
 

 

 

AFB/B.37/13 
 2022ینایر/كانون الثاني  26

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف 
 االجتماع السا�ع والثالثون 

 2021أكتو�ر/تشر�ن األول  21 – 19ألمانیا (عبر شبكة اإلنترنت)، -بون 
 

 تقر�ر االجتماع السا�ع والثالثین 
 لمجلس إدارة صندوق التكیُّف 

مة   الُمقدِّ

انعقد االجتماع السا�ع والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیُّف (المجلس) عبر شبكة اإلنترنت في مدینة بون، ألمانیا، في    .1

، وذلك �التزامن مع االجتماعین الثامن والعشر�ن للجنة استعراض المشروعات 2020أكتو�ر/تشر�ن األول    21و    19الفترة بین یومي  

المالیة. وُعقد االجتماع عبر شبكة اإلنترنت في ضوء استمرار تفشي جائحة فیروس �ورونا    والبرامج ولجنة األخالقیات والشؤون 

 ). 19-المستجد (كوفید

 ُبثت فعالیات هذا االجتماع مباشرًة عبر موقع صندوق التكیف على شبكة اإلنترنت (الصندوق). .2

المجلس واألعضاء المناو�ین الذین شار�وا في االجتماع، و�مكن االطالع على �ضم المرفق األول قائمة �أسماء أعضاء   .3

 . AFB/B.37/Inf.3قائمة �أسماء المراقبین المعتمدین الذین حضروا االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في الوثیقة 

 افتتاح االجتماع : األعمال  جدول من 1  البند 

مساًء في    2:00ي المرفق األول) االجتماع تمام الساعة  افتتح الرئیس السید ماتیاس برومان (السو�د، األطراف المدرجة ف .4

(بتوقیت وسط أورو�ا)، الذي رحب �المشار�ین وشكر السكرتار�ة على مساعدتها في تنظیم االجتماع.   2021أكتو�ر/تشر�ن األول    19

. وقال  2021ّیر المناخ لعام  وأشار إلى أهمیة هذه السنة للصندوق في ضوء سرعة اقتراب موعد عقد مؤتمر األمم المتحدة �شأن تغ
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یواصل  أن  إلى  یتطلع  و�نه  الجائحة،  استمرار  الرغم من  على  جید  �شكل  بدوره  لمواصلة اضطالعه  الثناء  �ستحق  الصندوق  إن 

 الصندوق دوره من خالل العمل واالبتكار والتعلم.

 المسائل التنظیمیة: األعمال جدول من 2  البند

 اعتماد جدول األعمال 

�اعتباره جدول أعمال االجتماع السا�ع ،  AFB/B.37/1/Rev.1المؤقت المدرج في الوثیقة  اعتمد المجلس جدول األعمال   .5

 ). 2والثالثین (انظر المرفق 

خالل اعتماد جدول األعمال، أشار الرئیس إلى أن المجلس قد أحاط في اجتماعه السادس والثالثین بتوصیة لجنة استعراض   .6

أال ینظر فیهما إال عندما تحصل الجهة المقدمة للمقترح على وضع قرر اثنین، ولكنه المشروعات والبرامج �الموافقة على مشروعین 

وقد أعاد المجلس اعتماد الجهة المقدمة للمقترح في الفترة الفاصلة بین االجتماعین (القرار ). B.36/4و  B.36/3"معتمد" (القراران 

B.36-37/14 (جتماع الحالي لتفادي حدوث مز�د من التأخیر. ووافق المجلس ومن ثم ُطلب منه الموافقة على المشروعات في اال

 من جدول األعمال المعنون "مسائل أخرى". 18على النظر في الموافقة على المشروعین في إطار البند 

 تنظیم العمل  

واعتمد تنظیم )،  AFB/B.37/2(  نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت المدرج في جدول األعمال المؤقت المشروح .7

 العمل حسبما اقترح الرئیس.

رحب الرئیس �السید ماتیاس �اتشمان (سو�سرا، األطراف المدرجة في المرفق األول) عضوا مناو�ا جدیدا في المجلس لیحل   .8

ف الیمین الرسمیة،  محل السیدة أنتونیا إیلینا فلوك (سو�سرا، األطراف المدرجة في المرفق األول)، وأبلغه أن علیه التوقیع على وثیقة حل

 حسبما ینص النظام الداخلي للصندوق.

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

 السیدة/ بیشنس دامتي (غانا، أفر�قیا)؛

 السیدة/ فاتو ندي غاي (غامبیا، أفر�قیا)؛ 

 السید إیبال جبر�ل (بنن، أفر�قیا)؛

 زاكار�ان (أرمینیا، أورو�ا الشرقیة)؛ -یرالسید أرام ت

 السید إیدي نیانغ (السنغال، أقل البلدان نموًا)؛ 

 السید/ تشیرنغ تاشي (بوتان، البلدان األقل نموًا). 
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 تقر�ر عن أنشطة رئیس المجلس: األعمال جدول من 3  البند

االجتماعین، بدعم من سكرتار�ة  قدم الرئیس تقر�رًا عن األنشطة التي قام بها نیا�ة عن المجلس خالل الفترة الفاصلة بین   .10

جملة أمور منها توجیهات إلى السكرتار�ة �شأن مبادرات تعبئة    وعرض الرئیس). AFB/B.37/Inf.5صندوق التكیُّف (السكرتار�ة:  

التعافي من  الموارد، والمسائل المالیة والتعاقد�ة المتصلة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و�یانا مشتر�ا من صنادیق المناخ �شأن  

جائحة �ورونا على نحو قادر على الصمود في وجه تغّیر المناخ، والمسح االستقصائي �شأن تعز�ز العمل مع المجتمع المدني، 

في غالسكو، المملكة المتحدة.   2021واألعمال التحضیر�ة لمشار�ة صندوق التكیف في مؤتمر األمم المتحدة �شأن تغّیر المناخ لعام  

مدخالت للفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف �شأن استعراض منتصف المدة لإلستراتیجیة  كما قدم الرئیس

المشروعات،  إعداد  ومنح  النقد�ة،  التحو�الت  وطلبات  والبرامج،  المشروعات  اتفاقیات  من  عددا  ووقع  للصندوق،  األجل  متوسطة 

 مل الصندوق من خالل أنشطة التواصل والتوعیة. واتفاقیات المنح األخرى، وشجع �شكل عام ع

للصندوق الذي أجرته الهیئة الفرعیة لتنفیذ    ردا على استفسار �شأن المشاورات غیر الرسمیة المتعلقة �االستعراض الرا�ع .11

االستعراضات المنتظمة  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغّیر المناخ، أوضح مدیر السكرتار�ة أن االستعراض الرا�ع �ان أحد  

التي �انت في الحسبان عند اطالق صندوق التكیف. وقد ُأجر�ت تلك االستعراضات �ل ثالث أو أر�ع سنوات. ووفقا للجدول الزمني 

المعتزم، فإن األطراف �انت ستنظر في اختصاصات االستعراض الرا�ع وتصدرها �الفعل، ولكن نظرا ألن المشاورات األخیرة قد جرت 

 شبكة اإلنترنت، فإنها لم تتمكن من التوصل إلى أي توصیات رسمیة �شأن هذه المسألة. عبر 

 �التقر�ر الخاص �أنشطة رئیسه.أحاط المجلس علما  .12

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

للمجلس   .13 والثالثین  السادس  االجتماع  منذ  أشهر  الستة  لفترة  السكرتار�ة  أنشطة  عن  تقر�رًا  السكرتار�ة  مدیر  قدم 

)AFB/B.37/3  ،( وأشار إلى أن هذه الفترة �انت مزدحمة �العمل، �ما یتضح من ارتفاع عدد الفعالیات التي نظمتها السكرتار�ة

 وشار�ت فیها، و�رجع ذلك في جانب منه إلى الز�ادة العامة في عدد الفعالیات االفتراضیة.

تا�ع موظفو   .14 االجتماعین،  بین  الفاصلة  الفترة  وفي  أبر�ل/نیسان  في  ُاتخذت  التي  المجلس  قرارات  متا�عة  إلى  �اإلضافة 

السكرتار�ة مجاالت العمل المتكررة مثل مقترحات المشروعات، وطلبات االعتماد و�عادة االعتماد، وأنشطة التأهب، و�دارة المعارف، 

والمساو  والتواصل،  التا�ع  واالتصاالت  �التقییم  المعني  التقني  المرجعي  الفر�ق  مع  التعاون  و�ذلك  الموارد،  وتعبئة  الجنسین  بین  اة 

لصندوق التكیف وصنادیق المناخ األخرى. وشملت أبرز المناقشات الندوة السنو�ة �شأن جاهز�ة هیئات إدارة التنفیذ الوطنیة، التي 

ك ُفتح �اب المشار�ة فیها أمام الهیئات المنفذة، وجرى تنظیم فعالیة لتبادل المعلومات ُعقدت ألول مرة عبر شبكة اإلنترنت، ونتیجة لذل

 بین البلدان عبر شبكة اإلنترنت مع هیئة إدارة التنفیذ الوطنیة في الهند تحت شعار األمن الغذائي.
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االجتماعین، والثانیة تنتهي في  استعرضت السكرتار�ة دورتین من مقترحات المشروعات، إحداهما خالل الفترة الفاصلة بین    .15

برفع سقف التمو�ل المحدد للبلد الواحد   2021االجتماع الحالي. وأظهرت الدورة األخیرة تأثیرا واضحا لقرار المجلس في أبر�ل/نیسان  

یة طلبات ملیون دوالر. ومن الواضح أ�ضا أن الجائحة ال تزال تؤثر على المشروعات الجاري تنفیذها، حیث ُقدمت ثمان  20إلى  

 . 2020لتمدید تار�خ إنجاز المشروعات ال تترتب علیها تكلفة، وتمت مراجعتها في إطار تدابیر التكیُّف التي وضعها المجلس في عام  

بین    .16 �المساواة  المعنیتین  المحدثتین  العمل  وخطة  السیاسة  تنفیذ  في  السكرتار�ة  بدأت  الجنسین،  بین  المساواة  مجال  في 

اء دراسة لتعز�ز فهم �یفیة ارتباط الُنُهج متعددة الجوانب بتعمیم مراعاة المساواة بین الجنسین في أنشطة التكیف، الجنسین، وطلبت إجر 

 وسُتنشر هذه الدراسة قر�با. و�ذلك �یفیة تطبیق هذا المفهوم على القطاعات ذات الصلة �التكیف،

السكرتا  .17 للصندوق، دعمت  العام  �التوجه اإلستراتیجي  التا�ع فیما یتعلق  �التقییم  المعني  التقني  المرجعي  الفر�ق  ر�ة عمل 

هذا التقر�ر إلى لجنة األخالقیات   . وقد ُقدم 2022-2018للصندوق �شأن استعراض منتصف المدة لإلستراتیجیة متوسطة األجل  

الجدیدة التي سیتم إعدادها خالل والشؤون المالیة في األسبوع السابق. ونظرا ألن خطة تنفیذ اإلستراتیجیة حددت عناصر اإلستراتیجیة  

العام المقبل وتقر�ر استعراض منتصف المدة الذي �حدد توصیات لعملیة اإلعداد، فقد أعدت السكرتار�ة، �عد التشاور مع الرئیس 

 ونائب الرئیس، وثیقة �شأن عملیة مقترحة إلعداد اإلستراتیجیة التالیة، لكي ینظر فیها المجلس في االجتماع الحالي. 

، فقد ساندت السكرتار�ة إعداد تقر�ر المجلس إلى  2021في إطار التحضیر لمؤتمر األمم المتحدة �شأن تغّیر المناخ لعام    .18

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتو�ول �یوتو ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاقیة 

الفترة الفاصلة بین االجتماعین. ووفقا للممارسة المعتادة، تعكف السكرتار�ة حالیا على إعداد   �ار�س، الذي تمت الموافقة علیه في

وحتى االجتماع الحالي، والذي سُیعرض   2021یولیو/تموز    1ملحق إضافي لهذا التقر�ر لتغطیة أنشطة المجلس خالل الفترة من  

ستعراضه. �اإلضافة إلى مساندة المفاوضات في المؤتمر، ستقوم �عد االجتماع مباشرة لمدة أسبوع واحد ال  على أعضاء المجلس

التكیف،  المتعلقة �صندوق  المفاوضات  فعالیات جانبیة، والمشار�ة في ضوء ما تتمتع �ه من خبرة واسعة في  السكرتار�ة بتنظیم 

للمرة األولى سیكون للصندوق جناح والمشار�ة في فعالیات المؤتمر؛ وتم التخطیط إلجراء حوار مع المساهمین في صندوق التكیف، و 

 �عمل �معرض ونقطة لاللتقاء. 

فیما یتعلق بترتیبات عمل السكرتار�ة، توقفت خطط إعادة فتح المكتب �سبب تجدد موجات الجائحة، وعلى الرغم من أن    .19

مهم �عمل في الواقع من % من الموظفین من الناحیة الفنیة أن �عملوا في المكتب في أي یوم من األ�ام، فإن معظ25�استطاعة  

المنزل. وأقر مدیر السكرتار�ة �التحد�ات الفرد�ة التي یواجهها الموظفون وأثنى علیهم لما بذلوه من عمل شاق وتعز�ز إنتاجیتهم، 

لجودة، مشیرًا إلى أنه في مواجهة الظروف الصعبة واستمرار ارتفاع أعباء العمل، �ان على السكرتار�ة أن توازن بین حسن التوقیت وا

وهو ما یؤدي في �عض األحیان إلى التأخر في نشر الوثائق. وشكر مدیر السكرتار�ة أعضاء المجلس على ما تحلو �ه من مرونة 

تفشي الجائحة، �ما شكر �ال    وما أبدوه من تعاون خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین على الرغم من استمرار  وما قدموه من دعم

ئیس على مساندتهما المستمرة والقّیم والفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف على حسن  من الرئیس ونائب الر 

 تعاونهما. 
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االفتراضیة  .20 الفعالیات  عن  المعلومات  ستنشر  السكرتار�ة  أن  السكرتار�ة  مدیر  أكد  األسئلة،  على  وردا  الحق،  وقت  في 

ور. وأضاف أ�ضا أنه على الرغم من أن فعالیات التأهب االفتراضیة �انت جیدة إلى المستقبلیة لتمكین أعضاء المجلس من الحض

حد ما ومن المتوقع استمرارها، فإن التعلم والتعاون فیما بین بلدان الجنوب هما من أهم سمات برنامج التأهب الذي استفاد من اللقاءات 

ة. ووافق ممثل آخر للسكرتار�ة على ذلك قائال إنه على الرغم من أن غیر الرسمیة لتبادل اآلراء التي تتیحها االجتماعات المباشر 

لبعض الفعالیات االفتراضیة تأثیرا جیدا على أرض الواقع، فإن هناك أنواعا معینة من فعالیات التأهب تتطلب تفاعال مباشرا لتحقیق  

 األثر المرجو.

 ة السكرتار�ة.أحاط مجلس إدارة صندوق التكیُّف علمًا �التقر�ر الخاص �أنشط  .21

 تقر�ر هیئة االعتماد  : األعمال جدول من 5  البند

(إ�طالیا، مجموعة أورو�ا الغر�یة و�لدان أخرى) تقر�را عن االجتماع    قدمت نائبة رئیس هیئة االعتماد، السیدة/ إلیونورا �وغو .22

وخالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، وافق الصندوق على تسر�ع عملیة اعتماد هیئة ).  AFB/B.37/10السادس والثالثین للهیئة (

ذ وطنیة. وحتى تار�خ إعداد هذا التقر�ر، �ان الصندوق إدارة تنفیذ وطنیة وأخرى إقلیمیة، وتعجیل إعادة اعتماد أر�ع هیئات إدارة تنفی

هیئة إدارة تنفیذ   34هیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف، و    14هیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة، و    8هیئة إدارة تنفیذ معتمدة:    56�ضم  

الصغیرة. وقدمت أ�ضا موجزا عن أعمال هیئات من الدول النامیة الجزر�ة    7هیئات من البلدان األقل نموا و    10وطنیة، �ما في ذلك  

 إعادة االعتماد والمسائل التي ناقشتها هیئة االعتماد فیما یتعلق �عملیة االعتماد و�عادة االعتماد، على النحو المبین في التقر�ر.

خطاب إلى وردا على استفسار �شأن الطلبات الخاملة، أوضحت نائبة رئیس الهیئة أن اإلجراء المعمول �ه �قتضي توجیه   .23

مقدمي الطلبات �ل ستة أشهر لمتا�عتها. وأضاف ممثل السكرتار�ة أنه �جانب اإلجراء الرسمي للتعامل مع للطلبات الخاملة، هناك 

و�شمل ذلك إجراء مكالمات هاتفیة دور�ة مع مقدمي الطلبات والسلطات الوطنیة المعینة، وهو ما یؤدي في   أ�ضا أجراء غیر رسمي،

 ى استئناف عملیة تقد�م الطلبات.أحیان �ثیرة إل

وردا على أسئلة أخرى، قالت نائبة رئیس الهیئة إنه على الرغم من وجود استفسارات غیر رسمیة �شأن اعتماد هیئة إدارة   .24

األخضر   تنفیذ وطنیة ثانیة، لم یتم تلقي أي طلبات �عد، وأن تسر�ع إجراءات االعتماد متاح للهیئات المعتمدة �الفعل من قبل الصندوق 

للمناخ. وأكد ممثل السكرتار�ة أنه من المتوقع تقد�م طلبات رسمیة العتماد هیئة إدارة تنفیذ وطنیة ثانیة في المستقبل القر�ب. وفیما 

یتعلق بتسر�ع إجراءات االعتماد، أضافت أنه على الرغم من وجود تفاهم رسمي �شأن هذه المسألة بین صندوق التكیف والصندوق 

 ناخ، ال توجد صلة رسمیة في عملیة إعادة االعتماد. األخضر للم

 واصل المجلس مناقشته في جلسة مغلقة.  .25

 أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما �التقر�ر الذي قدمته هیئة االعتماد �شأن االجتماع السادس والثالثین للهیئة. .26
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 اض المشروعات والبرامج: تقر�ر االجتماع الثامن والعشر�ن للجنة استعر 6بند جدول األعمال رقم : األعمال جدول من 6  البند

أكونیا �ا�شاولي (إسبانیا، مجموعة أورو�ا الغر�یة و�لدان أخرى)، رئیسة لجنة استعراض  - عرضت السیدة/ سوزانا �استرو .27

مقترحا محددا للمشروعات/البرامج، تتألف من    23ونظرت اللجنة في  ).  AFB/PPRC.28/41تقر�ر اللجنة (  المشروعات والبرامج

لة اإلعداد من بلدان منفردة، وثماني مذ�رات مفاهیم لمشروعات بلدان منفردة، ومقترح إقلیمي �امل اإلعداد،  سبعة مقترحات �ام

لمشروعات إقلیمیة، وأر�ع مذ�رات مفاهیم إقلیمیة مسبقة. �ما نظرت في مقترحین لتعز�ز الوصول المباشر   وثالث مذ�رات مفاهیم

لالبتكار، وم الموارد، وأر�ع منح �بیرة  فیها. و�رد ملخص إلى  للنظر  المجلس  إلى  تعلم مقدمة  لالبتكار، ومنحة  نحتین صغیرتین 

 بتوصیات اللجنة المتعلقة �التمو�ل في الُمرفق الثالث من هذا التقر�ر. و�اإلضافة إلى ذلك، قررت اللجنة تناول مسألة التكلفة الكاملة 

 عرض التقر�ر المناقشة التي دارت حول هذه المسالة. للتكیف في إطار بند جدول األعمال المعنون "مسائل أخرى"؛ و�

�العرض الذي قدمه رئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج ووافق على القرارات الواردة أدناه �شأن  أحاط المجلس علما  .28

 المسائل التي نظرت فیها اللجنة في اجتماعها الثامن والعشر�ن.

 األولي/االستعراض الفني لمقترحات المشروعات والبرامجتقر�ر السكرتار�ة عن الفحص  )أ

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،    .29

المشروعات  الطلب من السكرتاریة تحلیل المسائل المتعلقة باستخدام المشروعات الفرعیة غیر المحددة وعرض النتائج على لجنة استعراض  
 والبرامج في اجتماعھا التاسع والعشرین؛ 

الطلب من السكرتار�ة �ذلك توضیح تكالیف إدارة التنفیذ وعملیة التنفیذ على الصعید اإلقلیمي، �ما في ذلك الحاالت التي تقدم فیها 

شروعات والبرامج في اجتماعها التاسع هیئات إدارة التنفیذ جزءا من خدمات التنفیذ أو �لها، وتقد�م النتائج إلى لجنة استعراض الم

 والعشر�ن؛ 

 فیما یتعلق �جمیع المشروعات التي تقدم فیها هیئة إدارة التنفیذ جزءا من خدمات التنفیذ، الحد من تكالیف التنفیذ التي تتحملها، وذلك

 �ما یتناسب مع تكلفة الجزء من المشروع أو البرنامج الذي تنفذه هیئة إدارة التنفیذ؛

 ألف دوالر؛  50الحد األقصى لمبلغ منح إعداد المشروعات الفرد�ة المتاحة لهیئات إدارة التنفیذ الوطنیة إلى رفع  

 وقف منح المساعدة في إعداد المشروعات لدورات االستعراض المستقبلیة. 

 )B.37/1  القرار (
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 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج في بلدان منفردة  )ب

 مقترحات �املة اإلعداد   .1

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ وطنیة: مقترحات معتادة  

(مشروع �امل   بوتان: التكیف مع الضغوط المائیة الناجمة عن تغّیر المناخ من خالل اإلدارة المتكاملة لألراضي الطبیعیة في بوتان

 دوالرا)  9,998,955؛ AF00000229اإلعداد؛ الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .30

عدم الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد الصندوق االستئماني   )أ

 لحفظ البیئة في بوتان على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

االعتبار اقترا )ب �عین  األخذ  مع  المقترح  صیاغة  �إعادة  بوتان  في  البیئة  لحفظ  االستئماني  الصندوق  �قوم  أن  ح 

 المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(  ونطاقها؛ �جب أن �سترشد المقترح �شكل أفضل بنوع تدابیر التكیف المتوخاة 

)ii( جب على الجهة المقدمة للمقترح أن تدعم تكالیف التدابیر المقترحة وتبررها، �ما في ذلك البیانات الكمیة؛� 

)iii(  جب أن یوضح المقترح �یفیة مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستقاة من المشروعات األخرى�

 في مجال اإلدارة المستدامة لألراضي عند إعداد المشروع؛ 

)iv( جب أن �كفل المقترح االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق؛� 

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

 )B.37/2  القرار(
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المتحدة ( المناخ والتكیف معه لمجتمعات هادزابي وداتوغا    ): مشروع �اراتو1جمهور�ة تنزانیا   �اراهادا   -للصمود في وجه تغّیر 
 دوالر)  2,500,000؛  AF00000255(مشروع �امل اإلعداد؛ المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .31

قة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد المجلس الوطني إلدارة  عدم المواف )أ

 شؤون البیئة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

دة في وثیقة  اقتراح أن �قوم المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الوار 

 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(    جب أن �حدد المقترح �شكل �امل أنشطة المشروع وأن یبین االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة والسیاسة�

 المعنیة �المساواة بین الجنسین الخاصة �الصندوق؛ 

)ii( سب نوع الجنس ومؤشرات المشروع؛ �جب أن یتضمن المقترح بیانات مصنفة ح 

)iii( جب أن یتضمن المقترح تفاصیل �میة �شأن استدامة مكونات المشروع؛� 

 الطلب من المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة جمهور�ة تنزانیا المتحدة.  

 )B.37/3  القرار(

(مشروع �امل   استعادة �فاءة �حیرة �ا�اتي من أجل تعز�ز التكیف مع تغّیر المناخ في مقاطعة �ا�اتي):  2جمهور�ة تنزانیا المتحدة (
 مالیین دوالر) 4؛  AF00000256اإلعداد؛ المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .32

المجلس الوطني إلدارة    وافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في ردعدم الم )أ

 شؤون البیئة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن �قوم المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات   )ب

 لواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: ا

)i(   جب أن �حدد المقترح بوضوح اآلثار المناخیة على المجتمعات المحلیة المستهدفة، وأن یوضح �یف �مكن�

 التكیف؛للنطاق المقترح للمشروع أن �حقق نواتج مجد�ة للمستفیدین وأن �ساعد في بناء قدراتهم على 
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)ii(   جب أن یوفر المقترح جمیع تقییمات األثر التي تتطلبها أنشطة المشروع، فضال عن عرض عام موجز�

عن المشروع لكیفیة إدارة المخاطر المحددة �ما یتماشى مع السیاسة البیئیة واالجتماعیة والسیاسة المعنیة �المساواة  

ال المقترح  یوضح  أن  �جب  وعلیه،  للصندوق.  الجنسین  بین  بین  المساواة  إلدراج  المشروع  سیستخدمه  الذي  نهج 

 الجنسین في أثناء تصمیم المشروع وتنفیذه وفي تنفیذ جمیع مكونات المشروع؛

)iii(  جب أن تبین الجهات المقدمة للمقترح �یفیة إجراء المشاورات على نحو یراعي الفوارق بین الجنسین، و�یف�

 لمختارة �شكل ملموس؛ أدت تلك المشاورات إلى تحدید أنشطة المشروع ا 

 الطلب من المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة جمهور�ة تنزانیا المتحدة. 

 )B.37/4  القرار(

(مشروع  تعز�ز قدرة المجتمعات المحلیة والنظم اإل�كولوجیة الهشة على تحمل تغّیر المناخ في مستجمع �اتونغا، أوغندا ):1أوغندا (
 دوالر). 2,249,000؛ AF00000236كامل اإلعداد؛ وزارة المیاه والبیئة؛ 

 ف:مجلس إدارة صندوق التكیُّ قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .33

وزارة المیاه والبیئة على   اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد  �ما تكمله  عدم الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد )أ

 الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛ 

وثیقة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة في    اقتراح أن تقوم وزارة المیاه والبیئة )ب

 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(   جب أن �حدد المقترح �شكل �امل أنشطة المشروع وأن یبین االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة والسیاسة�

 المعنیة �المساواة بین الجنسین الخاصة �الصندوق؛ 

)ii( موازنة وتكالیف تنفیذ المشروع؛�جب أن یتناول المقترح المسائل المتعلقة �ال 

 ُ�طلب من وزارة المیاه والبیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أوغندا. 

 )B.37/5  القرار(
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 هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف: مقترحات معتادة 

 المحلیة الر�فیة على التكیف والصمود في وجه تغّیر المناخ في حوض �انداما في �وت د�فوار   كوت د�فوار: ز�ادة قدرة المجتمعات
 مالیین دوالر). 6؛ AF00000222(مقترح المشروع �امل اإلعداد؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛  

 ف:مجلس إدارة صندوق التكیقرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .34

 إذ �شیر إلى التوصیة �أن �قوم �ما یلي: )أ

)i( ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد الصندوق الدولي    الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد�

 للتنمیة الزراعیة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

)ii(  طلب الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛مالیین دوالر لتنفیذ المشروع حسب  6الموافقة على تمو�ل �قیمة 

)iii(  الطلب من السكرتار�ة وضع مسودة اتفاقیة مع الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة �صفته هیئة إدارة التنفیذ

متعددة األطراف المعنیة �المشروع. و�جب أن تتضمن االتفاقیة التزاما من جانب الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة  

أبدتها منظمات المجتمع المدني في أثناء   یة الصرف الثانیة تقر�را عن �یفیة تناوله للتعلیقات التيقبل عمل  �أن �قدم

 تنفیذ المشروع، مع التر�یز بوجه خاص على �یفیة تحسین إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفیذ المشروع؛ 

 . B.35.a-35.b/46و،  B.28/1و    ،B.19/5و  ،  B.17/19وضع المشروع على قائمة االنتظار عمًال �القرارات:   )ب

 )B.37/6  القرار(

(مشروع �امل اإلعداد؛    هایتي: تنفیذ تدابیر للتكیف مع تغّیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنشآت المدرسیة في هایتي 
 دوالرا) 9,916,344؛ AF00000235منظمة األمم المتحدة للتر�یة والعلم والثقافة (الیونسكو)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر نة استعراض المشروعات والبرامج، �عد االطالع على توصیة لج .35

 إذ �شیر إلى التوصیة �أن �قوم �ما یلي: )أ

)i( مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد الیونسكو على الطلب    الموافقة على

 المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

)ii(  دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب الیونسكو؛  9,916,344�قیمة الموافقة على تمو�ل 
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)iii(  الطلب من السكرتار�ة وضع مسودة اتفاقیة مع الیونسكو �صفتها هیئة إدارة التنفیذ متعددة األطراف المعنیة

 بهذا المشروع.

 . B.35.a-35.b/46و،  B.28/1و  ،  B.19/5و  ،  B.17/19وضع المشروع على قائمة االنتظار عمًال �القرارات:   )ب

 )B.37/7  القرار(

القائم على الطبیعة للمناطق الحضر�ة في جز�رة بینانغ  التكیف مع المناخ  (مشروع �امل اإلعداد؛ برنامج األمم   مالیز�ا: برنامج 
 مالیین دوالر. AF00000232: 10المتحدة للمستوطنات البشر�ة؛ 

 س إدارة صندوق التكیف:مجلقرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .36

 إذ �شیر إلى التوصیة �أن �قوم �ما یلي: )أ

)i(  الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد برنامج األمم المتحدة

 للمستوطنات البشر�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

)ii(   دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  مالیین    10الموافقة على تمو�ل قدره

 البشر�ة؛  

)iii(  تكلیف السكرتار�ة �إعداد مسودة اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة �صفته هیئة إدارة

 التنفیذ متعددة األطراف المعنیة بهذا المشروع؛  

 . B.35.a-35.b/46و،  B.28/1و  ،  B.19/5و  ،  B.17/19رارات:  وضع المشروع على قائمة االنتظار عمًال �الق )ب

 )B.37/8  القرار(
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 مذ�رات المفاهیم .2

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ وطنیة: مقترحات معتادة 

 )ADAPTA2كوستار�كا: ز�ادة قدرة الفئات السكانیة المعرضة للمعاناة على الصمود في �وستار�كا من خالل توسیع نطاق التكیف (
 مالیین دوالر)  10؛ AF00000257(مذ�رة المفاهیم؛ منظمة فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .37

ن للتنمیة المستدامة  عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما وردت اإل�ضاحات �شأنها في رد منظمة فند�كو�یراسیو  )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم منظمة فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات  )ب

 الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(   یوضح المقترح التكلفة الكاملة لمبررات التكیف، �حیث �شرح �یف سیؤدي تمو�ل األنشطة المقترحة �جب أن

 إلى تحقیق أهداف التكیف المتوقعة؛ 

)ii(  جب أن �قدم المقترح عرضا عاما للمخاطر البیئیة واالجتماعیة لضمان االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة�

 للصندوق؛ 

)iii( قترح توضیح �یفیة تحقیق االمتثال للمعاییر الفنیة الوطنیة ذات الصلة �قطاع  �جب على الجهة المقدمة للم

 العمل المعني؛

)iv(  ،جب أن یوضح المقترح �یف سیتفادى االزدواجیة مع مشروعات التكیف مع تغّیر المناخ الجاري تنفیذها�

 وتنفیذها في البلد؛ 

 ألف دوالر؛  30عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 ألف دوالر؛  20م الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع �مبلغ عد

 ُ�طلب من منظمة فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة �وستار�كا.  

 )B.37/9  القرار(
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 مالیین دوالر)  4؛  AF00000258(مذ�رة المفاهیم؛ لجنة مینونایت للعمل االجتماعي؛    هندوراس: مشروع "لنحافظ على میر�ندون"

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .38

مینونایت للعمل االجتماعي  عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد لجنة   )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم لجنة مینونایت للعمل االجتماعي �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة    )ب

 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(   ف المقترح �یف تتناسب األنشطة المقترحة مع اآلثار الحالیة والمتوقعة الناشئة عن المخاطر �جب أن �ص

 المناخیة المحددة من حیث نوعها وحجمها إلثبات �فا�ة اإلجراءات التدخلیة للمشروع؛ 

)ii(    جب أن یوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصیل لوصف المكونات المقترحة �غرض تسلیط الضوء على�

 ع الملموس لألنشطة المقترحة وتأثیرها الملموس والظاهر المتوقع على أرض الواقع؛ الطا�

)iii(   جب أن �حدد المقترح جمیع المشروعات والبرامج الجاري تنفیذها أو التي �حتمل تداخلها أو التي سیتم�

 تنفیذها قر�با، وأن ینص على عدم وجود تداخل و/أو تكامل على نحو منطقي؛

)iv( قترح �التفصیل الترتیبات التي سیتم من خاللها ضمان استدامة المكونات المقترحة، �حیث �جب أن یتناول الم

�شمل جمیع مجاالت االستدامة، �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الجوانب االقتصاد�ة واالجتماعیة والبیئیة 

 والمؤسسیة والمالیة؛ 

)v( طة �السیاسات البیئیة واالجتماعیة، وأن �حدد ما إذا  �جب أن �حدد المقترح اآلثار والمخاطر المحتملة المرتب

المرجعیة  القائمة  وتحدیث  و�دارته،  آثاره،  من  والحد  واالجتماعي،  البیئي  التقییم  من  مز�دا  یتطلب  المشروع  كان 

 المرتبطة بذلك؛

 ألف دوالر؛  30عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 ألف دوالر؛  20ي إعداد المشروع �مبلغ عدم الموافقة على منحة المساعدة ف

 ُ�طلب من لجنة مینونایت للعمل االجتماعي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة هندوراس.  

 )B.37/10  القرار(
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موارد ): التكیف مع تغّیر المناخ في المجتمعات المحلیة التي تتعرض لضغوط المیاه المالحة ونقص  3جمهور�ة تنزانیا المتحدة ( 

 دوالر)   3,500,000؛  AF00000259(مذ�رة المفاهیم؛ المجلس الوطني إلدارة البیئة؛  المیاه العذ�ة في زنجبار

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،    .39

المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة    في رد المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها   )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني   )ب

 إلدارة شؤون البیئة، فضال عن المسائل التالیة:

)i(   ع �امل اإلعداد في الفرص المتاحة إلشراك الجامعات والمؤسسات البحثیة؛ �جب أن ینظر مقترح المشرو 

)ii(   جب أن یتوسع مقترح المشروع �امل اإلعداد في �یفیة معالجة التنازع المحتمل على استخدام الموارد بین�

 قطاعي الزراعة والسیاحة؛ 

)iii( ز�ز أوجه التكامل والتآزر مع �جب أن �قدم مقترح المشروع �امل اإلعداد مز�دا من التفاصیل حول �یفیة تع

 المشروعات والبرامج األخرى، �ما في ذلك المشروعات التي �مولها صندوق التكیف؛

 ألف دوالر؛  30الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

عداد للمشروع تشجیع حكومة جمهور�ة تنزانیا المتحدة، من خالل المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة، على تقد�م مقترح �امل اإل

 یتناول المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

 )B.37/11  القرار(

): تعز�ز تكیف المجتمعات المحلیة مع تغّیر المناخ من خالل اإلنذار المبكر �الفیضانات على نحو قادر على تحمل تغّیر 2أوغندا (

(مذ�رة   والنظافة الصحیة في مستجمعات مبولوغوما، أوغندا  المناخ، و�دارة مستجمعات المیاه، وتكنولوجیات المیاه والصرف الصحي

 دوالر) 9,504,600؛ AF00000260المفاهیم؛ وزارة المیاه والبیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .40

اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد وزارة المیاه والبیئة على الطلب  �ما تكملها    عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم )أ

 المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛
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�إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   اقتراح أن تقوم وزارة المیاه والبیئة )ب

 تالیة: االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل ال

)i(  .جب أن یز�د المقترح من قوة سینار�وهات المناخ الوارد وصفها، ومالءمتها للمناطق المستهدفة للمشروع�

 و�نبغي أن �قدم أ�ضا أفكارًا متبصرة �شأن الروا�ط السببیة بین مخرجات المشروع ونواتجه؛ 

)ii( المتوقع الملموس  األثر  لیشمل  التكالیف  فعالیة  تحلیل  المقترح  �حسن  أن  األجل    �جب  طو�لة  واالستدامة 

 لألنشطة؛

)iii(   جب أن �قدم المقترح معلومات أوضح عن �یفیة تصمیم مكون إدارة المعارف �ما یناسب واضعي السیاسات�

 والمنظمات ذات الصلة؛ 

)iv(   جب أن یوضح المقترح التمو�ل الحالي الذي توفره الوزارات (والهیئات األخرى، إن �ان ذلك مناسبا) وأن�

 �فایته للتخطیط والتنسیق على المدى الطو�ل؛ یوضح مدى 

)v(   جب أن �قدم المقترح مز�دًا من التفاصیل حول أوجه التكامل واالتساق مع المشروعات والبرامج األخرى�

 التي �مولها المانحون؛ 

 ألف دوالر؛  45عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 ات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أوغندا. ُ�طلب من وزارة المیاه والبیئة نقل المالحظ

 )B.37/12  القرار(

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة: مقترحات معتادة 

  تر�نیداد وتو�اغو: تدابیر التكیف متعددة القطاعات مع تغّیر المناخ في حوض أورو�وش الجنو�ي لإلغاثة من الفیضانات النهر�ة 

 مالیین دوالر)  10؛  AF00000261ألمر�كا الالتینیة؛ (مذ�رة المفاهیم؛ بنك التنمیة 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .41

المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد بنك التنمیة ألمر�كا الالتینیة على الطلب   )أ

 فر�ق االستعراض الفني؛المقدم من 
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الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى بنك التنمیة  )ب

 ألمر�كا الالتینیة، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(   جب أن یبین مقترح المشروع �امل اإلعداد االستدامة العامة لتدابیر التكیف المختارة؛� 

)ii( ن �قدم مقترح المشروع �امل اإلعداد مز�دًا من التفاصیل حول أوجه التكامل واالتساق مع المبادرات  �جب أ

 األخرى ذات الصلة في البلد؛ 

یتناول أ�ضا   تشجیع للمشروع  الالتینیة، على تقد�م مقترح �امل اإلعداد  التنمیة ألمر�كا  حكومة تر�نیداد وتو�اغو، من خالل بنك 

 یها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. المالحظات المشار إل

 )B.37/13  القرار(

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف: مقترحات معتادة 

(مذ�رة المفاهیم؛ منظمة  إقلیم الممر الجاف في نیكاراغوا نیكاراغوا: القدرة على الصمود في وجه تغّیر المناخ وسبل �سب العیش في

 مالیین دوالر) 10؛ AF00000262األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة؛  

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .42

الفاو على الطلب )أ المقدم من فر�ق   المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد 

 االستعراض الفني؛ 

االستعراض  )ب الواردة في وثیقة  المالحظات  االعتبار  �عین  األخذ  المقترح مع  �إعادة صیاغة  الفاو  تقوم  أن  اقتراح 

 المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(  المساواة بین الجنسین؛ضرورة أن �عزز المقترح تقیده �سیاسة صندوق التكیف المعنیة� 

)ii( األدلة التكلفة الكاملة لمبررات التكیف �غیة إظهار �یفیة تحقیق نواتج   �جب أن تدعم الجهة المقدمة للمقترح�

 التكیف من خالل مكونات المشروع؛

)iii(   جب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح شرحا للمنافع االجتماعیة واالقتصاد�ة للمشروع وتوز�عه العادل على�

 جتمعات المحلیة المعرضة للمعاناة؛ الم
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)iv(  جب أن توضح الجهة المقدمة للمقترح �یف سیتفادى المشروع االزدواجیة مع مشروعات التكیف مع تغّیر�

 المناخ الجاري تنفیذها في البلد؛ 

 ُ�طلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة نیكاراغوا. 

 )B.37/14  القرار(

بناء قدرة النظام الزراعي في منطقة رادوفیتش على الصمود في وجه تغّیر المناخ من خالل تحسین إدارة الري مقدونیا الشمالیة:  

 دوالرا)  9,991,711؛  AF00000263(مذ�رة المفاهیم؛ منظمة األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة؛  واألراضي والمیاه

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .43

الفاو على الطلب المقدم من فر�ق  )أ المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد 

 االستعراض الفني؛ 

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى الفاو، فضال   )ب

 لمسائل التالیة: عن ا 

)i(   جب أن یتناول مقترح المشروع �امل اإلعداد �مز�د من التفصیل مسائل تمكین المرأة وما یترتب علیه من�

 منافع، على سبیل المثال، من خالل عرض مختلف السینار�وهات؛

)ii(   االستثمارات �جب أن یوضح مقترح المشروع �امل اإلعداد �مز�د من التفصیل أثر تغّیر المناخ على أصول

 الملموسة؛

 ُ�طلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة مقدونیا الشمالیة.

تشجیع حكومة مقدونیا الشمالیة، من خالل الفاو، على تقد�م مقترح �امل اإلعداد لمشروع یتناول المالحظات المشار إلیها في الفقرة 

 الفرعیة (ب) أعاله. 

 )B.37/15  القرار(
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(مذ�رة المفاهیم؛ منظمة    و: تعز�ز مرونة سبل �سب العیش في فانواتو من خالل استعادة �فاءة الغا�ات والمناطق الطبیعیةفانوات

 دوالرا) 7,128,450؛ AF00000264األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة؛  

 ف:مجلس إدارة صندوق التكیُّ قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .44

الفاو على الطلب المقدم من فر�ق   المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد )أ

 االستعراض الفني؛ 

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى الفاو، فضال   )ب

 عن المسائل التالیة: 

)i(   یبین مقترح المشروع �امل اإلعداد �یف ستعالج االستثمارات المقترحة في أنظمة اإلنذار المبكر �جب أن

 في البالد فجوات االستثمار والقدرات التي تم تحدیدها؛ 

)ii(   جب أن �ستكشف مقترح المشروع �امل اإلعداد السیاسات وترتیبات الحو�مة الممكنة التي ستضمن استدامة�

 انتهاء المشروع؛دور المشاتل �مجرد 

 ُ�طلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة فانواتو.

تشجیع حكومة فانواتو، من خالل الفاو، على تقد�م مقترح �امل اإلعداد لمشروع یتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة 

 الفرعیة (ب) أعاله. 

 )B.37/16  القرار(

 رجة على قائمة االنتظار المشروعات أو البرامج المد  .3

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .45

 إذ �شیر إلى توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج للموافقة على المشروعات أو البرامج التالیة؛ )أ

)i( ) هایتيAFB/PPRC.28/10 (؛ 

)ii( ) كوت د�فوارAFB/PPRC.28/9( ؛ 

)iii( ما) لیز�اAFB/PPRC.28/11 (؛ 
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  B.17/19ووفقا لمعاییر تحدید األولو�ات المحددة في القرار    B.12/9ُتضاف إلى قائمة االنتظار عمال �القرار   )ب

 ؛ B.35.a-35.b/46والقرار  B.19/5والموضحة في القرار 

وال، في اجتماع قادم للمجلس أو في الفترة النظر في المشروعات الواردة في قائمة االنتظار للموافقة علیها، وذلك رهنا بتوفر األم

 الفاصلة بین االجتماعین، �الترتیب أو التصنیف المبین في الفقرة الفرعیة (أ) أعاله.

 )B.37/17  القرار(

 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة )ج

 مقترحات المشروعات �املة اإلعداد .1

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة

التوسع في إنتاج    و�ور�ینا فاصو و�وت د�فوار وجمهور�ة غامبیا وغانا وغینیا ولیبر�ا ومالي والنیجر ونیجیر�ا وسیرالیون وتوغو:بنن  

أفر�قیا غرب  في  المناخ  تغّیر  آثار  تحمل  على  القادر  والساحل؛   األرز  الكبرى  الصحراء  مرصد  اإلعداد؛  �امل  (مشروع 

AF00000190 ملیون دوالر) 14؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، �عد  .46

الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد مرصد الصحراء الكبرى  )أ

 والساحل على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 ملیون دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛ 14الموافقة على تمو�ل �قیمة  )ب

 تكلیف السكرتار�ة �إعداد مسودة اتفاقیة مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل بوصفه هیئة إدارة التنفیذ اإلقلیمیة للمشروع. 

 )B.37/18  القرار(
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 مذ�رات المفاهیم .2

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف  

المائي والغذائي من خالل التنمیة المستدامة للمیاه الجوفیة  بوتسوانا ومالوي وموزامبیق وجنوب أفر�قیا وزامبیا وزمبابوي: تعز�ز األمن  
  13,932,000؛  AF00000265(مذ�رة المفاهیم؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛    في منطقة الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفر�قي

 دوالر)

 التكیُّف:مجلس إدارة صندوق قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .47

عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة   )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

ظات الواردة  اقتراح أن �قوم الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالح  )ب

 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(    الهدف) "وأن  2�جب أن �حدد المقترح إجراءات وأهمیة وضع "إطار عمل متفق علیه للحو�مة والتعاون ،(

 �حدد الخطوات اإلستراتیجیة الرئیسیة نحو السعي إلى "نظام حو�مة متفق علیه" للمورد تتجاوز مجرد التر�یز الفني؛ 

)ii(   التي جرت، وأن تقدم أدلة على أنه تم التشاور  �جب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح توثیقا واضحا للمشاورات

 مع المنظمات المعنیة �أحواض األنهار الدولیة والكیانات الوطنیة على نحو �اف وأنها أعر�ت عن اهتمامها �ه؛

)iii( المقترح على نحو أكثر شموال �إدارة المخاطر المتعلقة �استخدام المیاه الجوفیة، �حیث یتناول  �جب أن یهتم

 تحدیدا ما �قصد "�االستخدام المستدام للمیاه الجوفیة"؛ على نحو أكثر

)iv(   جب أن یبني المقترح على التعاون المستمر والسابق مع الشر�اء المذ�ور�ن، مع مراعاة خبراتهم ومعارفهم�

 ودروسهم المستفادة؛

أعاله إلى حكومات بوتسوانا ومالوي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب)    الطلب من

 وموزامبیق وجنوب أفر�قیا وزامبیا وزمبابوي. 

 )B.37/19  القرار(



AFB/B.37/13 

 

21 

�و�ا و�نما: تدعیم قدرة المجتمعات الساحلیة في �و�ا و�نما على التكیف مع تغّیر المناخ من خالل التبادل الثنائي بین البلدان ألفضل  
 ملیون دوالر)  14؛ AF00000266لمفاهیم؛ الفاو؛ (مذ�رة ا الممارسات إلدارة المناخ واألمن الغذائي المحلي

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .48

الفاو على الطلب المقدم من فر�ق   المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد )أ

 االستعراض الفني؛ 

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى الفاو، فضال   )ب

 عن المسائل التالیة: 

)i(  جب أن �قدم مقترح المشروع �امل اإلعداد تقدیرات �میة للمنافع البیئیة للمشروع؛� 

)ii( یل المبررات اإلقلیمیة لتغّیر المناخ وأن �قدم  �جب أن یتناول مقترح المشروع �امل اإلعداد �مز�د من التفص

 مبررا أقوى للنهج اإلقلیمي؛

)iii(   جب أن �قدم مقترح المشروع �امل اإلعداد مز�دا من التفاصیل عن إجراءات التكیف المخططة المستندة�

 إلى األنظمة اإل�كولوجیة؛

 ألف دوالر؛  100الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي �و�ا و�نما؛  الطلب من الفاو

حكومتي �و�ا و�نما، من خالل الفاو، على تقد�م مقترح مشروع �امل اإلعداد یتناول أ�ضا المالحظات المشار إلیها في الفقرة   تشجیع

 الفرعیة (ب) أعاله. 

 )B.37/20  القرار(

(مذ�رة   المجتمعات المحلیة الضعیفة على الصمود في وجه تزاید آثار تغّیر المناخ في سري النكا والهندالهند وسري النكا: تقو�ة قدرة  
 دوالرًا).  13,995,524؛ AF00000225المفاهیم؛ برنامج األغذ�ة العالمي التا�ع لألمم المتحدة؛ 

 وق التكیُّف:مجلس إدارة صندقرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .49

برنامج األغذ�ة العالمي على الطلب    المصادقة على مذ�رة المفاهیم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد )أ

 المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛
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الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األغذ�ة    )ب

 العالمي، فضال عن المسائل التالیة:

)i(    جب أن �كفل مقترح المشروع �امل اإلعداد تحدید جمیع المخاطر �شكل �امل �النسبة لألنشطة التي تم�

ضمن مشروعات فرعیة غیر محددة، وأن تراعي عملیة تحدید المخاطر جمیع اآلثار المحتملة  تحدیدها �الكامل وال تت

 المباشرة وغیر المباشرة والعابرة للحدود والتراكمیة التي �مكن أن تنجم عن المشروع المقترح؛ 

)ii( أثر، �جب أن �ستخدم مقترح المشروع �امل اإلعداد بیانات أحدث عهدا وذات صلة عن المناخ وقابلیة الت

 إن وجدت، �أساس لإلجراءات التدخلیة؛ 

)iii(   جب أن یتوسع مقترح المشروع �امل اإلعداد في بیان �یف سیكفل المشروع تحقیق التآزر والتكامل واالتساق�

 مع المشروعات األخرى في المنطقة؛

 ألف دوالر؛  80الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ  

 ل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي الهند وسري النكا؛ الطلب من برنامج األغذ�ة العالمي نق

حكومتي الهند وسري النكا، من خالل برنامج األغذ�ة العالمي، على تقد�م مقترح مشروع �امل اإلعداد یتناول أ�ضا المالحظات   تشجیع

 المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.37/21  القرار(

 میة المسبقةمذ�رات المفاهیم اإلقلی .3

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة

(بنن وتوغو): تدعیم التكیف والقدرة على تحمل آثار   بنن وتوغو: نحو بناء حاجز واٍق من المخاطر المناخیة في حوض نهر مونو
مذ�رة المفاهیم () CLIMAT1/Mono-BOUCLIER(مشروع:   تغّیر المناخ من خالل اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة والفیضانات

 ملیون دوالر)  14؛ AF00000267؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛ المسبقة

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر ستعراض المشروعات والبرامج، �عد االطالع على توصیة لجنة ا  .50

المصادقة على مذ�رة المفاهیم المسبقة �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل   )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛
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حل �المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ تكلیف السكرتار�ة �إبالغ مرصد الصحراء الكبرى والسا  )ب

 قرار المجلس؛ 

 ألف دوالر؛  20الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي بنن وتوغو؛ الطلب من

یتناول أ�ضا المالحظات   تقد�م مقترح لمذ�رة المفاهیم، من خالل مرصد الصحراء الكبرى والساحل،تشجیع حكومتي بنن وتوغو على  

 المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.37/22  القرار(

ـ لئعتخب ئآلصدئ ة ؤخئذب ةضفنث  هنٮئ لك  ب  ل لقت ة   لقئدحئ

كمبود�ا وجمهور�ة الو الد�مقراطیة الشعبیة ومیانمار وتایلند وفییتنام: تعز�ز قدرة المجتمعات المحلیة في نهر المیكونغ على تحمل 
؛ AF00000268؛ المنظمة العالمیة لألرصاد الجو�ة؛  (مذ�رة المفاهیم المسبقة  آثار تغّیر المناخ من خالل تدعیم الخدمات المناخیة

 را) دوال 13,662,862

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .51

عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم المسبقة �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد المنظمة العالمیة لألرصاد   )أ

 الجو�ة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم المنظمة العالمیة لألرصاد الجو�ة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة   )ب

 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i( جب أن یبین المقترح الطا�ع الملموس لالستثمارات المقترحة؛� 

)ii( یف تعزز االستثمارات المقترحة في إطار �ل مكون �ًال منهما اآلخر للمساعدة   �جب أن یوضح المقترح�

 في إظهار التماسك فیما بینها؛ 

)iii(  جب أن تبرهن الجهة المقدمة للمقترح على مدى �فا�ة االستثمارات المقترحة ومالءمتها؛� 

)iv( جب أن �قدم المقترح مبررات معززة الستدامة المشروع؛� 

 دوالرا؛  19,980إعداد المشروع �مبلغ عدم الموافقة على منحة 
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الطلب من المنظمة العالمیة لألرصاد الجو�ة أن تنقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات �مبود�ا وجمهور�ة الو 

 الد�مقراطیة الشعبیة ومیانمار وتایلند وفییتنام. 

 )B.37/23  القرار(

تغّیر   القدرة على تحمل  الذ�یة (شبه  كمبود�ا وفییتنام: ز�ادة  الحضر�ة  الزراعة  في  التوسع  الغذائیة من خالل  األنظمة  في  المناخ 
 ملیون دوالر)  14؛ AF00000269؛ منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة؛ (مذ�رة المفاهیم المسبقة الزراعیة)

 ف:مجلس إدارة صندوق التكیُّ قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .52

عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم المسبقة، �ما تكملها اإل�ضاحات اإلضافیة الواردة �شأنها في رد منظمة األمم   )أ

 المتحدة للتنمیة الصناعیة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛  

اقتراح أن تقوم منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات   )ب

 الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i( انون من سوء التغذ�ة، وأن  �جب أن یبین المقترح احتیاجات التكیف لدى فقراء المناطق الحضر�ة الذین �ع

 �طور األنشطة ذات الصلة التي تلبي تلك االحتیاجات؛ 

)ii( وجدواها والنظر في مخاطر سوء التكیف؛ �جب أن یبین المقترح مدى مالءمة األنشطة المقترحة 

 ألف دوالر؛  20عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 عیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومتي �مبود�ا وفییتنام. ُ�طلب من منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصنا

 )B.37/24  القرار(

�وستار�كا و�نما: تعز�ز قدرة المجتمعات الساحلیة على تحمل آثار تغّیر المناخ في لیمون و�وستار�كا و�و�اس دیل تورو، بنما من  
المحل العیش  �سب  سبل  أجل  من  الطبیعة  على  القائمة  الحلول  المسبقة  یةخالل  المفاهیم  للبیئة؛ (مذ�رة  المتحدة  األمم  برنامج  ؛ 

AF00000251 دوالر)  11,900,000؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .53

مج األمم المتحدة للبیئة  المصادقة على مذ�رة المفاهیم المسبقة �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد برنا  )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛
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الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى برنامج األمم   )ب

 المتحدة للبیئة، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(  النهج اإلقلیمي لمكافحة تغّیر المناخ؛�جب أن یبرر مقترح مذ�رة المفاهیم أسباب 

)ii(  جب أن �قدم مقترح مذ�رة المفاهیم مز�دا من التفاصیل عن نهج وخیارات التكیف المستندة إلى األنظمة�

 اإل�كولوجیة التي سیتم تنفیذها؛

 ألف دوالر؛  20الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

برنامج األمم المتحدة للبیئة، على تقد�م مقترح لمذ�رة المفاهیم یتناول أ�ضا المالحظات  تشجیع حكومتي �وستار�كا و�نما، من خالل 

 المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.37/25  القرار(

 استعراض مقترحات مشروعات و�رامج تعز�ز الوصول المباشر إلى الموارد  )د

 مقترح �امل اإلعداد .1

(مقترح �امل اإلعداد؛ وزارة   ر إلى الموارد في رواندا التا�ع لصندوق التكیفرواندا: المشروع دون الوطني لتعز�ز الوصول المباش
 مالیین دوالر)  5؛ AF00000270البیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .54

ى الموارد �ما تكمله اإل�ضاحات الوردة �شأنه  عدم الموافقة على المقترح �امل اإلعداد لتعز�ز الوصول المباشر إل )أ

 في رد وزارة البیئة استجا�ة للطلبات المقدمة من فر�ق االستعراض الفني؛

وزارة البیئة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض   اقتراح أن تقوم  )ب

 المجلس، فضال عن المسائل التالیة: الفني المرفقة ببالغ قرار 

)i(  جب أن یوضح المقترح �امل اإلعداد ما إذا �ان نموذج تعز�ز الوصول المباشر إلى الموارد سیشهد تحو�ل�

التمو�ل مباشرة إلى أفراد المجتمعات الر�فیة والمزارعین في المناطق الر�فیة، أو ما إذا �انت األموال ستتدفق فقط 

 لمدني والحكومات المحلیة التي وصفت �أنها الهیئات المنفذة؛ إلى منظمات المجتمع ا
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)ii(  جب أن �قدم المقترح �امل اإلعداد معلومات عن المستفیدین المتوقعین من برنامج تعز�ز الوصول المباشر�

ضین إلى الموارد، مع اإلشارة �شكل خاص إلى التوز�ع العادل للمنافع على المجتمعات المحلیة واألسر واألفراد المعر 

 للمعاناة؛ 

)iii(   تمو�ل اعتمادات  من  تمو�لها  المتوقع  المشروعات  نوع  عام  �شكل  اإلعداد  �امل  المقترح  یبین  أن  �جب 

 المشروعات الفرعیة، �ما في ذلك نواتج التكیف المتوقعة من نموذج تعز�ز الوصول المباشر إلى الموارد؛ 

)iv( ت والقدرات واألدوار والموارد المعرفیة المختلفة �جب تقد�م تقییم لحالة المساواة بین الجنسین �حدد االحتیاجا

دائم لدى   إلى إحداث تغییر  الجنسین  المساواة بین  دینامیكیات  التغیر في  للنساء والرجال، و�یف �مكن أن یدفع 

 المستفیدین المستهدفین من آلیة تعز�ز الوصول المباشر إلى الموارد؛

 في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة رواندا.   ُ�طلب من وزارة البیئة نقل المالحظات الواردة 

 )B.37/26  القرار(

 مقترحات مذ�رة المفاهیم  .2

(مذ�رة المفاهیم؛ الصندوق االستئماني للحفاظ   بلیز: بناء قدرة المجتمعات المحلیة على الصمود من خالل عملیة التكیف التحو�لي

 مالیین دوالر)  5؛  AF00000271على المناطق المحمیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر نة استعراض المشروعات والبرامج، �عد االطالع على توصیة لج .55

تعز�ز الوصول المباشر إلى الموارد �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة    المصادقة على مذ�رة المفاهیم الخاصة �مشروع  )أ

 ستعراض الفني؛ �شأنها في رد الصندوق االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة على الطلبات المقدمة من فر�ق اال

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى الصندوق    )ب

 االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة، فضال عن المسائل التالیة:

)i( ر �جب أن یتضمن المقترح �امل اإلعداد رسما بیانیا �عرض هیكل النموذج المقترح لتعز�ز الوصول المباش

إلى الموارد وعملیات اتخاذ القرارات، �ما في ذلك �یفیة تدفق األموال من هیئة إدارة التنفیذ الوطنیة إلى المستوى  

 الثاني وما �عده إلى مجموعات المستوى الثالث؛

)ii(   المشروع الجنسین �صف �یف سیلبي  المساواة بین  لحالة  تقییما  المقترح �امل اإلعداد  �جب أن یتضمن 

 ات النساء والرجال وقدراتهم وأدوارهم ومواردهم المعرفیة؛مختلف احتیاج
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)iii(  جب أن �قدم المقترح �امل اإلعداد تحلیال لمدى فعالیة التكالیف، �ما في ذلك تقدیرات �میة لتمایز التكالیف�

 بین األنشطة المختارة وأنشطة البدائل التي جرى النظر فیها؛

)iv(  صف للعملیة التشاور�ة المراعیة للفروق بین الجنسین، في مرحلة المقترح �امل اإلعداد، �جب تضمین و

 جنبا إلى جنب مع تقار�ر التشاور، امتثاال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق؛

 ألف دوالر 30الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 ألف دوالر؛  20الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع �مبلغ 

 وق االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة بلیز؛ُ�طلب من الصند

تشجیع حكومة بلیز، من خالل الصندوق االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة، على تقد�م مقترح مشروع �امل اإلعداد یتناول   

 ة (ب) أعاله. المالحظات المشار إلیها في الفقرة الفرعی

 )B.37/27  القرار(

 استعراض مقترحات مشروعات و�رامج االبتكار الكبیرة  )ه

 مذ�رات المفاهیم .1

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ وطنیة 

(مذ�رة المفاهیم؛ الصندوق االستئماني   بلیز: تأمین الموارد المائیة من خالل أنظمة الطاقة الشمسیة واإلدارة المبتكرة القادرة على التكیف
 دوالر)  4,970,000؛ AF00000272للحفاظ على المناطق المحمیة؛  

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .56

  �ضاحات الواردة �شأنها في رد الخاصة �مشروع االبتكار الكبیر �ما تكملها اإل  عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم )أ

 الصندوق االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

اقتراح أن �قوم الصندوق االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار    )ب

 المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(   االبتكار من خالل مبررات  التفصیل  �مز�د من  المقترح  یوضح  أن  االبتكار �جب  تعمیم  منهجیة  توضیح 

 المقترح؛ 
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)ii( جب أن �صف المقترح المنافع المتوقعة لإلجراءات المقترحة في المجتمعات المحلیة المعرضة للمعاناة؛� 

)iii(  ،جب أن یوضح المقترح اإلجراءات البدیلة لسبل �سب الرزق التي سیتم النظر فیها في إطار المكون الثاني�

 عملیة التي سیتم ذلك من خاللها؛ وأن یوضح �مز�د من التفصیل ال 

)iv(   جب أن �قدم المقترح تقار�ر المشاورات مع جمیع المجتمعات المحلیة المستهدفة، �ما في ذلك المشاورات�

 التي أجر�ت مع النساء والفئات الضعیفة التي تم تحدیدها؛ 

)v(  جب أن �قدم المقترح تقدیرا لتكلفة صیانة األنظمة التي سیتم تر�یبها؛� 

)vi( دم المقترح مز�دا من المعلومات عن مدى االتساق والتكامل مع المشروعات األخرى؛ �جب أن �ق 

 ألف دوالر؛  30عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع �مبلغ 

 ألف دوالر؛  20عدم الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع �مبلغ 

 ل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة بلیز.ُ�طلب من الصندوق االستئماني للحفاظ على المناطق المحمیة نق

 )B.37/28  القرار(

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف 

قائمة على الطبیعة في الصومال التكیف والقدرة على الصمود من خالل حلول  المفاهیم؛ برنامج األمم   الصومال: تعز�ز  (مذ�رة 
 مالیین دوالر)  5؛ AF00000275المتحدة للبیئة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .57

رنامج عدم الموافقة على مذ�رة المفاهیم الخاصة �مشروع االبتكار الكبیر �ما وردت اإل�ضاحات �شأنها في رد ب )أ

 على طلب فر�ق االستعراض الفني؛ األمم المتحدة للبیئة

برنامج األمم المتحدة للبیئة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة في   اقتراح أن �قوم  )ب

 وثیقة االستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

)i(   تقییم أولي ألوضاع المساواة بین الجنسین �صف على نحو واف اآلثار المتفاوتة لتغّیر المناخ �جب تقد�م

 على النساء في المناطق المستهدفة، جنبا إلى جنب مع المقترح؛ 
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)ii(   جب أن �قدم المقترح شرحا عن المعاییر واإلجراءات المتعلقة �ضمان فعالیة التكالیف للمشروعات المختارة�

 االبتكار المجتمعي؛ في إطار صندوق 

 ُ�طلب من برنامج األمم المتحدة للبیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة الصومال.

 )B.37/29  القرار(

(مذ�رة المفاهیم؛ الصندوق   فییتنام: تشجیع آلیات الحوافز المالیة لإلدارة المجتمعیة المستدامة لألراضي الرطبة الساحلیة في فییتنام
 مالیین دوالر)  5؛  AF00000274میة الزراعیة؛ الدولي للتن

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .58

عدم المصادقة على مذ�رة المفاهیم الخاصة �مشروع االبتكار الكبیر �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد   )أ

 للتنمیة الزراعیة على طلبات من فر�ق االستعراض الفني؛ الصندوق الدولي 

اقتراح أن �قوم البرنامج الدولي للتنمیة الزراعیة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة   )ب

 في وثیقة االستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(  ح �یف سیشجع المشروع/البرنامج تطبیق حلول جدیدة ومبتكرة للتكیف مع تغّیر المناخ، �جب أن �صف المقتر

 و�یف یهدف إلى تعمیم و/أو توسیع نطاق ممارسات وأدوات وتكنولوجیات التكیف المبتكرة الناجحة؛

)ii(   هذه سیعدل  و�یف  المجال  هذا  في  المقترحة  الممارسات  حداثة  درجة  یبرر  أو  المقترح  أن �صف  �جب 

 ارسات لتتناسب مع سیاق المشروع؛المم

)iii(   جب أن یوضح المقترح أسباب اعتبار �عض العناصر، مثل تعبئة الخدمات المالیة القائمة، والمنح المقابلة�

والحوافز المالیة، عناصر مبتكرة، وأن یبرر �یف أن تلك العناصر ال ُتصنف ضمن األدوات المالیة المستقرة التي 

 م التمو�ل المخصص لالبتكار في مجال التكیف؛�مكن استخدامها دون استخدا

)iv( جب أن یوضح المقترح �یفیة تصمیم بناء القدرات �ما یتالءم مع مساندة االبتكار؛� 

)v(   جب أن یوضح المقترح �التفصیل المعاییر التي سُتستخدم في اختیار اآللیة المالیة المفضلة والتفاوض�

 علیها؛

)vi( المانغروف واألنشطة المدرة للدخل؛  إدارة أشجار �جب أن یتناول المقترح �التفصیل أنشطة 
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 ُ�طلب من البرنامج الدولي للتنمیة الزراعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة فییتنام.

 )B.37/30  القرار(

 مذ�رات المفاهیم المسبقة .2

 مقترحات مقدمة من هیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة

لالستثمارات في مرحلة النمو المبكر لمنشآت األعمال متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة العاملة في كینیا وأوغندا: إفساح المجال 
والشباب النساء  تقودها  التي  التكیف  وأوغندا  مجال  �ینیا  المسبقة  في  المفاهیم  الصناعیة؛ (مذ�رة  للتنمیة  المتحدة  األمم  منظمة  ؛ 

AF00000276 مالیین دوالر) 5؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، �عد االطالع على  .59

منظمة   المصادقة على مذ�رة المفاهیم المسبقة لمشروع االبتكار الكبیر �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنها في رد  )أ

 األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

الطلب من السكرتار�ة نقل المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى منظمة األمم   )ب

 المتحدة للتنمیة الصناعیة، فضال عن المسائل التالیة: 

)i(   جب أن تقدم مذ�رة المفاهیم مز�دا من التفاصیل عن المسائل المحددة المتعلقة �المناخ وآثارها، سواء من�

 ظور اإلقلیمي أو في �ل بلد على حدة؛ المن

)ii(   جب أن تصف مذ�رة المفاهیم معاییر اختیار المنشآت متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة المستفیدة، وأن�

توضح ما إذا �ان ستتم صیاغة تلك المعاییر �الكامل في مرحلة إعداد المقترح أو ما إذا �انت ستخضع للمز�د من  

 اء تنفیذ المشروع؛اإلعداد والتنقیح في أثن

)iii(   جب أن تقدم مذ�رة المفاهیم خر�طة أكثر تحدیدا لمنشآت األعمال الصغیرة والمتوسطة العاملة في مجال�

 التكیف بناًء على تقییم مفصل للسوق؛

)iv(  في مرحلة تحدید المفاهیم، ینبغي وصف اعتبارات االستدامة من منظور بیئي واجتماعي ومؤسسي واقتصادي

 ومالي؛

)v( تك أن  المشاورات �جب  وتقار�ر  الجنسین  بین  المساواة  ألوضاع  أولي  بتقییم  مشفوعة  المفاهیم  مذ�رة  ون 

 المجتمعیة؛ 
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 الطلب من منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله إلى حكومتي �ینیا وأوغندا؛ 

ة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، على تقد�م مذ�رة للمفاهیم تتناول أ�ضا المالحظات �ینیا وأوغندا، من خالل منظم  تشجیع حكومتي

 المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله.

 )B.37/31  القرار(

 استعراض مقترحات مشروعات منح االبتكار الصغیرة  )و

الغر�بة الغاز�ة في بوتان لتعز�ز التنوع البیولوجي بوتان: بناء القدرة على التكیف من خالل المكافحة المبتكرة لآلفات/األمراض واألنواع  

 ألف دوالر.   250  ؛ AFRDG00056(الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان؛    الزراعي المستدام وسبل �سب العیش المستدامة

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .60

مقترح منحة االبتكار الصغیرة �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد الصندوق االستئماني لحفظ   الموافقة على )أ

 البیئة في بوتان على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان؛   ألف دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب  250الموافقة على تمو�ل �قیمة   )ب

 كلیف السكرتار�ة �إعداد مسودة اتفاقیة مع الصندوق االستئماني لحفظ البیئة في بوتان بوصفه هیئة إدارة تنفیذ المشروع الوطنیة.ت

 )B.37/32  القرار(

  أوغندا: تعز�ز القدرة على الصمود في وجه الفیضانات والجفاف الناجمین عن تغّیر المناخ من خالل إقامة حاجز لمنع تدفق المیاه 

 ألف دوالر)   250؛ AFRDG00060بیئة؛ (وزارة المیاه وال

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .61

عدم الموافقة على مقترح منحة االبتكار الصغیرة �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد وزارة المیاه والبیئة  )أ

 فر�ق االستعراض الفني؛على الطلبات المقدمة من 

اقتراح أن تقوم وزارة المیاه والبیئة �إعادة صیاغة المقترح مع األخذ �عین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة  )ب

 االستعراض الفني المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 
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)i( مقترحة، السیما من خالل الدروس المستفادة تقد�م مز�د من المعلومات عن مدى فعالیة اإلجراءات التدخلیة ال

 من تجارب البلدان األخرى؛

 ُ�طلب من وزارة المیاه والبیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة أوغندا. 

 )B.37/33  القرار(

 استعراض مقترح منح التعلم )ز

 دوالرا)   1499994؛  AFRDG00059فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة؛  ؛ (منظمة  كوستار�كا: منحة لتسهیل التعلم وتبادل المعارف

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .62

الموافقة على مشروع التعّلم �ما تكملها اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد منظمة فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة  )أ

 الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛ على

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب منظمة فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة؛  149,994الموافقة على تمو�ل �قیمة  )ب

 وطنیة.تكلیف السكرتار�ة �إعداد مسودة اتفاقیة مع منظمة فند�كو�یراسیون للتنمیة المستدامة بوصفها هیئة إدارة تنفیذ المشروع ال

 )B.37/34  القرار(

 تقر�ر عن االجتماع الثامن والعشر�ن للجنة األخالقیات والشؤون المالیة: األعمال جدول من 7  البند

 ). AFB/EFC.28/9رئیس لجنة األخالقیات والشؤون المالیة تقر�ر اللجنة ( عرض السید/ محمد زمیرلي (تونس، أفر�قیا) .63

�عد النظر في تعلیقات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة وتوصیتها، اتخذ المجلس �عد ذلك القرارات الواردة أدناه �شأن    .64

 المسائل التي نظرت فیها اللجنة في اجتماعها الثامن والعشر�ن.

 2021تقر�ر األداء السنوي للسنة المالیة   )أ

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر  والشؤون المالیة،�عد النظر في توصیة لجنة األخالقیات  .65

 ؛ AFB/EFC.28/3 �ما ورد في الوثیقة 2021الموافقة على تقر�ر األداء السنوي للسنة المالیة  )أ
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الطلب من السكرتار�ة إعداد نسخة موجزة للجمهور العام في صورة سهلة االستخدام من جانب القارئ، �عد موافقة المجلس على تقر�ر 

 األداء السنوي. 

 )B.37/35  القرار(

 تقر�ر رئیسة الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف: استعراض منتصف المدة لإلستراتیجیة متوسطة األجل؛  

 رد جهاز اإلدارة على استعراض منتصف المدة لإلستراتیجیة متوسطة األجل 

ن التقر�ر الخاص �استعراض منتصف المدة إلستراتیجیة صندوق �عد النظر في توصیة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة �شأ .66

الوثیقة  في  ورد  �ما  التكیف،  لصندوق  التا�ع  �التقییم  المعني  التقني  المرجعي  الفر�ق  جانب  من  األجل  متوسطة  التكیف 

AFB/EFC.28/7  ،  8/6و�ذلك رد جهاز اإلدارة األولي الذي أعدته السكرتار�ة، �ما ورد في الوثیقةAFB/EFC.2،    مجلس قرر

 إدارة صندوق التكیف:

اإلحاطة علما �النتائج والتوصیات الرئیسیة الواردة في استعراض منتصف المدة إلستراتیجیة صندوق التكیف متوسطة  )أ

 األجل، �ما في ذلك مرافقاته، و�رد جهاز اإلدارة األولي الذي أعدته سكرتار�ة مجلس إدارة صندوق التكیف؛

لس إدارة صندوق التكیف إعداد رد محدث لجهاز اإلدارة �عكس اآلراء التي أعر�ت عنها لجنة األخالقیات الطلب من سكرتار�ة مج

والشؤون المالیة في اجتماعها الثامن والعشر�ن �شأن النتائج والتوصیات الواردة في تقر�ر استعراض منتصف المدة، وذلك للموافقة  

 ن االجتماعین السا�ع والثالثین والثامن والثالثین للمجلس؛علیها من جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة بی

الطلب من سكرتار�ة مجلس إدارة صندوق التكیف، �التشاور مع الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف، إعداد  

النهائي لجهاز اإلدارة، للموافقة علیها من خطة عمل لالستجا�ة للتوصیات المنبثقة عن استعراض منتصف المدة، �ما �عكس الرد  

 جانب المجلس خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین السا�ع والثالثین والثامن والثالثین للمجلس؛

الطلب من سكرتار�ة مجلس إدارة صندوق التكیف رفع تقر�ر إلى لجنة األخالقیات والشؤون المالیة في اجتماعها الثالثین (أكتو�ر/تشر�ن 

 ) عن التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل. 2022ول األ

 )B.37/36  القرار(
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 آخر المستجدات �شأن التداعیات المترتبة على المسائل المالیة والتعاقد�ة المتصلة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 المجلس:قرر  �عد االطالع على توصیة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة،  .67

اإلحاطة علما، مع القلق، �التقر�ر المحدث الذي أعدته سكرتار�ة مجلس إدارة صندوق التكیف، على النحو الوارد   )أ

 ؛ AFB/EFC.28/8في الوثیقة 

للمناخ وصندوق البیئة العالمیة فیما یتعلق �المسائل التعاقد�ة   الطلب من السكرتار�ة مواصلة التنسیق مع سكرتار�تي الصندوق األخضر

 والمالیة المرتبطة �المشروعات التي ینفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

 الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القیام �ما یلي:  

)i( ندوق التكیف �إجراء استعراض  تكلیف طرف ثالث مستقل �جري اختیاره �التشاور مع سكرتار�ة مجلس إدارة ص

 �شأن المعاییر المالیة والتعاقد�ة؛   لمدى االمتثال لسیاسة الصندوق 

)ii(  اإلنجاز،  تقییم أي مسائل مالیة وتعاقد�ة حدثت في جمیع المشروعات المنجزة �الفعل أو التي دخلت طور

من سیاسات و�رشادات العملیات   33الفقرة  تطبیقًا ألحكام  ،  AFB/EFC.28/8�الوثیقة    1كما هو مدرج في المرفق  

لة في أكتو�ر/تشر�ن األول   ؛ 2017لألطراف من أجل الحصول على الموارد من صندوق التكیف �صیغتها المعدَّ

)iii(  ) (ج) أعاله إلى المجلس في  2) و( 1رفع تقر�ر عن وضع المسائل المشار إلیها في الفقرتین الفرعیتین (

 و�د المجلس �انتظام �آخر المستجدات �شأن هذه المسائل ونتائج العمل �مجرد توفرها.اجتماعه التاسع والثالثین، وتز 

 )B.37/37  القرار(

 2022اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق لما �عد عام : األعمال جدول من 8  البند

�ما في ذلك إجراءات وضع إستراتیجیة متوسطة   AFB/B.37/11عرض مدیر السكرتار�ة المعلومات الواردة في الوثیقة   .68

. وأشار على سبیل المثال ال الحصر إلى أنه على الرغم من أن المجلس لم یتخذ �عد قرارا 2022م  األجل للصندوق لما �عد عا

صر�حا �شأن إعداد إستراتیجیة ثانیة متوسطة األجل، فإن اإلستراتیجیة الحالیة تتضمن خطة عامة لوضع إستراتیجیة الحقة، وحدد 

یة الحالیة. و�اإلضافة إلى ذلك، أشارت خطة تنفیذ اإلستراتیجیة الحالیة  كیف �مكن أن تسترشد عملیة إعدادها بتقییمات اإلستراتیج 

وسیتم وضعها في صیغتها النهائیة في عام    2021سیبدأ في عام    2027-2023إلى أن وضع إستراتیجیة متوسطة األجل للفترة  

التا�ع لصندوق 2022 التقني المعني �التقییم  التكیف عن استعراض منتصف المدة   . ومن ثم، فقد تضمن تقر�ر الفر�ق المرجعي 

 ) توصیات �شأن هذه المسألة. 2022-2018لإلستراتیجیة متوسطة األجل (
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عرضت رئیس الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف، �عد ذلك، التوصیتین المعنیتین في تقر�ر    .69

 ، وحددت التوضیحات ذات الصلة الواردة في التقر�ر.6و 5وهما التوصیتان  )، AFB/EFC.28/7استعراض منتصف المدة (

الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم على أسئلة األعضاء    ورئیسة  عقب عروضهما اإل�ضاحیة، أجاب مدیر السكرتار�ة  .70

 وتعلیقاتهم. 

أوضح مدیر السكرتار�ة أن إجراءات إنشاء فر�ق العمل المقترح، مشیرًا إلى أن الرئیس ونائبه ینسقان عادة مع مجموعات    .71

ألول فیما یتعلق �المرشحین للتعیین من جانب المجلس.  البلدان المدرجة في المرفق األول ومجموعات البلدان غیر المدرجة �المرفق ا

كما أوضح األسباب الكامنة وراء االجتماع غیر الرسمي المقترح للمجلس في إطار عملیة وضع اإلستراتیجیة؛ مشیرًا إلى أنه على  

ثل هذه االجتماعات للسماح الرغم من أن المجلس لم �سبق له أن عقد اجتماعًا غیر رسمي، فإن الصنادیق األخرى تلجأ إلى عقد م

 �إجراء مناقشة �املة للمسائل المعقدة مثل اإلستراتیجیة متوسطة األجل.

تحدثت رئیسة الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف عن أهمیة النظر في مكانة الصندوق وموقعه،   .72

للصنادیق المناخیة األخرى، والمیزة النسبیة التي یتیحها من حیث إستراتیجیته االستشرافیة. في ضوء البیئة الخارجیة المتغیرة، �النسبة  

وأجابت أ�ضًا عن سؤال حول �یفیة التعامل مع حالة عدم الیقین �شأن توفیر الموارد، حیث قالت إنه سیتعین النظر في سینار�وهات 

�مستوى   المتاحة  الموارد  المختلفة، ور�ط مجموع  ینبغي  التمو�ل  نفسه،  الوقت  وفي  تحقیقها.  �عتزم  التي  والنتائج  الصندوق  طموح 

 للصندوق أن یبني على العمل الذي قام �ه �الفعل بهدف االستفادة إلى أقصى حد من تلك المكاسب وتعز�زها. 

ما �عد عام  �شأن اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق ل  AFB/B.37.11�عد النظر في المعلومات الواردة في الوثیقة    .73

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر ، 2022

، مع األخذ �عین االعتبار نتائج استعراض 2027- 2023وضع إستراتیجیة متوسطة األجل لصندوق التكیف للفترة    )أ

للفترة   األجل  متوسطة  لإلستراتیجیة  المدة  الوثیقة    2022- 2018منتصف  في  الوارد  النحو  على  وتوصیاته، 

AFB/EFC.28/7 ،شات المجلس ذات الصلة؛ ومناق 

 3یتألف من    2027  -   2023تشكیل فر�ق عمل لتوجیه أنشطة السكرتار�ة �شأن اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق للسنوات  

أعضاء من البلدان األطراف غیر المدرجة في المرفق األول، على أن    3أعضاء من البلدان األطراف المدرجة في المرفق األول، و

 م في الفترة الفاصلة بین االجتماعین؛یتم اختیاره

، بتوجیه من فر�ق العمل 2027-2023الطلب من السكرتار�ة القیام �األعمال التحضیر�ة التالیة لوضع اإلستراتیجیة متوسطة األجل  

 المذ�ور في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله:
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)i( 2023ستراتیجیة متوسطة األجل  القیام، بتوجیه من فر�ق العمل، �إعداد وثیقة تتضمن عناصر وخیارات لإل -

النهائیة لإلستراتیجیة 2027 المسودة  الثامن والثالثین، بهدف وضع  المجلس في اجتماعه  فیها  ، على أن ینظر 

 لینظر فیها المجلس في اجتماعه التاسع والثالثین؛ 

)ii(   للمجلس للنظر الترتیب، إن أمكن، لعقد جلسة غیر رسمیة إضافیة �التزامن مع االجتماع الثامن والثالثین

 ؛ 2027- 2023في نتائج المشاورات وتوجیه إعداد مسودة اإلستراتیجیة متوسطة األجل 

)iii(  ) (ج) أعاله وعند  1التماس الحصول على اآلراء عند إعداد العناصر والخیارات المذ�ورة في الفقرة الفرعیة (

)  2ورة في الفقرة الفرعیة (ج) (المذ�  2027- 2023وضع الصیغة النهائیة لمسودة اإلستراتیجیة متوسطة األجل  

أعاله، من خالل عملیات التشاور المفتوح والشامل مع مختلف أصحاب المصلحة في الصندوق، �ما في ذلك مجلس  

لصندوق   التا�عة  المدني  المجتمع  وشبكة  المعتمدة،  التنفیذ  إدارة  وهیئات  والمتلقیة،  المساهمة  والحكومات  اإلدارة 

 لمدني اآلخر�ن، وأصحاب المصلحة المعنیین اآلخر�ن.التكیف، وممثلي المجتمع ا

 )B.37/38  القرار(

 2024-2021مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد للفترة : األعمال جدول من 9  البند

ومسودة خطة عمل  )  AFB/B.37/14(  2024-2021عرضت ممثلة السكرتار�ة مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد للفترة   .74

اإلستراتیجیة، وهي الثالثة للصندوق، استجا�ة لطلب المجلس في اجتماعه  سري). وأُعدت    -   AFB/B.37/14/Add.1لتعبئة الموارد (

السادس والثالثین. وقد أقرت اإلستراتیجیات السا�قة �الصعو�ات التي �طرحها عدم قدرة الصندوق على تعبئة األموال �انتظام، ودعت  

�جیًا في حجم المبالغ التي تم التعهد بها وتنوعًا في  تحسنًا تدر   إلى تنو�ع مصادر التمو�ل. و�ان الصندوق قد أظهر على مر السنین

 الجهات المساهمة، �ما في ذلك الحكومات الوطنیة ودون الوطنیة والمؤسسات الخاصة. 

 وعقب تقد�م الوثیقة، واصل المجلس مناقشته في جلسة مغلقة.  .75

 ل الجلسة المغلقة.�التقر�ر الذي قدمته السكرتار�ة واآلراء التي أُعرب عنها خالأحاط المجلس علما  .76

 أهداف ومؤشرات جوانب االبتكار في المشروعات: األعمال جدول من 10  البند

المشروعات   .77 في  االبتكار  لجوانب  اإلستراتیجیة  والمؤشرات  �األهداف  الخاصة  الوثیقة  السكرتار�ة  ممثلة  عرضت 

)AFB/B.37/6  ،(  ما في ذلك المؤشرات المقترحة المحددة. وأشارت إلى أن أحد التحد�ات التي تواجه مشروعات االبتكار یتمثل�

ت ال �قل أهمیة عن قیاس نتائج المشروعات. وثمة تحد آخر یتمثل في أن االبتكار في أنها تقتضي التكرار، �معنى أن قیاس اإلجراءا

ینطوي على مخاطر وأن تعر�ف المخاطر �النسبة للمشروعات المبتكرة قد �ختلف عن تعر�فها �النسبة للمشروعات العاد�ة. وعند  
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خرى، والتمست الحصول على آراء و�سهامات الفر�ق إعداد هذه الوثیقة، درست السكرتار�ة المؤشرات التي تستخدمها الصنادیق األ

 المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف. وسیتواصل إعادة تقییم هذه المؤشرات مع تطور محفظة المشروعات. 

ها قالت إن  وردا على استفسار �شأن التداخل المحتمل في المؤشرات، اتفقت ممثلة السكرتار�ة على أن ذلك أمر ممكن، لكن .78

هذه المؤشرات منفصلة �ما �كفي لتبر�ر قیاسها؛ وأنها قدمت معلومات مفیدة وأجابت عن أسئلة مختلفة. ووافقت أ�ضا على جدوى 

إدراج مؤشرات لقیاس المخاطر، وأحاطت علما �التعلیق القائل �أن معظم المؤشرات المقترحة تتعلق �العملیات. وقالت إنه تم النظر 

رى، مثل العائد على االستثمار، ولكن من السابق ألوانه اقتراح مؤشرات مجد�ة دون مناقشة مستوى المخاطر المقبول في مؤشرات أخ

الناشئة، وسیكون من المفید التشاور مع لجنة التكیف �شأن هذا   التكیف هو أحد المجاالت  أوال. و�ان قیاس االبتكار في أنشطة 

 الموضوع.

رغم من التحد�ات التي ینطوي علیها المشروع، من الضروري تقییم نتائجه ألنها جوهر�ة أشار األعضاء إلى أنه على ال .79

و�تعین قیاس فعالیة االبتكارات من حیث أثرها الفعلي. و�نبغي أن تكون المؤشرات المتعلقة �االبتكار ملموسة،   أ�ضا في تقییم العملیة،

ل، ألن االبتكار هو مجال عمل جدید وآخذ في التطور �شكل عام، ولیس و�ن �ان �مكن النظر في ذلك �مز�د من التعمق في المستقب

 للصندوق فحسب. 

أثنى األعضاء على السكرتار�ة لطلبها إسهامات الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم التا�ع لصندوق التكیف، لكنهم قالوا   .80

لمي �شأن التكیف �موجب أهداف اتفاقیة �ار�س. وتساءل إنه �جب وضع مؤشرات محددة لتتبع التقدم المحرز في تحقیق الهدف العا

 أحد أعضاء المجلس عما إذا �ان ینبغي لصندوق التكیف، �اعتباره صندوقا مبتكرا، تناول مسألة الخسائر واألضرار. 

أحاط ممثل السكرتار�ة علما بتعلیقات األعضاء وقال إن الخطوة التالیة ستكون مناقشة فنیة للمؤشرات في لجنة استعراض   .81

المشروعات والبرامج، مما سیتیح للسكرتار�ة مز�دا من الوقت للعمل على المؤشرات ومواءمتها مع إطار النتائج اإلستراتیجیة. وفي 

 تجر�ة المؤشرات المقترحة المعروضة �الفعل على المجلس.  الوقت نفسه، سیكون من المفید

الوثیقة   .82 في  الواردة  المعلومات  في  النظر  في   AFB/B.37/6�عد  االبتكار  لجوانب  المحددة  والمؤشرات  األهداف  �شأن 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر المشروعات والبرامج، 

 ؛ AFB/B.37/6اإلحاطة �المعلومات الواردة في الوثیقة  )أ

 ؛ AFB/B.37/6لطلب من السكرتار�ة تجر�ة استخدام المؤشرات الواردة في الوثیقة ا

الطلب من السكرتار�ة رفع تقر�ر عن حالة التقدم المحرز في استخدام المؤشرات، �ما في ذلك أي توصیات، إلى لجنة استعراض 

 المشروعات والبرامج في اجتماعها التاسع والعشر�ن؛
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أث في  السكرتار�ة،  التا�ع تشجیع  �التقییم  المعني  التقني  المرجعي  الفر�ق  مع  التشاور  على مواصلة  المؤشرات،  استخدام  تجر�ة  ناء 

 لصندوق التكیف حسب الحاجة؛ 

الطلب من السكرتار�ة تقد�م معلومات محدثة عن هذه المسألة إلى المجلس في اجتماعه التاسع والثالثین في ضوء أي تطورات ذات  

 ذلك التطورات التالیة من الفقرتین الفرعیتین (ب) و(ج) أعاله.   صلة للصندوق، �ما في

 )B.37/39  القرار(

 تعدیل سیاسات و�رشادات العملیات: األعمال جدول من 11  البند

والتي �ان القصد منها )،  AFB/B.37/5عرض ممثل السكرتار�ة التعدیالت المقترحة على سیاسات و�رشادات العملیات ( .83

والثالثین للتمكین من اعتماد ما �صل إلى اثنتین من هیئات إدارة التنفیذ أن تعكس القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه السادس  

المعدلة في مرفق  العملیات  النامیة. وقد وردت سیاسات و�رشادات  البلدان  المؤهلة من  یتعلق �األطراف  فیما  الواحد  للبلد  الوطنیة 

 الوثیقة.

دوق التكیف الموافقة على سیاسات و�رشادات العملیات مجلس إدارة صنقرر  ومرفقها،    AFB/B.37/5�عد النظر في الوثیقة    .84

 . AFB/B.37/5المعدلة لصندوق التكیف على النحو الوارد في مرفق الوثیقة 

 )B.37/40  القرار(

 المسائل المتبقیة من االجتماعات السا�قة: األعمال جدول من 12  البند

التكیُّف مناقشة إستراتیجیة �شأن األهداف والخطوات اإلضافیة للصندوق. الروا�ط والصالت المحتملة بین صندوق  )أ
 والصندوق األخضر للمناخ

في معرض تقد�مه لهذا البند، أشار ممثل السكرتار�ة إلى أن المجلس قد طلب في اجتماعه السادس والثالثین من السكرتار�ة   .85

 AFB/B.37/7مواصلة المناقشات مع الصندوق األخضر للمناخ وتقد�م تقر�ر إلیه في االجتماع الحالي. ووجه االنتباه إلى الوثیقة  

المناقشة اإلستراتیجیة بین الصندوق والصندوق األخضر للمناخ والروا�ط المحتملة بین الصندوقین،    التي تتضمن معلومات محدثة عن 

 وأفاد عن األنشطة األر�عة التي تم االضطالع بها خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، �ما هو مبین �مز�د من التفصیل في الوثیقة. 

التساق مع الصندوق األخضر للمناخ والصنادیق األخرى، �ما في ذلك رحب األعضاء �الجهود المبذولة لضمان تحقیق ا .86

مة  مواءمة وتبسیط العملیات والنماذج فیما بین الصنادیق مع مراعاة المعاییر البیئیة واالجتماعیة والتعاقد�ة. وعلى هذا النحو، فإن مواء

اه إلى البیان المشترك الذي أصدرته صنادیق المناخ عملیة االعتماد تستحق اإلشادة �شكل خاص. �ما لفتت إحدى األعضاء االنتب
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القادر على الصمود في وجه تغّیر المناخ من أزمة �ورونا ورحبت �ه، مشیرة إلى أنه �شكل إشارة مهمة من تلك  التعافي  �شأن 

 الصنادیق متعددة األطراف.

لى تعز�ز القدرات الوطنیة لتمكین أصحاب قدم األعضاء أ�ضا اقتراحات، وقال أحدهم إن الصنادیق ینبغي أن تر�ز أ�ضا ع .87

المصلحة في البلدان من تولي زمام المبادرة في تنسیق الصنادیق. وطلب آخر أن تر�ز المناقشات مع الصندوق األخضر للمناخ 

رامج، وهي أ�ضا على ثالث مسائل محددة برزت في أثناء المناقشات في االجتماع الثامن والعشر�ن للجنة استعراض المشروعات والب

 اإلنذار المبكر، ومؤشرات المساواة بین الجنسین، والتكلفة الكاملة لمبررات التكیف. دعم أنظمة

رحبت ممثلة السكرتار�ة بهذه المقترحات، وقالت إن صندوق التكیف والصندوق األخضر للمناخ جزء من التحالف من أجل    .88

إنش الذي �عمل على  الهیدرولوجیة  الجو�ة  التعاون مع تطو�ر األرصاد  ثمة مجاًال واضحًا لمواصلة  المبكر؛ وأن  لإلنذار  اء نظام 

% من محفظة مشروعات الصندوق تدعم حالیا المشروعات التي تتناول نظم اإلنذار المبكر. 20الصندوق األخضر للمناخ حیث إن  

املة لمبررات التكیف، فقد تر�زت وعلى الرغم من عدم وجود تعاون نشط مع الصندوق األخضر للمناخ �شأن توضیح التكلفة الك

المناقشات في مجاالت مثل إدارة المعارف على �یفیة تدعیم مبررات التكیف. وفیما یتعلق �التنسیق مع األطراف الفاعلة األخرى في 

المناقشات مع تمو�ل األنشطة المناخیة، لم تكن لدى الصندوق آلیة تنسیق، ولكن �مكنه متا�عة هذه المسألة في الجولة التالیة من  

 الصندوق األخضر للمناخ.

أجاب ممثل السكرتار�ة �ذلك عن أسئلة األعضاء. وفیما یتعلق �التنسیق مع الجهات الفاعلة في مجال تمو�ل األنشطة    .89

قي المناخیة �خالف الصندوق األخضر للمناخ، قال إن السكرتار�ة تعمل مع الصندوق األخضر للمناخ وصندوق البیئة العالمیة وصندو 

في األنشطة التي تضم هیئات إدارة التنفیذ، وتشمل هیئات األمم المتحدة و�نوك التنمیة الوطنیة، و�ن    االستثمار في األنشطة المناخیة

كانت هذه الجهات ال تشارك حالیا �شكل مباشر في مناقشات التنسیق. وفیما یتعلق �معاییر تحدید المشروعات التي یزمع الصندوق 

توسیع نطاقها، قال إن الصندوق �شتمل على مشروعات ُأنجزت أو اقتر�ت من إنجازها و�انت لدیها إمكانات جیدة   األخضر للمناخ

لالستدامة بناء على تقییم منتصف المدة. وأخیرا، وفیما یتعلق �مسألة ما إذا �ان الصندوق قد ساهم، إلى جانب الصندوق األخضر 

ن الخاصة بهیئات الوصول المباشر إلى الموارد، قال إنه لم �فعل ذلك، ولكن الصندوق للمناخ، في تمو�ل خطة عمل شبكة الممارسی

واصل العمل مع الشبكة في أنشطته الجار�ة، �ما في ذلك مساندة رئیسه ونائبه، والمساعدة في مسائل االتصاالت، وتمو�ل الموقع 

 اإللكتروني لتلك الشبكة.

الجهود الجار�ة �شأن تعز�ز .90 النظر في  التكیُّف والصندوق األخضر للمناخ �ما ورد في    �عد  التكامل بین صندوق  أوجه 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:قرر والمرفق األول بها،  AFB/B.37/7 الوثیقة

الوثیقة    )أ في  الوارد  �التقر�ر  یتیح  AFB/B.37/7اإلحاطة علمًا  بین    الذي  األخیر  التعاون  معلومات محدثة عن 

 التكیُّف والصندوق األخضر للمناخ؛صندوق 
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مع مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ ، بهدف   الطلب من الرئیس ونائب الرئیس مواصلة عملهما النشط، �مساعدة السكرتار�ة،

لصندوقین  استكشاف جوانب التكامل واالتساق واالرتباط بین الصندوقین واتخاذ خطوات ملموسة لتعز�ز خیارات ترتیبات التمو�ل بین ا

 والمرفق األول بها؛  GCF/B.22/09كما وردت في الوثیقة 

تكلیف السكرتار�ة �مواصلة المناقشات مع الصندوق األخضر للمناخ لدفع أنشطة التعاون المحددة في الحوار السنوي في نوفمبر/تشر�ن  

 ؛ )AFB/B.37/7فق األول للوثیقة (المر   2019و�حراز تقدم في تنفیذ األنشطة الستة لخارطة الطر�ق لعام   2020الثاني 

 الطلب من الرئیس والسكرتار�ة موافاة المجلس �ما یلي: 

)i(    تقر�ر عن التقدم الذي تحقق في األنشطة الوارد وصفها في الفقرة الفرعیة (ج) أعاله في اجتماعه الثامن

 والثالثین؛

)ii(    أن ینظر فیهما مجلس الصندوق تحدیث �شأن المسائل المشار إلیها في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله �مجرد

 األخضر للمناخ.

 )B.37/41  القرار(

 

 الخیارات المتاحة لز�ادة مشار�ة المجتمع المدني واالنخراط في عمل المجلس  )ب

)،  AFB/B.37/8قدم ممثل السكرتار�ة تقر�را عن الخیارات المتاحة لتعز�ز مشار�ة المجتمع المدني في أعمال المجلس ( .91

الحاجة إلى هذه السیاسة، والتي ُاستخلصت من استعراض للممارسات والسیاسات في صنادیق المناخ والذي حدد نتائج دراسة عن  

�اإلضافة إلى مالحظتي السكرتار�ة   األخرى ونتائج مسح استقصائي أجراه المجلس �شأن مختلف الخیارات لتعز�ز هذه المشار�ة،

 .وتوصیاتها �شأن تعز�ز مشار�ة المجتمع المدني في عمل المجلس

وفي وقت الحق، وردا على أسئلة األعضاء وتعلیقاتهم، قالت ممثلة السكرتار�ة إن هناك ثالثة إجراءات اقترحتها السكرتار�ة  .92

ة، لتعز�ز مشار�ة المجتمع المدني �مكن تنفیذها فورا دون تعدیل السیاسات القائمة ولن تؤثر تأثیرا �بیرا على میزانیة المجلس والسكرتار�

إطالق صفحة الو�ب المخصصة �شأن مشار�ة المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في شكل �سیط نسبیا وأن �شارك شر�طة أن یتم  

ممثلو المجتمع المدني في اجتماعات التأهب عبر شبكة اإلنترنت بدال من السفر لحضورها. واستجا�ة لطلب من المشار�ین، قالت 

إذا سمح   المجلس،  السكرتار�ة ستطلع أعضاء  إن  الموضوع إلبداء أ�ضا  إرشادات �شأن هذا  أو  أي مسودة سیاسة  الوقت، على 

 تعلیقاتهم قبل االجتماع الثامن والثالثین للمجلس.
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 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر ، AFB/B.37/8�عد النظر في المعلومات الواردة في الوثیقة   .93

 القیام �ما یلي:-دني تعز�زا لتعاون صندوق التكیف مع المجتمع الم - الطلب من السكرتار�ة  )أ

)i(  مواصلة العمل مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخر�ن لمساهمتهم النشطة في عملیة استعراض

 السیاسات واإلجراءات الحالیة والناشئة لصندوق التكیف؛

)ii(  إنشاء قسم مخصص على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت یتعلق بتعاونه مع أصحاب المصلحة، �ما

 مجتمع المدني، وتحدیثه مع تطور المناقشات �شأن مشار�ة أصحاب المصلحة؛ في ذلك ال

)iii(   ینظمها التي  اإلنترنت  عبر  الدراسیة  والحلقات  التأهب  عمل  حلقات  إلى  المدني  المجتمع  أعضاء  دعوة 

 الصندوق والنظر في تنظیم جلسة مخصصة لمشار�ة المجتمع المدني، حسب االقتضاء وفي حدود المیزانیة؛

من السكرتار�ة إعداد مسودة مخطط لسیاسة أو إرشادات �شأن مشار�ة المجتمع المدني، مع األخذ �عین االعتبار نتائج  الطلب   

الوارد في الوثیقة   النحو  السیاسة، على  إلى هذه  الخاصة �الحاجة  و�ذلك مناقشات   AFB/B.37/8المسح االستقصائي والدراسة 

 ضها على المجلس للنظر فیها في اجتماعه الثامن والثالثین.المجلس في اجتماعه السا�ع والثالثین، وعر 

 )B.37/42  القرار(

 الخیارات المتاحة في التعامل مع مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني )ج

مشیرة  )، AFB/B.37/9قدمت ممثلة السكرتار�ة تقر�را عن الخیارات المتاحة لتناول مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني ( .94

الوثیقة قد نشأ ألن لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اضطرت إلى تناول مسألة عدم اكتمال النصاب إلى أن التفو�ض �إعداد 

القانوني في اجتماعها الرا�ع والعشر�ن. وقبل عرض استنتاجات السكرتار�ة، استعرضت قواعد إجراءات المجلس ذات الصلة فیما  

لمیة وصندوقي االستثمار في األنشطة المناخیة والصندوق األخضر للمناخ، یتعلق �النصاب القانوني وممارسات صندوق البیئة العا

السیما األخیر نظرا ألن لد�ه مسائل تتعلق �النصاب القانوني في لجانه. وخلصت السكرتار�ة إلى أن الممارسة الحالیة لتناول مسألة 

 األخرى. عدم اكتمال النصاب القانوني تتسق إلى حد �بیر مع ممارسات صنادیق المناخ

من النظام الداخلي، فیما یتعلق �إنهاء العضو�ة، قد طبقت على اإلطالق، قال    14وردا على سؤال عما إذا �انت المادة    .95

 مدیر السكرتار�ة إنها لم تطبق. 

 �المعلومات الُمقدمة.أحاط المجلس علما  .96
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 واالتصاالت والتوعیة إدارة المعارف: األعمال جدول من 13  البند

المنجز خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین في مجاالت إدارة المعارف  قدم ممثلو السكرتار�ة معلومات محدثة عن العمل    .97

 ). AFB/B.37/3واالتصاالت والتواصل، �ما هو مبین �مز�د من التفصیل في التقر�ر الخاص �أنشطة السكرتار�ة ( 

فیما یتعلق �إدارة المعارف، قالت ممثلة السكرتار�ة إنه تم تلقي واستعراض مقترح منحة تعلم واحدة خالل الفترة، و�عد ذلك   .98

تم إعداد دورة تدر�بیة للتعلم اإللكتروني تتضمن معلومات عن المعارف على مستوى الصندوق و�رشادات �شأن �یفیة إعداد مقترحات 

راسة حالة. وقد شارك الصندوق أ�ضا في مناسبات ومؤتمرات معرفیة خالل هذه الفترة، وتكلیفه �إصدار منح التعلم، �ما في ذلك د

ثالث مطبوعات عن الدروس المستفادة في مختلف المجاالت، �ما في ذلك إعادة االعتماد، ونشر فیدیو و�ود�است عن أهمیة تبادل 

وأخیرا، قدمت ممثلة السكرتار�ة وصفًا للفعالیات القادمة لمؤتمر األمم المتحدة   المعارف في سیاق أنشطة تبادل المعلومات بین البلدان. 

 التي سیستضیفها الصندوق أو �شارك فیها.  2021�شأن تغّیر المناخ لعام 

فیما یتعلق �االتصاالت والتواصل، قدمت ممثلة السكرتار�ة عرضا عاما ألهداف جهود الصندوق في هذا المجال، والمواد   .99

نتجت خالل هذه الفترة، واإلحصاءات التي تظهر ز�ادة الوعي �عمل الصندوق وتعزز مشار�ته ومنصاته، على النحو المبین التي أُ 

الفوتوغرافیة،   الصور  وألبومات  والبود�است،  الفیدیو،  ومقاطع  الصحفیة، والقصص، والمدونات،  البیانات  ذلك  الوثیقة. وشمل  في 

عي وغیرها من المنتجات التي تم إعدادها/عرضها خالل هذه الفترة، والبیانات التي تظهر ز�ادات  والكتیبات، ووسائل التواصل االجتما

كبیرة في استخدام المواقع اإللكترونیة، ووسائل التواصل االجتماعي، والمشار�ات الصحفیة مع الصندوق. وتم عرض أنشطة التواصل 

والدورة السادسة والعشر�ن من مؤتمر األمم المتحدة �شأن تغّیر المناخ، �ما وز�ادة الوعي التي أُعدت من أجل مؤتمر مستقبل التكیف  

 في ذلك تصمیم أول جناح للصندوق في مؤتمر األطراف. 

 �المعلومات الُمقدمة.أحاط المجلس علما  .100

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني: األعمال جدول من 14  البند

ألسئلة والتعلیقات. یتضمن المرفق الرا�ع ضم الحوار مع منظمات المجتمع المدني ثالثة عروض إ�ضاحیة وفترة قصیرة ل .101

 التقر�ر الخاص �الحوار مع منظمات المجتمع المدني. �التقر�ر الحالي

 أخذ المجلس علمًا �العروض اإل�ضاحیة للمجتمع المدني وتوصیاته.  .102

 انتخاب المسؤولین لفترة الوال�ة القادمة : األعمال جدول من 15  البند

 مجلس إدارة صندوق التكّیف:قرر  .103

 انتخاب:  )أ
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)i(   ًالمرفق األول)، رئیسا المدرجة في  للجنة األخالقیات والشؤون    السید ماتیاس برومان (السو�د، األطراف 

 المالیة؛ 

)ii( نائبة لرئیس لجنة   أكونیا �ا�شاولي (إسبانیا، مجموعة أورو�ا الغر�یة و�لدان أخرى)-السیدة/ سوزانا �استرو

 استعراض المشروعات والبرامج؛ 

لس ونائبه، ونائب رئیس لجنة األخالقیات والشؤون المالیة، ورئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، مواصلة انتخاب رئیس المج

 ورئیس هیئة االعتماد ونائبه خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین السا�ع والثالثین والثامن والثالثین. 

 )B.37/43  القرار(

على مواصلة شغل منصبه نظرا النتخا�ه للتو عقب انتخاب أعضاء المكتب، تساءل أحد األعضاء عن قدرة رئیس المجلس   .104

رئیسا للجنة األخالقیات والشؤون المالیة. وأوضح مدیر السكرتار�ة أنه �موجب النظام الداخلي، الذي �سري أ�ضا على رؤساء اللجان  

لمجلس لن یتولى مهام رئیس و�التالي، فإن رئیس ا  ونواب الرئیس، فإن مدة وال�ة الرئیس ونائبه بدأت في االجتماع األول في �ل عام،

 لجنة األخالقیات والشؤون المالیة إال �عد أن یتخلى عن منصبه �رئیس للمجلس.

 فصاعدا  2022مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في : األعمال جدول من 16  البند

�ألمانیا  في اجتماعه السادس والثالثین عقد اجتماعه الثامن والثالثین في بون قرر أشار مدیر السكرتار�ة إلى أن المجلس   .105

أكتو�ر/تشر�ن   14إلى    10واجتماعه التاسع والثالثین في بون �ألمانیا في الفترة من    2022مارس/آذار    18إلى    14في الفترة من  

 . 2022األول 

 بهذه المعلومات.أحاط المجلس علما  .106

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك : األعمال جدول من 17  البند

ق مع االحتیال والفساد اللتین نشرهما الصندوق على  لفت الرئیس االنتباه إلى مدونة السلوك وسیاسة عدم التهاون المطل .107

 موقعه اإللكتروني، وتساءل عما إذا �ان لدى أي من األعضاء أي مسألة یود إثارتها. ولم ُتثر أ�ة مسائل أخرى.
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 مسائل أخرى : األعمال جدول من 18  البند

الوطنیة التي أعید اعتمادها  عرض ممثل السكرتار�ة مشروعي قرار�ن للمشروعات التي ستنفذها إحدى هیئات إدارة التنفیذ   .108

 مؤخرا.

): تعز�ز قدرة المجتمعات الساحلیة على التكیف في مواجهة آثار تغّیر المناخ في (قر�ة) نیجري أسیلولو، و�ورنع ولیما  1إندونیسیا ( 

لیهیتو، ومقاطعة مالو�و تینغا ر�جنسي مالو�و الحو�م  في منطقة  المشروع �امل اإلعداد؛ شراكة إصالح  إندونیسیا (مقترح  ة في 

 دوالرًا).  963456؛  IDN / NIE / CZM / 2019/1(كیمیتران)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،    .109

ونیسیا  الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد شراكة �میتران في إند  )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب شراكة �میتران؛  963,456الموافقة على تمو�ل �قیمة   )ب

 بوصفها هیئة إدارة تنفیذ المشروع الوطنیة. تكلیف السكرتار�ة �إعداد مسودة اتفاقیة مع شراكة �میتران  )ج

 )B.37/44  القرار(

مس": إعادة تعر�ف المساحات العامة �حل آلثار تغّیر المناخ العالمي في المناطق الحضر�ة في ): مشروع "عناق الش2إندونیسیا (

؛    IDN / NIE / Urban / 2019/1(مقترح مشروع �امل اإلعداد؛ شراكة إصالح الحو�مة في إندونیسیا (كیمیتران)؛    إندونیسیا،

 دوالرًا)  824835

 مجلس إدارة صندوق التكیف:قرر ات والبرامج، �عد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروع .110

الموافقة على مقترح المشروع �امل اإلعداد �ما تكمله اإل�ضاحات الواردة �شأنه في رد شراكة �میتران في إندونیسیا    )أ

 على الطلب المقدم من فر�ق االستعراض الفني؛

 دوالرا لتنفیذ المشروع حسب طلب شراكة �میتران؛  824,835الموافقة على تمو�ل �قیمة   )ب

بوصفها هیئة إدارة تنفیذ المشروع الوطنیة. وقبل صرف    ودة اتفاق مع شراكة �میترانتكلیف السكرتار�ة �إعداد مس  )ج

"عدد  األثر  لقیاس  األساسي  المؤشر  یتضمن  للمشروع  للنتائج  منقحا  إطارا  �یمیتران  شراكة  تقدم  أن  ینبغي  دفعة،  أول 
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المباشر�ن، ومؤشرا أساسیا آخر ذا صلة "�األصول الُمنَتجة أو المستفیدین" الذي �شمل تقدیرات للمستفیدین المباشر�ن وغیر  

 المطورة أو المحسنة أو المعززة"؛

 )B.37/45  القرار(

 اعتماد التقر�ر: األعمال جدول من 19  البند

 اعتمد المجلس هذا التقر�ر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في أعقاب اجتماعه السا�ع والثالثین. .111

 اختتام االجتماع : األعمال جدول من 20  البند

مساًء، بتوقیت وسط أورو�ا   5.20لة، أعلن الرئیس اختتام االجتماع في تمام الساعة  عقب التبادل المعتاد لعبارات المجام .112

 . 2021أكتو�ر/تشر�ن األول  21في 
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 المرفق األول

 لمجلس إدارة صندوق التكیُّف   والثالثین�المشار�ین في االجتماع السا�ع   قائمة

 األعضاء
 المجموعة البلد  االسم 

 أفر�قیا  بنن السید/ إیبال جبر�ل
 أفر�قیا  غانا السیدة/ بیشنس دامتي 

 آسیا والمحیط الهادئ جمهور�ة �ور�ا  السیدة/ جي یونغ تشوي 
 آسیا والمحیط الهادئ السعود�ة السید/ البراء توفیق

 أورو�ا الشرقیة  مولدوفا دروتا السیدة/ أال 
 أمر�كا الالتینیة والبحر الكار�بي  المكسیك  شافیز  السیدة/ مارغر�تا �اسو
 أمر�كا الالتینیة والبحر الكار�بي  الجمهور�ة الدومینیكیة السید/ فیكتور فیناس 
 مجموعة بلدان أورو�ا الغر�یة و�لدان أخرى  ألمانیا  السیدة/ �لود�ا �یلر
 مجموعة بلدان أورو�ا الغر�یة و�لدان أخرى  إ�طالیا السیدة إلیونورا �وغو

 األطراف المدرجة في المرفق األول بلجیكا  سیلفیان بیلجیشر  السیدة/
 األطراف المدرجة في المرفق األول السو�د السید ماتیاس برومان 

 المرفق األولاألطراف غیر المدرجة في  �اكستان  السید/ علي وقاص مالك 
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول األرجنتین السید/ لو�اس دي بیترو

 

 األعضاء المناو�ون 
 المجموعة البلد  االسم 

 أفر�قیا  تونس  السید/ محمد زمیرلي
 أفر�قیا  غامبیا  السیدة/ فاتو ندي غاي

 الهادئآسیا والمحیط  إیران السیدة/ شهیدا نعمة هللا سارفستاني
 آسیا والمحیط الهادئ ملد�ف  السید أحمد وحید 

 أورو�ا الشرقیة  أرمینیا  زاكار�ان-أرام تیر السید/
 الدول النامیة الجزر�ة الصغیرة  غر�نادا السید بول إلر�ن فیلیب

 البلدان األقل نمواً  بوتان  السید/ تشیرنغ تاشي 
 مجموعة بلدان أورو�ا الغر�یة و�لدان أخرى  إسبانیا  أكونیا �ا�شاولي-السیدة/ سوزانا �استرو

 األطراف المدرجة في المرفق األول فرنسا أنطوان مارتن-مارك السید/
 األطراف المدرجة في المرفق األول سو�سرا  السید ماتیاس �اتشمان

 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول المغرب  السیدة/ نعیمة أم موسى
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المعتمد لالجتماع السا�ع والثالثین 

 لمجلس إدارة صندوق التكیُّف  

 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظیمیة:  .2

 اعتماد جدول األعمال؛  )أ

 تنظیم العمل.  )ب

 تقر�ر عن أنشطة الرئیس. .3

 تقر�ر عن أنشطة السكرتار�ة.  .4

 تقر�ر هیئة االعتماد. .5

 الثامن والعشر�ن للجنة استعراض المشروعات والبرامج �شأن: تقر�ر االجتماع  .6

 تقر�ر السكرتار�ة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات المشروعات والبرامج؛  )أ

تقر�ر السكرتار�ة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات تعز�ز الوصول المباشر إلى    )ب
 الموارد؛ 

 السكرتار�ة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات منح االبتكار الكبیرة؛تقر�ر  )ج

 تقر�ر السكرتار�ة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات المنح الصغیرة؛  )د

 وعات؛  تقر�ر السكرتار�ة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات منح التعلم ومنح التوسع في المشر  )ه

 التكلفة الكاملة لمبررات التكیف. )و

 تقر�ر االجتماع الثامن والعشر�ن للجنة األخالقیات والشؤون المالیة �شأن: .7
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 ؛ 2021تقر�ر األداء السنوي للسنة المالیة   )أ

 المسائل المالیة؛   )ب

 تقر�ر رئیس الفر�ق المرجعي التقني المعني �التقییم؛  )ج

 المدة لإلستراتیجیة متوسطة األجل رد جهاز اإلدارة على استعراض منتصف  )د

آخر المستجدات �شأن التداعیات المترتبة على المسائل المالیة والتعاقد�ة المتصلة ببرنامج األمم المتحدة   )ه
 اإلنمائي. 

 . 2022اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق لما �عد عام  .8

 . 2024-2021مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد للفترة  .9

 ومؤشرات جوانب االبتكار في المشروعات. أهداف  .10

 تعدیل سیاسات و�رشادات العملیات. .11

 المسائل المتبقیة من االجتماعات السا�قة:  .12

مناقشة إستراتیجیة �شأن األهداف والخطوات اإلضافیة للصندوق. الروا�ط والصالت المحتملة بین الصندوق  )أ
 والصندوق األخضر للمناخ؛

 �ة المجتمع المدني واالنخراط في عمل المجلس؛ الخیارات المتاحة لز�ادة مشار  )ب

 الخیارات المتاحة في التعامل مع مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني. )ج

 واالتصاالت والتوعیة.  إدارة المعارف  .13

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .14

 انتخاب المسؤولین لفترة الوال�ة القادمة.  .15

 فصاعدا.  2022االجتماعات في مواعید وأماكن انعقاد  .16

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك.  .17



AFB/B.37/13 

 

49 

 مسائل أخرى. .18

 اعتماد التقر�ر. .19

 اختتام االجتماع.  .20
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 المرفق الثالث 

موجز قرارات تمو�ل المشروعات والبرامج في االجتماع السا�ع والثالثین لمجلس   االجتماع السا�ع والثالثون لصندوق التكیف:
 التكیُّف إدارة صندوق 
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 المرفق الرا�ع  

 ، بون �ألمانیا (عبر اإلنترنت) 2021أكتو�ر/تشر�ن األول  19الحوار مع المجتمع المدني، 

الهادئ) السید البراء توفیق (المملكة العر�یة السعود�ة ــ منطقة آسیا والمحیط  دعا نائب رئیس مجلس إدارة صندوق التكیف .1
 المجلس للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني. 

عن تطور شبكة المجتمع المدني ،  Indigo Development and Changeتحدثت السیدة إیلین لور�مر، من منظمة   .2
المدني. المجتمع  لتعز�ز مشار�ة منظمات  التكیف ومقترحاتها  أكثر من    التا�عة لصندوق  لتضم  الشبكة  ر�كا ش  250وقد توسعت 

منظمین من خالل سبعة مراكز إقلیمیة، معظمها في بلدان الجنوب، وأعید تسمیتها مؤخرا �ي تعكس �شكل أفضل عضو�تها المتزایدة. 
عضوا نشطا، ولجنة توجیهیة، وأمانة تضم ما �صل إلى ثالثة أعضاء. وشمل ذلك منظمات    11وتقود الشبكة مجموعُة مكونة من  
ت أكاد�میة ومنظمات تا�عة للمجتمع المدني والشعوب األصلیة ومنظمات نسائیة، ولكنها ال تضم غیر حكومیة ومؤسسات ومؤسسا

أي �یانات تا�عة للقطاع الخاص. تمثلت المبادئ المنظمة التي �قوم علیها عمل الشبكة في الالمر�ز�ة والمرونة، والشفافیة والمساءلة، 
 واالستقالل والشمول، والمشار�ة والتمكین. 

قییم احتیاجات المجتمع المدني في مجال بناء القدرات جزءًا من عملیة تجدید الشبكة. و�ان هناك قدر �بیر من  ت  �مثل .3
االهتمام من منظمات المجتمع المدني �شأن �یفیة الحصول على الموارد من الصندوق، و�عداد مقترحات تمو�ل األنشطة المناخیة، 

�صندوق التكیف على الصعید الوطني، و�یفیة اإلسهام في تقییم مشروعات الصندوق،   والمشار�ة في عملیة اتخاذ القرارات الخاصة 
و�ذلك �شأن دور هیئات إدارة التنفیذ والهیئات المنفذة. وخططت الشبكة الستضافة ثالث وحدات إلكترونیة عن مشار�ة منظمات 

منظمات المجتمع المدني على جدول أعمال االجتماع   المجتمع المدني مع صندوق التكیف، ورحبت �إدراج بند �شأن تعز�ز العمل مع
الحالي، وحثت المجلس على المضي قدما في اتخاذ قرار �شأن هذه المسألة. و�اإلضافة إلى المسائل التي أثیرت في الورقة التي 

موقع الصندوق على   السیدة إیلین لور�مر إلى عرض ملخصات للمعلومات الخاصة �كل بلد على حدة على   أعدتها السكرتار�ة، دعت 
شبكة اإلنترنت، �اللغة المستخدمة في البلد، و�دراج مراقبین نشطین من منظمات المجتمع المدني في مجلس المدیر�ن التنفیذیین، لیس  
فقط من شبكتها، ولكن على نطاق أوسع من بین منظمات المجتمع المدني. وفیما یتعلق �المشروعات قید النظر، التمست الشبكة 

الجار�ة مع أصحاب   تقد�م المشاورات  أمام  أنه ال تزال هناك تحد�ات  فیها الحظت  النظر  التعلیقات، و�عد  مجموعة متنوعة من 
العدید من  أن  الرغم من  اإلقلیمیة. وعلى  المقترحات  األطراف، وال سیما مع  التنفیذ متعددة  إدارة  المصلحة في مشروعات هیئات 

م، فمن الضروري أن تكون جزءا ال یتجزأ من البحوث المحلیة التي أجر�ت في مرحلة إعداد  المشروعات تتناول مسائل تحظى �اهتما
المحلیة. وقد استجابت  الحكومیة والمؤسسات األكاد�میة  المحلیین والمنظمات غیر  المستفیدین  المشاورات مع  المشروع من خالل 

 قامت بتعدیل مقترحاتها نتیجة لذلك. �عض الجهات المقدمة للمقترحات لتعلیقات منظمات المجتمع المدني و 

الخسائر  .4 المناخ، �ما في ذلك  الناجمة عن تغّیر  السیدة لورا شیفر، من جیرمان ووتش، عن الخسائر واألضرار  تحدثت 
وأشارت إلى وجود فجوة تمو�لیة للبلدان المعرضة للمعاناة والمجتمعات المحلیة األكثر ضعفا. وأكدت   واألضرار غیر االقتصاد�ة،
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ملیار دوالر. وساد قدر من   580و    290تتراوح بین    2030على أن قیمة الخسائر المالیة المتوقعة في البلدان النامیة �حلول عام  
متحدة اإلطار�ة �شأن تغّیر المناخ وما إذا �ان �مكن أن �غطي التدابیر المتعلقة بتناول عدم الیقین �شأن الهیكل المالي التفاقیة األمم ال

مسألة الخسائر واألضرار. وقد تم التحقیق في ذلك �التر�یز على أر�عة صنادیق، هي صندوق التكیف، والصندوق األخضر للمناخ، 
 من خالل تقییم نطاق تمو�لها ومحفظة مشروعاتها الحالیة.  وصندوق أقل البلدان نموا، والصندوق الخاص بتغّیر المناخ، وذلك

و�وجه عام، فإن آلیات التمو�ل الحالیة لصنادیق اتفاقیة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغّیر المناخ لیست مناسبة لتمو�ل   .5
برام تأسیس  أو  أو توسیع نطاق  إقامة  أفضل تغطیة من  الخسائر واألضرار. وتنبع  تناول  أنشطة  المخاطر جمیع  للتأمین ضد  ج 

المناخیة. وتوجد فجوة �بیرة في تغطیة الخسائر واألضرار غیر االقتصاد�ة، لكن �مكن للتدابیر التي تتضمن عنصرًا من عناصر  
القدرة على التكیف أو بناء القدرة على الصمود الحصول على التمو�ل. وقیاسًا على حجم ما �قدمه من تمو�ل ومحفظة مشروعاته 

على تمو�ل األنشطة المتعلقة �معالجة الخسائر واألضرار، على الرغم من أن   ، فإن صندوق التكیف یتمتع �إمكانات �بیرةالحالیة
 الصندوق األخضر للمناخ لد�ه أ�ضا إمكانات واسعة نظرا لموارده الضخمة. 

یف لتمو�ل تدابیر إعادة التأهیل �النسبة لصندوق التكیف، یبدو أن برامج التأمین ستفي �معاییره الخاصة �مشروعات التك  .6
واالستجا�ة إذا قامت ببناء القدرة على الصمود. وتندرج التدابیر التي تساند إعادة اإلسكان و�عادة التوطین المخططة أو بناء سبل 

تحقق منها، كسب العیش البدیلة ضمن أهداف الصندوق؛ غیر أنه نظرا لضرورة أن تكون النواتج والمخرجات قابلة للقیاس و�مكن ال
وفي الختام، قالت إنه �جب على   فإن الخسائر واألضرار غیر االقتصاد�ة قد ال تفي �المعاییر، و�ن �ان �مكن تمو�لها �عملیة مبتكرة. 

المجلس وضع إرشادات �شأن �یفیة معالجة الهیكل المالي التفاقیة األمم المتحدة اإلطار�ة للخسائر واألضرار. و�نبغي توسیع نطاقه  
 یات تمو�له لتوفیر التمو�ل الالزم ألنشطة معالجة الخسائر واألضرار التي تحتاج إلى تمو�ل جدید من المجتمع الدولي. وآل

وصف السید إ�مانو�ل سیك، من إندا إنرجي، �یف تطبق تدابیر األنشطة المتعلقة �معالجة الخسائر غیر االقتصاد�ة في   .7
من تلك المنطقة. وتقع   % من ناتجه المحلي اإلجمالي68طقه الساحلیة و�أتي  % من سكانه في منا60السنغال، وهي بلد �عیش  

السنغال في المنطقة المناخیة الحیو�ة لمنطقة الساحل، وتحتاج إلى موارد مالیة واسعة في مواجهة تغّیر المناخ، بوصفها أحد البلدان  
فاع منسوب میاه البحر ودرجات الحرارة، والملوحة، وتدهور األكثر عرضة لتغّیر المناخ. وقد تعرضت لمخاطر �طیئة الظهور مثل ارت

األراضي، وفقدان التنوع البیولوجي، والتصحر. وأدى ذلك إلى انخفاض �بیر في أنشطة الزراعة و�نتاج مصائد األسماك و�لى آثار 
م مشروعات التكیف تعالجها، و�ن سلبیة على المجتمعات المحلیة المعنیة. وأثر ارتفاع نسبة الملوحة على مناطق واسعة �انت معظ

كان ارتفاع منسوب میاه البحر �شكل أ�ضا مصدر قلق. و�عني �ل ذلك تراجع غلة المحاصیل، وتضرر البنیة التحتیة واإلسكان، 
 وعواقب صحیة واجتماعیة خطیرة على السكان. 

ن ینبغي بذل المز�د من الجهد للتوسع  وقد تحقق �عض التقدم، السیما فیما یتعلق �اثنین من مشروعات صندوق التكیف، ولك .8
فیهما. وأوضح آثار المناطق اإل�كولوجیة المجتمعیة التي أنشئت في السنغال، والتي وفرت أ�ضا منافع اقتصاد�ة للمجتمعات المحلیة 

�ل المتاح لها في إطار المعنیة. و�تعین القیام �المز�د من العمل من خالل االبتكار، حیث بلغت بلدان مثل السنغال �الفعل سقف التمو 
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الصندوق؛ و�مكن أن یتیح صندوق االبتكار التا�ع لصندوق التكیف إمكانیة الحصول على تمو�ل إضافي لمعالجة األخطار والخسائر 
 واألضرار �طیئة الظهور. 

لیمیة لضمان التنوع وردا على �عض االستفسارات، قالت السیدة لور�مر إن تحقیق التنوع �مثل تحد�ا؛ وقد ُأنشئت المراكز اإلق .9
اإلقلیمي، وعلى الرغم من أن الشبكة ال تزال تتحیز لبلدان الجنوب فإنها تتطلع أ�ضا الى بلدان الشمال. و�انت للشبكة أ�ضا روا�ط  

 قو�ة مع منظمات المجتمع المدني والصنادیق األخرى، وهي تنظر في مجاالت التعاون بین هذه الصنادیق.

دم وجود آلیة تمو�ل ضمن آلیة وارسو الدولیة المعنیة �الخسائر واألضرار المرتبطة بتأثیرات تغّیر  أشارت السیدة شافر إلى ع  .10
المناخ. وعلى الرغم من اقتراح إنشاء آلیة واحدة، فإن ذلك قد �ستغرق وقتا واقترحت أن تأتي األموال من الصنادیق القائمة. وقد  

ضرار أن الصندوق �مكن أن �مول األنشطة المتعلقة بهذه المسألة �اإلضافة إلى آلیة محددة لتناول الخسائر واأل  12أظهرت دراسة  
القدرة على التكیف والصمود ألنها منافع مشتر�ة. ونظرا لمحدود�ة موارد الصندوق، فهناك حاجة إلى مز�د من التمو�ل لهذا الغرض 

 أ�ضا.

لذي �مكن اعتباره مشروعا تجر�بیا إلدارة تحلیة المیاه أوضح السید سیك المنافع االجتماعیة للمشروع األول في السنغال ا .11
الساحلیة، وما �مكن أن �فعله للسكان المحلیین من حیث تناول مسألة الخسائر واألضرار إذا تم توسیع نطاقه من خالل صندوق 

 االبتكار. 

 شكر نائب الرئیس ممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم اإل�ضاحیة.  .12
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	17.  فيما يتعلق بالتوجه الإستراتيجي العام للصندوق، دعمت السكرتارية عمل الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع للصندوق بشأن استعراض منتصف المدة للإستراتيجية متوسطة الأجل 2018-2022. وقد قُدم هذا التقرير إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في الأسب...
	18.  في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لعام 2021، فقد ساندت السكرتارية إعداد تقرير المجلس إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس، الذي تمت المواف...
	19.  فيما يتعلق بترتيبات عمل السكرتارية، توقفت خطط إعادة فتح المكتب بسبب تجدد موجات الجائحة، وعلى الرغم من أن باستطاعة 25% من الموظفين من الناحية الفنية أن يعملوا في المكتب في أي يوم من الأيام، فإن معظمهم يعمل في الواقع من المنزل. وأقر مدير السكرتارية...
	19.  فيما يتعلق بترتيبات عمل السكرتارية، توقفت خطط إعادة فتح المكتب بسبب تجدد موجات الجائحة، وعلى الرغم من أن باستطاعة 25% من الموظفين من الناحية الفنية أن يعملوا في المكتب في أي يوم من الأيام، فإن معظمهم يعمل في الواقع من المنزل. وأقر مدير السكرتارية...
	19.  فيما يتعلق بترتيبات عمل السكرتارية، توقفت خطط إعادة فتح المكتب بسبب تجدد موجات الجائحة، وعلى الرغم من أن باستطاعة 25% من الموظفين من الناحية الفنية أن يعملوا في المكتب في أي يوم من الأيام، فإن معظمهم يعمل في الواقع من المنزل. وأقر مدير السكرتارية...
	20. في وقت لاحق، وردا على الأسئلة، أكد مدير السكرتارية أن السكرتارية ستنشر المعلومات عن الفعاليات الافتراضية المستقبلية لتمكين أعضاء المجلس من الحضور. وأضاف أيضا أنه على الرغم من أن فعاليات التأهب الافتراضية كانت جيدة إلى حد ما ومن المتوقع استمرارها، ...
	21.  أحاط مجلس إدارة صندوق التكيُّف علماً بالتقرير الخاص بأنشطة السكرتارية.
	البند  5 من جدول الأعمال:   تقرير هيئة الاعتماد

	22. قدمت نائبة رئيس هيئة الاعتماد، السيدة/ إليونورا كوغو (إيطاليا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى) تقريرا عن الاجتماع السادس والثلاثين للهيئة (AFB/B.37/10). وخلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، وافق الصندوق على تسريع عملية اعتماد هيئة إدارة تنفيذ و...
	23. وردا على استفسار بشأن الطلبات الخاملة، أوضحت نائبة رئيس الهيئة أن الإجراء المعمول به يقتضي توجيه خطاب إلى مقدمي الطلبات كل ستة أشهر لمتابعتها. وأضاف ممثل السكرتارية أنه بجانب الإجراء الرسمي للتعامل مع للطلبات الخاملة، هناك أيضا أجراء غير رسمي، ويش...
	23. وردا على استفسار بشأن الطلبات الخاملة، أوضحت نائبة رئيس الهيئة أن الإجراء المعمول به يقتضي توجيه خطاب إلى مقدمي الطلبات كل ستة أشهر لمتابعتها. وأضاف ممثل السكرتارية أنه بجانب الإجراء الرسمي للتعامل مع للطلبات الخاملة، هناك أيضا أجراء غير رسمي، ويش...
	23. وردا على استفسار بشأن الطلبات الخاملة، أوضحت نائبة رئيس الهيئة أن الإجراء المعمول به يقتضي توجيه خطاب إلى مقدمي الطلبات كل ستة أشهر لمتابعتها. وأضاف ممثل السكرتارية أنه بجانب الإجراء الرسمي للتعامل مع للطلبات الخاملة، هناك أيضا أجراء غير رسمي، ويش...
	24.  وردا على أسئلة أخرى، قالت نائبة رئيس الهيئة إنه على الرغم من وجود استفسارات غير رسمية بشأن اعتماد هيئة إدارة تنفيذ وطنية ثانية، لم يتم تلقي أي طلبات بعد، وأن تسريع إجراءات الاعتماد متاح للهيئات المعتمدة بالفعل من قبل الصندوق الأخضر للمناخ. وأكد م...
	25. واصل المجلس مناقشته في جلسة مغلقة.
	26. أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بالتقرير الذي قدمته هيئة الاعتماد بشأن الاجتماع السادس والثلاثين للهيئة.
	البند  6 من جدول الأعمال:  بند جدول الأعمال رقم 6: تقرير الاجتماع الثامن والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج

	27. عرضت السيدة/ سوزانا كاسترو-أكونيا بايشاولي (إسبانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى)، رئيسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج تقرير اللجنة (AFB/PPRC.28/41). ونظرت اللجنة في 23 مقترحا محددا للمشروعات/البرامج، تتألف من سبعة مقترحات كاملة الإعداد من...
	28. أحاط المجلس علما بالعرض الذي قدمه رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج ووافق على القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الثامن والعشرين.
	29.  بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	الطلب من السكرتارية تحليل المسائل المتعلقة باستخدام المشروعات الفرعية غير المحددة وعرض النتائج على لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها التاسع والعشرين؛
	الطلب من السكرتارية كذلك توضيح تكاليف إدارة التنفيذ وعملية التنفيذ على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك الحالات التي تقدم فيها هيئات إدارة التنفيذ جزءا من خدمات التنفيذ أو كلها، وتقديم النتائج إلى لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها التاسع والعشرين؛
	فيما يتعلق بجميع المشروعات التي تقدم فيها هيئة إدارة التنفيذ جزءا من خدمات التنفيذ، الحد من تكاليف التنفيذ التي تتحملها، وذلك بما يتناسب مع تكلفة الجزء من المشروع أو البرنامج الذي تنفذه هيئة إدارة التنفيذ؛
	رفع الحد الأقصى لمبلغ منح إعداد المشروعات الفردية المتاحة لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية إلى 50 ألف دولار؛
	وقف منح المساعدة في إعداد المشروعات لدورات الاستعراض المستقبلية.

	1.  مقترحات كاملة الإعداد
	بوتان: التكيف مع الضغوط المائية الناجمة عن تغيّر المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للأراضي الطبيعية في بوتان (مشروع كامل الإعداد؛ الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان؛ AF00000229؛ 9,998,955 دولارا)
	30. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يسترشد المقترح بشكل أفضل بنوع تدابير التكيف المتوخاة ونطاقها؛
	(ii) يجب على الجهة المقدمة للمقترح أن تدعم تكاليف التدابير المقترحة وتبررها، بما في ذلك البيانات الكمية؛
	(iii) يجب أن يوضح المقترح كيفية مراعاة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستقاة من المشروعات الأخرى في مجال الإدارة المستدامة للأراضي عند إعداد المشروع؛
	(iv) يجب أن يكفل المقترح الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛

	يُطلب من الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بوتان.

	31. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i)  يجب أن يحدد المقترح بشكل كامل أنشطة المشروع وأن يبين الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق؛
	(ii) يجب أن يتضمن المقترح بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات المشروع؛
	(iii) يجب أن يتضمن المقترح تفاصيل كمية بشأن استدامة مكونات المشروع؛

	الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

	32. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i)  يجب أن يحدد المقترح بوضوح الآثار المناخية على المجتمعات المحلية المستهدفة، وأن يوضح كيف يمكن للنطاق المقترح للمشروع أن يحقق نواتج مجدية للمستفيدين وأن يساعد في بناء قدراتهم على التكيف؛
	(i)  يجب أن يحدد المقترح بوضوح الآثار المناخية على المجتمعات المحلية المستهدفة، وأن يوضح كيف يمكن للنطاق المقترح للمشروع أن يحقق نواتج مجدية للمستفيدين وأن يساعد في بناء قدراتهم على التكيف؛
	(i)  يجب أن يحدد المقترح بوضوح الآثار المناخية على المجتمعات المحلية المستهدفة، وأن يوضح كيف يمكن للنطاق المقترح للمشروع أن يحقق نواتج مجدية للمستفيدين وأن يساعد في بناء قدراتهم على التكيف؛
	(ii)  يجب أن يوفر المقترح جميع تقييمات الأثر التي تتطلبها أنشطة المشروع، فضلا عن عرض عام موجز عن المشروع لكيفية إدارة المخاطر المحددة بما يتماشى مع السياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق. وعليه، يجب أن يوضح المقترح ...
	(ii)  يجب أن يوفر المقترح جميع تقييمات الأثر التي تتطلبها أنشطة المشروع، فضلا عن عرض عام موجز عن المشروع لكيفية إدارة المخاطر المحددة بما يتماشى مع السياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق. وعليه، يجب أن يوضح المقترح ...
	(ii)  يجب أن يوفر المقترح جميع تقييمات الأثر التي تتطلبها أنشطة المشروع، فضلا عن عرض عام موجز عن المشروع لكيفية إدارة المخاطر المحددة بما يتماشى مع السياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق. وعليه، يجب أن يوضح المقترح ...
	(iii) يجب أن تبين الجهات المقدمة للمقترح كيفية إجراء المشاورات على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، وكيف أدت تلك المشاورات إلى تحديد أنشطة المشروع المختارة بشكل ملموس؛
	(iii) يجب أن تبين الجهات المقدمة للمقترح كيفية إجراء المشاورات على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، وكيف أدت تلك المشاورات إلى تحديد أنشطة المشروع المختارة بشكل ملموس؛
	(iii) يجب أن تبين الجهات المقدمة للمقترح كيفية إجراء المشاورات على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، وكيف أدت تلك المشاورات إلى تحديد أنشطة المشروع المختارة بشكل ملموس؛

	الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

	33. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد وزارة المياه والبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن تقوم وزارة المياه والبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يحدد المقترح بشكل كامل أنشطة المشروع وأن يبين الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق؛
	(i) يجب أن يحدد المقترح بشكل كامل أنشطة المشروع وأن يبين الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق؛
	(i) يجب أن يحدد المقترح بشكل كامل أنشطة المشروع وأن يبين الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق؛
	(ii) يجب أن يتناول المقترح المسائل المتعلقة بالموازنة وتكاليف تنفيذ المشروع؛

	يُطلب من وزارة المياه والبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أوغندا.

	34. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) إذ يشير إلى التوصية بأن يقوم بما يلي:
	(i) الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ii) الموافقة على تمويل بقيمة 6 ملايين دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	(iii) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بالمشروع. ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزاما من جانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأن يقدم قبل عملية الصرف الثانية تقريرا عن...
	(iii) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بالمشروع. ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزاما من جانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأن يقدم قبل عملية الصرف الثانية تقريرا عن...
	(iii) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بالمشروع. ويجب أن تتضمن الاتفاقية التزاما من جانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأن يقدم قبل عملية الصرف الثانية تقريرا عن...

	ب) وضع المشروع على قائمة الانتظار عملاً بالقرارات: B.17/19، و B.19/5، و B.28/1، وB.35.a-35.b/46.

	35. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) إذ يشير إلى التوصية بأن يقوم بما يلي:
	(i) الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد اليونسكو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ii) الموافقة على تمويل بقيمة 9,916,344 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب اليونسكو؛
	(iii) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع اليونسكو بصفتها هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	(iii) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع اليونسكو بصفتها هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.
	(iii) الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع اليونسكو بصفتها هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.

	ب) وضع المشروع على قائمة الانتظار عملاً بالقرارات: B.17/19، و B.19/5، و B.28/1، وB.35.a-35.b/46.

	36. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) إذ يشير إلى التوصية بأن يقوم بما يلي:
	(i) الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(i) الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(i) الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	(ii) الموافقة على تمويل قدره 10 ملايين دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛
	(iii) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع؛
	(iii) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع؛
	(iii) تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع؛

	ب) وضع المشروع على قائمة الانتظار عملاً بالقرارات: B.17/19، و B.19/5، و B.28/1، وB.35.a-35.b/46.

	2. مذكرات المفاهيم
	37. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن تقوم منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن تقوم منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن تقوم منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يوضح المقترح التكلفة الكاملة لمبررات التكيف، بحيث يشرح كيف سيؤدي تمويل الأنشطة المقترحة إلى تحقيق أهداف التكيف المتوقعة؛
	(i) يجب أن يوضح المقترح التكلفة الكاملة لمبررات التكيف، بحيث يشرح كيف سيؤدي تمويل الأنشطة المقترحة إلى تحقيق أهداف التكيف المتوقعة؛
	(i) يجب أن يوضح المقترح التكلفة الكاملة لمبررات التكيف، بحيث يشرح كيف سيؤدي تمويل الأنشطة المقترحة إلى تحقيق أهداف التكيف المتوقعة؛
	(ii) يجب أن يقدم المقترح عرضا عاما للمخاطر البيئية والاجتماعية لضمان الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	(ii) يجب أن يقدم المقترح عرضا عاما للمخاطر البيئية والاجتماعية لضمان الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	(ii) يجب أن يقدم المقترح عرضا عاما للمخاطر البيئية والاجتماعية لضمان الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	(iii) يجب على الجهة المقدمة للمقترح توضيح كيفية تحقيق الامتثال للمعايير الفنية الوطنية ذات الصلة بقطاع العمل المعني؛
	(iv) يجب أن يوضح المقترح كيف سيتفادى الازدواجية مع مشروعات التكيف مع تغيّر المناخ الجاري تنفيذها، وتنفيذها في البلد؛

	عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	عدم الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	يُطلب من منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة كوستاريكا.

	هندوراس: مشروع "لنحافظ على ميريندون" (مذكرة المفاهيم؛ لجنة مينونايت للعمل الاجتماعي؛ AF00000258؛ 4 ملايين دولار)
	38. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد لجنة مينونايت للعمل الاجتماعي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  اقتراح أن تقوم لجنة مينونايت للعمل الاجتماعي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i)  يجب أن يصف المقترح كيف تتناسب الأنشطة المقترحة مع الآثار الحالية والمتوقعة الناشئة عن المخاطر المناخية المحددة من حيث نوعها وحجمها لإثبات كفاية الإجراءات التدخلية للمشروع؛
	(ii)  يجب أن يوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصيل لوصف المكونات المقترحة بغرض تسليط الضوء على الطابع الملموس للأنشطة المقترحة وتأثيرها الملموس والظاهر المتوقع على أرض الواقع؛
	(ii)  يجب أن يوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصيل لوصف المكونات المقترحة بغرض تسليط الضوء على الطابع الملموس للأنشطة المقترحة وتأثيرها الملموس والظاهر المتوقع على أرض الواقع؛
	(ii)  يجب أن يوفر المقترح مستوى أعلى من التفاصيل لوصف المكونات المقترحة بغرض تسليط الضوء على الطابع الملموس للأنشطة المقترحة وتأثيرها الملموس والظاهر المتوقع على أرض الواقع؛
	(iii)  يجب أن يحدد المقترح جميع المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها أو التي يحتمل تداخلها أو التي سيتم تنفيذها قريبا، وأن ينص على عدم وجود تداخل و/أو تكامل على نحو منطقي؛
	(iii)  يجب أن يحدد المقترح جميع المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها أو التي يحتمل تداخلها أو التي سيتم تنفيذها قريبا، وأن ينص على عدم وجود تداخل و/أو تكامل على نحو منطقي؛
	(iii)  يجب أن يحدد المقترح جميع المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها أو التي يحتمل تداخلها أو التي سيتم تنفيذها قريبا، وأن ينص على عدم وجود تداخل و/أو تكامل على نحو منطقي؛
	(iv) يجب أن يتناول المقترح بالتفصيل الترتيبات التي سيتم من خلالها ضمان استدامة المكونات المقترحة، بحيث يشمل جميع مجالات الاستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية والمالية؛
	(v) يجب أن يحدد المقترح الآثار والمخاطر المحتملة المرتبطة بالسياسات البيئية والاجتماعية، وأن يحدد ما إذا كان المشروع يتطلب مزيدا من التقييم البيئي والاجتماعي، والحد من آثاره، وإدارته، وتحديث القائمة المرجعية المرتبطة بذلك؛

	عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	عدم الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	يُطلب من لجنة مينونايت للعمل الاجتماعي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة هندوراس.

	جمهورية تنزانيا المتحدة (3): التكيف مع تغيّر المناخ في المجتمعات المحلية التي تتعرض لضغوط المياه المالحة ونقص موارد المياه العذبة في زنجبار (مذكرة المفاهيم؛ المجلس الوطني لإدارة البيئة؛ AF00000259؛ 3,500,000 دولار)
	39.  بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	(i)  يجب أن ينظر مقترح المشروع كامل الإعداد في الفرص المتاحة لإشراك الجامعات والمؤسسات البحثية؛
	(ii) يجب أن يتوسع مقترح المشروع كامل الإعداد في كيفية معالجة التنازع المحتمل على استخدام الموارد بين قطاعي الزراعة والسياحة؛
	(iii) يجب أن يقدم مقترح المشروع كامل الإعداد مزيدا من التفاصيل حول كيفية تعزيز أوجه التكامل والتآزر مع المشروعات والبرامج الأخرى، بما في ذلك المشروعات التي يمولها صندوق التكيف؛

	الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	تشجيع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة، على تقديم مقترح كامل الإعداد للمشروع يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	أوغندا (2): تعزيز تكيف المجتمعات المحلية مع تغيّر المناخ من خلال الإنذار المبكر بالفيضانات على نحو قادر على تحمل تغيّر المناخ، وإدارة مستجمعات المياه، وتكنولوجيات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مستجمعات مبولوغوما، أوغندا (مذكرة المفاهيم؛ وزارة...
	40. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد وزارة المياه والبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن تقوم وزارة المياه والبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يزيد المقترح من قوة سيناريوهات المناخ الوارد وصفها، وملاءمتها للمناطق المستهدفة للمشروع. وينبغي أن يقدم أيضا أفكاراً متبصرة بشأن الروابط السببية بين مخرجات المشروع ونواتجه؛
	(ii) يجب أن يحسن المقترح تحليل فعالية التكاليف ليشمل الأثر الملموس المتوقع والاستدامة طويلة الأجل للأنشطة؛
	(iii) يجب أن يقدم المقترح معلومات أوضح عن كيفية تصميم مكون إدارة المعارف بما يناسب واضعي السياسات والمنظمات ذات الصلة؛
	(iv) يجب أن يوضح المقترح التمويل الحالي الذي توفره الوزارات (والهيئات الأخرى، إن كان ذلك مناسبا) وأن يوضح مدى كفايته للتخطيط والتنسيق على المدى الطويل؛
	(v) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق مع المشروعات والبرامج الأخرى التي يمولها المانحون؛

	عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 45 ألف دولار؛
	يُطلب من وزارة المياه والبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أوغندا.

	ترينيداد وتوباغو: تدابير التكيف متعددة القطاعات مع تغيّر المناخ في حوض أوروبوش الجنوبي للإغاثة من الفيضانات النهرية (مذكرة المفاهيم؛ بنك التنمية لأمريكا اللاتينية؛ AF00000261؛ 10 ملايين دولار)
	41. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، فضلا عن المسائل التالية:
	(i)  يجب أن يبين مقترح المشروع كامل الإعداد الاستدامة العامة لتدابير التكيف المختارة؛
	(ii) يجب أن يقدم مقترح المشروع كامل الإعداد مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق مع المبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛

	تشجيع حكومة ترينيداد وتوباغو، من خلال بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، على تقديم مقترح كامل الإعداد للمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	نيكاراغوا: القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وسبل كسب العيش في إقليم الممر الجاف في نيكاراغوا (مذكرة المفاهيم؛ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ AF00000262؛ 10 ملايين دولار)
	42. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن تقوم الفاو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن تقوم الفاو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن تقوم الفاو بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) ضرورة أن يعزز المقترح تقيده بسياسة صندوق التكيف المعنية بالمساواة بين الجنسين؛
	(ii) يجب أن تدعم الجهة المقدمة للمقترح بالأدلة التكلفة الكاملة لمبررات التكيف بغية إظهار كيفية تحقيق نواتج التكيف من خلال مكونات المشروع؛
	(iii) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح شرحا للمنافع الاجتماعية والاقتصادية للمشروع وتوزيعه العادل على المجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	(iii) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح شرحا للمنافع الاجتماعية والاقتصادية للمشروع وتوزيعه العادل على المجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	(iii) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح شرحا للمنافع الاجتماعية والاقتصادية للمشروع وتوزيعه العادل على المجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	(iv) يجب أن توضح الجهة المقدمة للمقترح كيف سيتفادى المشروع الازدواجية مع مشروعات التكيف مع تغيّر المناخ الجاري تنفيذها في البلد؛

	يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة نيكاراغوا.

	مقدونيا الشمالية: بناء قدرة النظام الزراعي في منطقة رادوفيتش على الصمود في وجه تغيّر المناخ من خلال تحسين إدارة الري والأراضي والمياه (مذكرة المفاهيم؛ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ AF00000263؛ 9,991,711 دولارا)
	43. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد 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:
	(i) يجب أن يتناول مقترح المشروع كامل الإعداد بمزيد من التفصيل مسائل تمكين المرأة وما يترتب عليه من منافع، على سبيل المثال، من خلال عرض مختلف السيناريوهات؛
	(ii) يجب أن يوضح مقترح المشروع كامل الإعداد بمزيد من التفصيل أثر تغيّر المناخ على أصول الاستثمارات الملموسة؛
	(ii) يجب أن يوضح مقترح المشروع كامل الإعداد بمزيد من التفصيل أثر تغيّر المناخ على أصول الاستثمارات الملموسة؛
	(ii) يجب أن يوضح مقترح المشروع كامل الإعداد بمزيد من التفصيل أثر تغيّر المناخ على أصول الاستثمارات الملموسة؛

	يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة مقدونيا الشمالية.
	تشجيع حكومة مقدونيا الشمالية، من خلال الفاو، على تقديم مقترح كامل الإعداد لمشروع يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	تشجيع حكومة مقدونيا الشمالية، من خلال الفاو، على تقديم مقترح كامل الإعداد لمشروع يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	تشجيع حكومة مقدونيا الشمالية، من خلال الفاو، على تقديم مقترح كامل الإعداد لمشروع يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	فانواتو: تعزيز مرونة سبل كسب العيش في فانواتو من خلال استعادة كفاءة الغابات والمناطق الطبيعية (مذكرة المفاهيم؛ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ AF00000264؛ 7,128,450 دولارا)
	44. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد 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:
	(i) يجب أن يبين مقترح المشروع كامل الإعداد كيف ستعالج الاستثمارات المقترحة في أنظمة الإنذار المبكر في البلاد فجوات الاستثمار والقدرات التي تم تحديدها؛
	(i) يجب أن يبين مقترح المشروع كامل الإعداد كيف ستعالج الاستثمارات المقترحة في أنظمة الإنذار المبكر في البلاد فجوات الاستثمار والقدرات التي تم تحديدها؛
	(i) يجب أن يبين مقترح المشروع كامل الإعداد كيف ستعالج الاستثمارات المقترحة في أنظمة الإنذار المبكر في البلاد فجوات الاستثمار والقدرات التي تم تحديدها؛
	(ii) يجب أن يستكشف مقترح المشروع كامل الإعداد السياسات وترتيبات الحوكمة الممكنة التي ستضمن استدامة دور المشاتل بمجرد انتهاء المشروع؛

	يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة فانواتو.
	تشجيع حكومة فانواتو، من خلال الفاو، على تقديم مقترح كامل الإعداد لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	تشجيع حكومة فانواتو، من خلال الفاو، على تقديم مقترح كامل الإعداد لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	تشجيع حكومة فانواتو، من خلال الفاو، على تقديم مقترح كامل الإعداد لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	3. المشروعات أو البرامج المدرجة على قائمة الانتظار
	45. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) إذ يشير إلى توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج للموافقة على المشروعات أو البرامج التالية؛
	(i) هايتي (AFB/PPRC.28/10)؛
	(ii) كوت ديفوار (AFB/PPRC.28/9)؛
	(iii) ماليزيا (AFB/PPRC.28/11)؛

	ب) تُضاف إلى قائمة الانتظار عملا بالقرار B.12/9 ووفقا لمعايير تحديد الأولويات المحددة في القرار B.17/19 والموضحة في القرار B.19/5 والقرار B.35.a-35.b/46؛
	النظر في المشروعات الواردة في قائمة الانتظار للموافقة عليها، وذلك رهنا بتوفر الأموال، في اجتماع قادم للمجلس أو في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، بالترتيب أو التصنيف المبين في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

	1. مقترحات المشروعات كاملة الإعداد
	بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وجمهورية غامبيا وغانا وغينيا وليبريا ومالي والنيجر ونيجيريا وسيراليون وتوغو: التوسع في إنتاج الأرز القادر على تحمل آثار تغيّر المناخ في غرب أفريقيا (مشروع كامل الإعداد؛ مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛ AF00000190؛ 14 مليون دو...
	46. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الموافقة على تمويل بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب مرصد الصحراء الكبرى والساحل؛
	تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل بوصفه هيئة إدارة التنفيذ الإقليمية للمشروع.

	2. مذكرات المفاهيم
	47. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد 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:
	(i)  يجب أن يحدد المقترح إجراءات وأهمية وضع "إطار عمل متفق عليه للحوكمة والتعاون" (الهدف 2)، وأن يحدد الخطوات الإستراتيجية الرئيسية نحو السعي إلى "نظام حوكمة متفق عليه" للمورد تتجاوز مجرد التركيز الفني؛
	(ii) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح توثيقا واضحا للمشاورات التي جرت، وأن تقدم أدلة على أنه تم التشاور مع المنظمات المعنية بأحواض الأنهار الدولية والكيانات الوطنية على نحو كاف وأنها أعربت عن اهتمامها به؛
	(iii) يجب أن يهتم المقترح على نحو أكثر شمولا بإدارة المخاطر المتعلقة باستخدام المياه الجوفية، بحيث يتناول على نحو أكثر تحديدا ما يقصد "بالاستخدام المستدام للمياه الجوفية"؛
	(iv)  يجب أن يبني المقترح على التعاون المستمر والسابق مع الشركاء المذكورين، مع مراعاة خبراتهم ومعارفهم ودروسهم المستفادة؛

	الطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومات بوتسوانا وملاوي وموزامبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي.

	48. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد 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:
	(i)  يجب أن يقدم مقترح المشروع كامل الإعداد تقديرات كمية للمنافع البيئية للمشروع؛
	(ii) يجب أن يتناول مقترح المشروع كامل الإعداد بمزيد من التفصيل المبررات الإقليمية لتغيّر المناخ وأن يقدم مبررا أقوى للنهج الإقليمي؛
	(iii) يجب أن يقدم مقترح المشروع كامل الإعداد مزيدا من التفاصيل عن إجراءات التكيف المخططة المستندة إلى الأنظمة الإيكولوجية؛

	الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 100 ألف دولار؛
	الطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي كوبا وبنما؛
	تشجيع حكومتي كوبا وبنما، من خلال الفاو، على تقديم مقترح مشروع كامل الإعداد يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	49. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأغذية العالمي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المسائل التالية:
	(i)  يجب أن يكفل مقترح المشروع كامل الإعداد تحديد جميع المخاطر بشكل كامل بالنسبة للأنشطة التي تم تحديدها بالكامل ولا تتضمن مشروعات فرعية غير محددة، وأن تراعي عملية تحديد المخاطر جميع الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة والعابرة للحدود والتراكمية ال...
	(i)  يجب أن يكفل مقترح المشروع كامل الإعداد تحديد جميع المخاطر بشكل كامل بالنسبة للأنشطة التي تم تحديدها بالكامل ولا تتضمن مشروعات فرعية غير محددة، وأن تراعي عملية تحديد المخاطر جميع الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة والعابرة للحدود والتراكمية ال...
	(i)  يجب أن يكفل مقترح المشروع كامل الإعداد تحديد جميع المخاطر بشكل كامل بالنسبة للأنشطة التي تم تحديدها بالكامل ولا تتضمن مشروعات فرعية غير محددة، وأن تراعي عملية تحديد المخاطر جميع الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة والعابرة للحدود والتراكمية ال...
	(ii) يجب أن يستخدم مقترح المشروع كامل الإعداد بيانات أحدث عهدا وذات صلة عن المناخ وقابلية التأثر، إن وجدت، كأساس للإجراءات التدخلية؛
	(ii) يجب أن يستخدم مقترح المشروع كامل الإعداد بيانات أحدث عهدا وذات صلة عن المناخ وقابلية التأثر، إن وجدت، كأساس للإجراءات التدخلية؛
	(ii) يجب أن يستخدم مقترح المشروع كامل الإعداد بيانات أحدث عهدا وذات صلة عن المناخ وقابلية التأثر، إن وجدت، كأساس للإجراءات التدخلية؛
	(iii) يجب أن يتوسع مقترح المشروع كامل الإعداد في بيان كيف سيكفل المشروع تحقيق التآزر والتكامل والاتساق مع المشروعات الأخرى في المنطقة؛
	(iii) يجب أن يتوسع مقترح المشروع كامل الإعداد في بيان كيف سيكفل المشروع تحقيق التآزر والتكامل والاتساق مع المشروعات الأخرى في المنطقة؛
	(iii) يجب أن يتوسع مقترح المشروع كامل الإعداد في بيان كيف سيكفل المشروع تحقيق التآزر والتكامل والاتساق مع المشروعات الأخرى في المنطقة؛

	الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 80 ألف دولار؛
	الطلب من برنامج الأغذية العالمي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي الهند وسري لانكا؛
	تشجيع حكومتي الهند وسري لانكا، من خلال برنامج الأغذية العالمي، على تقديم مقترح مشروع كامل الإعداد يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	3. مذكرات المفاهيم الإقليمية المسبقة
	50. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد مرصد الصحراء الكبرى والساحل على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  تكليف السكرتارية بإبلاغ مرصد الصحراء الكبرى والساحل بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس؛
	الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	الطلب من مرصد الصحراء الكبرى والساحل نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي بنن وتوغو؛
	تشجيع حكومتي بنن وتوغو على تقديم مقترح لمذكرة المفاهيم، من خلال مرصد الصحراء الكبرى والساحل، يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	51. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يبين المقترح الطابع الملموس للاستثمارات المقترحة؛
	(ii) يجب أن يوضح المقترح كيف تعزز الاستثمارات المقترحة في إطار كل مكون كلاً منهما الآخر للمساعدة في إظهار التماسك فيما بينها؛
	(iii) يجب أن تبرهن الجهة المقدمة للمقترح على مدى كفاية الاستثمارات المقترحة وملاءمتها؛
	(iv) يجب أن يقدم المقترح مبررات معززة لاستدامة المشروع؛

	عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 19,980 دولارا؛
	الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام.
	الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام.
	الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تنقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وتايلند وفييتنام.

	52. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ)  عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة، كما تكملها الإيضاحات الإضافية الواردة بشأنها في رد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  اقتراح أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يبين المقترح احتياجات التكيف لدى فقراء المناطق الحضرية الذين يعانون من سوء التغذية، وأن يطور الأنشطة ذات الصلة التي تلبي تلك الاحتياجات؛
	(i) يجب أن يبين المقترح احتياجات التكيف لدى فقراء المناطق الحضرية الذين يعانون من سوء التغذية، وأن يطور الأنشطة ذات الصلة التي تلبي تلك الاحتياجات؛
	(i) يجب أن يبين المقترح احتياجات التكيف لدى فقراء المناطق الحضرية الذين يعانون من سوء التغذية، وأن يطور الأنشطة ذات الصلة التي تلبي تلك الاحتياجات؛
	(ii) يجب أن يبين المقترح مدى ملاءمة الأنشطة المقترحة وجدواها والنظر في مخاطر سوء التكيف؛

	عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	يُطلب من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومتي كمبوديا وفييتنام.

	53. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ)  المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يبرر مقترح مذكرة المفاهيم أسباب النهج الإقليمي لمكافحة تغيّر المناخ؛
	(ii) يجب أن يقدم مقترح مذكرة المفاهيم مزيدا من التفاصيل عن نهج وخيارات التكيف المستندة إلى الأنظمة الإيكولوجية التي سيتم تنفيذها؛

	الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	تشجيع حكومتي كوستاريكا وبنما، من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على تقديم مقترح لمذكرة المفاهيم يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	1. مقترح كامل الإعداد
	54. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم الموافقة على المقترح كامل الإعداد لتعزيز الوصول المباشر إلى الموارد كما تكمله الإيضاحات الوردة بشأنه في رد وزارة البيئة استجابة للطلبات المقدمة من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  اقتراح أن تقوم وزارة البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يوضح المقترح كامل الإعداد ما إذا كان نموذج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد سيشهد تحويل التمويل مباشرة إلى أفراد المجتمعات الريفية والمزارعين في المناطق الريفية، أو ما إذا كانت الأموال ستتدفق فقط إلى منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية ...
	(ii) يجب أن يقدم المقترح كامل الإعداد معلومات عن المستفيدين المتوقعين من برنامج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد، مع الإشارة بشكل خاص إلى التوزيع العادل للمنافع على المجتمعات المحلية والأسر والأفراد المعرضين للمعاناة؛
	(iii) يجب أن يبين المقترح كامل الإعداد بشكل عام نوع المشروعات المتوقع تمويلها من اعتمادات تمويل المشروعات الفرعية، بما في ذلك نواتج التكيف المتوقعة من نموذج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد؛
	(iv) يجب تقديم تقييم لحالة المساواة بين الجنسين يحدد الاحتياجات والقدرات والأدوار والموارد المعرفية المختلفة للنساء والرجال، وكيف يمكن أن يدفع التغير في ديناميكيات المساواة بين الجنسين إلى إحداث تغيير دائم لدى المستفيدين المستهدفين من آلية تعزيز الوصو...

	يُطلب من وزارة البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة رواندا.

	2. مقترحات مذكرة المفاهيم
	بليز: بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود من خلال عملية التكيف التحويلي (مذكرة المفاهيم؛ الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية؛ AF00000271؛ 5 ملايين دولار)
	55. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ)  المصادقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية على الطلبات المقدمة من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب)  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب)  الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يتضمن المقترح كامل الإعداد رسما بيانيا يعرض هيكل النموذج المقترح لتعزيز الوصول المباشر إلى الموارد وعمليات اتخاذ القرارات، بما في ذلك كيفية تدفق الأموال من هيئة إدارة التنفيذ الوطنية إلى المستوى الثاني وما بعده إلى مجموعات المستوى الثالث؛
	(i) يجب أن يتضمن المقترح كامل الإعداد رسما بيانيا يعرض هيكل النموذج المقترح لتعزيز الوصول المباشر إلى الموارد وعمليات اتخاذ القرارات، بما في ذلك كيفية تدفق الأموال من هيئة إدارة التنفيذ الوطنية إلى المستوى الثاني وما بعده إلى مجموعات المستوى الثالث؛
	(i) يجب أن يتضمن المقترح كامل الإعداد رسما بيانيا يعرض هيكل النموذج المقترح لتعزيز الوصول المباشر إلى الموارد وعمليات اتخاذ القرارات، بما في ذلك كيفية تدفق الأموال من هيئة إدارة التنفيذ الوطنية إلى المستوى الثاني وما بعده إلى مجموعات المستوى الثالث؛
	(ii) يجب أن يتضمن المقترح كامل الإعداد تقييما لحالة المساواة بين الجنسين يصف كيف سيلبي المشروع مختلف احتياجات النساء والرجال وقدراتهم وأدوارهم ومواردهم المعرفية؛
	(iii) يجب أن يقدم المقترح كامل الإعداد تحليلا لمدى فعالية التكاليف، بما في ذلك تقديرات كمية لتمايز التكاليف بين الأنشطة المختارة وأنشطة البدائل التي جرى النظر فيها؛
	(iii) يجب أن يقدم المقترح كامل الإعداد تحليلا لمدى فعالية التكاليف، بما في ذلك تقديرات كمية لتمايز التكاليف بين الأنشطة المختارة وأنشطة البدائل التي جرى النظر فيها؛
	(iii) يجب أن يقدم المقترح كامل الإعداد تحليلا لمدى فعالية التكاليف، بما في ذلك تقديرات كمية لتمايز التكاليف بين الأنشطة المختارة وأنشطة البدائل التي جرى النظر فيها؛
	(iv) في مرحلة المقترح كامل الإعداد، يجب تضمين وصف للعملية التشاورية المراعية للفروق بين الجنسين، جنبا إلى جنب مع تقارير التشاور، امتثالا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	(iv) في مرحلة المقترح كامل الإعداد، يجب تضمين وصف للعملية التشاورية المراعية للفروق بين الجنسين، جنبا إلى جنب مع تقارير التشاور، امتثالا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	(iv) في مرحلة المقترح كامل الإعداد، يجب تضمين وصف للعملية التشاورية المراعية للفروق بين الجنسين، جنبا إلى جنب مع تقارير التشاور، امتثالا للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛

	الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار
	الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	يُطلب من الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز؛
	تشجيع حكومة بليز، من خلال الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية، على تقديم مقترح مشروع كامل الإعداد يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	1. مذكرات المفاهيم
	56. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع الابتكار الكبير كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  اقتراح أن يقوم الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل مبررات الابتكار من خلال توضيح منهجية تعميم الابتكار المقترح؛
	(i) يجب أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل مبررات الابتكار من خلال توضيح منهجية تعميم الابتكار المقترح؛
	(i) يجب أن يوضح المقترح بمزيد من التفصيل مبررات الابتكار من خلال توضيح منهجية تعميم الابتكار المقترح؛
	(ii) يجب أن يصف المقترح المنافع المتوقعة للإجراءات المقترحة في المجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة؛
	(iii) يجب أن يوضح المقترح الإجراءات البديلة لسبل كسب الرزق التي سيتم النظر فيها في إطار المكون الثاني، وأن يوضح بمزيد من التفصيل العملية التي سيتم ذلك من خلالها؛
	(iii) يجب أن يوضح المقترح الإجراءات البديلة لسبل كسب الرزق التي سيتم النظر فيها في إطار المكون الثاني، وأن يوضح بمزيد من التفصيل العملية التي سيتم ذلك من خلالها؛
	(iii) يجب أن يوضح المقترح الإجراءات البديلة لسبل كسب الرزق التي سيتم النظر فيها في إطار المكون الثاني، وأن يوضح بمزيد من التفصيل العملية التي سيتم ذلك من خلالها؛
	(iv) يجب أن يقدم المقترح تقارير المشاورات مع جميع المجتمعات المحلية المستهدفة، بما في ذلك المشاورات التي أجريت مع النساء والفئات الضعيفة التي تم تحديدها؛
	(v) يجب أن يقدم المقترح تقديرا لتكلفة صيانة الأنظمة التي سيتم تركيبها؛
	(vi) يجب أن يقدم المقترح مزيدا من المعلومات عن مدى الاتساق والتكامل مع المشروعات الأخرى؛

	عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 30 ألف دولار؛
	عدم الموافقة على منحة المساعدة في إعداد المشروع بمبلغ 20 ألف دولار؛
	يُطلب من الصندوق الاستئماني للحفاظ على المناطق المحمية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز.

	57. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم الموافقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع الابتكار الكبير كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع الابتكار الكبير كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع الابتكار الكبير كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب تقديم تقييم أولي لأوضاع المساواة بين الجنسين يصف على نحو واف الآثار المتفاوتة لتغيّر المناخ على النساء في المناطق المستهدفة، جنبا إلى جنب مع المقترح؛
	(i) يجب تقديم تقييم أولي لأوضاع المساواة بين الجنسين يصف على نحو واف الآثار المتفاوتة لتغيّر المناخ على النساء في المناطق المستهدفة، جنبا إلى جنب مع المقترح؛
	(i) يجب تقديم تقييم أولي لأوضاع المساواة بين الجنسين يصف على نحو واف الآثار المتفاوتة لتغيّر المناخ على النساء في المناطق المستهدفة، جنبا إلى جنب مع المقترح؛
	(ii) يجب أن يقدم المقترح شرحا عن المعايير والإجراءات المتعلقة بضمان فعالية التكاليف للمشروعات المختارة في إطار صندوق الابتكار المجتمعي؛
	(ii) يجب أن يقدم المقترح شرحا عن المعايير والإجراءات المتعلقة بضمان فعالية التكاليف للمشروعات المختارة في إطار صندوق الابتكار المجتمعي؛
	(ii) يجب أن يقدم المقترح شرحا عن المعايير والإجراءات المتعلقة بضمان فعالية التكاليف للمشروعات المختارة في إطار صندوق الابتكار المجتمعي؛

	يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة الصومال.

	58. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع الابتكار الكبير كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على طلبات من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) اقتراح أن يقوم البرنامج الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن يصف المقترح كيف سيشجع المشروع/البرنامج تطبيق حلول جديدة ومبتكرة للتكيف مع تغيّر المناخ، وكيف يهدف إلى تعميم و/أو توسيع نطاق ممارسات وأدوات وتكنولوجيات التكيف المبتكرة الناجحة؛
	(i) يجب أن يصف المقترح كيف سيشجع المشروع/البرنامج تطبيق حلول جديدة ومبتكرة للتكيف مع تغيّر المناخ، وكيف يهدف إلى تعميم و/أو توسيع نطاق ممارسات وأدوات وتكنولوجيات التكيف المبتكرة الناجحة؛
	(i) يجب أن يصف المقترح كيف سيشجع المشروع/البرنامج تطبيق حلول جديدة ومبتكرة للتكيف مع تغيّر المناخ، وكيف يهدف إلى تعميم و/أو توسيع نطاق ممارسات وأدوات وتكنولوجيات التكيف المبتكرة الناجحة؛
	(ii) يجب أن يصف المقترح أو يبرر درجة حداثة الممارسات المقترحة في هذا المجال وكيف سيعدل هذه الممارسات لتتناسب مع سياق المشروع؛
	(iii) يجب أن يوضح المقترح أسباب اعتبار بعض العناصر، مثل تعبئة الخدمات المالية القائمة، والمنح المقابلة والحوافز المالية، عناصر مبتكرة، وأن يبرر كيف أن تلك العناصر لا تُصنف ضمن الأدوات المالية المستقرة التي يمكن استخدامها دون استخدام التمويل المخصص للا...
	(iii) يجب أن يوضح المقترح أسباب اعتبار بعض العناصر، مثل تعبئة الخدمات المالية القائمة، والمنح المقابلة والحوافز المالية، عناصر مبتكرة، وأن يبرر كيف أن تلك العناصر لا تُصنف ضمن الأدوات المالية المستقرة التي يمكن استخدامها دون استخدام التمويل المخصص للا...
	(iii) يجب أن يوضح المقترح أسباب اعتبار بعض العناصر، مثل تعبئة الخدمات المالية القائمة، والمنح المقابلة والحوافز المالية، عناصر مبتكرة، وأن يبرر كيف أن تلك العناصر لا تُصنف ضمن الأدوات المالية المستقرة التي يمكن استخدامها دون استخدام التمويل المخصص للا...
	(iv) يجب أن يوضح المقترح كيفية تصميم بناء القدرات بما يتلاءم مع مساندة الابتكار؛
	(v)  يجب أن يوضح المقترح بالتفصيل المعايير التي ستُستخدم في اختيار الآلية المالية المفضلة والتفاوض عليها؛
	(v)  يجب أن يوضح المقترح بالتفصيل المعايير التي ستُستخدم في اختيار الآلية المالية المفضلة والتفاوض عليها؛
	(v)  يجب أن يوضح المقترح بالتفصيل المعايير التي ستُستخدم في اختيار الآلية المالية المفضلة والتفاوض عليها؛
	(vi) يجب أن يتناول المقترح بالتفصيل أنشطة إدارة أشجار المانغروف والأنشطة المدرة للدخل؛

	يُطلب من البرنامج الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة فييتنام.

	2. مذكرات المفاهيم المسبقة
	59. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) المصادقة على مذكرة المفاهيم المسبقة لمشروع الابتكار الكبير كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فضلا عن المسائل التالية:
	ب) الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) يجب أن تقدم مذكرة المفاهيم مزيدا من التفاصيل عن المسائل المحددة المتعلقة بالمناخ وآثارها، سواء من المنظور الإقليمي أو في كل بلد على حدة؛
	(ii) يجب أن تصف مذكرة المفاهيم معايير اختيار المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وأن توضح ما إذا كان ستتم صياغة تلك المعايير بالكامل في مرحلة إعداد المقترح أو ما إذا كانت ستخضع للمزيد من الإعداد والتنقيح في أثناء تنفيذ المشروع؛
	(iii) يجب أن تقدم مذكرة المفاهيم خريطة أكثر تحديدا لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكيف بناءً على تقييم مفصل للسوق؛
	(iv) في مرحلة تحديد المفاهيم، ينبغي وصف اعتبارات الاستدامة من منظور بيئي واجتماعي ومؤسسي واقتصادي ومالي؛
	(v) يجب أن تكون مذكرة المفاهيم مشفوعة بتقييم أولي لأوضاع المساواة بين الجنسين وتقارير المشاورات المجتمعية؛
	(v) يجب أن تكون مذكرة المفاهيم مشفوعة بتقييم أولي لأوضاع المساواة بين الجنسين وتقارير المشاورات المجتمعية؛
	(v) يجب أن تكون مذكرة المفاهيم مشفوعة بتقييم أولي لأوضاع المساواة بين الجنسين وتقارير المشاورات المجتمعية؛

	الطلب من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى حكومتي كينيا وأوغندا؛
	تشجيع حكومتي كينيا وأوغندا، من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على تقديم مذكرة للمفاهيم تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	بوتان: بناء القدرة على التكيف من خلال المكافحة المبتكرة للآفات/الأمراض والأنواع الغريبة الغازية في بوتان لتعزيز التنوع البيولوجي الزراعي المستدام وسبل كسب العيش المستدامة (الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان؛ AFRDG00056؛ 250 ألف دولار.
	60. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) الموافقة على مقترح منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الموافقة على تمويل بقيمة 250 ألف دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان؛
	تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع الصندوق الاستئماني لحفظ البيئة في بوتان بوصفه هيئة إدارة تنفيذ المشروع الوطنية.

	أوغندا: تعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات والجفاف الناجمين عن تغيّر المناخ من خلال إقامة حاجز لمنع تدفق المياه (وزارة المياه والبيئة؛ AFRDG00060؛ 250 ألف دولار)
	61. 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 بشأنه في رد وزارة المياه والبيئة على الطلبات المقدمة من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مقترح منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد وزارة المياه والبيئة على الطلبات المقدمة من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) عدم الموافقة على مقترح منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد وزارة المياه والبيئة على الطلبات المقدمة من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) اقتراح أن تقوم وزارة المياه والبيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض الفني المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	(i) تقديم مزيد من المعلومات عن مدى فعالية الإجراءات التدخلية المقترحة، لاسيما من خلال الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى؛

	يُطلب من وزارة المياه والبيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة أوغندا.

	62. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) الموافقة على مشروع التعلّم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) الموافقة على مشروع التعلّم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ) الموافقة على مشروع التعلّم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب) الموافقة على تمويل بقيمة 149,994 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة؛
	تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة بوصفها هيئة إدارة تنفيذ المشروع الوطنية.
	البند  7 من جدول الأعمال:  تقرير عن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	63. عرض السيد/ محمد زميرلي (تونس، أفريقيا) رئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية تقرير اللجنة (AFB/EFC.28/9).
	64.  بعد النظر في تعليقات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية وتوصيتها، اتخذ المجلس بعد ذلك القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها الثامن والعشرين.
	65. بعد النظر في توصية لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ) الموافقة على تقرير الأداء السنوي للسنة المالية 2021 كما ورد في الوثيقة AFB/EFC.28/3؛
	الطلب من السكرتارية إعداد نسخة موجزة للجمهور العام في صورة سهلة الاستخدام من جانب القارئ، بعد موافقة المجلس على تقرير الأداء السنوي.

	66. بعد النظر في توصية لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بشأن التقرير الخاص باستعراض منتصف المدة لإستراتيجية صندوق التكيف متوسطة الأجل من جانب الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، كما ورد في الوثيقة AFB/EFC.28/7، وكذلك رد جهاز الإ...
	أ) الإحاطة علما بالنتائج والتوصيات الرئيسية الواردة في استعراض منتصف المدة لإستراتيجية صندوق التكيف متوسطة الأجل، بما في ذلك مرافقاته، وبرد جهاز الإدارة الأولي الذي أعدته سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف؛
	أ) الإحاطة علما بالنتائج والتوصيات الرئيسية الواردة في استعراض منتصف المدة لإستراتيجية صندوق التكيف متوسطة الأجل، بما في ذلك مرافقاته، وبرد جهاز الإدارة الأولي الذي أعدته سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف؛
	أ) الإحاطة علما بالنتائج والتوصيات الرئيسية الواردة في استعراض منتصف المدة لإستراتيجية صندوق التكيف متوسطة الأجل، بما في ذلك مرافقاته، وبرد جهاز الإدارة الأولي الذي أعدته سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف؛
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف إعداد رد محدث لجهاز الإدارة يعكس الآراء التي أعربت عنها لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثامن والعشرين بشأن النتائج والتوصيات الواردة في تقرير استعراض منتصف المدة، وذلك للموافقة عليها من جانب المج...
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف، بالتشاور مع الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، إعداد خطة عمل للاستجابة للتوصيات المنبثقة عن استعراض منتصف المدة، بما يعكس الرد النهائي لجهاز الإدارة، للموافقة عليها من جانب المجلس خلا...
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف، بالتشاور مع الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، إعداد خطة عمل للاستجابة للتوصيات المنبثقة عن استعراض منتصف المدة، بما يعكس الرد النهائي لجهاز الإدارة، للموافقة عليها من جانب المجلس خلا...
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف، بالتشاور مع الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، إعداد خطة عمل للاستجابة للتوصيات المنبثقة عن استعراض منتصف المدة، بما يعكس الرد النهائي لجهاز الإدارة، للموافقة عليها من جانب المجلس خلا...
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف رفع تقرير إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثلاثين (أكتوبر/تشرين الأول 2022) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل.
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف رفع تقرير إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثلاثين (أكتوبر/تشرين الأول 2022) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل.
	الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف رفع تقرير إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية في اجتماعها الثلاثين (أكتوبر/تشرين الأول 2022) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل.

	67. بعد الاطلاع على توصية لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، قرر المجلس:
	أ) الإحاطة علما، مع القلق، بالتقرير المحدث الذي أعدته سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف، على النحو الوارد في الوثيقة AFB/EFC.28/8؛
	الطلب من السكرتارية مواصلة التنسيق مع سكرتاريتي الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمية فيما يتعلق بالمسائل التعاقدية والمالية المرتبطة بالمشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
	الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القيام بما يلي:
	(i) تكليف طرف ثالث مستقل يجري اختياره بالتشاور مع سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف بإجراء استعراض لمدى الامتثال لسياسة الصندوق بشأن المعايير المالية والتعاقدية؛
	(i) تكليف طرف ثالث مستقل يجري اختياره بالتشاور مع سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف بإجراء استعراض لمدى الامتثال لسياسة الصندوق بشأن المعايير المالية والتعاقدية؛
	(i) تكليف طرف ثالث مستقل يجري اختياره بالتشاور مع سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف بإجراء استعراض لمدى الامتثال لسياسة الصندوق بشأن المعايير المالية والتعاقدية؛
	(ii)  تقييم أي مسائل مالية وتعاقدية حدثت في جميع المشروعات المنجزة بالفعل أو التي دخلت طور الإنجاز، كما هو مدرج في المرفق 1 بالوثيقة AFB/EFC.28/8، تطبيقاً لأحكام الفقرة 33 من سياسات وإرشادات العمليات للأطراف من أجل الحصول على الموارد من صندوق التكيف ب...
	(iii) رفع تقرير عن وضع المسائل المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) (1) و(2) أعلاه إلى المجلس في اجتماعه التاسع والثلاثين، وتزويد المجلس بانتظام بآخر المستجدات بشأن هذه المسائل ونتائج العمل بمجرد توفرها.

	البند  8 من جدول الأعمال:  الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق لما بعد عام 2022

	68. عرض مدير السكرتارية المعلومات الواردة في الوثيقة AFB/B.37/11 بما في ذلك إجراءات وضع إستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق لما بعد عام 2022. وأشار على سبيل المثال لا الحصر إلى أنه على الرغم من أن المجلس لم يتخذ بعد قرارا صريحا بشأن إعداد إستراتيجية ثانية...
	69.  عرضت رئيس الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، بعد ذلك، التوصيتين المعنيتين في تقرير استعراض منتصف المدة (AFB/EFC.28/7)، وهما التوصيتان 5 و6، وحددت التوضيحات ذات الصلة الواردة في التقرير.
	70.  عقب عروضهما الإيضاحية، أجاب مدير السكرتارية ورئيسة الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم على أسئلة الأعضاء وتعليقاتهم.
	71.  أوضح مدير السكرتارية أن إجراءات إنشاء فريق العمل المقترح، مشيراً إلى أن الرئيس ونائبه ينسقان عادة مع مجموعات البلدان المدرجة في المرفق الأول ومجموعات البلدان غير المدرجة بالمرفق الأول فيما يتعلق بالمرشحين للتعيين من جانب المجلس. كما أوضح الأسباب ...
	72. تحدثت رئيسة الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف عن أهمية النظر في مكانة الصندوق وموقعه، في ضوء البيئة الخارجية المتغيرة، بالنسبة للصناديق المناخية الأخرى، والميزة النسبية التي يتيحها من حيث إستراتيجيته الاستشرافية. وأجابت أي...
	72. تحدثت رئيسة الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف عن أهمية النظر في مكانة الصندوق وموقعه، في ضوء البيئة الخارجية المتغيرة، بالنسبة للصناديق المناخية الأخرى، والميزة النسبية التي يتيحها من حيث إستراتيجيته الاستشرافية. وأجابت أي...
	72. تحدثت رئيسة الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف عن أهمية النظر في مكانة الصندوق وموقعه، في ضوء البيئة الخارجية المتغيرة، بالنسبة للصناديق المناخية الأخرى، والميزة النسبية التي يتيحها من حيث إستراتيجيته الاستشرافية. وأجابت أي...
	73.  بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة AFB/B.37.11 بشأن الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق لما بعد عام 2022، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ)  وضع إستراتيجية متوسطة الأجل لصندوق التكيف للفترة 2023-2027، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج استعراض منتصف المدة للإستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2018-2022 وتوصياته، على النحو الوارد في الوثيقة AFB/EFC.28/7، ومناقشات المجلس ذات الصلة؛
	تشكيل فريق عمل لتوجيه أنشطة السكرتارية بشأن الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق للسنوات 2023 - 2027 يتألف من 3 أعضاء من البلدان الأطراف المدرجة في المرفق الأول، و3 أعضاء من البلدان الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، على أن يتم اختيارهم في الفترة الفاص...
	الطلب من السكرتارية القيام بالأعمال التحضيرية التالية لوضع الإستراتيجية متوسطة الأجل 2023-2027، بتوجيه من فريق العمل المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه:
	(i) القيام، بتوجيه من فريق العمل، بإعداد وثيقة تتضمن عناصر وخيارات للإستراتيجية متوسطة الأجل 2023-2027، على أن ينظر فيها المجلس في اجتماعه الثامن والثلاثين، بهدف وضع المسودة النهائية للإستراتيجية لينظر فيها المجلس في اجتماعه التاسع والثلاثين؛
	(ii) الترتيب، إن أمكن، لعقد جلسة غير رسمية إضافية بالتزامن مع الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس للنظر في نتائج المشاورات وتوجيه إعداد مسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل 2023-2027؛
	(ii) الترتيب، إن أمكن، لعقد جلسة غير رسمية إضافية بالتزامن مع الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس للنظر في نتائج المشاورات وتوجيه إعداد مسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل 2023-2027؛
	(ii) الترتيب، إن أمكن، لعقد جلسة غير رسمية إضافية بالتزامن مع الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس للنظر في نتائج المشاورات وتوجيه إعداد مسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل 2023-2027؛
	(iii)  التماس الحصول على الآراء عند إعداد العناصر والخيارات المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) أعلاه وعند وضع الصيغة النهائية لمسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل 2023-2027 المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (2) أعلاه، من خلال عمليات التشاور المفتوح والشامل م...

	البند  9 من جدول الأعمال:  مسودة إستراتيجية تعبئة الموارد للفترة 2021-2024

	74. عرضت ممثلة السكرتارية مسودة إستراتيجية تعبئة الموارد للفترة 2021-2024 (AFB/B.37/14) ومسودة خطة عمل لتعبئة الموارد (AFB/B.37/14/Add.1 - سري). وأُعدت الإستراتيجية، وهي الثالثة للصندوق، استجابة لطلب المجلس في اجتماعه السادس والثلاثين. وقد أقرت الإستر...
	75. وعقب تقديم الوثيقة، واصل المجلس مناقشته في جلسة مغلقة.
	76. أحاط المجلس علما بالتقرير الذي قدمته السكرتارية والآراء التي أُعرب عنها خلال الجلسة المغلقة.
	البند  10 من جدول الأعمال:  أهداف ومؤشرات جوانب الابتكار في المشروعات

	77. عرضت ممثلة السكرتارية الوثيقة الخاصة بالأهداف والمؤشرات الإستراتيجية لجوانب الابتكار في المشروعات (AFB/B.37/6)، بما في ذلك المؤشرات المقترحة المحددة. وأشارت إلى أن أحد التحديات التي تواجه مشروعات الابتكار يتمثل في أنها تقتضي التكرار، بمعنى أن قياس...
	78. وردا على استفسار بشأن التداخل المحتمل في المؤشرات، اتفقت ممثلة السكرتارية على أن ذلك أمر ممكن، لكنها قالت إن هذه المؤشرات منفصلة بما يكفي لتبرير قياسها؛ وأنها قدمت معلومات مفيدة وأجابت عن أسئلة مختلفة. ووافقت أيضا على جدوى إدراج مؤشرات لقياس المخا...
	79. أشار الأعضاء إلى أنه على الرغم من التحديات التي ينطوي عليها المشروع، من الضروري تقييم نتائجه لأنها جوهرية أيضا في تقييم العملية، ويتعين قياس فعالية الابتكارات من حيث أثرها الفعلي. وينبغي أن تكون المؤشرات المتعلقة بالابتكار ملموسة، وإن كان يمكن الن...
	79. أشار الأعضاء إلى أنه على الرغم من التحديات التي ينطوي عليها المشروع، من الضروري تقييم نتائجه لأنها جوهرية أيضا في تقييم العملية، ويتعين قياس فعالية الابتكارات من حيث أثرها الفعلي. وينبغي أن تكون المؤشرات المتعلقة بالابتكار ملموسة، وإن كان يمكن الن...
	79. أشار الأعضاء إلى أنه على الرغم من التحديات التي ينطوي عليها المشروع، من الضروري تقييم نتائجه لأنها جوهرية أيضا في تقييم العملية، ويتعين قياس فعالية الابتكارات من حيث أثرها الفعلي. وينبغي أن تكون المؤشرات المتعلقة بالابتكار ملموسة، وإن كان يمكن الن...
	80. أثنى الأعضاء على السكرتارية لطلبها إسهامات الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، لكنهم قالوا إنه يجب وضع مؤشرات محددة لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف بموجب أهداف اتفاقية باريس. وتساءل أحد أعضاء المجلس ع...
	80. أثنى الأعضاء على السكرتارية لطلبها إسهامات الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، لكنهم قالوا إنه يجب وضع مؤشرات محددة لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف بموجب أهداف اتفاقية باريس. وتساءل أحد أعضاء المجلس ع...
	80. أثنى الأعضاء على السكرتارية لطلبها إسهامات الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف، لكنهم قالوا إنه يجب وضع مؤشرات محددة لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف بموجب أهداف اتفاقية باريس. وتساءل أحد أعضاء المجلس ع...
	81.  أحاط ممثل السكرتارية علما بتعليقات الأعضاء وقال إن الخطوة التالية ستكون مناقشة فنية للمؤشرات في لجنة استعراض المشروعات والبرامج، مما سيتيح للسكرتارية مزيدا من الوقت للعمل على المؤشرات ومواءمتها مع إطار النتائج الإستراتيجية. وفي الوقت نفسه، سيكون ...
	82. بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة AFB/B.37/6 بشأن الأهداف والمؤشرات المحددة لجوانب الابتكار في المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) الإحاطة بالمعلومات الواردة في الوثيقة AFB/B.37/6؛
	الطلب من السكرتارية تجربة استخدام المؤشرات الواردة في الوثيقة AFB/B.37/6؛
	الطلب من السكرتارية رفع تقرير عن حالة التقدم المحرز في استخدام المؤشرات، بما في ذلك أي توصيات، إلى لجنة استعراض المشروعات والبرامج في اجتماعها التاسع والعشرين؛
	تشجيع السكرتارية، في أثناء تجربة استخدام المؤشرات، على مواصلة التشاور مع الفريق المرجعي التقني المعني بالتقييم التابع لصندوق التكيف حسب الحاجة؛
	الطلب من السكرتارية تقديم معلومات محدثة عن هذه المسألة إلى المجلس في اجتماعه التاسع والثلاثين في ضوء أي تطورات ذات صلة للصندوق، بما في ذلك التطورات التالية من الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) أعلاه.
	البند  11 من جدول الأعمال:  تعديل سياسات وإرشادات العمليات

	83. عرض ممثل السكرتارية التعديلات المقترحة على سياسات وإرشادات العمليات (AFB/B.37/5)، والتي كان القصد منها أن تعكس القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه السادس والثلاثين للتمكين من اعتماد ما يصل إلى اثنتين من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية للبلد الواحد فيم...
	84.  بعد النظر في الوثيقة AFB/B.37/5 ومرفقها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على سياسات وإرشادات العمليات المعدلة لصندوق التكيف على النحو الوارد في مرفق الوثيقة AFB/B.37/5.
	البند  12 من جدول الأعمال:  المسائل المتبقية من الاجتماعات السابقة

	85.  في معرض تقديمه لهذا البند، أشار ممثل السكرتارية إلى أن المجلس قد طلب في اجتماعه السادس والثلاثين من السكرتارية مواصلة المناقشات مع الصندوق الأخضر للمناخ وتقديم تقرير إليه في الاجتماع الحالي. ووجه الانتباه إلى الوثيقة AFB/B.37/7 التي تتضمن معلومات...
	86. رحب الأعضاء بالجهود المبذولة لضمان تحقيق الاتساق مع الصندوق الأخضر للمناخ والصناديق الأخرى، بما في ذلك مواءمة وتبسيط العمليات والنماذج فيما بين الصناديق مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والتعاقدية. وعلى هذا النحو، فإن مواءمة عملية الاعتماد ت...
	86. رحب الأعضاء بالجهود المبذولة لضمان تحقيق الاتساق مع الصندوق الأخضر للمناخ والصناديق الأخرى، بما في ذلك مواءمة وتبسيط العمليات والنماذج فيما بين الصناديق مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والتعاقدية. وعلى هذا النحو، فإن مواءمة عملية الاعتماد ت...
	86. رحب الأعضاء بالجهود المبذولة لضمان تحقيق الاتساق مع الصندوق الأخضر للمناخ والصناديق الأخرى، بما في ذلك مواءمة وتبسيط العمليات والنماذج فيما بين الصناديق مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والتعاقدية. وعلى هذا النحو، فإن مواءمة عملية الاعتماد ت...
	87. قدم الأعضاء أيضا اقتراحات، وقال أحدهم إن الصناديق ينبغي أن تركز أيضا على تعزيز القدرات الوطنية لتمكين أصحاب المصلحة في البلدان من تولي زمام المبادرة في تنسيق الصناديق. وطلب آخر أن تركز المناقشات مع الصندوق الأخضر للمناخ أيضا على ثلاث مسائل محددة ب...
	88.  رحبت ممثلة السكرتارية بهذه المقترحات، وقالت إن صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ جزء من التحالف من أجل تطوير الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الذي يعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر؛ وأن ثمة مجالاً واضحاً لمواصلة التعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ حيث...
	88.  رحبت ممثلة السكرتارية بهذه المقترحات، وقالت إن صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ جزء من التحالف من أجل تطوير الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الذي يعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر؛ وأن ثمة مجالاً واضحاً لمواصلة التعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ حيث...
	88.  رحبت ممثلة السكرتارية بهذه المقترحات، وقالت إن صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ جزء من التحالف من أجل تطوير الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الذي يعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر؛ وأن ثمة مجالاً واضحاً لمواصلة التعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ حيث...
	89.  أجاب ممثل السكرتارية كذلك عن أسئلة الأعضاء. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال تمويل الأنشطة المناخية بخلاف الصندوق الأخضر للمناخ، قال إن السكرتارية تعمل مع الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة الم...
	89.  أجاب ممثل السكرتارية كذلك عن أسئلة الأعضاء. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال تمويل الأنشطة المناخية بخلاف الصندوق الأخضر للمناخ، قال إن السكرتارية تعمل مع الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة الم...
	89.  أجاب ممثل السكرتارية كذلك عن أسئلة الأعضاء. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال تمويل الأنشطة المناخية بخلاف الصندوق الأخضر للمناخ، قال إن السكرتارية تعمل مع الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق البيئة العالمية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة الم...
	90. بعد النظر في الجهود الجارية بشأن تعزيز أوجه التكامل بين صندوق التكيُّف والصندوق الأخضر للمناخ كما ورد في الوثيقة AFB/B.37/7 والمرفق الأول بها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ)  الإحاطة علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة AFB/B.37/7 الذي يتيح معلومات محدثة عن التعاون الأخير بين صندوق التكيُّف والصندوق الأخضر للمناخ؛
	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 وردت في الوثيقة...
	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 الستة لخارطة الطريق لعام 2019 (المرفق الأول للوثيقة AFB/B.37/7)؛
	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 الستة لخارطة الطريق لعام 2019 (المرفق الأول للوثيقة AFB/B.37/7)؛
	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 الستة لخارطة الطريق لعام 2019 (المرفق الأول للوثيقة AFB/B.37/7)؛
	الطلب من الرئيس والسكرتارية موافاة المجلس بما يلي:
	(i)  تقرير عن التقدم الذي تحقق في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه في اجتماعه الثامن والثلاثين؛
	(ii)  تحديث بشأن المسائل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه بمجرد أن ينظر فيهما مجلس الصندوق الأخضر للمناخ.


	91. قدم ممثل السكرتارية تقريرا عن الخيارات المتاحة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في أعمال المجلس (AFB/B.37/8)، والذي حدد نتائج دراسة عن الحاجة إلى هذه السياسة، والتي اُستخلصت من استعراض للممارسات والسياسات في صناديق المناخ الأخرى ونتائج مسح استقصائي أج...
	92. وفي وقت لاحق، وردا على أسئلة الأعضاء وتعليقاتهم، قالت ممثلة السكرتارية إن هناك ثلاثة إجراءات اقترحتها السكرتارية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني يمكن تنفيذها فورا دون تعديل السياسات القائمة ولن تؤثر تأثيرا كبيرا على ميزانية المجلس والسكرتارية، شريطة ...
	92. وفي وقت لاحق، وردا على أسئلة الأعضاء وتعليقاتهم، قالت ممثلة السكرتارية إن هناك ثلاثة إجراءات اقترحتها السكرتارية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني يمكن تنفيذها فورا دون تعديل السياسات القائمة ولن تؤثر تأثيرا كبيرا على ميزانية المجلس والسكرتارية، شريطة ...
	92. وفي وقت لاحق، وردا على أسئلة الأعضاء وتعليقاتهم، قالت ممثلة السكرتارية إن هناك ثلاثة إجراءات اقترحتها السكرتارية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني يمكن تنفيذها فورا دون تعديل السياسات القائمة ولن تؤثر تأثيرا كبيرا على ميزانية المجلس والسكرتارية، شريطة ...
	93.  بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة AFB/B.37/8، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ) الطلب من السكرتارية - تعزيزا لتعاون صندوق التكيف مع المجتمع المدني -القيام بما يلي:
	(i) مواصلة العمل مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لمساهمتهم النشطة في عملية استعراض السياسات والإجراءات الحالية والناشئة لصندوق التكيف؛
	(ii) إنشاء قسم مخصص على موقع الصندوق على شبكة الإنترنت يتعلق بتعاونه مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، وتحديثه مع تطور المناقشات بشأن مشاركة أصحاب المصلحة؛
	(iii) دعوة أعضاء المجتمع المدني إلى حلقات عمل التأهب والحلقات الدراسية عبر الإنترنت التي ينظمها الصندوق والنظر في تنظيم جلسة مخصصة لمشاركة المجتمع المدني، حسب الاقتضاء وفي حدود الميزانية؛

	الطلب من السكرتارية إعداد مسودة مخطط لسياسة أو إرشادات بشأن مشاركة المجتمع المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المسح الاستقصائي والدراسة الخاصة بالحاجة إلى هذه السياسة، على النحو الوارد في الوثيقة AFB/B.37/8 وكذلك مناقشات المجلس في اجتماعه السابع وا...

	94. قدمت ممثلة السكرتارية تقريرا عن الخيارات المتاحة لتناول مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني (AFB/B.37/9)، مشيرة إلى أن التفويض بإعداد الوثيقة قد نشأ لأن لجنة استعراض المشروعات والبرامج قد اضطرت إلى تناول مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعها ا...
	95.  وردا على سؤال عما إذا كانت المادة 14 من النظام الداخلي، فيما يتعلق بإنهاء العضوية، قد طبقت على الإطلاق، قال مدير السكرتارية إنها لم تطبق.
	96. أحاط المجلس علما بالمعلومات المُقدمة.
	البند  13 من جدول الأعمال:  إدارة المعارف والاتصالات والتوعية

	97.  قدم ممثلو السكرتارية معلومات محدثة عن العمل المنجز خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في مجالات إدارة المعارف والاتصالات والتواصل، كما هو مبين بمزيد من التفصيل في التقرير الخاص بأنشطة السكرتارية (AFB/B.37/3).
	98.  فيما يتعلق بإدارة المعارف، قالت ممثلة السكرتارية إنه تم تلقي واستعراض مقترح منحة تعلم واحدة خلال الفترة، وبعد ذلك تم إعداد دورة تدريبية للتعلم الإلكتروني تتضمن معلومات عن المعارف على مستوى الصندوق وإرشادات بشأن كيفية إعداد مقترحات منح التعلم، بما...
	99. فيما يتعلق بالاتصالات والتواصل، قدمت ممثلة السكرتارية عرضا عاما لأهداف جهود الصندوق في هذا المجال، والمواد التي أُنتجت خلال هذه الفترة، والإحصاءات التي تظهر زيادة الوعي بعمل الصندوق وتعزز مشاركته ومنصاته، على النحو المبين في الوثيقة. وشمل ذلك البي...
	99. فيما يتعلق بالاتصالات والتواصل، قدمت ممثلة السكرتارية عرضا عاما لأهداف جهود الصندوق في هذا المجال، والمواد التي أُنتجت خلال هذه الفترة، والإحصاءات التي تظهر زيادة الوعي بعمل الصندوق وتعزز مشاركته ومنصاته، على النحو المبين في الوثيقة. وشمل ذلك البي...
	99. فيما يتعلق بالاتصالات والتواصل، قدمت ممثلة السكرتارية عرضا عاما لأهداف جهود الصندوق في هذا المجال، والمواد التي أُنتجت خلال هذه الفترة، والإحصاءات التي تظهر زيادة الوعي بعمل الصندوق وتعزز مشاركته ومنصاته، على النحو المبين في الوثيقة. وشمل ذلك البي...
	100. أحاط المجلس علما بالمعلومات المُقدمة.
	البند  14 من جدول الأعمال:  الحوار مع منظمات المجتمع المدني

	101. ضم الحوار مع منظمات المجتمع المدني ثلاثة عروض إيضاحية وفترة قصيرة للأسئلة والتعليقات. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	101. ضم الحوار مع منظمات المجتمع المدني ثلاثة عروض إيضاحية وفترة قصيرة للأسئلة والتعليقات. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	101. ضم الحوار مع منظمات المجتمع المدني ثلاثة عروض إيضاحية وفترة قصيرة للأسئلة والتعليقات. يتضمن المرفق الرابع بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	102. أخذ المجلس علماً بالعروض الإيضاحية للمجتمع المدني وتوصياته.
	البند  15 من جدول الأعمال:   انتخاب المسؤولين لفترة الولاية القادمة

	103. قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ) انتخاب:
	(i)  السيد ماتياس برومان (السويد، الأطراف المدرجة في المرفق الأول)، رئيساً للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية؛
	(ii) السيدة/ سوزانا كاسترو-أكونيا بايشاولي (إسبانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى) نائبة لرئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج؛

	مواصلة انتخاب رئيس المجلس ونائبه، ونائب رئيس لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، ورئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج، ورئيس هيئة الاعتماد ونائبه خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين.

	104. عقب انتخاب أعضاء المكتب، تساءل أحد الأعضاء عن قدرة رئيس المجلس على مواصلة شغل منصبه نظرا لانتخابه للتو رئيسا للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية. وأوضح مدير السكرتارية أنه بموجب النظام الداخلي، الذي يسري أيضا على رؤساء اللجان ونواب الرئيس، فإن مدة و...
	104. عقب انتخاب أعضاء المكتب، تساءل أحد الأعضاء عن قدرة رئيس المجلس على مواصلة شغل منصبه نظرا لانتخابه للتو رئيسا للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية. وأوضح مدير السكرتارية أنه بموجب النظام الداخلي، الذي يسري أيضا على رؤساء اللجان ونواب الرئيس، فإن مدة و...
	104. عقب انتخاب أعضاء المكتب، تساءل أحد الأعضاء عن قدرة رئيس المجلس على مواصلة شغل منصبه نظرا لانتخابه للتو رئيسا للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية. وأوضح مدير السكرتارية أنه بموجب النظام الداخلي، الذي يسري أيضا على رؤساء اللجان ونواب الرئيس، فإن مدة و...
	البند  16 من جدول الأعمال:  مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2022 فصاعدا

	105.  أشار مدير السكرتارية إلى أن المجلس قرر في اجتماعه السادس والثلاثين عقد اجتماعه الثامن والثلاثين في بون بألمانيا في الفترة من 14 إلى 18 مارس/آذار 2022 واجتماعه التاسع والثلاثين في بون بألمانيا في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
	106. أحاط المجلس علما بهذه المعلومات.
	البند  17 من جدول الأعمال:  تنفيذ مدونة قواعد السلوك

	107. لفت الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك وسياسة عدم التهاون المطلق مع الاحتيال والفساد اللتين نشرهما الصندوق على موقعه الإلكتروني، وتساءل عما إذا كان لدى أي من الأعضاء أي مسألة يود إثارتها. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	البند  18 من جدول الأعمال:  مسائل أخرى

	108. عرض ممثل السكرتارية مشروعي قرارين للمشروعات التي ستنفذها إحدى هيئات إدارة التنفيذ الوطنية التي أعيد اعتمادها مؤخرا.
	108. عرض ممثل السكرتارية مشروعي قرارين للمشروعات التي ستنفذها إحدى هيئات إدارة التنفيذ الوطنية التي أعيد اعتمادها مؤخرا.
	108. عرض ممثل السكرتارية مشروعي قرارين للمشروعات التي ستنفذها إحدى هيئات إدارة التنفيذ الوطنية التي أعيد اعتمادها مؤخرا.
	109.  بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ)  الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد شراكة كميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  الموافقة على تمويل بقيمة 963,456 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب شراكة كميتران؛
	ج)  تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع شراكة كميتران بوصفها هيئة إدارة تنفيذ المشروع الوطنية.

	110. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ)  الموافقة على مقترح المشروع كامل الإعداد كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد شراكة كميتران في إندونيسيا على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب)  الموافقة على تمويل بقيمة 824,835 دولارا لتنفيذ المشروع حسب طلب شراكة كميتران؛
	ج)  تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاق مع شراكة كميتران بوصفها هيئة إدارة تنفيذ المشروع الوطنية. وقبل صرف أول دفعة، ينبغي أن تقدم شراكة كيميتران إطارا منقحا للنتائج للمشروع يتضمن المؤشر الأساسي لقياس الأثر "عدد المستفيدين" الذي يشمل تقديرات للمستفيد...
	البند  19 من جدول الأعمال:  اعتماد التقرير

	111. اعتمد المجلس هذا التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه السابع والثلاثين.
	البند  20 من جدول الأعمال:  اختتام الاجتماع

	112. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة 5.20 مساءً، بتوقيت وسط أوروبا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
	المرفق الأول
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	لمجلس إدارة صندوق التكيُّف
	المرفق الرابع
	1. دعا نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف السيد البراء توفيق (المملكة العربية السعودية ــ منطقة آسيا والمحيط الهادئ) المجلس للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	2. تحدثت السيدة إيلين لوريمر، من منظمة Indigo Development and Change، عن تطور شبكة المجتمع المدني التابعة لصندوق التكيف ومقترحاتها لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني. وقد توسعت الشبكة لتضم أكثر من 250 شريكا منظمين من خلال سبعة مراكز إقليمية، معظمها ف...
	3. يمثل تقييم احتياجات المجتمع المدني في مجال بناء القدرات جزءاً من عملية تجديد الشبكة. وكان هناك قدر كبير من الاهتمام من منظمات المجتمع المدني بشأن كيفية الحصول على الموارد من الصندوق، وإعداد مقترحات تمويل الأنشطة المناخية، والمشاركة في عملية اتخاذ ا...
	4. تحدثت السيدة لورا شيفر، من جيرمان ووتش، عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ، بما في ذلك الخسائر والأضرار غير الاقتصادية، وأشارت إلى وجود فجوة تمويلية للبلدان المعرضة للمعاناة والمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا. وأكدت على أن قيمة الخسائر المالية...
	5.  وبوجه عام، فإن آليات التمويل الحالية لصناديق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ليست مناسبة لتمويل جميع أنشطة تناول الخسائر والأضرار. وتنبع أفضل تغطية من إقامة أو توسيع نطاق أو تأسيس برامج للتأمين ضد المخاطر المناخية. وتوجد فجوة كبير...
	6.  بالنسبة لصندوق التكيف، يبدو أن برامج التأمين ستفي بمعاييره الخاصة بمشروعات التكيف لتمويل تدابير إعادة التأهيل والاستجابة إذا قامت ببناء القدرة على الصمود. وتندرج التدابير التي تساند إعادة الإسكان وإعادة التوطين المخططة أو بناء سبل كسب العيش البديل...
	7. وصف السيد إيمانويل سيك، من إندا إنرجي، كيف تطبق تدابير الأنشطة المتعلقة بمعالجة الخسائر غير الاقتصادية في السنغال، وهي بلد يعيش 60% من سكانه في مناطقه الساحلية ويأتي 68% من ناتجه المحلي الإجمالي من تلك المنطقة. وتقع السنغال في المنطقة المناخية الحي...
	8. وقد تحقق بعض التقدم، لاسيما فيما يتعلق باثنين من مشروعات صندوق التكيف، ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهد للتوسع فيهما. وأوضح آثار المناطق الإيكولوجية المجتمعية التي أنشئت في السنغال، والتي وفرت أيضا منافع اقتصادية للمجتمعات المحلية المعنية. ويتعين الق...
	9. وردا على بعض الاستفسارات، قالت السيدة لوريمر إن تحقيق التنوع يمثل تحديا؛ وقد أُنشئت المراكز الإقليمية لضمان التنوع الإقليمي، وعلى الرغم من أن الشبكة لا تزال تتحيز لبلدان الجنوب فإنها تتطلع أيضا الى بلدان الشمال. وكانت للشبكة أيضا روابط قوية مع منظم...
	9. وردا على بعض الاستفسارات، قالت السيدة لوريمر إن تحقيق التنوع يمثل تحديا؛ وقد أُنشئت المراكز الإقليمية لضمان التنوع الإقليمي، وعلى الرغم من أن الشبكة لا تزال تتحيز لبلدان الجنوب فإنها تتطلع أيضا الى بلدان الشمال. وكانت للشبكة أيضا روابط قوية مع منظم...
	9. وردا على بعض الاستفسارات، قالت السيدة لوريمر إن تحقيق التنوع يمثل تحديا؛ وقد أُنشئت المراكز الإقليمية لضمان التنوع الإقليمي، وعلى الرغم من أن الشبكة لا تزال تتحيز لبلدان الجنوب فإنها تتطلع أيضا الى بلدان الشمال. وكانت للشبكة أيضا روابط قوية مع منظم...
	10. أشارت السيدة شافر إلى عدم وجود آلية تمويل ضمن آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغيّر المناخ. وعلى الرغم من اقتراح إنشاء آلية واحدة، فإن ذلك قد يستغرق وقتا واقترحت أن تأتي الأموال من الصناديق القائمة. وقد أظهرت دراسة 1...
	11. أوضح السيد سيك المنافع الاجتماعية للمشروع الأول في السنغال الذي يمكن اعتباره مشروعا تجريبيا لإدارة تحلية المياه الساحلية، وما يمكن أن يفعله للسكان المحليين من حيث تناول مسألة الخسائر والأضرار إذا تم توسيع نطاقه من خلال صندوق الابتكار.
	12. شكر نائب الرئيس ممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية.

