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .57

البشریة (موئل األمم   . أ للمستوطنات  المتحدة  برنامج األمم  قدمھ  الذي  الموافقة  التغییر في شروط  بمبررات طلب  اإلحاطة علما 
روع "زیادة القدرة على المجابھة في عشوائیات المناطق الحضریة في فیجي" (المشروع)"، على النحو الوارد  المتحدة) بشأن مش

  ؛(AFB/PPRC.27/31)في المرفقین الثاني والسادس بالوثیقة رقم  

الفرعیة (د)، ویحل ما یلي محل  الموافقة، بصورة استثنائیة، على التغییر في شروط المشروع على النحو المشار إلیھ في الفقرة  . ب
"یقدم موئل األمم المتحدة تقریرا إلى المجلس من خالل تقاریر األداء السنویة للمشروعات، بعد وثیقة التوجیھ بشأن    ھذه الشروط: 

  ) بشأن ما یلي:AFB/B.32-33/7امتثال المشروعات الفرعیة التي لم یتم تحدیدھا (الوثیقة رقم 

العمل واألداء بشأن تطبیق السیاسة البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف فیما یتعلق بالمشروعات  التقدم المحرز في سیر   )1
  الفرعیة التي لم یتم تحدیدھا، وإیضاح امتثال جمیع أنشطة المشروع/البرنامج للسیاسیة البیئة واالجتماعیة؛

ال )2 البیئیة واالجتماعیة المحدثة للمشروع التي ستغطي جمیع  یتم تحدیدھاخطة اإلدارة  (وجاء    مشروعات الفرعیة التي لم 
ذلك وصفا للمشروعات الفرعیة المكتملة التي لم یتم    تحدیدھا من خالل ھذه الخطة) في أثناء فترة إعداد التقاریر، ویشمل 
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غیر   الذي سیتم فیھ تنفیذ ھذه المشروعات الفرعیة تحدیدھا، وتفاصیل عن خصائصھا، والمحیط البیئي واالجتماعي المحدد 
   المحددة؛

من المقرر إرفاق خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المحدثة التي سیتم إعدادھا بعد تحدید المشروعات الفرعیة غیر المحددة   )3
 وفقا للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق بتقریر أداء المشروعات/البرامج".  

 القرار رقم: 

)Decision B.36/27(  

سلیمان: ع جزر  الحضریة  المناطق  قدرة  الطبیعیة: تعزیز  والكوارث  المناخ  تغیر  آثار  مع  التكیف  المتحدة   لى  األمم  (برنامج  ھونیارا 
  ). B.30/26دوالر (القرار رقم  4395877؛ (SLB/MIE/Urban/2016/1)للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة))؛  

 ق التكیُّف: مجلس إدارة صندو   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .58

البشریة (موئل األمم   . أ للمستوطنات  المتحدة  برنامج األمم  قدمھ  الذي  الموافقة  التغییر في شروط  بمبررات طلب  اإلحاطة علما 
ھونیارا (المشروع)"،   المتحدة) لمشروع "تعزیز قدرة المناطق الحضریة على التكیف مع آثار تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة: 

  ؛(AFB/PPRC.27/32رفقین الثاني والسادس من الوثیقة رقم ( كما ھو موضح في الم

القرار رقم   . ب في  إلیھ  المشار  النحو  المشروع على  في شروط  التغییر  استثنائیة، على  الفقرة   (B.30/26)الموافقة، بصورة  ــ 
"یقدم موئل األمم المتحدة تقریرا إلى المجلس من خالل تقاریر األداء السنویة    الفرعیة (د)، ویحل ما یلي محل ھذه الشروط: 

) بشأن  AFB/B.32-33/7للمشروعات، بعد وثیقة التوجیھ بشأن امتثال المشروعات الفرعیة التي لم یتم تحدیدھا (الوثیقة رقم 
  ما یلي:

واالجتماعیة لصندوق التكیف فیما یتعلق بالمشروعات  التقدم المحرز في سیر العمل واألداء بشأن تطبیق السیاسة البیئیة   )1
  الفرعیة التي لم یتم تحدیدھا، وإیضاح امتثال جمیع أنشطة المشروع/البرنامج للسیاسیة البیئة واالجتماعیة؛

یتم تحدیدھا )2 البیئیة واالجتماعیة المحدثة للمشروع التي ستغطي جمیع المشروعات الفرعیة التي لم    (وجاء   خطة اإلدارة 
ذلك وصفا للمشروعات الفرعیة المكتملة التي لم یتم    تحدیدھا من خالل ھذه الخطة) في أثناء فترة إعداد التقاریر، ویشمل 

الذي سیتم فیھ تنفیذ ھذه المشروعات الفرعیة غیر   تحدیدھا، وتفاصیل عن خصائصھا، والمحیط البیئي واالجتماعي المحدد 
  المحددة؛

ة البیئیة واالجتماعیة المحدثة التي سیتم إعدادھا بعد تحدید المشروعات الفرعیة غیر المحددة  من المقرر إرفاق خطة اإلدار )3
 وفقا للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق بتقریر أداء المشروعات/البرامج". 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/28(  

 (ح) التكلفة الكاملة لمبررات التكیف

لبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف تكلیف السكرتاریة بإعداد  بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات وا .59
المعاییر الخاصة بأسباب ومبررات التكیف، مع مراعاة تطورات برامج الصندوق، وآراء أصحاب    یوضح نطاق تطبیق  تقریر

االجتماعین في  األمر  في  للنظر  مرحلتین  وذلك على  المجلس،  الصندوق وأعضاء  لدى  المعنیین  والعشرین    المصلحة  الثامن 
 والتاسع والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرنامج.

 القرار رقم: 

)Decision B.36/29(  
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  تقریر االجتماع السابع والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة :9بند جدول األعمال رقم 

المرفق األول)، رئیسة   .60 المدرجة في  (بلجیكا، األطراف  بیلجیشر  السیدة/ سیلفیان  المالیة،  عرضت  لجنة األخالقیات والشؤون 
  ). AFB/EFC.27/12تقریر اللجنة (

التكیف، معلومات   .61 التابع لصندوق  الفني  بالتقییم  المرجعي المعني  الفریق  السیدة دیبي مینیزیس، رئیسة  العرض، قدمت  عقب 
الشأن. ھذا  في  ُطرح  سؤال  على  ردا  منھا  والغرض  االستشاریة  العمل  فرق  تكوین  عن  العمل  و  إضافیة  فرق  أن  أوضحت 

االستشاریة ستكون فرق عمل غیر رسمیة معنیة بموضوعات محددة، وقد تشكلت لتقدیم المشورة إلى الفریق المرجعي المعني  
بالتقییم الفني، مع تمثیل متوازن من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في الصندوق، ومن المثالي أن یلتحق بھا عضو أو  

وقدم مدیر السكرتاریة أیضا توضیحا بشأن التقییمات الذاتیة في سیاق تصنیف    ارة صندوق التكیف.اثنین من أعضاء مجلس إد
مقدمي الطلبات من الھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ بوصفھا ھیئات إقلیمیة، وأفاد أنھ سیتم التحقق من أي معلومات تقدم من  

   عد ذلك.خالل تقییم ذاتي في أثناء عملیة االعتماد التي تأتي ب 

التالیة بشأن المسائل التي نظرت فیھا لجنة  .62 األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعھا    بعد ذلك، وافق المجلس على القرارات 
  السابع والعشرین. 

 (أ) المسائل المالیة 

 . 2022خطة عمل المجلس والسكرتاریة للسنة المالیة  

ال .63 مالیة وتوصیاتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف الموافقة على مسودة  بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون 
 ). AFB/EFC.27/5حسبما ورد في المرفق األول بالوثیقة رقم ( 2022خطة العمل المقترحة من السكرتاریة للسنة المالیة 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/30(  

، والفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ  2022المالیة  الموازنة اإلداریة للمجلس والسكرتاریة والقیّم على الصندوق للسنة  
 2023ــ  2022للسنوات المالیة 

 یرد ملخص بالموازنات المالیة المعتمدة في الُمرفق الرابع بھذا التقریر.  .64

 بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .65

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

لتغطیة تكالیف عملیات المجلس والسكرتاریة خالل الفترة من    6,678,575الموازنة المقترحة البالغة   )1 یولیو/تموز    1دوالراً 
تتضمن:  2022یونیو/حزیران    30حتى    2021 والتي  السكرتاریة  دوالر  5,313,075،  تقدمھا  التي  اإلداریة  للخدمات  اً 

  دوالراً لبرنامج التأھب؛ 756,950دوالر مقابل خدمات االعتماد، و  608,550(الموازنة الرئیسیة للسكرتاریة)، و  

وقدرھا    الموازنة )2 المنقحة  الفني   1,300,829المقترحة  بالتقییم  المعني  المرجعي  الفریق  عملیات  تكالیف  لتغطیة   دوالراً 
الفترة من   الخاص    دوالراً   689,112، منھا  2022یونیو/حزیران    30إلى    2021یولیو/تموز    1وسكرتاریتھ عن  للمكون 

المعتمدة    دوالرا عن الموازنة األصلیة   113,758(الزیادة الناتجة البالغة   للمكون الخاص بالتقییم؛  دوالرا   611,717و    باإلدارة؛
الف بالتقییم  المعني  المرجعي  المالیة  للفریق  للسنة  قیمتھ   2022ني  مبلغ  المالیة    52,739  تتكون من  السنة  دوالرا مرحل من 

  تتطلب تحویال إضافیا من الصندوق االستئماني)؛ 2022دوالرا للسنة المالیة  61,019، وزیادة صافیة قدرھا 2021

جعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ من  دوالراً لتغطیة تكالیف عملیات الفریق المر 1,293,049الموازنة المقترحة وقدرھا  )3
  603,344دوالرات للمكون الخاص باإلدارة و    689,705  تتكون من  2023یونیو/حزیران    30إلى    2022یولیو/تموز    1

  دوالراً للمكون الخاص بالتقییم؛
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  ؛2021ألف دوالر في موازنة القیّم للسنة المالیة   142الزیادة المقترحة البالغة  )4

   ؛ 2022ألف دوالر لخدمات القیّم التي سیقدمھا لصندوق التكیف في أثناء السنة المالیة  861نة المقترحة البالغة المواز )5

المعنیة، والمبالغ المذكورة    أجھزة السكرتاریة) إلى  2) و(أ) (1لقیّم بتحویل المبالغ المذكورة في الفقرتین الفرعیتین (أ) (تفویض ا . ب
 ) أعاله إلى القیّم. 5)، و( 4في الفقرتین الفرعیتین (أ) (

 القرار رقم: 

)Decision B.36/31(  

 (ب) تقریر رئیسة الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني 

التقدم المحرز على مستوى أعمال استعراض ومراجعة إطار    المستجدات في  تحدیث یقدمھ الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني بشأن
 التقییم 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:  قرربعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا،  .66

مسودة لسیاسة التقییم الفني ، بالتشاور مع سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف، بإعداد    تكلیف الفریق المرجعي المعني بالتقییم . أ
  الخاصة بالصندوق التي ستحل محل إطار التقییم الحالي؛

بالتقییم . ب التقییم الخاصة بالصندوق وعرضھا على لجنة األخالقیات    تكلیف الفریق المرجعي المعني  بتقدیم مسودة سیاسة  الفني 
   والشؤون المالیة في اجتماعھا الثامن والعشرین للنظر فیھا من جانب المجلس.

 القرار رقم: 

)Decision B.36/32(  

 الفني بتجمیع التقییمات النھائیة الخاصة بصندوق التكیف  قیام الفریق المرجعي المعني بالتقییم 

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

وق التكیف وخمس توصیات بشأن مجموعة تقاریر التقییم السبعة اإلحاطة علما بالملخص التنفیذي لتجمیع التقییمات النھائیة لصند . أ
 ؛ (AFB/EFC.27/8)عشر التي جرى تحلیلھا، على النحو الوارد في الوثیقة رقم 

تكلیف سكرتاریة مجلس صندوق التكیف والفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني التابع لصندوق التكیف بالنظر بعین االعتبار في   . ب
  عند تحدیث األطر/السیاسات والنماذج والتوجیھات ذات الصلة وعند تخطیط التقییمات وتنفیذھا؛ التوصیات الخمس 

تكلیف سكرتاریة، في إطار من التواصل والتشاور مع الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني، حسب االقتضاء، بإعداد رد من   . ج
ظر فیھا من جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة بین اجتماعي المجلس  اإلدارة بشأن تجمیع التقییمات النھائیة لصندوق التكیف، للن 

 السادس والثالثین والسابع والثالثین.

 القرار رقم: 

)Decision B.36/33(  

 فرق العمل االستشاریة التابعة للفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني

 إدارة صندوق التكیف: وبعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، قرر مجلس   .68

اإلقرار بصحة المعلومات اإلضافیة التي قدمھا الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني التابع لصندوق التكیف واإلحاطة بھا، بشأن   . أ
وأدوارھا ومسؤولیاتھا، واإلطار الزمني الخاص بذلك وااللتزامات في حدود    أھداف وتكوین وعضویة فرق العمل االستشاریة
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بشأن مشاركة المجلس في فرق العمل    ) AF/EFC.27/9/Rev.2طار الزمني على النحو الموضح في الوثیقة رقم (ھذا اإل 
   االستشاریة: 

تشجیع أي عضو یرغب في المشاركة في فرق العمل االستشاریة، بصفة فردیة/غیر تمثیلیة وبصورة طوعیة، على النظر فیما   . ب
ام باإلطار الزمني المحدد، واھتمامھ بالموضوع، وأي تضارب متصور أو حقیقي  یلي عند اتخاذ قراره بشأن المشاركة: االلتز

 في المصالح. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/34(  

 (ج) تقریر عن التأخیرات في بدء المشروع والخیارات المقترحة 

 وبعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتھا، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:  .69

لمعالجة التأخیرات في بدء المشروعات    )AFB/EFC.27/3، على النحو المبین في الوثیقة رقم (4و  2الموافقة على الخیارین   . أ
  والبرامج؛

شھرا لبدء المشروعات والبرامج بشرط االلتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص علیھا في الخیار    12منح مھلة تمدید أقصاھا   . ب
  ؛2

التنفیذ یواجھ مشروعھا أو برنامجھا، بسبب ظروف استثنائیة، تأخیرا كبیرا في البدء  الطلب من أي ھیئة مسؤ  . ج ولة عن إدارة 
من تاریخ أول تحویل نقدي) أن تقدم للمجلس، من خالل    شھور  6شھرا من الموعد المستھدف لبدء التنفیذ البالغ    12(یتجاوز  

تنفیذ المشرو ع، ویشمل ذلك تاریخا معدال للبدء للنظر والدراسة في الفترة  سكرتاریة صندوق التكیف، "طلبا لمراجعة جدول 
   الفاصلة بین االجتماعات؛

تكلیف السكرتاریة بإحاطة الھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ بمتطلبات واشتراطات أعمال الرصد والمتابعة المحددة في إطار   . د
 . 2الخیار 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/35(  

 الموارد وخطة العمل (د) تحدیث بشأن استراتیجیة تعبئة 

بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا، قرر المجلس الطلب من السكرتاریة أن تقوم، بالتشاور مع   .70
بتعبئة الموارد، إعداد مسودة استراتیجیة لتعبئة الموارد للسنوات   ومسودة خطة عمل    2024-2021مجموعة العمل المعنیة 

  د وعرضھما على المجلس للنظر فیھما في اجتماعھ السابع والثالثین.لتعبئة الموار

 القرار رقم: 

)Decision B.36/36(  

 (ه) تصنیف مقدمي الطلبات من الھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ كھیئات إقلیمیة 

  بعد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا، قرر المجلس:  .71
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استعراض التقییم الذاتي المعتمد لتحدید ما إذا كانت الھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ التي تقدمت بالطلب  الموافقة على عملیة   . أ
وصیغة التقییم ، )AFB/EFC.27/11مؤھلة لالعتماد كھیئة إقلیمیة مسؤولة عن إدارة التنفیذ، كما ھو مقترح في الوثیقة رقم (

   األول بھذه الوثیقة؛ الذاتي المعتمد على النحو المبین في المرفق

التنفیذ على النحو الوارد في الفقرة   . ب من الوثیقة رقم    15المصادقة على التعریف المقترح للھیئة اإلقلیمیة المسؤولة عن إدارة 
)AFB/EFC.27/11 .( 

)Decision B.36/37(  

 مسائل أخرى 

 اإلنمائي المسائل الخاصة بالجوانب المالیة والتعاقدیة ذات الصلة ببرنامج األمم المتحدة 

مجلس إدارة صندوق التكیف تكلیف السكرتاریة    قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیاتھا،   .72
  بالقیام بما یلي:

المرتبطة   . أ والمالیة  التعاقدیة  بالمسائل  یتعلق  فیما  العالمیة  البیئة  وصندوق  األخضر  المناخ  صندوق  سكرتاریتي  مع  التنسیق 
  روعات التي ینفذھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛بالمش

تقدیم معلومات محدثة عن أي آثار للمسائل التعاقدیة والمالیة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (أ) أعاله بالنسبة لحافظة مشروعات   . ب
 صندوق التكیف إلى لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعھا الثامن والعشرین: 

  رقم:  القرار

)Decision B.36/38(  

مزید من اإلیضاح بشأن تعریف االبتكار في إطار صندوق التكیف: تحلیل العناصر ذات الصلة والتوجیھ   : 10بند جدول األعمال رقم  
 الخاص بمعاییر االستعراض 

االبتكار بحسب صندوق    التي تبین المزید من التوضیح بشأن تعریف   (AFB/B.36/8)رقم عرضت ممثلة السكرتاریة الوثیقة  .73
 محددة في معاییر االستعراض والتوجیھات ذات الصلة.   تكیف وتحلیال لعناصر ال

في أثناء النقاش الذي أعقب ذلك، أشاد األعضاء بالعمل الذي أنجزتھ مجموعة العمل المعنیة والسكرتاریة بشأن مسألة االبتكار،  .74
بالنسبة لصندوق التكیف؛ والقیمة التي أضافھا  ولكنھم أثاروا عددا من المسائل، منھا ضرورة تحدید ما یمثل ابتكارا بوضوح  

االمتثال   وأھمیة ضمان  وتطبیقھ؛  المشروع  مقترحات  في  االبتكار  دمج  وكیفیة  االبتكار؛  لتمویل  العام  الوضع  إلى  الصندوق 
ف، حیث من  لإلرشادات البیئیة واالجتماعیة للصندوق وفھم المخاطر ذات الصلة؛ وضرورة دراسة التكلفة الكاملة ألسباب التكی 

  الممكن تیسیر وتسھیل االبتكار من خالل خطوات وإجراءات تضم العدید من أصحاب المصلحة ال سیما من القطاع الخاص.
وردا على تعلیقات األعضاء وأسئلتھم، أفادت ممثلة السكرتاریة بأن ھذه العملیة كانت متكررة، وتم استخالص الدروس من كل  

االبتك مشروعات  حافظة  في  المتنامیة.مشروع  المشروعات    ار  استعراض  على  القائمین  إلى  كبیر  حد  إلى  متروك  واألمر 
باالبتكار.  تسمح  التي  جوانبھا  جمیع  في  الكافیة  المرونة  بھا  المشروعات  كانت  إذا  ما  لتقییم  حالیا وضع    ومراجعتھا  ویجري 

وفیما یتعلق بالمخاطر، فالفكرة لیست طلب مقترحات   والثالثین.مؤشرات لالبتكار، وستعرض على المجلس في اجتماعھ السابع  
تعرض المجتمعات المستضعفة للمخاطر من منظور اجتماعي أو بیئي، بل قبول المخاطر المتمثلة في احتمالیة عدم نجاح  بشأن  

ة الكاملة ألسباب التكیف، من  وفیما یتعلق بدراسة التكلف   اإلجراءات التدخلیة؛ ومن الضروري تحدید مدى تقبل المجلس للمخاطر.
المتوقع إعداد وثیقة تقوم بدراستھا لجنة استعراض المشروعات والبرامج ، ومن المتوقع أن تغطي ھذه الوثیقة جمیع مبالغ التمویل  

لجنة استعراض المشروعات والبرامج ستناقش    وتجدر اإلشارة إلى أن  المقدمة من الصندوق بما في ذلك مشروعات االبتكار.
   عاییر التأھل لوضعیة االبتكار.م
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   قرر مجلس إدارة صندوق التكیف:، )AFB/B.36/8بعد النظر في التحلیل الوارد في الوثیقة رقم ( .75

 المرفق األول بھا؛ ، )AFB/B.36/8اإلحاطة بالمعلومات الوارد في الوثیقة رقم ( . أ

الوارد في   . ب النحو  االبتكار على  بشأن  والتعریف  الرؤیة  (اعتماد  االبتكار  ،  )  AFB/B.36/8الوثیقة رقم  استعراض  ومعاییر 
 ؛ )AFB/B.36/8الواردة في المرفق األول بالوثیقة رقم (

فریق العمل المعني باالبتكار، بإعداد    ) وفي إطار اإلرشادات المستمرة منB.35.b/9تكلیف السكرتاریة، وفق القرار رقم ( . ج
العمق والتفصیل بمزید من  تتناول  الوثیقة رقم    وثیقة محدثة  الموضح في  النحو  الصلة باالبتكار والتكیف على  العناصر ذات 

)AFB/B.36/8 (  :التي تتضمن العناصر الموضحة أدناه، وعرضھا على المجلس للنظر فیھا في اجتماعھ الثامن والثالثین 

 خرى؛  تحلیل الوضع العالمي لتمویل االبتكار في أنشطة التكیف مع المناخ، فضال عن أیة فجوات أ )1

المرونة   )2 بشأن  التكیف، مع توصیات  الممولة من صندوق  المرتبطة بمشروعات االبتكار  المحتملة  المخاطر  أنواع  تحدید 
   بمستویات مقبولة حسب نوعیة المخاطر؛

 مقترح بشأن مشروع تجریبي إلنشاء ھیئة استشاریة لتدعیم عمل صندوق التكیف بشأن االبتكار على نحو مستمر.  )3

 القرار رقم: 

)Decision B.36/39(  

  الموضوعات المتبقیة من الدورة الثانیة لالجتماع الخامس والثالثین :11بند جدول األعمال رقم 

الروابط والصالت المحتملة بین صندوق التكیُّف   (أ) مناقشة استراتیجیة بشأن األھداف والخطوات اإلضافیة من جانب الصندوق:
 والصندوق األخضر للمناخ 

البند الفرعي، كان لدى المجلس معلومات محدثة عن المناقشات المتعلقة بالروابط المحتملة بین صندوق التكیف    ھذا  عند النظر في .76
وتضمن ھذا التقریر نتائج الحوار السنوي الرابع بشأن قنوات تقدیم تمویل األنشطة  ).  AFB/B.36/6وصندوق المناخ األخضر (

شأن نھج التوسع التجریبي لتعزیز التكامل واالتساق بینھما، واألنشطة المشتركة  المناخیة، والمناقشات الجاریة بین الصندوقین ب 
المرتبطة   المسائل  في  التكامل  بشأن جوانب  المباشر، والمناقشات  الوصول  بھیئات  الخاصة  الممارسین  لتعزیز جھود جماعة 

 باالعتماد.

لمناخ النظر في مسألة زیادة أواصر التعاون بین الصندوقین،  في النقاش الذي أعقب ذلك، اقُترح أنھ ریثما یعید الصندوق األخضر ل .77
ینبغي تضمین تقاریر أخرى (لم تكن معروضة في بند منفصل على جدول األعمال) في تقریر السكرتاریة عن أنشطتھا في الفترة  

ن إدارة التنفیذ التي حققت  وسئل أیضا عما إذا كان ھناك أي نھج مبسط العتماد الھیئات المسؤولة ع الفاصلة بین االجتماعات. 
وتمت اإلحاطة أنھ ُطلب من السكرتاریة ورئیس الصندوق ونائب رئیس الصندوق تقدیم تقریر عن    نجاحات في مشروعاتھا.

المناقشات المستمرة مع الصندوق األخضر للمناخ، وسئل عما إذا كان ذلك یقتضي وضع تقریرین منفصلین أو تقریر عام مشترك  
 استفسار عن موقف الرأي القانوني الذي طلبھ الصندوق األخضر للمناخ بشأن التعاون مع صندوق التكیف.  كما أثیر واحد. 

ردا على تعلیقات األعضاء وأسئلتھم، أفادت ممثلة السكرتاریة أن من شأن نھج التوسع تیسیر وتسھیل تحدید التمویل المطلوب   .78
زال األمر قید التنفیذ، ولكن تم تحدید بعض الخطوات التي قد تقلل من مدة  فذت بنجاح والموافقة علیھا؛ وال ی للمشروعات التي نُ 

والمراجعة. االستعراض  وإجراءات  المشاركین   خطوات  والرئیسین  الرئیس  ونائب  الرئیس  بین  المعتادة  المناقشات  وجرت 
طلبھ    النھائیة للرأي القانوني الذيولم یتم بعد وضع الصیغة  للصندوق األخضر للمناخ على ھامش اجتماعات مؤتمر األطراف.

یزال یناقش المسألة، وأفاد أنھ سیتم تحدیث خارطة الطریق  ال  الصندوق األخضر للمناخ، نظرا ألن الصندوق األخضر للمناخ  
 ، المذكورة في مسودة القرار، لتشمل نشاطا سابعا إضافیا وسترفق بھذا التقریر بوصفھا المرفق الخامس. 2019لعام 

رئیس أنھ من المفید اإلبقاء على مسألة المناقشات االستراتیجیة بین صندوق التكیف والصندوق األخضر للمناخ على جدول  أفاد ال .79
 أعمال المجلس. 
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  بعد النظر في الجھود الجاریة بشأن تعزیز أوجھ التكامل بین الصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكیُّف كم ورد في الوثیقة  .80
AFB/B.36/6 مجلس إدارة صندوق التكیُّف: قرر ول بھا، والمرفق األ  

معلومات محدثة عن التعاون األخیر بین صندوق التكیُّف    الذي یتیح  AFB/B.36/6اإلحاطة علماً بالتقریر الوارد في الوثیقة   . أ
 والصندوق األخضر للمناخ؛ 

مع مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ ،    السكرتاریة،الطلب من الرئیس ونائب الرئیس مواصلة عملھما النشط، بمساعدة   . ب
بھدف استكشاف جوانب التكامل واالتساق واالرتباط بین الصندوقین واتخاذ خطوات ملموسة لتعزیز خیارات ترتیبات التمویل  

 والمرفق األول بھا؛  )GCF/B.22/09بین الصندوقین كما ورد في الوثیقة (
المنا . ج بمواصلة  السكرتاریة  في  تكلیف  السنوي  الحوار  في  المحددة  التعاون  أنشطة  لدفع  للمناخ  األخضر  الصندوق  مع  قشات 

 ؛ (AFB/B.36/6وإحراز تقدم في تنفیذ األنشطة السبعة لخارطة الطریق (المرفق األول للوثیقة   2020نوفمبر/تشرین الثاني 

  الطلب من الرئیس والسكرتاریة موافاة المجلس بما یلي: . د

 لذي تحقق في األنشطة الوارد وصفھا في الفقرة الفرعیة (ج) أعاله في اجتماعھ السابع والثالثین؛ تقریر عن التقدم ا )1

 تحدیث بشأن المسائل المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله بمجرد أن ینظر فیھما مجلس الصندوق األخضر للمناخ.  )2

 القرار رقم: 

)Decision B.36/40(  

الموارد المالیة بین مشروعات وبرامج التكیف الملموسة في بلدان منفردة أو على الصعید اإلقلیمي (الحد األقصى المحدد للبلد   توفیر(ب) 
 الواحد) 

نظرا ألن ھذا البند الفرعي لھ آثار متعددة األوجھ، ومنھا آثار سیاسیة، وافق المجلس على النظر فیھ في جلسة مغلقة، وفقا للفقرة   .81
وعند النظر في ھذا البند الفرعي، كان لدى المجلس تحلیل بشأن توفیر الموارد المالیة بین    د اإلجراءات الخاصة بھ. من قواع  20

 ). AFB/B.36/5(مشروعات وبرامج التكیف الملموسة في بلدان منفردة وعلى المستوى اإلقلیمي 

 إدارة صندوق التكیف: مجلس  قرر، )AFB/B.36/5بعد النظر في التحلیل الوارد في الوثیقة رقم ( .82

البلدان    ملیون دوالر لجمیع  20مالیین دوالر إلى    10) من  B.13/23بموجب القرار (  مراجعة الحد األقصى المحدد للبلد الواحد . أ
ملیون دوالر من صندوق التكیف بمجرد    20طرف من الحصول على ما مجموعھ    بلد  النامیة األطراف المؤھلة، حتى یتمكن أي

مالیین دوالر على األقل لمشروعات أو برامج تكیف ملموسة لبلد منفرد أو بمجرد مرور أربع    8یصل إلى    حصولھ على تمویل
 سنوات منذ موافقة المجلس على أول مشروع (برنامج) تكیف ملموس لبلد منفرد أیھما أقرب؛

الملموسة لبلد منفرد، شریطة أن یحدد المجلس  لطلب تمویل فردي لمشروعات التكیف  مالیین دوالر 10تحدید حد أقصى قدره  . ب
المستویات األقل من الحد األقصى في ظروف محددة، كما ھو الحال بالنسبة للھیئات الوطنیة المعتمدة المسؤولة عن إدارة التنفیذ  

 من خالل إجراءات مبسطة ومیسرة؛

ات والبرامج اإلقلیمیة، أي توفیر مبلغ محدد سنوي  اإلجراءات المطبقة بالفعل لتخصیص التمویل للمشروعوااللتزام بالخطوات   . ج
 ؛  )B.31/3لتمویل مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة والمشروعات الجاھزة للتمویل بموجب القرار (    (في السنة المالیة) 

للمجلس، مع مراعاة توافر الموارد،  سنوات من االجتماع السادس والثالثین    3بعد    )B.36/41تقییم اآلثار المترتبة على القرار ( . د
 وتوفیر التمویل على نحو منصف وعادل، والتقدم المحرز في عملیة االعتماد، وتطور برامج الصندوق؛

 إحاطة السلطات المعنیة والھیئات المعتمدة المسؤولة عن إدارة التنفیذ بھذا القرار.  . ه

 القرار رقم: 

)Decision B.36/41(  
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   مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر، )AFB/B.36/5م (بعد النظر في التحلیل الوارد في الوثیقة رق .83

العمل على اعتماد ھیئتین مسؤولتین عن إدارة التنفیذ بحد أقصى لكل بلد من البلدان النامیة األطراف المؤھلة، وتكلیف السكرتاریة   . أ
وعرض التكیف  صندوق  إدارة  بمجلس  الخاصة  العملیات  وإرشادات  سیاسات  في  التغییر  ھذا  إلى  السیاسات    باإلشارة  ھذه 

 في اجتماعھ السابع والثالثین؛   واإلرشادات المنقحة على المجلس للنظر فیھا

تشجیع البلدان بقوة على االستفادة من طریقة الوصول المباشر لموارد صندوق التكیف بھدف تعزیز القدرات الوطنیة والتزام   . ب
سات الوطنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ وتقدیم المشروعات من  البلدان المعنیة، بما في ذلك، كلما أمكن، من خالل اعتماد المؤس

 خاللھا. 

   القرار رقم: 

)Decision B.36/42(  

 (ج) تطبیق ھیئات إدارة التنفیذ للسیاسة البیئیة واالجتماعیة 

رة  نظرا ألن ھذا البند الفرعي لھ آثار متعددة األوجھ، ومنھا آثار سیاسیة، وافق المجلس على النظر فیھ في جلسة مغلقة، وفقا للفق .84
وعند النظر في ھذا البند الفرعي، كان لدى المجلس وثائق سریة بسبب المعلومات السریة   من قواعد اإلجراءات الخاصة بھ.   20

من    26الواردة فیھا/معلومات تخص أطراف محددة، فضال عن معلومات المداوالت ذات الصلة المعفاة من اإلفصاح وفقا للفقرة  
   إتاحة المعلومات الخاصة بالمجلس. قواعد اإلجراءات وسیاسة 

  مجلس إدارة صندوق التكیف: قرر ) والمرفقین األول والثاني بھا،   AFB/B.36/9بعد النظر في الوثیقة (  .85

اإلبقاء على ما جرى العمل بھ بشأن اشتراط صدور بیان من جھاز اإلدارة العلیا للھیئة المعنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ لإلحاطة   . أ
الھیئةبالتزا إعادة    م  أو  االعتماد  یتسنى  حتى  بالصندوق  الخاصة  الجنسین  بین  المساواة  وسیاسة  واالجتماعیة  البیئیة  بالسیاسة 

 االعتماد؛ 

تكلیف السكرتاریة بتعمیم ھذا القرار على الھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ والھیئات المتقدمة بطلبات اعتماد/إعادة اعتماد التي   . ب
 یان أو لم تقدمھ. رفضت ھذا الب 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/43(  

 الموضوعات المتبقیة من االجتماعات السابقة  :12بند جدول األعمال رقم 

 (أ) خیارات لزیادة تعزیز مشاركة المجتمع المدني واالنخراط في أعمال المجلس. 

نظر المجلس بشأن مشاركة  نتائج استطالع للرأي بشأن وجھة    التي تحدد  )AFB/B.36/7عرضت ممثلة السكرتاریة الوثیقة (  .86
عضوا من أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین البالغ عددھم    11ولم یشارك في ھذا االستطالع سوى   المجتمع المدني في عملھ. 

النتائج اإلجمالیة اآلراء العامة  29 ، وأشارت منبھة أنھ نظرا للعدد الصغیر نسبیا للمشاركین في ھذا االستطالع، قد ال تمثل 
أولئك الذین یحصلون على    وقد قامت السكرتاریة بتجمیع األجوبة على ھذا االستطالع على النحو التالي:   تمثیال كامال.   للمجلس 

وفیما یبدو أن ھناك خیارین   معارضة األغلبیة، وأولئك الذین انقسم الرأي بشأنھم. على  مساندة األغلبیة، وأولئك الذین یحصلون  
فقة على تنفیذ كل بند على حدة یوجد بشأنھ موافقة من األغلبیة أو االنتظار قبل القیام بذلك ووضع  مفتوحین أمام المجلس: إما الموا

 سیاسة أو إرشادات بشأن ھذه المسألة كخطوة مبدئیة. 

 أفاد الرئیس بجواز أن یعمل المجلس وفق ھذین الخیارین.   .87
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ني، ولكن لكي یتم تفعیل ذلك ینبغي للسكرتاریة أن كان ھناك اتفاق عام على ضرورة وضع إرشادات بشأن شمول المجتمع المد .88
ولوحظ أیضا أن المجلس طلب في السابق ھذه المعلومات على وجھ   تتعرف على ما تقوم بھ الصنادیق األخرى في ھذا الصدد.

األخضر الدقة. الصندوق  ممارسات  إلى  باإلضافة  الدولي  والبنك  األوروبي  االستثمار  بنك  ممارسات  إدراج  للمناخ    واُقترح 
ویتعین توضیح معنى المجتمع المدني لضمان أن   والصنادیق األخرى التابعة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

  وینبغي تدوین أي سیاسة، مع ضرورة إتاحة ذلك وأي وثائق أخرى  یشمل ھذا المصطلح كل من یرغب المجلس في شمولھ.
 األقل بالفرنسیة واإلسبانیة، وربما أیضا باللغة العربیة. باللغات المحلیة أیضا، أو على 

یمكن المضي قدما في بعض التغییرات المقترحة، ال سیما تلك التي ینفذھا الصندوق جزئیا، شریطة أن یفھم المجلس التكالیف   .89
زنة ذلك مع أي عمل إضافي  وعلى الرغم من أھمیة ضمان قدر أكبر من الشفافیة، یتعین موا األولیة والمتكررة المرتبطة بذلك. 

ولضمان سالمة الصندوق، ینبغي أن تتسم أي تغییرات بالكفاءة والفعالیة من حیث التكلفة،   مطلوب وأي تأخیر ینشأ عن ذلك.
المعلومات.  تداول  السریة في  تراعي ضرورات  ثقیلة، وأن  تنطوي على أعباء  المحبذ أیضا االطالع على أي من   وأال  ومن 

 للمجلس التي تتعلق بھذه المسألة.  الوثائق السابقة 

تم طرح سؤال عن سبب قلة األجوبة على استطالع الرأي ، وھل من الممكن المضي قدما في ھذا األمر مع عدم توفر النصاب   .90
  كما تم طرح سؤال آخر عما إذا كانت االقتراحات تتماشى مع االقتراحات التي قدمھا المجتمع المدني في ھذا  القانوني لألجوبة.

وعلى الرغم من إمكانیة الموافقة على بعض التوصیات، إذا كانت قد حظیت بتأیید أغلبیة المجیبین وكانت فعالة من   االجتماع.
 حیث التكالیف وعبء العمل، فإن الخیارات األخرى تحتاج إلى مزید من الدراسة والتفكیر الدقیق. 

، قدمت تقریرا عن  2019وفي عام   ة بشأن شمول المجتمع المدني. أفادت ممثلة السكرتاریة أنھ لیس لدى الصندوق سیاسة رسمی  .91
ھذه المسألة وأدرجت معلومات عن ممارسات الصندوق األخضر للمناخ وصندوق البیئة العالمیة وصنادیق االستثمار في األنشطة  

نظمات غیر الحكومیة التابعة  وأوضحت أن المسائل التي شملھا ھذا االستطالع تعكس التوصیات التي قدمتھا شبكة الم المناخیة. 
في ھذا  خالل الحوار مع المجتمع المدني  ، وبالتالي لم تتضمن أي مسائل جدیدة تم طرحھا  2020لصندوق التكیف في عام  

 أنھ ال یوجد تعریف للمجتمع المدني لدى الصندوق.   وأكد مدیر السكرتاریة االجتماع.

عریف للمجتمع المدني وربما صیاغة إرشادات أولیة بشأن سیاسة تتناول  في ضوء ھذه المعلومات، ال یمكن تجاوز طلب وضع ت  .92
وتمت اإلحاطة بضرورة اعتبار السكرتاریة والمشاركین من المجتمع المدني محایدین، لكن ھذا الحیاد قد ال یتحقق   ھذه المسألة. 

 للصندوق.  اإلداریة  إذا ُدفعت مصروفات منظمات المجتمع المدني من الموازنة 

النصاب القانوني في مداوالت المجلس، ففیما یبدوا أنھ ال توجد    أفاد مدیر السكرتاریة قائال أنھ على الرغم من ضرورة تحقیق .93
ومن الضروري تحقیق النصاب القانوني في اجتماعات المجلس للنظر   قاعدة بشأن إعداد الوثائق الخاصة باجتماعات المجلس.

 في ھذه الوثائق.  

لیا غریم، من منظمة جیرمان ووتش، التي تحدثت بناء على دعوة من الرئیس نیابة عن المجتمع المدني، قائلة  أفادت السیدة جو .94
لكن قد یُطلب من القطاع الخاص المشاركة باإلضافة إلى المجتمع   في تعریف المجتمع المدني.إدراج القطاع الخاص  ال ینبغي    أنھ

ذلك. لتیسیر  ویمكن وضع سیاسة  منظمات  وشبكة   المدني،  لجمیع  مفتوحة  التكیف  التابعة لصندوق  الحكومیة  المنظمات غیر 
المجتمع المدني، وسیكون من دواعي سرورھا العمل مع السكرتاریة والمجلس لوضع سیاسة لمشاركة المجتمع المدني في أعمال  

 المجلس. 

 صندوق التكیف تكلیف السكرتاریة باآلتي: قرر مجلس إدارة  ،  )AFB/B.36/7بعد النظر في المعلومات الوارد في الوثیقة رقم ( .95
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إعادة تقدیم استطالع الرأي المبدئي، بما في ذلك األسئلة المحدثة بین أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین، خالل الفترة الفاصلة   . أ
عُ  التي  المجلس  مناقشات  یوضح  نحو  على  والثالثین،  والسابع  والثالثین  السادس  االجتماعین  اجتماعبین  في  السادس  قدت  ھ 

 والثالثین، بما في ذلك ضرورة تعریف منظمات المجتمع المدني؛ 

إجراء دراسة عن ضرورة وضع سیاسة لتعاون المجتمع المدني مع صندوق التكیف، مع مراعاة ممارسات وسیاسات صنادیق   . ب
 المناخ األخرى؛

(أ) و(ب)  . ج الفرعیتین  الفقرتین  إلیھ في  المشار  العمل  نواتج  تتضمن  للنظر فیھا في    إعداد وثیقة  المجلس  أعاله وعرضھا على 
 اجتماعھ السابع والثالثین. 

 القرار رقم: 

)Decision B.36/44(  

 إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعیة  :13بند جدول األعمال رقم 

مجاالت  قدم ممثلو السكرتاریة معلومات عن األنشطة التي اضطلعت بھا السكرتاریة منذ االجتماع الرابع والثالثین للمجلس في   .96
   ). AFB/B.36/3إدارة المعارف واالتصال والتواصل والتوعیة، على النحو المبین في التقریر الخاص بأنشطة السكرتاریة ( 

أنشطة الصندوق   .97 لنتائج  الترویج  المجاالت، وأكدوا على أھمیة  السكرتاریة في ھذه  المقدمة وعمل  بالمعلومات  أشاد األعضاء 
 المتلقیة لمساعدات الصندوق فحسب، بل أیضا من جانب الصندوق نفسھ بصورة مباشرة.  ومشروعاتھ، ال من جانب البلدان

درج أعضاء المجلس في االجتماعات مع الھیئات الوطنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ لزیادة المعرفة بأنشطة الصندوق،  واُقترح أن یُ 
ركیز المحددة لتمكین البلدان التي تعاني من آثار تغیر المناخ وتنظیم فعالیات إقلیمیة لتبادل المعارف النوعیة بشأن محاور الت 

   العامة من عرض خبراتھا وتجاربھا في ھذا الشأن.

ردا على تعلیقات األعضاء وعلى عدد من األسئلة المطروحة، أشار ممثلو السكرتاریة إلى أن قیام البلدان المعنیة بالترویج لنتائج   .98
لزامي الخاص بإدارة المعارف في أي مشروع، ومن الممكن االطالع على ذلك في أثناء  المشروعات یتم من خالل المكون اإل

المشروعات. ومتابعة  برصد  الخاصة  جیدة    البعثات  السكرتاریة عالقات  أقامت  ذلك،  إلى  المعنیة  مع  وباإلضافة  العمل  فرق 
التنفیذ، كما تع   اونت معھا في إعداد المواد الترویجیة وتبادلھا. باالتصال والتواصل لدى الھیئات الوطنیة المسؤولة عن إدارة 

كما تم الترویج ألنشطة الصندوق من خالل اللمحات الموجزة   وتحدث ممثلو البلدان أیضا عن جھود بلدانھم في المحافل الدولیة.
)capsules  على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت من خالل قسم ("About" ـ) الشركاء والداعمون  &    Partnersـ 

Supporters(  ، .كل  وباإلضافة إلى   ومن خالل ذلك یمكن االطالع على معلومات عن المانحین ومساھماتھم في الصندوق
التي    الجدیدة   ، تقوم السكرتاریة، بصورة منتظمة، باإلشارة إلى تصریحات المساھمین في البیانات الصحفیة عن التبرعاتھذا

مساھمون بتضمین اقتباسات من صندوق التكیف في البیانات الصحفیة التي تصدر  وأحیانا یقوم التصدر عن صندوق التكیف،  
 .عنھم

أضاف مدیر السكرتاریة قائال أنھ تم بذل جھد إلشراك أعضاء المجلس المحلیین عند إقامة الفعالیات في بلدانھم، وفي بعثات    .99
والخبرات بین البلدان أحد السبل الممكنة األخرى لمشاركة  وكانت فعلیات تبادل المعلومات   أعمال رصد ومتابعة المشروعات. 

دراسة توضح نتائج  2020وفیما یتعلق بالمناقشات النوعیة لمحاور التركیز اإلقلیمیة، صدرت في أواخر عام  أعضاء المجلس. 
إقلیمیة.  النتائج من خالل فعالیات  تعمیم ھذه  تم  الجھود المحلیة، وقد  تقودھا  التي  التكیف  الفعالیات    أنشطة  أن  وتمت اإلحاطة 

كما تم إنتاج مقاطع  اإلقلیمیة، ال سیما الندوات الخاصة بالتأھب، كثیرا ما یتم اإلعالن عنھا مبكرا من خالل البیانات الصحفیة. 
   فیدیو عن فعالیات التأھب العالمیة وبعض الفعالیات اإلقلیمیة وعرضھا. 

  المجلس علما بالمعلومات الُمقدمة.  أحاط  .100

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني  :14جدول األعمال رقم بند 
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 یتضمن المرفق الرابع بالتقریر الحالي التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.  .101

  فصاعدا 2021مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  :15بند جدول األعمال رقم 

  15  -  11في السابق عقد اجتماعھ السابع والثالثین في بون بألمانیا في  أشار مدیر السكرتاریة إلى أن المجلس كان قد قرر   .102
األول   اإلنترنت.2021أكتوبر/تشرین  االجتماع عبر شبكة  في عقد  النظر  تقرر  لتفاقم جائحة كورونا،  نظرا  لكن  قدم    ؛  كما 

 . 2022خیارات بشأن عقد االجتماعین الثامن والثالثین والتاسع والثالثین للمجلس في عام 

 مجلس إدارة صندوق التكّیف:  قرر .103

 عقد اجتماعھ السابع والثالثین: . أ

، إذا كان من الممكن عقد اجتماع مباشر بحضور فعلي، بما  2021أكتوبر/تشرین األول    15ــ    11في بون بألمانیا، في   )1
 واجتماع مجلس اإلدارة؛ في ذلك اجتماعات لجنة استعراض المشروعات والبرامج ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة 

، إذا تعذر عقد اجتماع فعلي، ویسبقھ  2021أكتوبر/تشرین األول    22ــ    18عقد االجتماع عبر اإلنترنت (افتراضیا) في   )2
أكتوبر/تشرین األول    15ــ    11اجتماعات للجنة استعراض المشروعات والبرامج ولجنة األخالقیات والشؤون المالیة في  

 ؛ 2021

المجلس، بمعاونة السكرتاریة وبناء على المعلومات الواردة من استطالع رأي أعضاء المجلس واألعضاء  الطلب من رئیس   . ب
المناوبین، أن یحدد ما إذا كان من الممكن عقد اجتماع فعلي، مع أخذ في االعتبار الموقف العالمي بشأن جائحة كورونا وآثارھا  

یق تكافؤ الفرص ألعضاء المجلس للمشاركة، وتوزیع قرار یتماشى مع  وتبعاتھا على السفر والتجمعات، فضال عن ضرورة تحق
 ' في الفقرة الفرعیة (أ) أعاله على المجلس للموافقة علیھ في الفترة الفاصلة بین االجتماعین؛2' أو '1الخیار '

  ؛ 2022أكتوبر/تشرین األول  18-14عقد اجتماعھ الثامن والثالثین في مدینة بون، ألمانیا في  . ج

  . 2022أكتوبر/تشرین األول  14-10اجتماعھ التاسع والثالثین في مدینة بون، ألمانیا في عقد  . د

 القرار رقم: 

)Decision B.36/45(  

 مدونة قواعد السلوك  :16بند جدول األعمال رقم 

إبالغ .104 وإجراءات  والفساد  االحتیال  التسامح مطلقا مع  السلوك وسیاسة عدم  قواعد  إلى مدونة  االنتباه  الرئیس  نائب  لجنة    لفت 
األخالقیات والشؤون المالیة بشأن أي مسائل في ھذا الشأن، وسأل األعضاء واألعضاء المناوبین عما إذا كانوا یرغبون في طرح  

 ولم تُثر أیة مسائل أخرى.  أي مسائل تتعلق بتنفیذ مدونة قواعد السلوك.

  مسائل أخرى :21بند جدول األعمال رقم 

 لم تتم إثارة أیة مسائل أخرى.  .105

 اعتماد التقریر  :22جدول األعمال رقم بند 

 أعد الرئیس ھذا التقریر بعد اختتام االجتماع بمساعدة السكرتاریة، واعتمده المجلس في الفترة الفاصلة بین االجتماعین. .106
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 اختتام االجتماع  :23بند جدول األعمال رقم 

  8ي تمام الساعة السابعة مساًء، بتوقیت وسط أوروبا في عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئیس اختتام االجتماع ف  .107
 .2021أبریل/نیسان
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 المرفق األول 

 قائمة بالمشاركین في االجتماع السادس والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیُّف 
 

 األعضاء 
 المجموعة  البلد  االسم 

 أفریقیا بنن  السید/ إیبال جبریل 
 أفریقیا غانا  السیدة/ بیشنس دامتي

 آسیا والمحیط الھادئ  جمھوریة كوریا  السیدة/ جي یونغ تشوي 
 آسیا والمحیط الھادئ  المملكة العربیة السعودیة  السید/ البراء توفیق 

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

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي الجمھوریة الدومینیكیة فیكتور فیناس السید/  
 الدول النامیة الجزریة الصغیرة  فیجي  السید/ نیلیش براكاش 

 البلدان األقل نمواً  السنغال السید/ إیدي نیانغ 
 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى  ألمانیا  السیدة/ كلودیا كیلر

 مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى  ایطالیا إلیونورا كوغو السیدة 
 األطراف المدرجة في المرفق األول  بلجیكا سیلفیان بیلجیشر  السیدة/

 األطراف المدرجة في المرفق األول  السوید السید ماتیاس برومان 
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  باكستان  السید/ علي وقاص مالك 
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  األرجنتین  السید/ لوكاس دي بیترو

 
 األعضاء المناوبون 

 المجموعة  البلد  االسم 
 أفریقیا تونس السید/ محمد زمیرلي 

 أفریقیا غامبیا  السیدة/ فاتو ندي غاي 
 آسیا والمحیط الھادئ  إیران السیدة/ شھیدا نعمة هللا سارفستاني 

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

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

 الدول النامیة الجزریة الصغیرة  غرینادا  السید بول إلرین فیلیب 
 البلدان األقل نمواً  بوتان  السید/ تشیرنغ تاشي 

 مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى  إسبانیا  أكونیا بایشاولي-السیدة/ سوزانا كاسترو
 األطراف المدرجة في المرفق األول  فرنسا  أنطوان مارتن-مارك  السید/

 األطراف المدرجة في المرفق األول  سویسرا  فلوك السیدة/ أنطونیا إیلینا 
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  المغرب  السیدة/ نعیمة أم موسى 

 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  مالوي  السید إیفانز نجیوا 
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 المرفق الثاني 

 إدارة صندوق التكیف جدول األعمال المعتمد بتقریر االجتماع السادس والثالثین لمجلس  

 افتتاح االجتماع.  .1

 نقل مھام رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس  .2

 المسائل التنظیمیة:  .3

 اعتماد جدول األعمال؛  . أ

 تنظیم العمل.  . ب

 تقریر عن أنشطة رئیس المجلس المنتھیة والیتھ.  .4

 . البیئة العالمیة حوار مع السید كارلوس مانویل رودریغز، المسؤول التنفیذي األول/ رئیس لصندوق  .5

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة.  .6

 تقریر ھیئة االعتماد. .7

 تقریر االجتماع السابع والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج بشأن:  .8

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/االستعراض الفني لمقترحات المشروعات والبرامج؛  . أ

 االستعراض الفني لمقترحات مشروعات المنح الصغیرة؛ تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/  . ب

 تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترح منح التعلّم؛  . ج

 مشروعات وبرامج المنح الكبیرة؛  برنامج االبتكار: . د

  ب؛رفع تقریر بشأن المشروع التجریبي الخاص بحزمة مساندة التأھ . ه

 تعراض في الفترة الفاصلة بین االجتماعین لمنح التأھب؛ تقریر السكرتاریة بشأن دورة االس . و

 طلب تغییر شروط الموافقة على المشروع؛  . ز

 التكلفة الكاملة لمبررات التكیف.  . ح

   تقریر االجتماع السابع والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة بشأن: .9

  المسائل المالیة؛ . أ

 ني؛ تقریر رئیسة الفریق المرجعي المعني بالتقییم الف . ب

 تقریر عن التأخیر في بدء المشروعات والخیارات المقترحة؛ . ج

 تحدیث بشأن استراتیجیة تعبئة الموارد وخطة العمل؛  . د
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 تصنیف مقدمي الطلبات من الھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ كھیئات إقلیمیة.  . ه

الصلة واإلرشادات الخاصة بمعاییر تحلیل العناصر ذات  تعریف االبتكار على نحو أكثر تفصیال في إطار صندوق التكیف: .10
 االستعراض. 

 الموضوعات المتبقیة من الدورة الثانیة لالجتماع الخامس والثالثین: .11

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

ات وبرامج التكیف الملموسة في بلدان منفردة أو على الصعید اإلقلیمي (الحد األقصى  الموارد المالیة بین مشروع توفیر . ب
 المحدد للبلد الواحد)؛

 لسیاسة البیئیة واالجتماعیة. بتطبیق اإدارة التنفیذ المسؤولة عن ھیئات قیام ال . ج

 الموضوعات المتبقیة من االجتماعات السابقة:  .12

 ني واالنخراط في أعمال المجلس. خیارات لزیادة تعزیز مشاركة المجتمع المد . أ

 إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعیة.  .13

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني.  .14

  فصاعدا.   2021مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  .15

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك.  .16

 مسائل أخرى.  .17

 اعتماد التقریر. .18

 اختتام االجتماع.  .19
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 المرفق الثالث 

موجز قرارات تمویل المشروعات والبرامج في االجتماع السادس والثالثین   ف: والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكی االجتماع السادس  
 لمجلس إدارة صندوق التكیُّف 

 

 
، وذلك االجتماعینالقرار في الفترة الفاصلة بین * تمشیاً مع توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج بالموافقة على المشروع، فإن المجلس سینظر في الموافقة علیھ خالل عملیة اتخاذ 

 "معتمدة". ھیئة إدارة التنفیذ إلى  المسؤولة عن  ھیئةال یةحالماً یتم تغییر وضع

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالبلد1. المقترحات المكتملة: البلد المنفرد
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة

0معلق*                         AFB/PPRC.27/5963,456برنامج كیمیترانإندونیسیا (1)

0معلق*                         AFB/PPRC.27/6824,835برنامج كیمیترانإندونیسیا (2)

الصندوق االستئماني لحفظ بلیز
المناطق المحمیة

AFB/PPRC.27/74,000,000                      0لم تتم الموافقة

المجلس الوطني إلدارة شؤون جمھوریة تنزانیا المتحدة:
البیئة

AFB/PPRC.27/81,400,000                      1,400,000تمت الموافقة

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
0لم تتم الموافقة                      AFB/PPRC.27/95,339,285الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةجیبوتي

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات سوریا
البشریة (موئل األمم المتحدة)

AFB/PPRC.27/109,997,156                      9,997,156تمت الموافقة

منظمة األمم المتحدة للتربیة زیمبابوي
والعلم والثقافة (الیونسكو)

AFB/PPRC.27/115,000,000                      5,000,000تمت الموافقة

                   16,397,156                   20,336,441                                    -                      7,188,291المجموع الفرعي ، دوالر
2. المفاھیم/التصورات العامة: البلد 

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالبلدالمنفرد
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

منظمة األغذیة والزراعة (التابعة لبنان
ــ الفاو لألمم المتحدة) 

AFB/PPRC.27/122,139,174                      تمت المصادقة-

منظمة األغذیة والزراعة (التابعة فییتنام
ــ الفاو لألمم المتحدة) 

AFB/PPRC.27/133,580,000                      تمت المصادقة-

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الیمن
البشریة (موئل األمم المتحدة)

AFB/PPRC.27/1410,000,000                    لم تتم المصادقة-

                                    -                   15,719,174                                    -                                    -المجموع الفرعي ، دوالر
3. المقترحات المكتملة: على المستوى 

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/البلداناإلقلیمي
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

0لم تتم الموافقة                    AFB/PPRC.27/1511,941,038نظام الشباك الواحدأنغوال، ونامیبیا:

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات كوت دیفوار، وغانا

البشریة (موئل األمم المتحدة)
AFB/PPRC.27/1613,951,160                    0لم تتم الموافقة

0                   13,951,160                   11,941,038المجموع الفرعي ، دوالر
4. المفاھیم/التصورات العامة: على 

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/البلدانالمستوى اإلقلیمي
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات أذربیجان وجمھوریة إیران اإلسالمیة
البشریة (موئل األمم المتحدة)

AFB/PPRC.27/1714,000,000                    تمت المصادقة-

منظمة األغذیة والزراعة (التابعة تشاد والسودان
ــ الفاو لألمم المتحدة) 

AFB/PPRC.27/1814,000,000                    تمت المصادقة-

                                    -                   28,000,000المجموع الفرعي ، دوالر
5. منح وضع تصورات المشروعات: 

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/البلدانالتصورات اإلقلیمیة:
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات أذربیجان وجمھوریة إیران اإلسالمیة
البشریة (موئل األمم المتحدة)

AFB/PPRC.27/17/Add.180,000                           80,000تمت الموافقة

منظمة األغذیة والزراعة (التابعة تشاد والسودان
ــ الفاو لألمم المتحدة) 

AFB/PPRC.27/18/Add.1100,000                         100,000تمت الموافقة

                        180,000                         180,000 المجموع الفرعي ، دوالر

6. التصورات المسبقة بشأن 
رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/البلدانالمشروعات: على المستوى اإلقلیمي

المشروعات والبرامج
 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

 مرصد الصحراء الكبرى غینیا ومالي وموریتانیا والسنغال
والساحل

AFB/PPRC.27/1914,000,000                    تمت المصادقة-

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
الكامیرون وجمھوریة أفریقیا الوسطى 

وتشاد والنیجر ونیجیریا
-تمت المصادقة                    AFB/PPRC.27/2010,620,000المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة

-لم تتم المصادقة                    AFB/PPRC.27/2110,693,000برنامج األمم المتحدة للبیئةكوستاریكا وبنما

                                    -                     21,313,000                     14,000,000 المجموع الفرعي ، دوالر

7. منح وضع تصورات المشروعات: 
رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالمنطقة/البلدانالتصورات اإلقلیمیة المسبقة

المشروعات والبرامج
 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ إقلیمیة

مرصد الصحراء الكبرى غینیا ومالي وموریتانیا والسنغال
والساحل

AFB/PPRC.27/19/Add.120,000                           20,000تمت الموافقة

ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف
الكامیرون وجمھوریة أفریقیا الوسطى 

وتشاد والنیجر ونیجیریا
20,000تمت الموافقة                           AFB/PPRC.27/20/Add.120,000المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة

0لم تتم الموافقة                           AFB/PPRC.27/21/Add.120,000برنامج األمم المتحدة للبیئةكوستاریكا وبنما

                          40,000                          40,000                          20,000المجموع الفرعي ، دوالر

                    16,617,156                    99,539,775                    25,961,038                      7,188,291اإلجمالي (7+6+5+4+3+2+1)

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالبلد8. منح االبتكار الصغیرة
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة

الصندوق االستئماني لحفظ البیئة بوتان 
في بوتان

AFB/PPRC.27/23250,000                         0لم تتم الموافقة

0لم تتم الموافقة                         AFB/PPRC.27/24248,734المعھد الدومینیكي للتنمیة المتكاملةالجمھوریة الدومینیكیة 

0لم تتم الموافقة                         AFB/PPRC.27/25249,970 جھاز إدارة شؤون البیئةزیمبابوي

                                    -                         748,704المجموع الفرعي ، دوالر

رقم مستند لجنة استعراض ھیئة إدارة التنفیذالبلد9. منح التعلم
المشروعات والبرامج

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
الوطنیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
اإلقلیمیة، بالدوالر األمریكي

 تمویل ھیئات إدارة التنفیذ 
متعددة األطراف، بالدوالر 

األمریكي
التمویل المرصود، بالدوالر القرار

األمریكي
ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة

143,545تمت الموافقة                         AFB/PPRC.27/27143,545الھیئة الوطنیة إلدارة شؤون البیئةكینیا

                        143,545                                    -                                     -                         143,545المجموع الفرعي ، دوالر

المجموع الكلي  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)8,080,540                      25,961,038                    99,539,775                    16,760,701                    
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 المرفق الرابع 

  2022و  2021المالیة لمجلس اإلدارة والسكرتاریة والقیّم، والموازنات المعتمدة للسنوات   2022، و2021الموازنة المعتمدة للسنة المالیة 
 للفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ  2023و

 

 

 

  

السنة المالیة 2022السنة المالیة 2021السنة المالیة 2021جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي
تمت الموافقة علیھاتقدیریةتمت الموافقة علیھا

المجلس والسكرتاریة
          4,111,220          3,131,130          3,247,224الموظفون1
             456,000                 5,000             492,000السفر واالنتقال2
             508,875             390,000             479,700العملیات العامة3
             236,980               70,000             247,362االجتماعات4

          5,313,075          3,596,130          4,466,286المجموع الفرعي للخدمات اإلداریة للسكرتاریة [أ]
             608,550             441,300             548,250االعتماد [ب]5
             756,950             100,100             652,960برنامج التأھب (ج)6

          6,678,575          4,137,530          5,667,496مجموع المجلس والسكرتاریة [أ] + [ب] + [ج]

السنة المالیة 2023السنة المالیة 2022السنة المالیة 2021السنة المالیة 2021جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي
ت الموافقة علیھا بعد المراجتقدیریةتمت الموافقة علیھا تمت الموافقة علیھا 

الفریق  المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ
             414,197             408,083             440,016             350,929الموظفون1
             138,744             134,702                    -             130,779السفر واالنتقال2
             126,564             136,327             100,581             113,320العملیات العامة3
               10,200               10,000                    -               10,000االجتماعات4

             689,705             689,112             540,597             605,028المجموع الفرعي الخاص بجھاز اإلدارة 
             603,344             611,717             366,735             458,191التقییم5

          1,293,049          1,300,829             907,332          1,063,219مجموع ما یُستحق للفریق  المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ

السنة المالیة 2022السنة المالیة 2021السنة المالیة 2021جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي
تمت الموافقة علیھاتقدیریةتمت الموافقة علیھا

القیّم
             180,000             170,000             180,000تحویل وحدات تخفیض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال1
             320,000             320,000             227,000إدارة الشؤون المالیة والبرامج2
             245,000             245,000             216,000إدارة االستثمار3
               60,000               60,000               40,000المحاسبة وإعداد التقاریر4
               56,000               55,000               45,000الخدمات القانونیة5

             861,000             850,000             708,000مجموع ما یُستحق للقیّم   

          8,840,404          5,894,862          7,438,715المجموع الكلي لجمیع المكونات
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 المرفق الخامس 

 2021ــ  2020  -  2019خارطة طریق ألوجھ التعاون بین صنادیق المناخ للسنوات 

 ) AFB/B.36/6(مأخوذة من المرفق األول بالوثیقة رقم 

 
  

 
 

 الموقف 1اإلطار الزمني النشاط الموضوع
إطالق منصة للتعاون بین صنادیق المناخ بشأن  .1 المؤشرات

 النتائج والمؤشرات وأسالیب قیاس األثر.
الدعوة للبدء في أوائل 

 2020أبریل/نیسان 
 مع صنادیق 2021تجري حالیا مشاورات بشأن خطة عمل  األحداث الجاریة:

 مناخ أخرى. 

البرامج والتوسع 
 والتمویل المختلط

تحدید الخیارات المتعلقة بالبرامج المشتركة، والخطط  .2
المناسبة لتعزیزھا، والمجاالت المشتركة لالستفادة من 

المزایا التعاونیة التي تستجیب للطلب على مستوى البلد 
المعني، بما في ذلك استكشاف فرص التوسع، ویشمل 

ذلك تسلسل التمویل، ال سیما استخدام أدوات مالیة مبتكرة 
 لتوسیع نطاق المشروعات الناجحة 

 لصنادیق المناخ األخرى.

بعد الموافقة على استراتیجیات 
البرامج الجدیدة لدى السكرتاریات 

 2021المعنیة لعقد نقاش في عام 

صنادیق االستثمار في األنشطة المناخیة لتحدید  بدأت المناقشات مع موضوعات معلقة:
أوجھ التعاون وتضافر الجھود على مستوى مجاالت البرامج الجدیدة الخاصة بھذه 

الصنادیق (التي تقوم حالیا بتعبئة األموال) والخطة االستراتیجیة للصندوق األخضر 
 للمناخ (التي تم اعتمادھا مؤخرا).

 
وضع اللمسات األخیرة على نھج التوسع (الخطوات والدینامیكیات) بین 

وقیام صندوق التكیف بتعمیم   صندوق التكیف/الصندوق األخضر للمناخ. 
 القائمة األولى بالمشروعات المحتملة.

تنظیم عملیات تبادل المعارف الفنیة بین الصنادیق بعد  .3
اعتماد وثائق الخطط والبرامج االستراتیجیة الحالیة بھدف 

تحدیث وتحسین ھذه المجاالت لالستفادة من نقاط القوة 
 في جمیع النواحي، بما في ذلك تعزیز العنایة الواجبة.

بعد الموافقة على استراتیجیات 
البرامج الجدیدة لدى السكرتاریات 

 2021المعنیة لعقد نقاش في عام 

بدأت المناقشات مع صنادیق االستثمار في األنشطة المناخیة لتحدید  موضوعات معلقة:
أوجھ التعاون وتضافر الجھود على مستوى مجاالت البرامج الجدیدة الخاصة بھذه 

الصنادیق (التي تقوم حالیا بتعبئة األموال) والخطة االستراتیجیة للصندوق األخضر 
 للمناخ (التي تم اعتمادھا مؤخرا).

التواصل مع الھیئات المعتمدة المسؤولة عن  .4
 التنفیذ لتعزیز اعتماد التمویل المختلط.

قیام الصندوق األخضر للمناخ 
بتعمیم  مذكرة النقاش حسب 
 30التصور العام للمشروع في 

 2020مایو/أیار  

)، لم یبدأ ھذا العمل، 19نظرا لجائحة فیروس كورونا (كوفید- موضوعات معلقة:
غیر أن الصندوق األخضر للمناخ ال یزال یناقش الخیارات على المستوى 

 .2021الداخلي للمضي قدما في عام 

إدارة المعارف وبناء 
 القدرات

تحلیل الفرص المتاحة لمبادرات إدارة المعارف  .5
وتبادل الدروس المستفادة، بما في ذلك تبادل أفضل 

 الممارسات بشأن عملیات التشغیل،
 وكیفیة تنفیذھا. 

قیام الصندوق األخضر للمناخ 
وصنادیق االستثمار في األنشطة 

المناخیة بتبادل الدراسات 
وتعمیمھا بنھایة فبرایر/شباط 

 وإجراء محادثات حول 2020
 المزید من التعاون

 2020في مایو/أیار  

قیام صنادیق االستثمار في األنشطة المناخیة والصندوق األخضر  األحداث الجاریة:
للمناخ بتحدید أطر الشراكة المعنیة بتضافر الجھود في مجال تمویل أنشطة المناخ 

بھدف إتاحة منبر للتعلم المستمر والمنھجي وإدارة المعارف بین صنادیق المناخ 
قیام  أصحاب المصلحة واألطراف األخرى المعنیة، و والبلدان وغیرھم من

الصندوق األخضر للمناخ/صندوق االستثمار في األنشطة المناخیة بعرض مذكرة 
 2021التصور العام للمشروع على صندوق التكیف/ صندوق البیئة العالمیة في 

تفعیل المساندة الالزمة لتنفیذ خطة العمل ذات  .6
الصلة بجماعة الممارسین الخاصة بھیئات الوصول 

 المباشر.

قیام صندوق التكیف 
والصندوق األخضر للمناخ 

 30بوضع خطة مشتركة في 
 2020أبریل/نیسان  

القیام حالیا بمساندة خطوات إعداد مقترح للتأھب لدى الصندوق  األحداث الجاریة:
 األخضر للمناخ لمدة سنتین من تاریخ تنفیذ خطة العمل المعنیة. 

االتصاالت والتواصل 
 والتوعیة

المشاركة في وضع خطة للتواصل والتوعیة بشأن  .7
مؤتمر األطراف السادس والعشرین، ویشمل ذلك 

الفعالیات الجانبیة وبیان عن المساندة المقدمة للبلدان 
 للتصدي لجائحة كورونا

 .2020تم االتفاق على نشاط جدید في الحوار السنوي الرابع في نوفمبر/تشرین الثاني  2021 فبرایر  /شباط 28

 
 

  قد تطرأ تعدیالت على اإلطار الزمني لخارطة الطریق التي نحن بصددھا نظرا لظروف جائحة كورونا المستمرة على مستوى العالم. 1
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 المرفق السادس 

 ، عبر اإلنترنت 2021سانیأبریل/ن 7المجتمع المدني، تقریر عن الحوار مع 

دعا رئیس مجلس إدارة صندوق التكیف السید/ماتیاس برومان (السوید، األطراف المدرجة في المرفق األول) مجلس اإلدارة   .1
 إلجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني.

تجدات األخیرة في شبكة المنظمات غیر الحكومیة  عرض السید إیفز رینارد، من منظمة بانوس كاریبیان، التطورات والمس .2
  200والشبكة عبارة عن تحالف عالمي یضم أكثر من   التابعة لصندوق التكیف (الشبكة) وتحدث عن حوكمتھا واستدامتھا.

المدني   المجتمع  منظمات  من  من ومنظمة  استفادتھم  وضمان  المناخ  تغیر  بآثار  وتأثرا  الناس ضعفا  أكثر  مساندة  رسالتھا 
المجتمع  الصندوق. التعاون مع  التي تسھم في  الجیدة  الممارسات  إدارتھ اعتمدا عددا من  قائال أن الصندوق ومجلس  وأفاد 

وشملت مھام الشبكة ما یلي: صیاغة التوصیات، وتقدیم اآلراء والتعلیقات بشأن مذكرات التصور العام للمشروعات،    المدني.
ادل الدروس المستفادة، والتعاون مع صناع القرار، ومساعدة المجتمع المدني على  وإجراء تقییمات مستقلة للمشروعات، وتب 

 فھم الصندوق والمشروعات التي ینفذھا، والمساھمة في إجراء حوار مع المجتمع المدني. 

المدني من شأن تعزیز مشاركة المجتمع المدني العمل على بقاء الشبكة بوصفھا آلیة دائمة ومشروعة وشفافة یمكن للمجتمع   .3
ویتطلب ذلك تصمیم ھیكل حوكمة متین ومستقر مالیا  من خاللھا أن یكون لھ صوت مسموع لتعزیز تمویل األنشطة المناخیة.

والمبادئ الرئیسیة لتحقیق   یشجع على أنشطة االتصال والتواصل وبناء القدرات من أجل المشاركة النشطة للمجتمع المدني.
وینبغي النظر إلى ھذه الشبكة بوصفھا آلیة تمثیل    لجمیع عند الترویج لھذه المشاركة النشطة. ذلك ھي المرونة والكفاءة وشمول ا

المراكز   تعمل من خالل  المدني، وإدراك ضرورة اإلبقاء على كونھا ال مركزیة، وضمان أن  المجتمع  لمنظمات  مشروعة 
 ستقاللیتھا. اإلقلیمیة، وخضوعھا للمساءلة أمام الدوائر التي تمثلھا مع االحتفاظ با

أھدافھا وعضویتھا، وتأكید والیتھا وواجباتھا، والنظر في شخصیتھا االعتباریة،  .4 الشبكة على: توضیح  تركز  لتحقیق ذلك، 
بالمناخ وشركائھا   المعنیة  الحكومیة األخرى  المنظمات غیر  التعامل مع شبكات  الكفاءة والشمول عند  بین  التوازن  وتحقیق 

ل الشبكة على إحاطة المجلس بالتقدم المحرز في أعمالھا، كما إنھا ترحب بالتعلیقات واآلراء التقییمیة  وستعم والمراكز اإلقلیمیة. 
 لضمان أن تضیف قیمة للصندوق. 

عرضت السیدة كافیا أرورا، من مجموعة بدائل التنمیة، وجھات نظر المجتمع المدني بشأن المناقشات الجاریة في المجلس   .5
وأفادت أن المراقبین لم یتمكنوا في   ن مع المجتمع المدني والحد األقصى المحدد للبلد الواحد.وقدمت توصیات بشأن التعاو

ونّوھت   االجتماع الحالي من االستفادة من الترجمة الفوریة أو عرض آرائھم بشأن الموضوعات المدرجة على جدول األعمال. 
ومن    تحدید مواعید االجتماعات وأوقاتھا بصورة مبكرة.  أیضا أن ھناك زیادة في عدد الجلسات المغلقة وأشارت إلى أھمیة

قبل   الوثائق  إتاحة  إلى    14الضروري  الوصول  في  أن ھناك صعوبة  إیضاح  االجتماعات، مع  تاریخ  األقل من  یوما على 
في  معلومات محددة تخص البلد المعني على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت نظرا ألن ھذه المعلومات مجزأة ومتوفرة  

األماكن. من  المصلحة   عدد  وأصحاب  المدني  المجتمع  لمساعدة  منفصلة  على صفحة  المشروع  معلومات  تلخیص  وطلبت 
 اآلخرین في البلدان النامیة على فھم المشروعات. 

 ت المحلیة.ھناك صعوبة في قیام المجتمع المدني المحلي بتقدیم تعلیقاتھ ألن محتوى التقاریر ال یكون في كثیر من األحیان باللغا .6
المحلیة.   وللتغلب على باللغات  إعداد ملخص  اقترحت  تقدیم    ذلك  للمشروع  والداعیة  الداعمة  الجھات  من  یُطلب  أن  ویمكن 

طلب من ھذه الجھات التوقیع على شھادة تفید أن المعلومات المقدمة ھي  ملخصات قصیرة عن المشروع، وینبغي أیضا أن یُ 
 ملخص صحیح للمشروع. 

وینبغي للصندوق أن یستخلص الدروس من   د مراقبین نشطین من المجتمع المدني في اجتماعات المجلس.الھدف ھو وجو .7
المرجعي المعني بالتقییم الفني بتقییم مدى نجاح الصندوق في التعامل مع    صنادیق المناخ األخرى، كما ینبغي أن یقوم الفریق 

بتقییم مشاركة مراقبین من القطاع الخاص   منظمات المجتمع المدني والتعاون معھا. وعلى الرغم من إمكانیة قیام المجلس 
أیضا، فإن ذلك ال ینبغي أن یؤثر على دور منظمات المجتمع المدني، مع ضرورة أن تغطي الموازنة اإلداریة مشاركة ھذه  

 المنظمات.  
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للبلد الواحد، وقدمت بعض األمثلة المحددة من الھند    أیضا توصیة بشأن زیادة الحد األقصى المحدد  السیدة/ كافیا أرورا  قدمت .8
ولبعض الھیئات الوطنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ مصالح محددة أو قد ال تقوم بالتنفیذ على نحو نشط، ومن ثم   والمكسیك.

التنفیذ. إدارة  أكثر من ھیئة مسؤولة عن  المقترحة للحصول على  من األفضل والمفید وجود  الحدود  تمویل إضافي    وكانت 
ثالثة أمثلة لتوضیح وجھة نظرھا، وقدمت أیضا العدید    السیدة/ كافیا أرورا   قدمتكما    ،یتجاوز الحد األقصى الحالي مقیدة للغایة

 من التوصیات المحددة. 

شت  تمت اإلحاطة بالمناقشة التي أعقبت عدم وجود تعلیقات على المشروعات، وتم طرح سؤال عما إذا كانت الشبكة قد ناق  .9
وُطلب أیضا إیضاح بشأن استخدام اللغات المحلیة وما إذا كان الصندوق مسؤوال عن    التعافي األخضر من جائحة كورونا. 

وتم طرح سؤال أیضا عن كیفیة مشاركة المجتمع المدني في الشبكة، وما إذا كانت ھناك شبكات   توفیر المعلومات بھذه اللغات.
 ذا كان من األفضل إنشاء شبكة واحدة معنیة بتغیر المناخ. مماثلة لصنادیق مناخیة أخرى، وما إ

رینارد قائال أنھ على الرغم من قیام المجتمع المدني بالنظر بعین االعتبار في قضایا المساواة ذات الصلة بجائحة    /أفاد السید .10
لم یكن    ھالمجتمع المدني، أفاد أن وفیما یتعلق بتعلیقات وآراء    كورونا، لم تتم مناقشة ھذه المسائل على نحو كاف في الشبكة. 

كما أفاد أن المجتمع المدني یشمل جمیع    مدى جودتھ.  علىھناك في منطقتھ سوى مشروع واحد، ولیس من الضروري التعلیق  
أصحاب المصلحة من غیر العاملین في السوق وأن استخدام مصطلح المنظمات غیر الحكومیة ھو إرث من الماضي قد یحتاج  

وینبغي أن توجد معاییر المشاركة في الشبكة على موقع الشبكة على شبكة اإلنترنت ویجري العمل في   سم الشبكة. إلى تغییر با
 ھذا الشأن.  

أفادت السیدة جولیا غریم، من منظمة جیرمان واتش، أن الشبكة عملت على تجمیع التعلیقات واآلراء بشأن المقترحات لمعرفتھا   .11
كما أن طلب إبداء الرأي والتعلیق والمالحظات جعل منظمات المجتمع المدني المحلیة على   اء.بمدى قیمة ھذه التعلیقات واآلر
وینبغي أال تأتي التعلیقات من   وتتمثل إحدى المشكالت في أن المقترحات كانت طویلة للغایة. علم ووعي بھذه المشروعات. 

وكثیرا ما تشكل اللغة عائقا أمام ذلك، وذلك على    المحلیة،منظمات المجتمع المدني الدولیة، ولكن من منظمات المجتمع المدني  
وكانت ھناك مناقشة جاریة في    الرغم من أن الشبكة تتواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلیة باللغة الرسمیة للبلد المعني.

شبكات منظمات المجتمع    وقد عملت الشبكة مع الشبكة بشأن الحاجة إلى مزید من االنفتاح، وقد یتضمن ذلك تغییر اسمھا.
المدني األخرى، وعلى الرغم من توقع استمرار ذلك في المستقبل، فإن الصنادیق األخرى لدیھا معاییر مختلفة لمشاركة المجتمع 

 المدني، وھناك مزیة تتمتع بھا الشبكة تتمثل في الحفاظ على استقاللیتھا الحالیة.  

الجائحة، واجھ العدید من المشروعات في الھند تأخیرات بسبب عدم إمكانیة الوصول    أفادت السیدة/ أرورا قائلة فیما یتعلق بھذه .12
المشروعات. ھذه  آجل  تمدید  في  النظر  ینبغي  وأنھ  واألسواق،  النقل  وسائل  ھذه   إلى  تقدیم  بمجرد  إنھ  أیضا  أفادت  كما 

مھ على منظمات المجتمع المدني وأصحاب  المشروعات، ینبغي إعداد ملخص من صفحتین باللغة السائدة في البلد المعني لتعمی
 المصلحة اآلخرین. 

أفاد مدیر السكرتاریة أنھ تم استخدام خیار البث عبر شبكة اإلنترنت بھدف االنتقال السلس من جلسة مفتوحة إلى جلسة مغلقة   .13
وتم التصحیح أن    جمة الفوریة. استجابة لمالحظات المراقبین في االجتماع، ولكن لم یؤخذ في االعتبار عدم إمكانیة القیام بالتر

 كل عضو من أعضاء منظمات المجتمع المدني سیتلقى دعوة فردیة للمشاركة في االجتماع. 

 أعرب الرئیس عن شكره لمنظمات المجتمع المدني على عروضھم اإلیضاحیة وعلى مشاركتھم.  .14
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	28. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الذي قدمته هيئة الاعتماد بشأن الاجتماع الخامس والثلاثين للهيئة.
	29. عرضت السيدة/ سوزانا كاسترو-أكونيا (إسبانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى) رئيسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج تقرير اللجنة (AFB/PPRC.27/33).
	30. بعد ذلك، وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها السابع والعشرين. ويرد ملخص بتوصيات اللجنة المتعلقة بالتمويل في المُرفق الثالث بهذا التقرير.
	(أ) تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/الاستعراض الفني لمقترحات المشروعات والبرامج

	القضايا المحددة أثناء عملية الاستعراض
	توفير التمويل اللازم للمشروعات والبرامج الإقليمية للسنة المالية 2022
	31. قرر مجلس إدارة صندوق التكيف، بعد النظر في توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن يدرج في برنامج عمله للسنة المالية 2022 اعتماد مبلغ 60 مليون دولار، على أن يخصص مؤقتا على النحو التالي:
	أ. ما يصل إلى 59 مليون دولار لتمويل مقترحات المشروعات والبرامج الإقليمية؛
	ب. ما يصل إلى 1 مليون دولار لتمويل طلبات منح إعداد المشروعات لإعداد وثائق تصور أو وثائق مشروع مكتملة للمشروعات والبرامج الإقليمية.
	القرار رقم:

	توفير التمويل اللازم للمشروعات والبرامج من خلال الوصول المباشر للسنة المالية 2022
	32. قرر مجلس إدارة صندوق التكيف، بعد النظر في توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن يدرج في برنامج عمله للسنة المالية 2022 اعتماد مبلغ 20.2 مليون دولار، على أن يخصص مؤقتا على النحو التالي:
	ج. ما يصل إلى 20 مليون دولار لتمويل المشروعات والبرامج من خلال الوصول المباشر للموارد؛
	د. ما يصل إلى 200 ألف دولار لتمويل طلبات منح المساعدة في إعداد المشروعات بهدف إعداد وثائق المشروعات المكتملة الخاصة بالوصول المباشر إلى الموارد.
	القرار رقم:
	مشروعات وبرامج في بلدان منفردة


	33. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الإشارة إلى التوصية بأن يقوم مجلس إدارة التكيف بما يلي:
	1) الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود شراكة كميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	2) الموافقة على تمويل بقيمة 963,456 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب بشراكة كميتران؛
	3) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع شراكة كميتران في شيلي بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

	ب. النظر في التوصية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (1)-(3) أعلاه عندما تحصل شراكة كميتران على وضع "الاعتماد" من الصندوق، على النحو المحدد في الوثيقة رقم AFB/B.34/5.
	القرار رقم:

	34. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الإشارة إلى التوصية بأن يقوم مجلس إدارة التكيف بما يلي:
	1) الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود شراكة كميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	2) الموافقة على تمويل بقيمة 824,835 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب بشراكة كميتران؛
	3) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع شراكة كميتران بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وقبل صرف أول دفعة، ينبغي أن تقدم شركة كميتران إطار نتائج منقح للمشروع يتضمن مؤشر الأثر الأساسي ــ "عدد المستفيدين" بما في ذلك تقديرات للمستفيدين...

	ب. النظر في التوصية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (1)-(3) أعلاه عندما تحصل شراكة كميتران على وضع "الاعتماد" من الصندوق، على النحو المحدد في الوثيقة AFB/B.34/5.
	القرار رقم:

	35. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية 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 المزيد من المعلومات والبيانات بشأن فعالية التكلفة للمكون 3، الذي يتعلق بالتدابير المحتملة التي سيتم اختيارها الخاصة بتحقيق استقرار الشواطئ وتثبيتها؛
	2) ينبغي على الجهة الراعية والداعية للمشروع إزالة جميع جوانب عدم الاتساق في المقترح بأكمله فيما يتعلق بتقييمات الأثر البيئي التي يتم إجراؤها بشأن تدابير حماية السواحل التي يجري اختيارها؛
	2) ينبغي على الجهة الراعية والداعية للمشروع إزالة جميع جوانب عدم الاتساق في المقترح بأكمله فيما يتعلق بتقييمات الأثر البيئي التي يتم إجراؤها بشأن تدابير حماية السواحل التي يجري اختيارها؛
	2) ينبغي على الجهة الراعية والداعية للمشروع إزالة جميع جوانب عدم الاتساق في المقترح بأكمله فيما يتعلق بتقييمات الأثر البيئي التي يتم إجراؤها بشأن تدابير حماية السواحل التي يجري اختيارها؛
	3) ينبغي أن يوثق المقترح بصورة إضافية التكلفة الكاملة للتكيف فيما يتعلق بالمكون 3 وأن يوضح كيفية تحقيق أهداف المشروع في إطار هذا المكون إذا لم يكن بالإمكان وضع اللمسات الأخيرة على التقييمات الفنية المزمع إجراؤها في الإطار الزمني المقرر؛
	4) ينبغي أن يوضح المقترح التدابير الهندسية الصعبة التي يمكن اختيارها لضمان استقرار الشاطئ، وتحسين تدابير فحص المخاطر البيئية والاجتماعية وتدابير التخفيف من المخاطر؛

	ج.  الطلب من الصندوق الاستئماني لحفظ المناطق المحمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز.
	القرار رقم:

	36. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 1,400,000 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع المعهد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بوصفه الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
	القرار رقم:

	37. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن يتناول المقترح كيفية تقييم "النسبة الإيجابية" في المكون 2 من حيث فعالية تكلفة المشروع؛
	2) ينبغي أن تقدم الجهة الراعية والداعية للمشروع مزيدا من المعلومات بشأن كيفية تجنب تداخل المشروع مع المشروعات المماثلة التي يجري تنفيذها في نفس المناطق، وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن تضافر الجهود مع برنامج الفرص الاقتصادية (COSOP/2019-2024) الممول...
	3) ينبغي أن يتضمن المقترح أيضا قائمة بأسماء ممثلي المجتمعات المحلية الذين شاركوا في العملية التشاورية؛
	4) ينبغي أن تقدم الجهة الراعية والداعية للمشروع مزيدا من المعلومات عن سيناريو خط الأساس فيما يتعلق بالمكون 1 في المشروع، مع تحسين مبررات الأنشطة المختارة، وإيضاح الفجوات التي تتطلب معالجة في مواجهة أصحاب المصلحة الآخرين المحددين في خط الأساس؛
	5) ينبغي أن يتضمن مقترح المشروع أهدافا محددة بوضوح بشأن المستفيدين غير المباشرين من المشروع، وتفاصيل تكاليف مصادر تمويل أعمال الرصد والمتابعة والتقييم؛

	ج. الطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جيبوتي.
	القرار رقم:

	38. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل قدره 9,997,156 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ و
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	القرار رقم:

	39. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على الوثيقة المكتملة لمقترح المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 5,000,000 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب اليونسكو؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع اليونسكو بصفتها هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	القرار رقم:

	40. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن يتناول المقترح المكتمل الفرص المتاحة لربط المكون 2 في المشروع بالبروتوكولات والمعايير التي اتفقت عليها البلدان بالفعل في إطار اتفاقية برشلونة، وقد يتيح ذلك طريقة فعالة من حيث التكلفة للاستفادة من الدروس التي تم تحصيلها على المستوى الإقليمي؛

	ج. يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة لبنان.
	د. تشجيع حكومة لبنان ، من خلال الفاو، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم:

	41. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن يعزز مقترح المشروع المكتمل فرص تبادل المعرفة وتعزيز تضافر الجهود مع القطاع الخاص؛
	2) ينبغي أن يتيح مقترح المشروع المكتمل مزيدا من المعلومات عن قدرة المجتمع المحلي على إدارة البنية التحتية صغيرة النطاق التي سيتم إنشاؤها؛
	3) ينبغي أن يعزز مقترح المشروع المكتمل أيضا خطوات فحص المخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك تقييمات الأثر بشأن المبادئ التي بناء عليها تم تحديد المخاطر، مع اتخاذ تدابير كافية بشأن الإدارة؛

	ج. يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة فييتنام.
	د. تشجيع حكومة فييتنام، من خلال الفاو، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم:

	42. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس؛
	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة اليمن
	القرار رقم:
	استعراض مقترحات المشروعات والبرامج الإقليمية


	43. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم 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. اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب. اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب. اقتراح أن يقوم مرصد الصحراء الكبرى والساحل بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ج. الطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي أنغولا وناميبيا.
	القرار رقم:

	44. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن يركز المقترح على التكيف مع تغير المناخ، مع إيضاح استدامة أنشطته وطابعها الابتكاري، وفي الوقت نفسه إيضاح القيمة المضافة للنهج الإقليمي المختار؛
	2) ضرورة أن توضح الجهة الداعمة والداعية للمشروع أنه يتم تجنب مخاطر سوء التكيف، فضلا عن الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق وسياسة مراعاة المساواة بين الجنسين؛

	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي كوت ديفوار وغانا.
	القرار رقم:

	45. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. تكليف السكرتارية بإحاطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى البرنامج، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن يضمن مقترح المشروع المكتمل ضمان النص بوضوح على التكامل مع المشروعات والبرامج الأخرى؛
	2) ينبغي أن يحدد مقترح المشروع المكتمل حجم الأموال المخصصة للتكيف التي ستوجه نحو اتخاذ تدابير ملموسة واستدامتها بوجه عام؛
	3) ينبغي أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تفاصيل عن خطوات وإجراءات فحص المشروع، وتقييما كاملا بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين؛
	4) كما ينبغي أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل مشاورات إضافية مع المجتمعات المحلية المهمشة والمستضعفة والمعرضة للأخطار، حسب الاقتضاء؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 80 ألف دولار؛
	د. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي أذربيجان، وجمهورية إيران الإسلامية؛
	ه. تشجيع حكومتي أذربيجان، وجمهورية إيران الإسلامية، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح المشروع المكتمل الذي يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم:

	46. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن يعرض مقترح المشروع المكتمل تحليلا أكثر شمولا لإيضاح امتثاله للسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة مراعاة المساواة بين الجنسين للصندوق؛
	2) ينبغي أيضا أن يتناول مقترح المشروع المكتمل تقييم مراعاة المساواة بين الجنسين على نحو أكثر تفصيلا؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 10 آلاف دولار؛
	د. الطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي تشاد والسودان؛
	ه. تشجيع حكومتي تشاد والسوادان، من خلال الفاو، على تقديم وثيقة مكتملة لمقترح المشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم:

	47. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	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؛
	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:
	1) ينبغي أن توضح مذكرة التصور المسبق للمشروع مزيدا من التفاصيل عن قضايا المناخ المحددة وآثارها، فضلا عن نهج مفصل لإنشاء نظم للإنذار المبكر والإجراءات متعددة القطاعات، سواء من المنظور الإقليمي أو في فرادى البلدان؛
	1) ينبغي أن توضح مذكرة التصور المسبق للمشروع مزيدا من التفاصيل عن قضايا المناخ المحددة وآثارها، فضلا عن نهج مفصل لإنشاء نظم للإنذار المبكر والإجراءات متعددة القطاعات، سواء من المنظور الإقليمي أو في فرادى البلدان؛
	1) ينبغي أن توضح مذكرة التصور المسبق للمشروع مزيدا من التفاصيل عن قضايا المناخ المحددة وآثارها، فضلا عن نهج مفصل لإنشاء نظم للإنذار المبكر والإجراءات متعددة القطاعات، سواء من المنظور الإقليمي أو في فرادى البلدان؛
	2) ينبغي أن تعرض مذكرة التصور العام للمشروع مؤشرات بشأن المبالغ التقديرية حسب الموازنة التي ستنفق مباشرة في المجتمعات الريفية في كل بلد من البلدان؛
	2) ينبغي أن تعرض مذكرة التصور العام للمشروع مؤشرات بشأن المبالغ التقديرية حسب الموازنة التي ستنفق مباشرة في المجتمعات الريفية في كل بلد من البلدان؛
	2) ينبغي أن تعرض مذكرة التصور العام للمشروع مؤشرات بشأن المبالغ التقديرية حسب الموازنة التي ستنفق مباشرة في المجتمعات الريفية في كل بلد من البلدان؛
	3) ينبغي أيضا أن تحدد مذكرة التصور العام للمشروع الخيارات المتاحة لإشراك الهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ في تنفيذ المشروع؛
	4) إتاحة المزيد من المعلومات عن التكامل والاتساق بشأن الإجراءات التدخلية القائمة فيما يتعلق بالإنذار المبكر في المنطقة وفي فرادى البلدان، بما في ذلك مبادرة أنظمة المخاطر المناخية والإنذار المبكر.
	4) إتاحة المزيد من المعلومات عن التكامل والاتساق بشأن الإجراءات التدخلية القائمة فيما يتعلق بالإنذار المبكر في المنطقة وفي فرادى البلدان، بما في ذلك مبادرة أنظمة المخاطر المناخية والإنذار المبكر.
	4) إتاحة المزيد من المعلومات عن التكامل والاتساق بشأن الإجراءات التدخلية القائمة فيما يتعلق بالإنذار المبكر في المنطقة وفي فرادى البلدان، بما في ذلك مبادرة أنظمة المخاطر المناخية والإنذار المبكر.

	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 حكومات غينيا ومالي والسنغال؛
	ه. تشجيع حكومات غينيا ومالي والسنغال، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، على تقديم وثيقة التصور العام للمشروع التي تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم:

	48. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على مذكرة التصور المسبق للمشروع التي قدمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة؛
	ب. تكليف السكرتارية بإحاطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الوحدة، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ينبغي أن تعمل الجهة الداعمة والداعية للمشروع على تعزيز المبررات الخاصة بتغير المناخ مع إيضاح أوجه تضافر الجهود مع المشروعات الأخرى على نحو مفصل.

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	د. الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ونيجيريا.
	د. الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ونيجيريا.
	د. الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ونيجيريا.
	ه. تشجيع حكومات الكاميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ونيجيريا، من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، على تقديم وثيقة التصور العام للمشروع التي تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	القرار رقم:

	كوستاريكا، وبنما: تعزيز القدرة على التكيف في وجه تغير المناخ فيما بسبل كسب العيش المحلية من خلال السياحة الطبيعية في المجتمعات المحلية في منطقة البحر الكاريبي في ليمون، وكوستاريكا، وبوكاس ديل تورو، وبنما (مذكرة التصور المسبق للمشروع)؛ برنامج الأمم الم...
	49. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على وثيقة التصور المسبق للمشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	ج. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	د. تكليف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) إلى حكومتي كوستاريكا وبنما.
	القرار رقم:

	(ب) تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/ الاستعراض الفني لمقترحات مشروعات منح الابتكار الصغيرة؛
	بوتان: بناء القدرة على التكيف من خلال الإدارة المبتكرة للآفات/الأمراض والأنواع الغريبة الغازية في بوتان لتعزيز التنوع البيولوجي الزراعي المستدام وسبل العيش المستدامة (منحة صغيرة للابتكار؛ صندوق بوتان الاستئماني لحفظ البيئة؛ (BTN/NIE/Agri/2021/1/Innova...
	50. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة بإشعار الإحاطة بقرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) ضرورة أن يتيح المقترح مزيدا من المعلومات عن التعلم من المشروع والآثار الأوسع نطاقا للقضاء على القواقع البرية الأفريقية العملاقة حتى يتسنى لهذه الاستراتيجية للتعامل مع الأنواع الغازية في القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ؛
	1) ضرورة أن يتيح المقترح مزيدا من المعلومات عن التعلم من المشروع والآثار الأوسع نطاقا للقضاء على القواقع البرية الأفريقية العملاقة حتى يتسنى لهذه الاستراتيجية للتعامل مع الأنواع الغازية في القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ؛
	1) ضرورة أن يتيح المقترح مزيدا من المعلومات عن التعلم من المشروع والآثار الأوسع نطاقا للقضاء على القواقع البرية الأفريقية العملاقة حتى يتسنى لهذه الاستراتيجية للتعامل مع الأنواع الغازية في القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ؛

	ج. الطلب من الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بوتان.
	القرار رقم:

	الجمهورية الدومينيكية: تعزيز نظام إيكولوجي متناهي الصغر ويمكن تكراره بهدف التطوير سريع الوتيرة للتكنولوجيات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ في الجمهورية الدومينيكية - المرحلة الأولى - التكنولوجيا الإحلالية الديناميكية المعيارية الخاصة بحواجز الأمواج الع...
	51. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب. اقتراح أن يقوم المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ب. اقتراح أن يقوم المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ج. الطلب من المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة الجمهورية الدومينيكية.
	القرار رقم:

	زيمبابوي: مشروع تسريع بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال مشروع الزراعة الذكية المراعية للمناخ وإدارة الأراضي (اللاندسكيب) في مقاطعة ماتوبو، زيمبابوي (منحة صغيرة للابتكار؛ جهاز شؤون البيئة)؛ (ZWE/NIE/EBA/2021/1/Innovation)؛ 249,970دول...
	52. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في جهاز إدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم جهاز إدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	ج. الطلب من جهاز إدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة زيمبابوي.
	القرار رقم:

	(ج) تقرير السكرتارية عن الفحص الأولي/ الاستعراض الفني لمقترح منح التعلّم
	كينيا: منحة لتسهيل التعلم وتبادل المعرفة (منحة التعلم ؛ الهيئة الوطنية لإدارة شؤون البيئة)؛ (SEN/NIE/Multi/2019/2021/Learning)؛ 143,545 دولار.
	53. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على مقترح منحة التعلم كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود السلطة الوطنية لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 143,545 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب السلطة الوطنية لإدارة شؤون البيئة؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع السلطة الوطنية لإدارة شؤون البيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وقبل التوقيع، ينبغي أن تقدم السلطة الوطنية لإدارة شؤون البيئة توضيحا بشأن الطرق البديلة لإجراء أعمال تبادل الخبرات مع الأطر...
	القرار رقم:

	(د) برنامج الابتكار: مشروعات وبرامج المنح الكبيرة
	54. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الموافقة على نموذج مقترح مشروع المنح الكبيرة للابتكار، ونموذج معايير الاستعراض والفحص، والتعليمات الخاصة بإعداد مقترح لمنح الابتكار الكبيرة، كما هو موضح في المرفقات الثاني والثالث والرابع بالوثيقة رقم (AFB/PPRC.27/28)؛
	أ. الموافقة على نموذج مقترح مشروع المنح الكبيرة للابتكار، ونموذج معايير الاستعراض والفحص، والتعليمات الخاصة بإعداد مقترح لمنح الابتكار الكبيرة، كما هو موضح في المرفقات الثاني والثالث والرابع بالوثيقة رقم (AFB/PPRC.27/28)؛
	أ. الموافقة على نموذج مقترح مشروع المنح الكبيرة للابتكار، ونموذج معايير الاستعراض والفحص، والتعليمات الخاصة بإعداد مقترح لمنح الابتكار الكبيرة، كما هو موضح في المرفقات الثاني والثالث والرابع بالوثيقة رقم (AFB/PPRC.27/28)؛
	ب. الإعلان عن طلب تقديم المقترحات بحيث يتم توجيه الدعوة لتقديم طلبات بشأن مقترحات المنح الكبيرة للابتكار للنظر فيها في وقت مبكر من الاجتماع السابع والثلاثين للمجلس.
	القرار رقم:

	(ه) رفع تقرير بشأن المشروع التجريبي الخاص بحزمة مساندة التأهب
	55. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الموافقة على منحة حزمة التأهب بوصفها نافذة دائمة وبديل يحل محل منح التعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج التأهب لتقديم المساندة لاعتماد هيئة وطنية مسؤولة عن إدارة التنفيذ تتبع الصندوق؛
	أ. الموافقة على منحة حزمة التأهب بوصفها نافذة دائمة وبديل يحل محل منح التعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج التأهب لتقديم المساندة لاعتماد هيئة وطنية مسؤولة عن إدارة التنفيذ تتبع الصندوق؛
	أ. الموافقة على منحة حزمة التأهب بوصفها نافذة دائمة وبديل يحل محل منح التعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج التأهب لتقديم المساندة لاعتماد هيئة وطنية مسؤولة عن إدارة التنفيذ تتبع الصندوق؛
	ب. تتاح منحة حزمة التأهب لاعتماد الهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ بحد أقصى 150 ألف دولار لكل بلد؛
	ج. تقوم الهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ التي تقوم بتقديم مقترحات للحصول على منحة حزمة التأهب بذلك باستخدام نموذج الطلب الوارد في المرفق الأول للوثيقة رقم (AFB/PPRC.27/29)، ومن الضروري استعراض هذه المقترحات باستخدام وثيقة الاستعراض الواردة ف...
	ج. تقوم الهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ التي تقوم بتقديم مقترحات للحصول على منحة حزمة التأهب بذلك باستخدام نموذج الطلب الوارد في المرفق الأول للوثيقة رقم (AFB/PPRC.27/29)، ومن الضروري استعراض هذه المقترحات باستخدام وثيقة الاستعراض الواردة ف...
	ج. تقوم الهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ التي تقوم بتقديم مقترحات للحصول على منحة حزمة التأهب بذلك باستخدام نموذج الطلب الوارد في المرفق الأول للوثيقة رقم (AFB/PPRC.27/29)، ومن الضروري استعراض هذه المقترحات باستخدام وثيقة الاستعراض الواردة ف...
	د. تتبع دورة الاستعراض والموافقة على منح حزمة التأهب خطوات وإجراءات الاستعراض والموافقة، فضلا عن متطلبات الإبلاغ ورفع التقارير الخاصة بمنح التأهب بموجب ما تم العمل عليه في الصندوق؛
	ه. ضرورة أن يستمر تنفيذ منح التعاون بين بلدان الجنوب التي تمت الموافقة عليها بالفعل في التنفيذ بشرط استيفاء جميع متطلبات وإعداد التقارير الإبلاغ حتى الاستكمال؛
	و. تكليف السكرتارية بإعداد تحليل لفتح الباب للحصول على منحة حزمة التأهب للوسطاء غير التابعين للهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ المعتمدين من الصندوق كهيئات مسؤولة عن إدارة التنفيذ؛
	ز. تكليف السكرتارية أيضا بإخطار جميع الهيئات المعتمدة المسؤولة عن التنفيذ بهذا القرار الذي اتخذه المجلس بشأن منحة حزمة التأهب ومنح التعاون بين بلدان الجنوب.
	القرار رقم:

	(و) تقرير السكرتارية بشأن دورة الاستعراض في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين لمنح التأهب.
	56. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. تكليف السكرتارية باستعراض مقترحات منح التأهب خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس مع الإقرار بإمكانية استعراض هذه المنح في الاجتماعات المعتادة للمجلس؛
	ب. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج النظر في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في الاستعراض الفني لهذه المقترحات الخاصة بمنح التأهب التي أعدتها السكرتارية، وتقديم توصيات في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين إلى المجلس؛
	ب. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج النظر في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في الاستعراض الفني لهذه المقترحات الخاصة بمنح التأهب التي أعدتها السكرتارية، وتقديم توصيات في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين إلى المجلس؛
	ب. الطلب من لجنة استعراض المشروعات والبرامج النظر في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في الاستعراض الفني لهذه المقترحات الخاصة بمنح التأهب التي أعدتها السكرتارية، وتقديم توصيات في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين إلى المجلس؛
	ج. النظر في المقترحات التي جرى استعراضها في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين للموافقة عليها خلال تلك الفترة وفقا للقواعد الإجرائية؛
	د. تكليف السكرتارية بإرسال إخطار إلى الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ وأصحاب المصلحة الآخرين لإحاطتهم بالترتيبات الجديدة؛
	ه. الطلب من السكرتارية أيضا أن تقدم تحليلا لدورة استعراض منح التأهب في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة استعراض المشروعات والاجتماعات اللاحقة لها.
	القرار رقم:

	(ز) طلب تغيير شروط الموافقة على المشروع
	فيجي: زيادة القدرة على المجابهة في عشوائيات المناطق الحضرية في فيجي التي تتعرض بشدة لأخطار تغير المناخ ومخاطر الكوارث (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/موئل الأمم المتحدة)؛ (FJI/NIE/Urban/2016/1)؛ 4,235,995 دولاراً (القرار رقم B.30/24).
	57. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الإحاطة علما بمبررات طلب التغيير في شروط الموافقة الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بشأن مشروع "زيادة القدرة على المجابهة في عشوائيات المناطق الحضرية في فيجي" (المشروع)"، على النحو الوارد في المرفقين الثاني وال...
	أ. الإحاطة علما بمبررات طلب التغيير في شروط الموافقة الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بشأن مشروع "زيادة القدرة على المجابهة في عشوائيات المناطق الحضرية في فيجي" (المشروع)"، على النحو الوارد في المرفقين الثاني وال...
	أ. الإحاطة علما بمبررات طلب التغيير في شروط الموافقة الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بشأن مشروع "زيادة القدرة على المجابهة في عشوائيات المناطق الحضرية في فيجي" (المشروع)"، على النحو الوارد في المرفقين الثاني وال...
	ب. الموافقة، بصورة استثنائية، على التغيير في شروط المشروع على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (د)، ويحل ما يلي محل هذه الشروط: "يقدم موئل الأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس من خلال تقارير الأداء السنوية للمشروعات، بعد وثيقة التوجيه بشأن امتثال المشر...
	1) التقدم المحرز في سير العمل والأداء بشأن تطبيق السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف فيما يتعلق بالمشروعات الفرعية التي لم يتم تحديدها، وإيضاح امتثال جميع أنشطة المشروع/البرنامج للسياسية البيئة والاجتماعية؛
	2) خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة للمشروع التي ستغطي جميع المشروعات الفرعية التي لم يتم تحديدها (وجاء تحديدها من خلال هذه الخطة) في أثناء فترة إعداد التقارير، ويشمل ذلك وصفا للمشروعات الفرعية المكتملة التي لم يتم تحديدها، وتفاصيل عن خصائصها، ...
	3) من المقرر إرفاق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة التي سيتم إعدادها بعد تحديد المشروعات الفرعية غير المحددة وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق بتقرير أداء المشروعات/البرامج".
	3) من المقرر إرفاق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة التي سيتم إعدادها بعد تحديد المشروعات الفرعية غير المحددة وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق بتقرير أداء المشروعات/البرامج".
	3) من المقرر إرفاق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة التي سيتم إعدادها بعد تحديد المشروعات الفرعية غير المحددة وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق بتقرير أداء المشروعات/البرامج".

	القرار رقم:

	جزر سليمان: تعزيز قدرة المناطق الحضرية على التكيف مع آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية: هونيارا (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة))؛ (SLB/MIE/Urban/2016/1)؛ 4395877 دولار (القرار رقم B.30/26).
	58. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الإحاطة علما بمبررات طلب التغيير في شروط الموافقة الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لمشروع "تعزيز قدرة المناطق الحضرية على التكيف مع آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية: هونيارا (المشروع)"، كما هو موضح في المرفق...
	أ. الإحاطة علما بمبررات طلب التغيير في شروط الموافقة الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لمشروع "تعزيز قدرة المناطق الحضرية على التكيف مع آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية: هونيارا (المشروع)"، كما هو موضح في المرفق...
	أ. الإحاطة علما بمبررات طلب التغيير في شروط الموافقة الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لمشروع "تعزيز قدرة المناطق الحضرية على التكيف مع آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية: هونيارا (المشروع)"، كما هو موضح في المرفق...
	ب. الموافقة، بصورة استثنائية، على التغيير في شروط المشروع على النحو المشار إليه في القرار رقم (B.30/26) ــ الفقرة الفرعية (د)، ويحل ما يلي محل هذه الشروط: "يقدم موئل الأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس من خلال تقارير الأداء السنوية للمشروعات، بعد وثيقة ا...
	1) التقدم المحرز في سير العمل والأداء بشأن تطبيق السياسة البيئية والاجتماعية لصندوق التكيف فيما يتعلق بالمشروعات الفرعية التي لم يتم تحديدها، وإيضاح امتثال جميع أنشطة المشروع/البرنامج للسياسية البيئة والاجتماعية؛
	2) خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة للمشروع التي ستغطي جميع المشروعات الفرعية التي لم يتم تحديدها (وجاء تحديدها من خلال هذه الخطة) في أثناء فترة إعداد التقارير، ويشمل ذلك وصفا للمشروعات الفرعية المكتملة التي لم يتم تحديدها، وتفاصيل عن خصائصها، ...
	3) من المقرر إرفاق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة التي سيتم إعدادها بعد تحديد المشروعات الفرعية غير المحددة وفقا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق بتقرير أداء المشروعات/البرامج".

	القرار رقم:

	(ح) التكلفة الكاملة لمبررات التكيف
	59. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف تكليف السكرتارية بإعداد تقرير يوضح نطاق تطبيق المعايير الخاصة بأسباب ومبررات التكيف، مع مراعاة تطورات برامج الصندوق، وآراء أصحاب المصلحة المعنيين لدى الصندوق وأعض...
	القرار رقم:
	بند جدول الأعمال رقم 9: تقرير الاجتماع السابع والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	60. عرضت السيدة/ سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، رئيسة لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، تقرير اللجنة (AFB/EFC.27/12).
	61. عقب العرض، قدمت السيدة ديبي مينيزيس، رئيسة الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني التابع لصندوق التكيف، معلومات إضافية عن تكوين فرق العمل الاستشارية والغرض منها ردا على سؤال طُرح في هذا الشأن. وأوضحت أن فرق العمل الاستشارية ستكون فرق عمل غير رسمية م...
	62. بعد ذلك، وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل التي نظرت فيها لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها السابع والعشرين.
	(أ) المسائل المالية

	63. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مسودة خطة العمل المقترحة من السكرتارية للسنة المالية 2022 حسبما ورد في المرفق الأول بالوثيقة رقم (AFB/EFC.27/5).
	القرار رقم:

	64. يرد ملخص بالموازنات المالية المعتمدة في المُرفق الرابع بهذا التقرير.
	65. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة، باستخدام الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف، على:
	1) الموازنة المقترحة البالغة 6,678,575 دولاراً لتغطية تكاليف عمليات المجلس والسكرتارية خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2021 حتى 30 يونيو/حزيران 2022، والتي تتضمن: 5,313,075 دولاراً للخدمات الإدارية التي تقدمها السكرتارية (الموازنة الرئيسية للسكرتارية)، و ...
	2) الموازنة المقترحة المنقحة وقدرها 1,300,829 دولاراً لتغطية تكاليف عمليات الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني وسكرتاريته عن الفترة من 1 يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو/حزيران 2022، منها 689,112 دولاراً للمكون الخاص بالإدارة؛ و 611,717 دولارا للمكون الخ...
	3) الموازنة المقترحة وقدرها 1,293,049 دولاراً لتغطية تكاليف عمليات الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني وسكرتاريته من 1 يوليو/تموز 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023 تتكون من 689,705 دولارات للمكون الخاص بالإدارة و 603,344 دولاراً للمكون الخاص بالتقييم؛
	4) الزيادة المقترحة البالغة 142 ألف دولار في موازنة القيّم للسنة المالية 2021؛
	5) الموازنة المقترحة البالغة 861 ألف دولار لخدمات القيّم التي سيقدمها لصندوق التكيف في أثناء السنة المالية 2022؛

	ب. تفويض القيّم بتحويل المبالغ المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) (1) و(أ) (2) إلى أجهزة السكرتارية المعنية، والمبالغ المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) (4)، و(5) أعلاه إلى القيّم.
	القرار رقم:
	(ب) تقرير رئيسة الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني


	تحديث يقدمه الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني بشأن المستجدات في التقدم المحرز على مستوى أعمال استعراض ومراجعة إطار التقييم
	66. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. تكليف الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني ، بالتشاور مع سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف، بإعداد مسودة لسياسة التقييم الخاصة بالصندوق التي ستحل محل إطار التقييم الحالي؛
	ب. تكليف الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني بتقديم مسودة سياسة التقييم الخاصة بالصندوق وعرضها على لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثامن والعشرين للنظر فيها من جانب المجلس.
	القرار رقم:

	قيام الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني بتجميع التقييمات النهائية الخاصة بصندوق التكيف
	67. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الإحاطة علما بالملخص التنفيذي لتجميع التقييمات النهائية لصندوق التكيف وخمس توصيات بشأن مجموعة تقارير التقييم السبعة عشر التي جرى تحليلها، على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/EFC.27/8)؛
	ب. تكليف سكرتارية مجلس صندوق التكيف والفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني التابع لصندوق التكيف بالنظر بعين الاعتبار في التوصيات الخمس عند تحديث الأطر/السياسات والنماذج والتوجيهات ذات الصلة وعند تخطيط التقييمات وتنفيذها؛
	ب. تكليف سكرتارية مجلس صندوق التكيف والفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني التابع لصندوق التكيف بالنظر بعين الاعتبار في التوصيات الخمس عند تحديث الأطر/السياسات والنماذج والتوجيهات ذات الصلة وعند تخطيط التقييمات وتنفيذها؛
	ب. تكليف سكرتارية مجلس صندوق التكيف والفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني التابع لصندوق التكيف بالنظر بعين الاعتبار في التوصيات الخمس عند تحديث الأطر/السياسات والنماذج والتوجيهات ذات الصلة وعند تخطيط التقييمات وتنفيذها؛
	ج. تكليف سكرتارية، في إطار من التواصل والتشاور مع الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني، حسب الاقتضاء، بإعداد رد من الإدارة بشأن تجميع التقييمات النهائية لصندوق التكيف، للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس السادس والثلاثين ...
	ج. تكليف سكرتارية، في إطار من التواصل والتشاور مع الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني، حسب الاقتضاء، بإعداد رد من الإدارة بشأن تجميع التقييمات النهائية لصندوق التكيف، للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس السادس والثلاثين ...
	ج. تكليف سكرتارية، في إطار من التواصل والتشاور مع الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني، حسب الاقتضاء، بإعداد رد من الإدارة بشأن تجميع التقييمات النهائية لصندوق التكيف، للنظر فيها من جانب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس السادس والثلاثين ...
	القرار رقم:

	فرق العمل الاستشارية التابعة للفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني
	68. وبعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الإقرار بصحة المعلومات الإضافية التي قدمها الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني التابع لصندوق التكيف والإحاطة بها، بشأن أهداف وتكوين وعضوية فرق العمل الاستشارية وأدوارها ومسؤولياتها، والإطار الزمني الخاص بذلك والالتزامات في حدود هذا الإطار الزمني ...
	ب. تشجيع أي عضو يرغب في المشاركة في فرق العمل الاستشارية، بصفة فردية/غير تمثيلية وبصورة طوعية، على النظر فيما يلي عند اتخاذ قراره بشأن المشاركة: الالتزام بالإطار الزمني المحدد، واهتمامه بالموضوع، وأي تضارب متصور أو حقيقي في المصالح.
	القرار رقم:
	(ج) تقرير عن التأخيرات في بدء المشروع والخيارات المقترحة


	69. وبعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على الخيارين 2 و4، على النحو المبين في الوثيقة رقم (AFB/EFC.27/3) لمعالجة التأخيرات في بدء المشروعات والبرامج؛
	ب. منح مهلة تمديد أقصاها 12 شهرا لبدء المشروعات والبرامج بشرط الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الخيار 2؛
	ج. الطلب من أي هيئة مسؤولة عن إدارة التنفيذ يواجه مشروعها أو برنامجها، بسبب ظروف استثنائية، تأخيرا كبيرا في البدء (يتجاوز 12 شهرا من الموعد المستهدف لبدء التنفيذ البالغ 6 شهور من تاريخ أول تحويل نقدي) أن تقدم للمجلس، من خلال سكرتارية صندوق التكيف، "ط...
	د. تكليف السكرتارية بإحاطة الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ بمتطلبات واشتراطات أعمال الرصد والمتابعة المحددة في إطار الخيار 2.
	د. تكليف السكرتارية بإحاطة الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ بمتطلبات واشتراطات أعمال الرصد والمتابعة المحددة في إطار الخيار 2.
	د. تكليف السكرتارية بإحاطة الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ بمتطلبات واشتراطات أعمال الرصد والمتابعة المحددة في إطار الخيار 2.
	القرار رقم:
	(د) تحديث بشأن استراتيجية تعبئة الموارد وخطة العمل


	70. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر المجلس الطلب من السكرتارية أن تقوم، بالتشاور مع مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد، إعداد مسودة استراتيجية لتعبئة الموارد للسنوات 2021-2024 ومسودة خطة عمل لتعبئة الموارد وعرضهما ...
	70. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر المجلس الطلب من السكرتارية أن تقوم، بالتشاور مع مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد، إعداد مسودة استراتيجية لتعبئة الموارد للسنوات 2021-2024 ومسودة خطة عمل لتعبئة الموارد وعرضهما ...
	70. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر المجلس الطلب من السكرتارية أن تقوم، بالتشاور مع مجموعة العمل المعنية بتعبئة الموارد، إعداد مسودة استراتيجية لتعبئة الموارد للسنوات 2021-2024 ومسودة خطة عمل لتعبئة الموارد وعرضهما ...
	القرار رقم:
	(ه) تصنيف مقدمي الطلبات من الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ كهيئات إقليمية


	71. بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر المجلس:
	أ. الموافقة على عملية استعراض التقييم الذاتي المعتمد لتحديد ما إذا كانت الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ التي تقدمت بالطلب مؤهلة للاعتماد كهيئة إقليمية مسؤولة عن إدارة التنفيذ، كما هو مقترح في الوثيقة رقم (AFB/EFC.27/11)، وصيغة التقييم الذاتي المعتم...
	ب. المصادقة على التعريف المقترح للهيئة الإقليمية المسؤولة عن إدارة التنفيذ على النحو الوارد في الفقرة 15 من الوثيقة رقم (AFB/EFC.27/11).
	مسائل أخرى
	المسائل الخاصة بالجوانب المالية والتعاقدية ذات الصلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي


	72. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف تكليف السكرتارية بالقيام بما يلي:
	أ. التنسيق مع سكرتاريتي صندوق المناخ الأخضر وصندوق البيئة العالمية فيما يتعلق بالمسائل التعاقدية والمالية المرتبطة بالمشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	أ. التنسيق مع سكرتاريتي صندوق المناخ الأخضر وصندوق البيئة العالمية فيما يتعلق بالمسائل التعاقدية والمالية المرتبطة بالمشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	أ. التنسيق مع سكرتاريتي صندوق المناخ الأخضر وصندوق البيئة العالمية فيما يتعلق بالمسائل التعاقدية والمالية المرتبطة بالمشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	ب. تقديم معلومات محدثة عن أي آثار للمسائل التعاقدية والمالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بالنسبة لحافظة مشروعات صندوق التكيف إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثامن والعشرين:
	ب. تقديم معلومات محدثة عن أي آثار للمسائل التعاقدية والمالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بالنسبة لحافظة مشروعات صندوق التكيف إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثامن والعشرين:
	ب. تقديم معلومات محدثة عن أي آثار للمسائل التعاقدية والمالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بالنسبة لحافظة مشروعات صندوق التكيف إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثامن والعشرين:
	القرار رقم:
	بند جدول الأعمال رقم 10: مزيد من الإيضاح بشأن تعريف الابتكار في إطار صندوق التكيف: تحليل العناصر ذات الصلة والتوجيه الخاص بمعايير الاستعراض

	73. عرضت ممثلة السكرتارية الوثيقة رقم (AFB/B.36/8) التي تبين المزيد من التوضيح بشأن تعريف الابتكار بحسب صندوق التكيف وتحليلا لعناصر محددة في معايير الاستعراض والتوجيهات ذات الصلة.
	74. في أثناء النقاش الذي أعقب ذلك، أشاد الأعضاء بالعمل الذي أنجزته مجموعة العمل المعنية والسكرتارية بشأن مسألة الابتكار، ولكنهم أثاروا عددا من المسائل، منها ضرورة تحديد ما يمثل ابتكارا بوضوح بالنسبة لصندوق التكيف؛ والقيمة التي أضافها الصندوق إلى الوضع...
	75. بعد النظر في التحليل الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.36/8)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الإحاطة بالمعلومات الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.36/8)، المرفق الأول بها؛
	ب. اعتماد الرؤية والتعريف بشأن الابتكار على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.36/8) ، ومعايير استعراض الابتكار الواردة في المرفق الأول بالوثيقة رقم (AFB/B.36/8)؛
	ج. تكليف السكرتارية، وفق القرار رقم (B.35.b/9) وفي إطار الإرشادات المستمرة من فريق العمل المعني بالابتكار، بإعداد وثيقة محدثة تتناول بمزيد من العمق والتفصيل العناصر ذات الصلة بالابتكار والتكيف على النحو الموضح في الوثيقة رقم (AFB/B.36/8) التي تتضمن ا...
	1) تحليل الوضع العالمي لتمويل الابتكار في أنشطة التكيف مع المناخ، فضلا عن أية فجوات أخرى؛
	2) تحديد أنواع المخاطر المحتملة المرتبطة بمشروعات الابتكار الممولة من صندوق التكيف، مع توصيات بشأن المرونة بمستويات مقبولة حسب نوعية المخاطر؛
	2) تحديد أنواع المخاطر المحتملة المرتبطة بمشروعات الابتكار الممولة من صندوق التكيف، مع توصيات بشأن المرونة بمستويات مقبولة حسب نوعية المخاطر؛
	2) تحديد أنواع المخاطر المحتملة المرتبطة بمشروعات الابتكار الممولة من صندوق التكيف، مع توصيات بشأن المرونة بمستويات مقبولة حسب نوعية المخاطر؛
	3) مقترح بشأن مشروع تجريبي لإنشاء هيئة استشارية لتدعيم عمل صندوق التكيف بشأن الابتكار على نحو مستمر.

	القرار رقم:
	(أ) مناقشة استراتيجية بشأن الأهداف والخطوات الإضافية من جانب الصندوق: الروابط والصلات المحتملة بين صندوق التكيُّف والصندوق الأخضر للمناخ


	76. عند النظر في هذا البند الفرعي، كان لدى المجلس معلومات محدثة عن المناقشات المتعلقة بالروابط المحتملة بين صندوق التكيف وصندوق المناخ الأخضر (AFB/B.36/6). وتضمن هذا التقرير نتائج الحوار السنوي الرابع بشأن قنوات تقديم تمويل الأنشطة المناخية، والمناقشا...
	77. في النقاش الذي أعقب ذلك، اقُترح أنه ريثما يعيد الصندوق الأخضر للمناخ النظر في مسألة زيادة أواصر التعاون بين الصندوقين، ينبغي تضمين تقارير أخرى (لم تكن معروضة في بند منفصل على جدول الأعمال) في تقرير السكرتارية عن أنشطتها في الفترة الفاصلة بين الاجت...
	78. ردا على تعليقات الأعضاء وأسئلتهم، أفادت ممثلة السكرتارية أن من شأن نهج التوسع تيسير وتسهيل تحديد التمويل المطلوب للمشروعات التي نُفذت بنجاح والموافقة عليها؛ ولا يزال الأمر قيد التنفيذ، ولكن تم تحديد بعض الخطوات التي قد تقلل من مدة خطوات وإجراءات ا...
	78. ردا على تعليقات الأعضاء وأسئلتهم، أفادت ممثلة السكرتارية أن من شأن نهج التوسع تيسير وتسهيل تحديد التمويل المطلوب للمشروعات التي نُفذت بنجاح والموافقة عليها؛ ولا يزال الأمر قيد التنفيذ، ولكن تم تحديد بعض الخطوات التي قد تقلل من مدة خطوات وإجراءات ا...
	78. ردا على تعليقات الأعضاء وأسئلتهم، أفادت ممثلة السكرتارية أن من شأن نهج التوسع تيسير وتسهيل تحديد التمويل المطلوب للمشروعات التي نُفذت بنجاح والموافقة عليها؛ ولا يزال الأمر قيد التنفيذ، ولكن تم تحديد بعض الخطوات التي قد تقلل من مدة خطوات وإجراءات ا...
	79. أفاد الرئيس أنه من المفيد الإبقاء على مسألة المناقشات الاستراتيجية بين صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ على جدول أعمال المجلس.
	80. بعد النظر في الجهود الجارية بشأن تعزيز أوجه التكامل بين الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيُّف كم ورد في الوثيقة AFB/B.36/6 والمرفق الأول بها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الإحاطة علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة AFB/B.36/6 الذي يتيح معلومات محدثة عن التعاون الأخير بين صندوق التكيُّف والصندوق الأخضر للمناخ؛
	ب. الطلب من الرئيس ونائب الرئيس مواصلة عملهما النشط، بمساعدة السكرتارية، مع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ ، بهدف استكشاف جوانب التكامل والاتساق والارتباط بين الصندوقين واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز خيارات ترتيبات التمويل بين الصندوقين كما ورد في الوث...
	ج. تكليف السكرتارية بمواصلة المناقشات مع الصندوق الأخضر للمناخ لدفع أنشطة التعاون المحددة في الحوار السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وإحراز تقدم في تنفيذ الأنشطة السبعة لخارطة الطريق (المرفق الأول للوثيقة AFB/B.36/6)؛
	د. الطلب من الرئيس والسكرتارية موافاة المجلس بما يلي:
	1) تقرير عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه في اجتماعه السابع والثلاثين؛
	2) تحديث بشأن المسائل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه بمجرد أن ينظر فيهما مجلس الصندوق الأخضر للمناخ.
	القرار رقم:
	(ب) توفير الموارد المالية بين مشروعات وبرامج التكيف الملموسة في بلدان منفردة أو على الصعيد الإقليمي (الحد الأقصى المحدد للبلد الواحد)


	81. نظرا لأن هذا البند الفرعي له آثار متعددة الأوجه، ومنها آثار سياسية، وافق المجلس على النظر فيه في جلسة مغلقة، وفقا للفقرة 20 من قواعد الإجراءات الخاصة به. وعند النظر في هذا البند الفرعي، كان لدى المجلس تحليل بشأن توفير الموارد المالية بين مشروعات و...
	82. بعد النظر في التحليل الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.36/5)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. مراجعة الحد الأقصى المحدد للبلد الواحد بموجب القرار (B.13/23) من 10 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار لجميع البلدان النامية الأطراف المؤهلة، حتى يتمكن أي بلد طرف من الحصول على ما مجموعه 20 مليون دولار من صندوق التكيف بمجرد حصوله على تمويل يصل إلى 8 ...
	ب. تحديد حد أقصى قدره 10 ملايين دولار لطلب تمويل فردي لمشروعات التكيف الملموسة لبلد منفرد، شريطة أن يحدد المجلس المستويات الأقل من الحد الأقصى في ظروف محددة، كما هو الحال بالنسبة للهيئات الوطنية المعتمدة المسؤولة عن إدارة التنفيذ من خلال إجراءات مبسط...
	ج. الالتزام بالخطوات والإجراءات المطبقة بالفعل لتخصيص التمويل للمشروعات والبرامج الإقليمية، أي توفير مبلغ محدد سنوي (في السنة المالية) لتمويل مقترحات المشروعات والبرامج الإقليمية والمشروعات الجاهزة للتمويل بموجب القرار ( B.31/3)؛
	د. تقييم الآثار المترتبة على القرار (B.36/41) بعد 3 سنوات من الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس، مع مراعاة توافر الموارد، وتوفير التمويل على نحو منصف وعادل، والتقدم المحرز في عملية الاعتماد، وتطور برامج الصندوق؛
	ه. إحاطة السلطات المعنية والهيئات المعتمدة المسؤولة عن إدارة التنفيذ بهذا القرار.
	القرار رقم:

	83. بعد النظر في التحليل الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.36/5)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. العمل على اعتماد هيئتين مسؤولتين عن إدارة التنفيذ بحد أقصى لكل بلد من البلدان النامية الأطراف المؤهلة، وتكليف السكرتارية بالإشارة إلى هذا التغيير في سياسات وإرشادات العمليات الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكيف وعرض هذه السياسات والإرشادات المنقحة على ...
	أ. العمل على اعتماد هيئتين مسؤولتين عن إدارة التنفيذ بحد أقصى لكل بلد من البلدان النامية الأطراف المؤهلة، وتكليف السكرتارية بالإشارة إلى هذا التغيير في سياسات وإرشادات العمليات الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكيف وعرض هذه السياسات والإرشادات المنقحة على ...
	أ. العمل على اعتماد هيئتين مسؤولتين عن إدارة التنفيذ بحد أقصى لكل بلد من البلدان النامية الأطراف المؤهلة، وتكليف السكرتارية بالإشارة إلى هذا التغيير في سياسات وإرشادات العمليات الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكيف وعرض هذه السياسات والإرشادات المنقحة على ...
	ب. تشجيع البلدان بقوة على الاستفادة من طريقة الوصول المباشر لموارد صندوق التكيف بهدف تعزيز القدرات الوطنية والتزام البلدان المعنية، بما في ذلك، كلما أمكن، من خلال اعتماد المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ وتقديم المشروعات من خلالها.
	ب. تشجيع البلدان بقوة على الاستفادة من طريقة الوصول المباشر لموارد صندوق التكيف بهدف تعزيز القدرات الوطنية والتزام البلدان المعنية، بما في ذلك، كلما أمكن، من خلال اعتماد المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ وتقديم المشروعات من خلالها.
	ب. تشجيع البلدان بقوة على الاستفادة من طريقة الوصول المباشر لموارد صندوق التكيف بهدف تعزيز القدرات الوطنية والتزام البلدان المعنية، بما في ذلك، كلما أمكن، من خلال اعتماد المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ وتقديم المشروعات من خلالها.
	القرار رقم:
	(ج) تطبيق هيئات إدارة التنفيذ للسياسة البيئية والاجتماعية


	84. نظرا لأن هذا البند الفرعي له آثار متعددة الأوجه، ومنها آثار سياسية، وافق المجلس على النظر فيه في جلسة مغلقة، وفقا للفقرة 20 من قواعد الإجراءات الخاصة به. وعند النظر في هذا البند الفرعي، كان لدى المجلس وثائق سرية بسبب المعلومات السرية الواردة فيها/...
	85. بعد النظر في الوثيقة ( AFB/B.36/9 ) والمرفقين الأول والثاني بها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الإبقاء على ما جرى العمل به بشأن اشتراط صدور بيان من جهاز الإدارة العليا للهيئة المعنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ للإحاطة بالتزام الهيئة بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق حتى يتسنى الاعتماد أو إعادة الاعتماد؛
	أ. الإبقاء على ما جرى العمل به بشأن اشتراط صدور بيان من جهاز الإدارة العليا للهيئة المعنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ للإحاطة بالتزام الهيئة بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق حتى يتسنى الاعتماد أو إعادة الاعتماد؛
	أ. الإبقاء على ما جرى العمل به بشأن اشتراط صدور بيان من جهاز الإدارة العليا للهيئة المعنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ للإحاطة بالتزام الهيئة بالسياسة البيئية والاجتماعية وسياسة المساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق حتى يتسنى الاعتماد أو إعادة الاعتماد؛
	ب. تكليف السكرتارية بتعميم هذا القرار على الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ والهيئات المتقدمة بطلبات اعتماد/إعادة اعتماد التي رفضت هذا البيان أو لم تقدمه.
	ب. تكليف السكرتارية بتعميم هذا القرار على الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ والهيئات المتقدمة بطلبات اعتماد/إعادة اعتماد التي رفضت هذا البيان أو لم تقدمه.
	ب. تكليف السكرتارية بتعميم هذا القرار على الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ والهيئات المتقدمة بطلبات اعتماد/إعادة اعتماد التي رفضت هذا البيان أو لم تقدمه.
	القرار رقم:

	بند جدول الأعمال رقم 12: الموضوعات المتبقية من الاجتماعات السابقة
	(أ) خيارات لزيادة تعزيز مشاركة المجتمع المدني والانخراط في أعمال المجلس.

	86. عرضت ممثلة السكرتارية الوثيقة (AFB/B.36/7) التي تحدد نتائج استطلاع للرأي بشأن وجهة نظر المجلس بشأن مشاركة المجتمع المدني في عمله. ولم يشارك في هذا الاستطلاع سوى 11 عضوا من أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين البالغ عددهم 29، وأشارت منبهة أنه نظرا للعد...
	87. أفاد الرئيس بجواز أن يعمل المجلس وفق هذين الخيارين.
	88. كان هناك اتفاق عام على ضرورة وضع إرشادات بشأن شمول المجتمع المدني، ولكن لكي يتم تفعيل ذلك ينبغي للسكرتارية أن تتعرف على ما تقوم به الصناديق الأخرى في هذا الصدد. ولوحظ أيضا أن المجلس طلب في السابق هذه المعلومات على وجه الدقة. واُقترح إدراج ممارسات ...
	89. يمكن المضي قدما في بعض التغييرات المقترحة، لا سيما تلك التي ينفذها الصندوق جزئيا، شريطة أن يفهم المجلس التكاليف الأولية والمتكررة المرتبطة بذلك. وعلى الرغم من أهمية ضمان قدر أكبر من الشفافية، يتعين موازنة ذلك مع أي عمل إضافي مطلوب وأي تأخير ينشأ ع...
	89. يمكن المضي قدما في بعض التغييرات المقترحة، لا سيما تلك التي ينفذها الصندوق جزئيا، شريطة أن يفهم المجلس التكاليف الأولية والمتكررة المرتبطة بذلك. وعلى الرغم من أهمية ضمان قدر أكبر من الشفافية، يتعين موازنة ذلك مع أي عمل إضافي مطلوب وأي تأخير ينشأ ع...
	89. يمكن المضي قدما في بعض التغييرات المقترحة، لا سيما تلك التي ينفذها الصندوق جزئيا، شريطة أن يفهم المجلس التكاليف الأولية والمتكررة المرتبطة بذلك. وعلى الرغم من أهمية ضمان قدر أكبر من الشفافية، يتعين موازنة ذلك مع أي عمل إضافي مطلوب وأي تأخير ينشأ ع...
	90. تم طرح سؤال عن سبب قلة الأجوبة على استطلاع الرأي ، وهل من الممكن المضي قدما في هذا الأمر مع عدم توفر النصاب القانوني للأجوبة. كما تم طرح سؤال آخر عما إذا كانت الاقتراحات تتماشى مع الاقتراحات التي قدمها المجتمع المدني في هذا الاجتماع. وعلى الرغم من...
	91. أفادت ممثلة السكرتارية أنه ليس لدى الصندوق سياسة رسمية بشأن شمول المجتمع المدني. وفي عام 2019، قدمت تقريرا عن هذه المسألة وأدرجت معلومات عن ممارسات الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمية وصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية. وأوضحت أن المسا...
	92. في ضوء هذه المعلومات، لا يمكن تجاوز طلب وضع تعريف للمجتمع المدني وربما صياغة إرشادات أولية بشأن سياسة تتناول هذه المسألة. وتمت الإحاطة بضرورة اعتبار السكرتارية والمشاركين من المجتمع المدني محايدين، لكن هذا الحياد قد لا يتحقق إذا دُفعت مصروفات منظم...
	93. أفاد مدير السكرتارية قائلا أنه على الرغم من ضرورة تحقيق النصاب القانوني في مداولات المجلس، ففيما يبدوا أنه لا توجد قاعدة بشأن إعداد الوثائق الخاصة باجتماعات المجلس. ومن الضروري تحقيق النصاب القانوني في اجتماعات المجلس للنظر في هذه الوثائق.
	94. أفادت السيدة جوليا غريم، من منظمة جيرمان ووتش، التي تحدثت بناء على دعوة من الرئيس نيابة عن المجتمع المدني، قائلة أنه لا ينبغي إدراج القطاع الخاص في تعريف المجتمع المدني. لكن قد يُطلب من القطاع الخاص المشاركة بالإضافة إلى المجتمع المدني، ويمكن وضع ...
	95. بعد النظر في المعلومات الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.36/7)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف تكليف السكرتارية بالآتي:
	أ. إعادة تقديم استطلاع الرأي المبدئي، بما في ذلك الأسئلة المحدثة بين أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين، خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين، على نحو يوضح مناقشات المجلس التي عُقدت في اجتماعه السادس والثلاثين، بما في ذل...
	أ. إعادة تقديم استطلاع الرأي المبدئي، بما في ذلك الأسئلة المحدثة بين أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين، خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين، على نحو يوضح مناقشات المجلس التي عُقدت في اجتماعه السادس والثلاثين، بما في ذل...
	أ. إعادة تقديم استطلاع الرأي المبدئي، بما في ذلك الأسئلة المحدثة بين أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين، خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين، على نحو يوضح مناقشات المجلس التي عُقدت في اجتماعه السادس والثلاثين، بما في ذل...
	ب. إجراء دراسة عن ضرورة وضع سياسة لتعاون المجتمع المدني مع صندوق التكيف، مع مراعاة ممارسات وسياسات صناديق المناخ الأخرى؛
	ج. إعداد وثيقة تتضمن نواتج العمل المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه وعرضها على المجلس للنظر فيها في اجتماعه السابع والثلاثين.
	القرار رقم:

	بند جدول الأعمال رقم 13: إدارة المعرفة والاتصالات والتوعية
	96. قدم ممثلو السكرتارية معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها السكرتارية منذ الاجتماع الرابع والثلاثين للمجلس في مجالات إدارة المعارف والاتصال والتواصل والتوعية، على النحو المبين في التقرير الخاص بأنشطة السكرتارية (AFB/B.36/3).
	97. أشاد الأعضاء بالمعلومات المقدمة وعمل السكرتارية في هذه المجالات، وأكدوا على أهمية الترويج لنتائج أنشطة الصندوق ومشروعاته، لا من جانب البلدان المتلقية لمساعدات الصندوق فحسب، بل أيضا من جانب الصندوق نفسه بصورة مباشرة. واُقترح أن يُدرج أعضاء المجلس ف...
	97. أشاد الأعضاء بالمعلومات المقدمة وعمل السكرتارية في هذه المجالات، وأكدوا على أهمية الترويج لنتائج أنشطة الصندوق ومشروعاته، لا من جانب البلدان المتلقية لمساعدات الصندوق فحسب، بل أيضا من جانب الصندوق نفسه بصورة مباشرة. واُقترح أن يُدرج أعضاء المجلس ف...
	97. أشاد الأعضاء بالمعلومات المقدمة وعمل السكرتارية في هذه المجالات، وأكدوا على أهمية الترويج لنتائج أنشطة الصندوق ومشروعاته، لا من جانب البلدان المتلقية لمساعدات الصندوق فحسب، بل أيضا من جانب الصندوق نفسه بصورة مباشرة. واُقترح أن يُدرج أعضاء المجلس ف...
	98. ردا على تعليقات الأعضاء وعلى عدد من الأسئلة المطروحة، أشار ممثلو السكرتارية إلى أن قيام البلدان المعنية بالترويج لنتائج المشروعات يتم من خلال المكون الإلزامي الخاص بإدارة المعارف في أي مشروع، ومن الممكن الاطلاع على ذلك في أثناء البعثات الخاصة برصد...
	98. ردا على تعليقات الأعضاء وعلى عدد من الأسئلة المطروحة، أشار ممثلو السكرتارية إلى أن قيام البلدان المعنية بالترويج لنتائج المشروعات يتم من خلال المكون الإلزامي الخاص بإدارة المعارف في أي مشروع، ومن الممكن الاطلاع على ذلك في أثناء البعثات الخاصة برصد...
	98. ردا على تعليقات الأعضاء وعلى عدد من الأسئلة المطروحة، أشار ممثلو السكرتارية إلى أن قيام البلدان المعنية بالترويج لنتائج المشروعات يتم من خلال المكون الإلزامي الخاص بإدارة المعارف في أي مشروع، ومن الممكن الاطلاع على ذلك في أثناء البعثات الخاصة برصد...
	99.  أضاف مدير السكرتارية قائلا أنه تم بذل جهد لإشراك أعضاء المجلس المحليين عند إقامة الفعاليات في بلدانهم، وفي بعثات أعمال رصد ومتابعة المشروعات. وكانت فعليات تبادل المعلومات والخبرات بين البلدان أحد السبل الممكنة الأخرى لمشاركة أعضاء المجلس. وفيما ي...
	100. أحاط المجلس علما بالمعلومات المُقدمة.
	بند جدول الأعمال رقم 14: الحوار مع منظمات المجتمع المدني
	101. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	102. أشار مدير السكرتارية إلى أن المجلس كان قد قرر في السابق عقد اجتماعه السابع والثلاثين في بون بألمانيا في 11 - 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ لكن نظرا لتفاقم جائحة كورونا، تقرر النظر في عقد الاجتماع عبر شبكة الإنترنت. كما قدم خيارات بشأن عقد الاجتماعي...
	103. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. عقد اجتماعه السابع والثلاثين:
	1) في بون بألمانيا، في 11 ــ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إذا كان من الممكن عقد اجتماع مباشر بحضور فعلي، بما في ذلك اجتماعات لجنة استعراض المشروعات والبرامج ولجنة الأخلاقيات والشؤون المالية واجتماع مجلس الإدارة؛
	2) عقد الاجتماع عبر الإنترنت (افتراضيا) في 18 ــ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إذا تعذر عقد اجتماع فعلي، ويسبقه اجتماعات للجنة استعراض المشروعات والبرامج ولجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في 11 ــ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛

	ب. الطلب من رئيس المجلس، بمعاونة السكرتارية وبناء على المعلومات الواردة من استطلاع رأي أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين، أن يحدد ما إذا كان من الممكن عقد اجتماع فعلي، مع أخذ في الاعتبار الموقف العالمي بشأن جائحة كورونا وآثارها وتبعاتها على السفر والتج...
	ج. عقد اجتماعه الثامن والثلاثين في مدينة بون، ألمانيا في 14-18 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛
	د. عقد اجتماعه التاسع والثلاثين في مدينة بون، ألمانيا في 10-14 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
	القرار رقم:
	بند جدول الأعمال رقم 16: مدونة قواعد السلوك

	104. لفت نائب الرئيس الانتباه إلى مدونة قواعد السلوك وسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال والفساد وإجراءات إبلاغ لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بشأن أي مسائل في هذا الشأن، وسأل الأعضاء والأعضاء المناوبين عما إذا كانوا يرغبون في طرح أي مسائل تتعلق بتن...
	بند جدول الأعمال رقم 21: مسائل أخرى

	105. لم تتم إثارة أية مسائل أخرى.
	106. أعد الرئيس هذا التقرير بعد اختتام الاجتماع بمساعدة السكرتارية، واعتمده المجلس في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.
	بند جدول الأعمال رقم 23: اختتام الاجتماع
	107. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت وسط أوروبا في 8 أبريل/نيسان2021.
	المرفق الأول
	المرفق الثاني
	جدول الأعمال المعتمد بتقرير الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس إدارة صندوق التكيف
	المرفق الثالث
	المرفق الرابع
	الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2021، و2022 لمجلس الإدارة والسكرتارية والقيّم، والموازنات المعتمدة للسنوات المالية 2021 و2022 و2023 للفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني وسكرتاريته
	المرفق الخامس
	المرفق السادس
	1. دعا رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف السيد/ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) مجلس الإدارة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	2. عرض السيد إيفز رينارد، من منظمة بانوس كاريبيان، التطورات والمستجدات الأخيرة في شبكة المنظمات غير الحكومية التابعة لصندوق التكيف (الشبكة) وتحدث عن حوكمتها واستدامتها. والشبكة عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني ورسالت...
	3. من شأن تعزيز مشاركة المجتمع المدني العمل على بقاء الشبكة بوصفها آلية دائمة ومشروعة وشفافة يمكن للمجتمع المدني من خلالها أن يكون له صوت مسموع لتعزيز تمويل الأنشطة المناخية. ويتطلب ذلك تصميم هيكل حوكمة متين ومستقر ماليا يشجع على أنشطة الاتصال والتواص...
	4. لتحقيق ذلك، تركز الشبكة على: توضيح أهدافها وعضويتها، وتأكيد ولايتها وواجباتها، والنظر في شخصيتها الاعتبارية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والشمول عند التعامل مع شبكات المنظمات غير الحكومية الأخرى المعنية بالمناخ وشركائها والمراكز الإقليمية. وستعمل ال...
	4. لتحقيق ذلك، تركز الشبكة على: توضيح أهدافها وعضويتها، وتأكيد ولايتها وواجباتها، والنظر في شخصيتها الاعتبارية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والشمول عند التعامل مع شبكات المنظمات غير الحكومية الأخرى المعنية بالمناخ وشركائها والمراكز الإقليمية. وستعمل ال...
	4. لتحقيق ذلك، تركز الشبكة على: توضيح أهدافها وعضويتها، وتأكيد ولايتها وواجباتها، والنظر في شخصيتها الاعتبارية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والشمول عند التعامل مع شبكات المنظمات غير الحكومية الأخرى المعنية بالمناخ وشركائها والمراكز الإقليمية. وستعمل ال...
	5. عرضت السيدة كافيا أرورا، من مجموعة بدائل التنمية، وجهات نظر المجتمع المدني بشأن المناقشات الجارية في المجلس وقدمت توصيات بشأن التعاون مع المجتمع المدني والحد الأقصى المحدد للبلد الواحد. وأفادت أن المراقبين لم يتمكنوا في الاجتماع الحالي من الاستفادة...
	5. عرضت السيدة كافيا أرورا، من مجموعة بدائل التنمية، وجهات نظر المجتمع المدني بشأن المناقشات الجارية في المجلس وقدمت توصيات بشأن التعاون مع المجتمع المدني والحد الأقصى المحدد للبلد الواحد. وأفادت أن المراقبين لم يتمكنوا في الاجتماع الحالي من الاستفادة...
	5. عرضت السيدة كافيا أرورا، من مجموعة بدائل التنمية، وجهات نظر المجتمع المدني بشأن المناقشات الجارية في المجلس وقدمت توصيات بشأن التعاون مع المجتمع المدني والحد الأقصى المحدد للبلد الواحد. وأفادت أن المراقبين لم يتمكنوا في الاجتماع الحالي من الاستفادة...
	6. هناك صعوبة في قيام المجتمع المدني المحلي بتقديم تعليقاته لأن محتوى التقارير لا يكون في كثير من الأحيان باللغات المحلية. وللتغلب على ذلك اقترحت إعداد ملخص باللغات المحلية. ويمكن أن يُطلب من الجهات الداعمة والداعية للمشروع تقديم ملخصات قصيرة عن المشر...
	7. الهدف هو وجود مراقبين نشطين من المجتمع المدني في اجتماعات المجلس. وينبغي للصندوق أن يستخلص الدروس من صناديق المناخ الأخرى، كما ينبغي أن يقوم الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني بتقييم مدى نجاح الصندوق في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والتعاون م...
	8. قدمت السيدة/ كافيا أرورا أيضا توصية بشأن زيادة الحد الأقصى المحدد للبلد الواحد، وقدمت بعض الأمثلة المحددة من الهند والمكسيك. ولبعض الهيئات الوطنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ مصالح محددة أو قد لا تقوم بالتنفيذ على نحو نشط، ومن ثم من الأفضل والمفيد وج...
	9. تمت الإحاطة بالمناقشة التي أعقبت عدم وجود تعليقات على المشروعات، وتم طرح سؤال عما إذا كانت الشبكة قد ناقشت التعافي الأخضر من جائحة كورونا. وطُلب أيضا إيضاح بشأن استخدام اللغات المحلية وما إذا كان الصندوق مسؤولا عن توفير المعلومات بهذه اللغات. وتم ط...
	10. أفاد السيد/ رينارد قائلا أنه على الرغم من قيام المجتمع المدني بالنظر بعين الاعتبار في قضايا المساواة ذات الصلة بجائحة كورونا، لم تتم مناقشة هذه المسائل على نحو كاف في الشبكة. وفيما يتعلق بتعليقات وآراء المجتمع المدني، أفاد أنه لم يكن هناك في منطقت...
	11. أفادت السيدة جوليا غريم، من منظمة جيرمان واتش، أن الشبكة عملت على تجميع التعليقات والآراء بشأن المقترحات لمعرفتها بمدى قيمة هذه التعليقات والآراء. كما أن طلب إبداء الرأي والتعليق والملاحظات جعل منظمات المجتمع المدني المحلية على علم ووعي بهذه المشر...
	11. أفادت السيدة جوليا غريم، من منظمة جيرمان واتش، أن الشبكة عملت على تجميع التعليقات والآراء بشأن المقترحات لمعرفتها بمدى قيمة هذه التعليقات والآراء. كما أن طلب إبداء الرأي والتعليق والملاحظات جعل منظمات المجتمع المدني المحلية على علم ووعي بهذه المشر...
	11. أفادت السيدة جوليا غريم، من منظمة جيرمان واتش، أن الشبكة عملت على تجميع التعليقات والآراء بشأن المقترحات لمعرفتها بمدى قيمة هذه التعليقات والآراء. كما أن طلب إبداء الرأي والتعليق والملاحظات جعل منظمات المجتمع المدني المحلية على علم ووعي بهذه المشر...
	12. أفادت السيدة/ أرورا قائلة فيما يتعلق بهذه الجائحة، واجه العديد من المشروعات في الهند تأخيرات بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والأسواق، وأنه ينبغي النظر في تمديد آجل هذه المشروعات. كما أفادت أيضا إنه بمجرد تقديم هذه المشروعات، ينبغي إعداد م...
	13. أفاد مدير السكرتارية أنه تم استخدام خيار البث عبر شبكة الإنترنت بهدف الانتقال السلس من جلسة مفتوحة إلى جلسة مغلقة استجابة لملاحظات المراقبين في الاجتماع، ولكن لم يؤخذ في الاعتبار عدم إمكانية القيام بالترجمة الفورية. وتم التصحيح أن كل عضو من أعضاء ...
	14. أعرب الرئيس عن شكره لمنظمات المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية وعلى مشاركتهم.

