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 2022مایو/أیار  27

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف 
 االجتماع الثامن والثالثون

 2022أبریل/نیسان  8 – 7ألمانیا (اجتماع ھجین ــ مباشر وعبر شبكة اإلنترنت) -بون 
 

 تقریر االجتماع الثامن والثالثین
 لمجلس إدارة صندوق التكیُّف 

 مقدمة  

انعقد االجتماع الثامن والثالثون لمجلس إدارة صندوق التكیُّف (المجلس) بصورة ھجینة (بشكل مباشر وعبر شبكة اإلنترنت) في   .1
یومي   بین  الفترة  في  ألمانیا،  بون،  نیسان    8و    7مدینة  استعراض  2022أبریل/  للجنة  والعشرین  التاسع  االجتماعین  أعقاب  في  مباشرة   ،

 لجنة األخالقیات والشؤون المالیة. و  المشروعات والبرامج

وبُثت فعالیات ھذا االجتماع مباشرةً عبر موقع صندوق التكیف (الصندوق) على شبكة اإلنترنت. وقدمت سكرتاریة اتفاقیة األمم   .2
فاقیة األمم المتحدة  المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و/أو من التصحر، وخاصة في أفریقیا، وسكرتاریة ات 

 اإلطاریة بشأن تغیر المناخ دعما لوجستیا وإداریا الجتماعات المجلس ولجانھ. 

یضم المرفق األول قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین الذین شاركوا في االجتماع، ویمكن االطالع على قائمة بأسماء   .3
 . AFB/B.38/Inf.3المراقبین المعتمدین الذین حضروا االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في الوثیقة 

 افتتاح االجتماع في جدول األعمال:  1بند 

ماتیاس برومان ( السوید، مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) االجتماع في    رئیُس المجلس المنتھیة والیتھ السید/  افتتح .4
 . 2022أبریل/نیسان  7مساًء بتوقیت وسط أوروبا من یوم  1.20الساعة 

 عضویة مجلس اإلدارة وانتخاب كبار المسؤولین في جدول األعمال:  2بند 

 جلس عضویة الم  . أ

قام مدیر السكرتاریة بعرض ھذا البند الفرعي، وأفاد بأن دائرة مجموعة بلدان آسیا والمحیط الھادئ أبلغت السكرتاریة مؤخرا باستقالة   .5
العربیة  السید أحمد وحید (ملدیف، مجموعة آسیا والمحیط الھادئ) كعضو، وترشیحھ الحقا كعضو مناوب، واستقالة السید البراء توفیق (المملكة  

 وترشیحھ عضوا.    مناوب السعودیة، مجموعة آسیا والمحیط الھادئ) كعضو

 ودعا الرئیس المجلس إلى النظر في تعیین العضو والعضو المناوب، وفق النظام الداخلي، ولم یتم طرح أي موضوعات أخرى.  .6

 مجلس إدارة صندوق التكّیف تعیین:  قرر و .7
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لسعودیة، مجموعة آسیا والمحیط الھادئ) عضوا یحل محل السید أحمد وحید (ملدیف، مجموعة  السید البراء توفیق (المملكة العربیة ا . أ
 آسیا والمحیط الھادئ)؛ 

السید أحمد وحید (ملدیف، مجموعة آسیا والمحیط الھادئ) عضوا مناوبا یحل محل السید البراء توفیق (المملكة العربیة السعودیة،   . ب
   مجموعة آسیا والمحیط الھادئ). 

 ) B.38/1ر رقم (القرا 

 المجلس وعضوا مناوبا في المجلس على التوالي في المجلس.   ھنأ الرئیس السید توفیق والسید وحید على تعیینھما عضوا .8

 انتخاب كبار المسؤولین 

في معرض تقدیمھ لھذا البند الفرعي، أشار الرئیس المنتھیة والیتھ إلى أن المجلس انتخبھ في اجتماعھ السابع والثالثین رئیسا للجنة   .9
كاسترو سوزانا  والسیدة  المالیة  والشؤون  لجنة  - األخالقیات  لرئیس  نائبة  أخرى)  وبلدان  الغربیة  أوروبا  مجموعة  (إسبانیا،  بایشاولي  أكونیا 

ض المشروعات والبرامج. وعلى الرغم من دعوة المجلس النتخاب رئیس ونائب رئیس ونائب رئیس لجنة األخالقیات والشؤون المالیة  استعرا
ورئیس لجنة استعراض المشروعات والبرامج ورئیس ونائب رئیس ھیئة االعتماد خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، فإن ھذه المناصب لم  

 یتم شغلھا بعد.  

 مجلس إدارة صندوق التكّیف انتخاب:   قرر و .10

 توفیق (المملكة العربیة السعودیة، مجموعة آسیا والمحیط الھادئ) رئیسا للمجلس؛  السید/ البراء  . أ

 السید أنطونیو نافارا (إیطالیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) نائبا لرئیس المجلس؛  . ب

 وبربودا، مجموعة الدول الجزریة الصغیرة النامیة) نائبا لرئیس لجنة األخالقیات والشؤون المالیة؛ السید میخاي روبرتسون (أنتیغوا   . ج

 السیدة/ فاتو ندي غاي بیتر تارفا (غامبیا، أفریقیا) رئیسة لجنة استعراض المشروعات والبرامج؛ . د

 رئیسا لھیئة االعتماد؛ ) 1السید/ كیفین أدمز (الوالیات المتحدة األمریكیة، األطراف المدرجة في المرفق  . ه

 نائبة لرئیس ھیئة االعتماد.  السیدة/ بیشنس دامتي (غانا، أفریقیا) . و

(Decision B.38/2)  القرار رقم 

 نقل مھام رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس  في جدول األعمال:  3بند 

 قام الرئیس المنتھیة والیتھ بتسلیم رئاسة المجلس إلى الرئیس ونائب الرئیس الجدیدین.  .11

 المسائل التنظیمیة ألعمال: في جدول ا  4بند 

 اعتماد جدول األعمال  . أ

باعتباره جدول أعمال االجتماع الثامن والثالثین ،  AFB/B.38/1/Rev.1اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت المدرج في الوثیقة   .12
 ).  2(انظر المرفق 

من جدول األعمال   18البند رقم  لفة في إطار بإقرار جدول األعمال، وافق المجلس على دراسة إمكانیة عقد اجتماعاتھ في بلدان مخت  .13
 "مسائل أخرى".  
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 تنظیم العمل

واعتمد تنظیم العمل حسبما  ،  )AFB/B.38/2(  نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت المدرج في جدول األعمال المؤقت المشروح  .14
 اقترح الرئیس. 

رحب الرئیس باألعضاء المنتخبین المعینین حدیثا التالیة أسماؤھم، وھنأھم، وأشار إلى أنھ سیطلب منھم التوقیع على وثیقة حلف   .15
 الیمین الرسمیة، حسبما ینص النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكیف:  

 السید واشنطن زاكاتا (زمبابوي، أفریقیا) عضوا  -
 ریقیا) عضوا مناوبا السید علي محمد (الصومال، أف  -
 السیدة سوھي غواغ (جمھوریة كوریا، آسیا والمحیط الھادئ) عضوا  -
 السیدة جوانا میلویتز فیل دیالش (بولندا، أوروبا الشرقیة) عضوا  -
 السیدة مایا تسخوفادزه (جورجیا، أوروبا الشرقیة) عضوا مناوبا  -
 الكاریبي) عضوا السید ونسسالو كاریرا دورال (كوبا، أمریكا الالتینیة والبحر  -
 السید أنطونیو نافارا (إیطالیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) عضوا  -
 ) عضوا مناوبا1السید كیفن أدمز (الوالیات المتحدة األمریكیة، األطراف المدرجة في المرفق  -
 ) عضوا مناوبا1السید أحمدو سیبوي تور (غینیا، البلدان األطراف غیر المدرجة في المرفق  -
 لسید میخاي روبرتسون (أنتیغوا وبربودا، الدول الجزریة الصغیرة النامیة) عضوا ا -
 السیدة أنجیلیك بوبونیو (سیشیل، الدول الجزریة الصغیرة النامیة) عضوا مناوبا -

 أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون التالیة أسماؤھم عن وجود تضارب في المصالح لدیھم:  .16

 فریقیا)السیدة/ بیشنس دامتي (غانا، أ -
 السید واشنطن زاكاتا (زمبابوي، أفریقیا) -
 السیدة/ فاتو ندي غاي (غامبیا، أفریقیا) -
 زاكاریان (أرمینیا، أوروبا الشرقیة)؛ -السید أرام تیر -
 السید میخاي روبرتسون (أنتیغوا وبربودا، الدول الجزریة الصغیرة النامیة)  -

 المجلس المنتھیة والیتھتقریر عن أنشطة رئیس  في جدول األعمال:  5بند 

قدم الرئیس المنتھیة والیتھ تقریراً موجزاً عن األنشطة التي قام بھا نیابة عن مجلس اإلدارة خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین  .17
 ). AFB/B.38/Inf.5السابع والثالثین والثامن والثالثین (

علما  .18 المجلس  و  أحاط  المنتھیة  الرئیس  بأنشطة  الخاص  رقم  بالتقریر  المعلومات  وثیقة  في  المبین  النحو  على  الیتھ 
)AFB/B.38/Inf.5 .( 

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة  في جدول األعمال:  6بند 

السكرتاریة ( .19 بأنشطة  الخاص  التقریر  السكرتاریة  بمؤتمر  ،  )AFB/B.38/3عرض مدیر  المرتبطة  مسلطا الضوء على األنشطة 
 ، واستعراض عدد كبیر من مقترحات المشروعات.  2027-2023ستراتیجیة متوسطة األجل للسنوات  غالسكو المعني بتغیر المناخ، وإطالق اإل 

ورحب األعضاء بالتقریر ورحبوا بإنجازات السكرتاریة خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین، ال سیما فیما یتعلق بمؤتمر غالسكو.   .20
الموارد المتاحة، وأشار إلى    إلى التقدم الكبیر الذي تحقق منذ السنوات األولى للصندوق من حیث تطور مفھوم التكیف ونمو ونوه أحد األعضاء  

قد حان الستعراض الھیكل التنظیمي للسكرتاریة والتأكد من أن لدیھا الموارد الالزمة ألداء المھام المطلوبة لضمان استمراریة السمعة    أن الوقت
   اإلیجابیة للصندوق. 

أن لجنة األخالقیات  حیث القیمة المطلقة والنسبیة، وأشارت إلى  وردا على ذلك، أقر مدیر السكرتاریة بأن السكرتاریة صغیرة نسبیا من   .21
اقتراح السكرتاریة بإضافة خمس وظائف جدیدة بنظام التفرغ (الدوام الكامل)، مما یمثل  والشؤون المالیة أیدت في اجتماعھا التاسع والعشرین  

ار أیضا إلى أنھ باإلضافة إلى موظفیھا المتفرغین، استخدمت  % في عدد الموظفین المتفرغین (بدوام كامل). وأش30زیادة بنسبة تزید على  
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ایة، السكرتاریة استشاریین لفترة قصیرة مكلفین بمھام محددة. ومع أن السكرتاریة تتطلع إلى زیادة عدد الموظفین، فإنھ یجب إدارة نموھا بعن 
 الدولي تتطلب بعض الوقت لضم موظفین جدد.  مع ضم األشخاص المناسبین إلى فریق العمل. كما أن العملیات اإلداریة للبنك

حوارات الخبراء الفنیین في إطار برنامج واستجابة للتعلیقات األخرى، وافق مدیر السكرتاریة على أھمیة مشاركة السكرتاریة في   .22
ن الصعب على السكرتاریة  األنشطة المناخیة، لكنھ أوضح أنھ كان م  العمل المخصص بشأن الھدف الجماعي الجدید المحدد كمیا بشأن تمویل

نظرا لضرورة اإلعداد لالجتماع الحالي للمجلس. وتعتزم السكرتاریة المشاركة    في ھذا الشأن عقد في أواخر مارس/آذار،  حضور أول حوار 
شاركت بانتظام في    في الحوارات المستقبلیة، وكذلك في اجتماعات الھیئات الفرعیة في مؤتمر بون المعني بتغیر المناخ في یونیو/حزیران. كما 

وطنیة    اجتماعات مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ. وانتقاال إلى سؤال یتعلق بتوافر أنشطة التأھب للبلدان التي لم تكن لدیھا بعد ھیئة 
تدریبیة تھدف،  إلدارة تنفیذ المشروعات، أكد مدیر السكرتاریة أن لدى السكرتاریة أنشطة توعیة مناسبة، بما في ذلك حلقات عمل ودورات  

 ضمن أمور أخرى، إلى تعزیز وتعمیق فھم عملیة االعتماد لدى صندوق التكیف.  

 ). AFB/B.38/ 3بالتقریر الخاص بأنشطة السكرتاریة على النحو المبین في وثیقة رقم (  أحاط مجلس صندوق التكیف علماو .23

 تقریر ھیئة االعتماد  في جدول األعمال:  7بند 

بلدا    134وأبرزت أن  ).  AFB/B.38/4/ Rev.1تقریرا بشأن االجتماع السابع والثالثین لھیئة االعتماد (قدمت ممثلة السكرتاریة   .24
بلدا قد عینت سلطات محددة، وھو شرط مسبق ضروري لكي تتقدم بطلب اعتماد    151من البلدان األطراف في بروتوكول كیوتو البالغ عددھا  

ن المؤھلة بالفعل عملیة االعتماد، وبالتالي كانت لدیھا ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة. كما اعتمد الصندوق  بلدا من تلك البلدا  34من الصندوق. وقد أكمل  
  33ھیئة إدارة تنفیذ معتمدة. وتمت بالفعل إعادة اعتماد    56ھیئة إدارة تنفیذ متعددة األطراف، وبلغ اإلجمالي    14ھیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة و  8

 ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة.   17ي ذلك من الھیئات المعتمدة، بما ف

  وخالل المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد األعضاء، إلى العدد الصغیر نسبیا من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة، كما أشار إلى أن البلدان  .25
ددة األطراف. وأعرب عن شواغلھ نظرا  التي لیس لھا ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة ستكون ملزمة باالعتماد على ھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة ومتع

لن یكون لدیھا مثل ھذه الھیئات، التي تعطي بطبیعة الحال أفضلیة ألوضاع السالم النسبي، وشجع  ألن البلدان الھشة والمتأثرة بالصراعات  
الوطنیة. وردد عدة أعضاء آخرین التنفیذ  إدارة  الموجھة العتماد ھیئات  تعلیقاتھ. وتضمنت االقتراحات    السكرتاریة على مواصلة مساندتھا 

ر  الخاصة بسبل مساندة االعتماد المزید من االتساق مع عملیة اعتماد صندوق المناخ األخضر وتطبیق االعتماد المستند إلى المشروعات. وأشا
االعتماد من جانب البلدان التي وصلت بالفعل  قرار رفع سقف التمویل المحدد للبلد المعني قد أتاح حافزا لالعتماد، وإعادة  أحد األعضاء إلى أن  

 إلى حدھا األقصى للتمویل في إطار السقف القدیم الخاص بھا. 

وردا على ھذه التعلیقات، شددت ممثلة السكرتاریة على أن مساندة الوصول المباشر إلى موارد الصندوق من خالل إنشاء ھیئات   .26
القیام بعمل كبیر من خالل برنامج التأھب لمساندة البلدان في تعیین سلطاتھا المعنیة، وھو ما    إدارة تنفیذ تمثل نشاطا أساسیا للصندوق. وقد تم 

بلد لم تكن لدیھا حتى اآلن ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة أصبحت في وضع یمكنھا من متابعة اعتمادھا من جانب الصندوق. وحافظت    100ضمن أن  
یكون لدى البلدان فھم جید لمختلف السبل للحصول على موارد الصندوق. وأقامت أیضا السكرتاریة على مواصلة جھود التواصل لضمان أن  

روابط عملیة مع الصندوق األخضر للمناخ تسمح بإعادة االعتماد السریع من جانب الصندوق، وتجري حالیا مناقشة مع سكرتاریة الصندوق  
انیة إعادة االعتماد بوتیرة سریعة من جانب الصندوق األخضر للمناخ. ولم  األخضر للمناخ لتزوید الھیئات المعتمدة لدى صندوق التكیف بإمك

   ینظر المجلس إلى اآلن في االعتماد المستند إلى المشروعات. 

وانتقاال إلى سؤال بشأن تأخیرات إعادة االعتماد وإمكانیة تأثیرھا على قائمة الجھات الجاھزة لالعتماد، وصفت ممثلة السكرتاریة   .27
دة االعتماد بأنھا فعالة للغایة وجیدة األداء، مع وجود تدابیر واضحة للتعامل مع التأخیرات. وعالوة على ذلك، عملت السكرتاریة  إجراءات إعا

   مع ھیئة االعتماد لضمان إجراء حوار مستمر مع مقدمي طلبات االعتماد بھدف تجنب التأخیرات، وقد ثبتت فعالیة ذلك حتى اآلن. 

 في جلسة مغلقة. واصل المجلس مناقشتھ  .28

بعد النظر في توصیة ھیئة االعتماد، أحاط مجلس إدارة صندوق التكیف علما بتقریر االجتماع السابع والثالثین لھیئة االعتماد كما   .29
 ). AFB/B.38/4/Rev.1ھو مبین في الوثیقة رقم (

  قرر ،  B.32/38أقرھا مجلس اإلدارة بالقرار    وبعد النظر في توصیة ھیئة االعتماد، وفي أعقاب عملیة إعادة االعتماد السریعة التي .30
كھیئة إدارة تنفیذ وطنیة لصندوق التكیف لمدة خمس    مجلس إدارة صندوق التكیف إعادة اعتماد معھد مركز الجماعة الكاریبیة لتغیر المناخ 
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وق التكیف. وینتھي االعتماد  من سیاسات وإرشادات العملیات لألطراف للحصول على الموارد من صند  38سنوات، وذلك بمقتضى الفقرة  
 . 2027أبریل/نیسان  7بتاریخ 

(Decision B.38/3) القرار رقم     

31. ) الوثیقة  في  النظر  ()  AFB/B.38/4/Add.1وبعد  والوثیقة  )  AFB/B.38/4/Add.2/Rev.1والوثیقة 
)AFB/B.38/4/Add.3(  ، مجلس إدارة صندوق التكیف:   قرر 

من جھاز اإلدارة العلیا للھیئة    ھیئات إدارة التنفیذ التي لم تقدم أو رفضت تقدیم بیانتأجیل النظر في طلبات إعادة االعتماد المقدمة من   . أ
 لالعتماد وإعادة االعتماد حتى اجتماع المجلس التاسع والثالثین؛  المعنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ

جھاز    الجة المسائل ذات الصلة ببیانتكوین فریق عمل لعرض آراء ومدخالت إضافیة على السكرتاریة بشأن الخیارات التسعة لمع . ب
مع مراعاة  ،  )AFB/B.35.b/4/Add.1على النحو الوارد في الوثیقة رقم (  اإلدارة العلیا للھیئة المعنیة المسؤولة عن إدارة التنفیذ

 المعلومات الواردة في الوثائق ذات الصلة؛ 

الذي سیمارس   . ج العمل  التالیة أسماؤھم أعضاء في فریق  التاسع والثالثین إلنجاز  انتخاب  اختصاصاتھ حتى اجتماع مجلس اإلدارة 
 المھام المذكورة في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله: 

 )؛ 1السید كیفن أدمز (الوالیات المتحدة األمریكیة، األطراف المدرجة في المرفق  )1

 السید میخاي روبرتسون (أنتیغوا وبربودا، الدول الجزریة الصغیرة النامیة)؛ )2

 اتیاس باتشمان (سویسرا، مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى) السید م )3

 السید إیدي نیانغ (السنغال، أفریقیا)؛  )4

الوارد وصفھا في   . د التاسع والثالثین عن األنشطة  المجلس في اجتماعھ  إلى  تقریرا  یرفعا  العمل والسكرتاریة أن  الطلب من فریق 
 الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) أعاله. 

(Decision B.38/4) رقم   القرار  

 تقریر االجتماع التاسع والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج  في جدول األعمال:  8بند 

أكونیا (إسبانیا، مجموعة أوروبا الغربیة وبلدان أخرى)نائبة رئیس لجنة استعراض المشروعات  -السیدة/ سوزانا كاسترو  عرضت .32
 ). AFB/PPRC.29/49تقریر اللجنة ( والبرامج

)، إلى سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة بعدم  1السید كیفین أدمز (الوالیات المتحدة األمریكیة، األطراف المدرجة في المرفق أشار  .33
الذي    2018دعم مشروعات التنمیة في البلدان التي لم تعالج على نحو كاف مسألة االتجار بالبشر وقانون مكافحة الفساد في نیكاراغوا لسنة  

رس، وأفاد أنھ غیر قادر على االنضمام إلى قرار المجلس الذي یدعم توصیات لجنة استعراض المشروعات والبرامج للموافقة في  أقره الكونج
 حالة وجود وثیقة تصور لمشروع واحد أو مقترح وثیقة مشروع مكتملة. 

واختصاصاتھم في المجلس، فضال  وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن دور الصندوق ودور أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین أنفسھم   .34
  عن قضایا أخرى. والحظ األعضاء، في جملة أمور، أن الصندوق قام بتلبیة احتیاجات الفئات السكانیة األكثر ضعفا واألولى بالرعایة، التي 

لثناء؛ كما الحظ األعضاء  تأثر كثیر منھا بقضایا الھشاشة والصراع؛ وعمل المجلس بسالسة وبشكل جماعي لسنوات عدیدة وحقق نتائج جدیرة با
األخضر للمناخ، أدت إلى مناقشات طویلة ورفض المشروعات    أن ممارسة التصویت على المشروعات في صنادیق أخرى، بما في ذلك الصندوق 

الح عندما  تضارب في المص  بسبب تولي األعضاء مناصب وطنیة في بلدانھم؛ ویتعین على أعضاء المجلس أن یسألوا أنفسھم عما إذا كان ھناك
 یتحدثون بصفة وطنیة أو بناء على تعلیمات من حكومتھم.  
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من النظام الداخلي للمجلس تشیر إلى ضرورة اتخاذ    44وطلبت ممثلة السكرتاریة توضیحا بشأن ھذه المسألة، وقالت أن الفقرة   .35
توصل إلى توافق في اآلراء واإلعالن عن ذلك إذا لم  تخول للرئیس التأكد من ال 47قرارات المجلس بتوافق اآلراء كلما أمكن ذلك، وأن الفقرة 

 یكن ھناك اعتراض معلن على القرار المقترح قید النظر من جانب عضو أو عضو مناوب یتصرف نیابة عن عضو.  

یتصرف  اللتین تشیران إلى أنھ ال یجوز للعضو المناوب اإلدالء بصوتھ إال إذا كان    6و    46وعالوة على ذلك، أشارت إلى الفقرتین   .36
نیابة عن عضو في حالة غیاب ھذا العضو أو بناء على طلب خطي من أحد األعضاء، وذكرت أن السید آدمز أدلى ببیانھ بصفتھ عضوا مناوبا  
ولیس باإلنابة عن عضو؛ وأن بیانھ ال یرقى إلى مستوى اعتراض معلن من جانب عضو أو عضو مناوب یتصرف باإلنابة عن عضو وفقا  

مجلس المضي قدما في اتخاذ القرارات بشأن المقترحات المعنیة، مع أخذ في الحسبان البیان الذي أدلى بھ السید آدمز بصفتھ  ؛ ولل47للفقرة  
 عضوا مناوبا بحسب ما تم تسجیلھ تقریر االجتماع.  

تتمثل في عدم تمویل  وفیما یتعلق بالموضوعات األخرى، تم اإلعراب عن التأیید للتمویل المشترك، ولكن كانت ھناك أیضا شواغل   .37
یتم   التكلفة التكالیف الكاملة للتكیف، وھو ما یتعارض مع رسالة الصندوق ویلقي بعبء إضافي على كاھل البلدان النامیة. وعالوة على ذلك، لم 

التمویل المشترك،   تحدید مفھوم التمویل المشترك تحدیدا جیدا. وكانت ھناك أیضا مخاطر تتمثل في وجود تصور سلبي عن الصندوق إذا اعتمد
 ال سیما إذا أصبح عائقا أمام المشروعات الخاصة باتخاذ تدابیر ملموسة في أشد البلدان ضعفا وعرضة للمعاناة.

وأشار األعضاء أیضا إلى أنھ تم تقدیم عدد كبیر من مقترحات المشروعات ولكن لم تتم الموافقة إال على عدد قلیل منھا، وھو وضع   .38
ویبدو أن ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف وھیئات إدارة التنفیذ اإلقلیمیة تحظى    ین المساندة المقدمة لالستعداد والتأھب.یمكن معالجتھ بتحس

ضة  بأفضلیة أكثر من ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة، السیما في أفریقیا. واقترح األعضاء أیضا ضرورة مراجعة رسوم اإلدارة والتنفیذ المفرو
 ان وعدم احتسابھا ضمن الحد األقصى المحدد للبلد المعني.  على البلد

وتم التنویھ إلى أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج قضت وقتا طویال في مناقشة مسألة زیادة عدد الموظفین لمساندة عملیة   .39
ت والشؤون المالیة بالموافقة علیھا لم تتضمن  استعراض المشروعات والبرامج. والحظ مدیر السكرتاریة أن الموازنة التي أوصت لجنة األخالقیا

أي مخصص لموظفین إضافیین الستعراض المشروعات، وأفاد أن السكرتاریة یمكنھا إعداد موازنة منقحة للنظر فیھا من جانب المجلس في  
 االجتماع الحالي. 

عن  .40 المجلس  إخطار  على  السكرتاریة  ممثلة  وافقت  األعضاء،  أحد  بھ  تقدم  لطلب  الموقع  واستجابة  على  المشروع  وثائق  نشر  د 
اإللكتروني. وأوضحت أیضا أن انخفاض مستوى الموافقات الموصى بھا على المشروعات في االجتماع الحالي یمكن أن یرجع إلى أن العدید  

 عة قبل الموافقة علیھا. من المقترحات كانت من الوثائق المقدمة ألول مرة؛ ومن المعتاد أن تمر المقترحات بعدة دورات لالستعراض والمراج

أحاط المجلس علما بتقریر لجنة استعراض المشروعات والبرامج واعتمد على القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فیھا   .41
 اللجنة في اجتماعھا التاسع والعشرین. ویرد ملخص بتوصیات اللجنة المتعلقة بالتمویل في الُمرفق الثالث من ھذا التقریر. 

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

لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن یدرج في برنامج عملھ للسنة    إدارة صندوق التكیف، بعد النظر في توصیة  قرر مجلس .42
 ملیون دوالر، على أن یُجنب مؤقتا على النحو التالي:   60مخصص بمبلغ  2023المالیة 

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

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

(Decision B.38/5)  القرار رقم 
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 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج في بلدان منفردة  ب. 

 مشروعات وبرامج في بلدان منفردة   .1

 مقترحات المشروعات كاملة اإلعداد   . أ
 مقترحات معتادة مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ وطنیة: 

(مشروع مكتمل؛ بنك أغریكول النیجر؛   النیجر: تطویر سالسل القیمة القادرة على الصمود في وجھ تغیر المناخ في النیجر
299AF00000 دوالر أمریكي)   9,982,000؛ 

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

النیجر على   . أ بنك أغریكول  بشأنھ في ردود  الواردة  تكملھ اإلیضاحات  المكتمل كما  المشروع  الموافقة على مقترح  عدم 
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛ 

یقوم . ب أن  النیجر  اقتراح  أغریكول  وثیقة    بنك  في  الواردة  المالحظات  االعتبار  بعین  األخذ  مع  المقترح  صیاغة  بإعادة 
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  

یجب أن یقدم المقترح مزیدا من التفاصیل عن أنشطة المشروع وأن یحدد ما إذا كانت بعض مكونات المشروع   )1
 دة؛ تتضمن مشروعات فرعیة غیر محد 

التكلفة   )2 بناء على  المطلوب  التمویل  المشروع ومبررات  تكالیف  لفعالیة  تحلیالت محسنة  المقترح  یقدم  أن  یجب 
 الكاملة لمبررات وأسباب التكیف؛ 

الجنسین  )3 بین  بالمساواة  المعنیة  والسیاسة  واالجتماعیة  البیئیة  للسیاسة  التام  االمتثال  المقترح  یضمن  أن  یجب 
استكمال التشاور مع أصحاب المصلحة، وتقدیم تحلیل بیئي واجتماعي مفصل وخطة إدارة  للصندوق، بما في ذلك  

 للمخاطر البیئیة واالجتماعیة، فضال عن تقییم المساواة بین الجنسین وخطة عمل لذلك؛  

 یجب أن یتیح المقترح مزیدا من التفاصیل بشأن ترتیبات التنفیذ؛  )4

 أكبر من المشاركین والمستفیدین؛ یجب أن یتناول المقترح بالتفصیل مجموعة  )5

یجب أن تنظر الجھة المقدمة للمقترح في تقدیم ھذا المقترح كمذكرة تصور عام (مذكرة مفاھیم) باستخدام نھج   )6
مكون من خطوتین، للمساعدة في الحصول على منحة لصیاغة المشروع لمساندة إعداد العناصر الالزمة لمقترح  

 ) أعاله؛  5( -) 1المذكورة في الفقرات الفرعیة ( مشروع مكتمل، بما في ذلك البنود

 یُطلب من بنك أغریكول النیجر نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة النیجر.   . ج

(Decision B.38/6)  القرار رقم 

كاراھادا (مشروع    -والتكیف معھ لمجتمعات ھادزابي وداتوغا    ): مشروع كاراتو للصمود في وجھ تغیّر المناخ1جمھوریة تنزانیا المتحدة (
 دوالر)  2,500,000؛ AF00000255مكتمل؛ المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ 

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

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

بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة    المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة  اقتراح أن یقوم . ب
 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  
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جب أن یحدد المقترح بشكل كامل أنشطة المشروع وأن یبین االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة والسیاسة المعنیة ی  )1
 بالمساواة بین الجنسین؛

 یجب أن تدرج الجھة المقدمة للمقترح بیانات مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات المشروع؛   )2

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

(Decision B.38/7)  القرار رقم 

مع تغیّر المناخ في مقاطعة باباتي (مشروع مكتمل؛ المجلس   تعزیز التكیفاستعادة كفاءة بحیرة باباتي من أجل ): 2جمھوریة تنزانیا المتحدة (
 مالیین دوالر)  4؛ AF00000256الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ 

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

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

اقتراح أن یقوم المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة   . ب
 عن المسائل التالیة:  في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال 

یجب أن یوضح المقترح كیف یضمن المشروع التوزیع العادل للمنافع على المجتمعات المحلیة واألسر المعیشیة   )1
 واألفراد المعرضین للمعاناة واألولى بالرعایة؛

البیئیة واالجتماعیة، وأع )2 الوقائیة  التشاوریة اإلجراءات  العملیة  تناولت  المقترح كیف  یبین  الرصد  یجب أن  مال 
 والمتابعة، والتخفیف، واإلدارة؛ 

یجب أن یصف المقترح الترتیبات ذات الصلة (على سبیل المثال إطار العمل أو األسلوب أو اإلجراءات ) لعرض   )3
آراء أصحاب المصلحة على نحو فعال طوال مدة تنفیذ المشروع، بما في ذلك المخاطر واإلجراءات الوقائیة البیئیة  

 واالجتماعیة؛

جب أن یوضح المقترح بالتفصیل الجوانب الرئیسیة للمشروع التي ستضمن أنظمة طویلة األمد للري وإمدادات  ی  )4
(بما في ذلك كیف توفر إجراءات تحقیق اإلیرادات لجمعیات    المیاه دون انقطاع وإدراج كل ھذا في إطار النتائج

 مستخدمي المیاه استدامة ھذه األنظمة على المدى الطویل)؛  

أن یضمن المقترح االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق التي توضح أي من المبادئ الخمسة عشر  یجب   )5
للسیاسة البیئیة االجتماعیة تم تفعیلھا في أثناء عملیة الفحص، وكذلك كیفیة إدارة المخاطر من خالل خطة رصد  

 ومتابعة وتقییم المشروع؛ 

ة الصندوق المعنیة بالمساواة بین الجنسین من خالل إجراء تقییم شامل  یجب أن یضمن المقترح االمتثال لسیاس )6
 للمساواة بین الجنسین؛

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

(Decision B.38/8)  القرار رقم 
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یة والنظم اإلیكولوجیة على الصمود في مواجھة تغیر المناخ في المناطق القاحلة وشبھ القاحلة في  زیمبابوي: تعزیز قدرة المجتمعات المحل
 دوالر )  4,989,000؛ AF00000233(مشروع مكتمل؛ جھاز إدارة شؤون البیئة؛  زمبابوي

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .46

عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود جھاز إدارة شؤون البیئة على   . أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛ 

بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة    رة شؤون البیئةجھاز إدا  اقتراح أن یقوم . ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

 یجب أن یقدم المقترح مزیدا من التفاصیل عن آلیة تمویل العملیات والصیانة واستدامتھا؛  )1

 للمقترح على نحو أفضل اآلثار المناخیة والمنافع المشتركة المقترحة؛  یجب أن توضح الجھة المقدمة  )2

 والسیاسات الداعمة؛  یجب أن یوضح المقترح األنشطة المساندة للبیئة )3

 یُطلب من جھاز إدارة شؤون البیئة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة زمبابوي.  . ج

(Decision B.38/9)  القرار رقم 

 ات إدارة تنفیذ إقلیمیة: مقترحات معتادةمقترحات مقدمة من ھیئ 
(مشروع مكتمل    التكیف متعددة القطاعات مع تغیّر المناخ في النھریة حوض أوروبوش الجنوبي لإلغاثة من الفیضاناتتدابیر  ترینیداد وتوباغو:  

 مالیین دوالر)  10؛ AF00000261اإلعداد؛ بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛ 

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

الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على الطلب   . أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛  

 بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة؛  مالیین دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب 10الموافقة على تمویل بقیمة  . ب

 تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة بوصفھ ھیئة إدارة التنفیذ اإلقلیمیة للمشروع.   . ج

(Decision B.38/10)  القرار رقم 

 یذ متعددة األطراف: مقترحات معتادةمقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنف
أفریقیا الوسطى   جمھوریة أفریقیا الوسطى: زیادة قدرات التكیف وقدرة المجتمعات الریفیة على الصمود في مواجھة تغیر المناخ في جمھوریة

 مالیین دوالر)  10؛ AF00000278(مشروع مكتمل اإلعداد؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قررعلى تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا، بعد االطالع  .48

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

بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة    ن یقوم الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةاقتراح أ . ب
 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:
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 یة والبیئیة للمشروع؛یجب أن یقدم المقترح مزیدا من التفاصیل والتقدیرات الكمیة للمنافع االقتصادیة واالجتماع . أ

یجب أن یقدم المقترح مزیدا من التفاصیل عن أولویات السیاسات المتعلقة بالمشروع، وعن تعزیز التعاون مع  . ب
 مؤسسات البحوث من أجل اختیار األصناف الجدیدة؛ 

 یجب أن تقدم الجھة المقدمة للمقترح تحلیال أكثر تعمقا لفعالیة تكالیف تدابیر التكیف المقترحة؛  . ج

جب أن یتضمن المقترح تحلیال محسنا ومبررات لتحمل المخاطر البیئیة واالجتماعیة وضمان االمتثال الكامل  ی  . د
 لجمیع المتطلبات الواردة في السیاسة البیئیة واالجتماعیة للصندوق؛ 

 ضرورة مراجعة جداول وبنود الموازنة والصرف لضمان عدم وجود اختالفات؛   . ه

للتن  . ج الدولي  إلى حكومة جمھوریة  الطلب من الصندوق  الفرعیة (ب)  الفقرة  الواردة في  المالحظات  ینقل  الزراعیة أن  میة 
 أفریقیا الوسطى؛  

(Decision B.38/11)  القرار رقم 

الرعویة القادرة على الصمود (وثیقة المشروع المكتملة؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛    للمجتمعات المحلیة  قیرغیزستان: المشروع اإلقلیمي
AF00000226 دوالراً)   9,999,313؛ 

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

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

 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛  دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب  9,999,313الموافقة على تمویل بقیمة  . ب

مع . ج اتفاقیة  مسودة  السكرتاریة وضع  من  متعددة   الطلب  التنفیذ  إدارة  ھیئة  بصفتھ  الزراعي  للتنمیة  الدولي  الصندوق 
 األطراف المعنیة بھذا المشروع.  

(Decision B.38/12)  القرار رقم 

 التصّورات والمفاھیم  ب. 
 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ وطنیة: مقترحات معتادة  )1
المجاورین للغابات المصنفة في باسیال وبنیسولو في المنطقة الوسطى من  بناء القدرة على الصمود في مواجھة تغیر المناخ للسكان    ):1بنن (

 دوالرا)   2,934,545؛ AF00000292(مذكرة المفاھیم (التصور العام)؛ الصندوق الوطني للبیئة والمناخ؛   بنن

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

المصادقة على وثیقة مذكرة المفاھیم (التصور العام)، حسبما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الصندوق الوطني   . أ
 للبیئة والمناخ على طلب فریق االستعراض الفني؛

قة ببالغ  الطلب من السكرتاریة إحاطة الصندوق الوطني للبیئة والمناخ بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرف . ب
 قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

یجب أن یتناول مقترح المشروع مكتمل اإلعداد بمزید من التفصیل األنشطة التي سیتم االضطالع بھا ونواتج التكیف الملموسة   )1
 الخاصة بھا واتساقھا مع إطار النتائج الخاص بالصندوق؛  
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المساھم )2 و/أو  مع  اتساقھ  كیفیة  حول  التفاصیل  من  مزیدا  اإلعداد  مكتمل  المشروع  مقترح  یقدم  أن  الخطط  یجب  تنفیذ  في  ة 
 واإلستراتیجیات الوطنیة؛ 

یجب أن یقدم مقترح المشروع مكتمل اإلعداد مزیدا من المعلومات المتعمقة بالمساواة بین الجنسین والفئات المعرضة للمعاناة   )3
 واألولى بالرعایة في منطقة المشروع وكیفیة مشاركة ھذه الفئات في المشاورات؛ 

 ألف دوالر؛  27شروع بمبلغ الموافقة على منحة إعداد الم . ج

 الصندوق الوطني للبیئة والمناخ، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة.  تشجیع حكومة بنن من خالل . د

(Decision B.38/13)  القرار رقم 

مذكرة  (  مشروع تعزیز األمن الغذائي وقدرة المجتمعات المحلیة على الصمود في مواجھة تغیر المناخ في بلدیتي بوكومبي وبوبا):  2بنن (
 دوالرا)  3,053,742؛ AF00000290ھیم (التصور العام)؛ الصندوق الوطني للبیئة والمناخ؛ المفا

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

المصادقة على وثیقة مذكرة المفاھیم (التصور العام)، حسبما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الصندوق الوطني   . أ
 للبیئة والمناخ على طلب فریق االستعراض الفني؛  

ببالغ    الطلب من السكرتاریة إحاطة الصندوق الوطني للبیئة والمناخ بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة . ب
 قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

یجب أن یتضمن مقترح المشروع المكتمل تقییما كامال للمساواة بین الجنسین وخطة عمل في ھذا الشأن، ویجب   )1
 تبسیط نتائجھما بوضوح في األقسام ذات الصلة من المقترح؛

تكالیف خیارات التكیف المقترحة استنادا إلى    یجب أن یتضمن مقترح المشروع المكتمل تحلیال أكثر تعمقا لفعالیة )2
 بیانات كمیة؛ 

 الصندوق الوطني للبیئة والمناخ، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة.   تشجیع حكومة بنن من خالل . ج

(Decision B.38/14)  القرار رقم 

مذكرة  ) (ADAPTA2التكیف (  كوستاریكا: زیادة قدرة الفئات السكانیة المعرضة للمعاناة على الصمود في كوستاریكا من خالل توسیع نطاق 
 مالیین دوالر) 10؛ AF00000257المفاھیم (التصور العام)؛ منظمة فندیكوبیراسیون للتنمیة المستدامة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قررروعات والبرامج، بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المش  .52

المصادقة على مذكرة المفاھیم (التصور العام) كما وردت اإلیضاحات بشأنھا في رد منظمة فندیكوبیراسیون للتنمیة المستدامة   . أ
 على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛  

حظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار  الطلب من السكرتاریة إحاطة منظمة فندیكوبیراسیون بالمال . ب
 المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  

یجب أن یقدم مقترح المشروع المكتمل تفاصیل عن المنافع التي تعود على النساء والشعوب األصلیة (إذا كانت   )1
 موجودة في منطقة المشروع)؛

 ر تعمقا لفعالیة تكالیف أدوات التمویل المقترحة؛  یجب أن یتضمن مقترح المشروع المكتمل تحلیال أكث  )2
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یجب أن یعرض مقترح المشروع المكتمل نتائج المشاورات الشاملة على المستوى المحلي، مع مراعاة مصالح   )3
 وشواغل الفئات المھمشة والمعرضة للمعاناة واألولى بالرعایة؛  

 ألف دوالر؛  50الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  . ج

حكومة  یُط . د إلى  (ب)  الفرعیة  الفقرة  في  الواردة  المالحظات  نقل  المستدامة  للتنمیة  فندیكوبیراسیون  منظمة  من  لب 
 كوستاریكا؛ 

تشجیع حكومة كوستاریكا، من خالل منظمة فندیكوبیراسیون، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول المالحظات   . ه
 . المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله

(Decision B.38/15)  القرار رقم 

كوت دیفوار: تعزیز قدرة صغار المزارعین على الصمود في مواجھة آثار تغیر المناخ من خالل اعتماد التكنولوجیات والممارسات المبتكرة  
 مالیین دوالر)   4؛ AF00000294(مذكرة المفاھیم؛ الصندوق المھني للبحوث والمشورة الزراعیة؛  التي ثبتت فعالیتھا

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

بشأن  . أ الواردة  اإلیضاحات  تكملھا  العام)، حسبما  (التصور  المفاھیم  مذكرة  المصادقة على  المھني  عدم  الصندوق  رد  في  ھا 
 للبحوث والمشورة الزراعیة على طلب فریق االستعراض الفني؛

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

یجب أن یشیر المقترح إلى التوزیع العادل للمنافع على األسر أو األفراد المعرضین للمعاناة واألكثر معاناة واألولى   )1
 بالرعایة؛

 بتبریر التكلفة الكاملة للتكیف؛ رة أن یتناول المقترح المعاییر الخاصة ضرو )2

تحلیال أولیا عن أوضاع المساواة بین الجنسین، بما یتسق مع سیاسة الصندوق المعنیة   یجب أن یتضمن المقترح )3
 بالمساواة بین الجنسین؛  

نحو یتسق مع السیاسة البیئیة واالجتماعیة یجب أن یقدم المقترح فحصا تفصیلیا للمخاطر البیئیة واالجتماعیة على   )4
 للصندوق؛  

 ألف دوالر؛  50عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  . ج

نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة    الطلب من الصندوق المھني للبحوث والمشورة الزراعیة . د
 كوت دیفوار؛

(Decision B.38/16)  القرار رقم 

 مالیین دوالر)  4؛ AF00000258مشروع "لنحافظ على میریندون" (مذكرة المفاھیم؛ لجنة مینونایت للعمل االجتماعي؛ ھندوراس: 

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

ا في رد لجنة مینونایت للعمل االجتماعي على الطلب  عدم المصادقة على مذكرة المفاھیم كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ . أ
 المقدم من فریق االستعراض الفني؛ 
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لجنة مینونایت للعمل االجتماعي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في    اقتراح أن تقوم . ب
 : وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة

 یجب أن یبین المقترح كیف ستعالج األنشطة المقترحة اآلثار والمخاطر السلبیة الناجمة عن تغیر المناخ؛ )1

 یجب أن ینص المقترح بطریقة منطقیة على كیفیة امتثال المشروع لكل معیار فني وطني ذي صلة تم تحدیده؛ )2

واالتسا )3 التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  المقترح  یقدم  أن  المشروعات  یجب  مع  الجھود  وتضافر  ق 
 والمبادرات األخرى ذات الصلة في البلد؛

یجب أن یتضمن المقترح ما یفید إجراء مشاورات أولیة مركزة جرت مع أصحاب المصلحة الرئیسیین، واالستفادة   )4
 من نتائجھا في تصمیم المشروع؛ 

 استدامة أنشطة المشروع بعد نھایتھ؛یجب أن یصف المقترح الترتیبات التي سیتم من خاللھا تحقیق  )5

 ألف دوالر؛  50عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  . ج

 یُطلب من لجنة مینونایت للعمل االجتماعي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة ھندوراس.   . د

(Decision B.38/17)  القرار رقم 

مذكرة  لدى المجتمعات المحلیة واألنظمة اإلیكولوجیة في منطقة األندیز في بیرو (  بیرو: بناء برنامج للتكیف والصمود في وجھ تغیر المناخ 
 دوالرا )  5,465,145؛ AF00000296الصندوق االستئماني البیروفي للحدائق العامة الوطنیة والمناطق المحمیة؛ المفاھیم؛ 

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

رد   . أ في  بشأنھا  الواردة  اإلیضاحات  تكملھا  كما  العام)  (التصور  المفاھیم  مذكرة  المصادقة على  االستئماني  عدم  الصندوق 
 قدم من فریق االستعراض الفني؛  والمناطق المحمیة على الطلب الم البیروفي للحدائق العامة الوطنیة 

اقتراح أن یقوم الصندوق البیروفي للحدائق العامة الوطنیة والمناطق المحمیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین   . ب
 االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  

یقدم المقترح   )1 مزیدا من التفاصیل بشأن المستفیدین من المشروع، بما في ذلك حجم سكان المجتمعات  یجب أن 
 المحلیة؛  

یجب أن تقوم الجھات المقدمة للمقترحات بإجراء عملیة تشاوریة تشمل جمیع أصحاب المصلحة الرئیسیین والفئات   )2
 ة بین الجنسین؛الضعیفة واألولى بالرعایة واألقلیات، مع أخذ في الحسبان اعتبارات المساوا

المشروعات   )3 مع  الجھود  وتضافر  واالتساق  التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  المقترح  یقدم  أن  یجب 
 والمبادرات األخرى ذات الصلة في البلد؛

الطلب من الصندوق البیروفي لدعم الحدائق العامة الوطنیة والمناطق المحمیة نقل المالحظات المشار إلیھا في البند   . ج
 أعاله إلى حكومة بیرو.  (ب) 

(Decision B.38/18)  القرار رقم 

المحلیة مع تغّیر المناخ من خالل اإلنذار المبكر بالفیضانات على نحو قادر على تحمل تغیّر المناخ، وإدارة  تعزیز تكیف المجتمعات  أوغندا:  
(مذكرة المفاھیم؛ وزارة المیاه    مبولوغوما، أوغندامستجمعات المیاه، وتكنولوجیات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة في مستجمعات  

 دوالر)  9,504,600؛ AF00000260والبیئة؛ 
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 بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  .56

كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد وزارة المیاه والبیئة على الطلب المقدم من فریق    المصادقة على مذكرة المفاھیم . أ
 االستعراض الفني؛  

قرار   . ب ببالغ  المرفقة  االستعراض  وثیقة  في  الواردة  بالمالحظات  والبیئة  المیاه  وزارة  إحاطة  السكرتاریة  من  الطلب 
 المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

قترح المشروع المكتمل تقییما كامال وخطة عمل للمساواة بین الجنسین وأن یبین كیفیة دمج نتائجھما یجب أن یقدم م )1
 عند تحدید أنشطة المشروع؛ 

إدارة   )2 مؤسسات  أن  یبین  وأن  المالیة  االستدامة  التفصیل  من  بمزید  المكتمل  المشروع  مقترح  یتناول  أن  یجب 
وترتیبات مؤسسیة فعالة، فضال عن أعمال الرقابة بعد انتھاء   مستجمعات المیاه لدیھا تمویل كاف طویل األجل، 

 المشروع؛ 

 ألف دوالر؛   45الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  . ج

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

(Decision B.38/19)  القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ إقلیمیة: مقترحات معتادة .2
األرجنتین: تدعیم قدرة سكان المناطق الریفیة في األراضي الجافة في شمال غرب األرجنتین على الصمود في وجھ تغیر المناخ، وتحسین 

؛  )AF00000291(مذكرة المفاھیم؛ بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة (  المستدامة لألراضيإمكانیة الحصول على المیاه، وتنفیذ ممارسات اإلدارة  
 مالیین دوالر)  10

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

عدم المصادقة على مذكرة المفاھیم كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة على طلب من   . أ
 فریق االستعراض الفني؛  

اقتراح أن یقوم بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في   . ب
 ستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  وثیقة اال

یجب أن ینفذ المقترح عملیة تشاور مع أصحاب المصلحة، مع أخذ في الحسبان اعتبارات المساواة بین الجنسین.   )1
یجب تقدیم تقریر في صورة مرفق، ویجب أن تبین وثیقة المشروع كیف تم دمج نتائج المشاورات في تصمیم 

 شروع؛  الم

یجب أن تقوم الجھة المقدمة للمقترح بتضمن المزید من التفاصیل بشأن استدامتھا المالیة، ویشمل ذلك المؤسسات   )2
 المحلیة التي ستدیر الصندوق المتجدد المقترح؛

 یُطلب من بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة األرجنتین.   . ج

(Decision B.38/20)  القرار رقم 

تعزیز جھود التكیف في أنشطة الزراعة الصغیرة لتحسین األمن الغذائي للمجتمعات المحلیة القادرة على الصمود في مواجھة  بابوا غینیا الجدیدة:  
 دوالرا)  9,908,461؛ AF00000298مذكرة المفاھیم؛ جماعة المحیط الھادئ؛ ( في بابوا غینیا الجدیدة الصدمات 
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 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .58

كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود جماعة المحیط الھادئ على الطلب المقدم من    المصادقة على مذكرة المفاھیم . أ
 فریق االستعراض الفني؛  

الطلب من السكرتاریة إحاطة جماعة المحیط الھادئ بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار   . ب
 المجلس، فضال عن المسائل التالیة: 

ر في تنقیح المؤشرات على مستوى المشروع وتوزیعات بنود الموازنة على مستوى المخرجات في  سیتم االستمرا )1
 مرحلة مقترحات المشروعات كاملة اإلعداد بعد إجراء المزید من المشاورات والتحلیالت؛ 

خی )2 بین  تقارن  بیانات كمیة  التكالیف مع  لفعالیة  متعمقا  تحلیال  المكتمل  المشروع  مقترح  یتضمن  أن  ارات  یجب 
 التكیف المختارة وخیارات التكیف البدیلة والتحدیات المناخیة نفسھا في السیاق نفسھ؛

قدرة األنظمة   )3 بھدف ضمان  التشجیر  برنامج  التفاصیل حول  من  المكتمل مزیداً  المشروع  یقدم مقترح  یجب أن 
 اإلیكولوجیة على الصمود في وجھ تغیر المناخ؛ 

 تمل قدرة البنیة التحتیة المقترحة على الصمود في مواجھة الصدمات؛یجب أن یتناول مقترح المشروع المك )4

 یجب أن یتناول مقترح المشروع المكتمل بالتفصیل مكون إدارة المعارف؛   )5

جماعة المحیط الھادئ، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول    تشجیع حكومة بابوا غینیا الجدیدة، من خالل . ج
   في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. المالحظات المشار إلیھا  

(Decision B.38/21)  القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف: مقترحات معتادة .3
زیادة قدرة المجتمعات المحلیة على الصمود في وجھ تغیّر المناخ من خالل تحسین إدارة مستجمعات المیاه واستصالح األراضي  كابو فیردي:  

 دوالرا)  9,998,228؛ AF00000293(مذكرة المفاھیم؛ منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة/الفاو؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قررج، بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرام .59

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

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

یوضح   )1 وأن  المزارع  التحتیة على مستوى  البنیة  لتكلفة  تفصیلیا  تقدیرا  المكتمل  المشروع  مقترح  یقدم  أن  یجب 
 النموذج المجتمعي لتشغیلھا وصیانتھا؛ 

 % أو أقل؛  9.5لتكون  یجب أن یعدل مقترح المشروع المكتمل تكلفة التنفیذ )2

مع   )3 الجھود  وتضافر  واالتساق  التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  للمقترح  المقدمة  الجھة  تقدم  أن  یجب 
 المشروعات والمبادرات األخرى ذات الصلة في البلد؛  

 یُطلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة كابو فیردي؛   . ج
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ل الفاو، على تقدیم مقترح وثیقة مشروع مكتملة یتناول المالحظات المشار إلیھا  تشجیع حكومة كابو فیردي، من خال . د
 في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

(Decision B.38/22)  القرار رقم 

ة على  جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة: تعزیز القدرة على التكیف في أقالیم ومقاطعات جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة، وبناء مساكن قادر
في  للمعاناة  الصمود  المعرضة  المحلیة  المتحدة)؛    المجتمعات  األمم  (موئل  البشریة  للمستوطنات  المتحدة  األمم  وبرنامج  المفاھیم؛  (مذكرة 

AF00000295 دوالرا أمریكیا)   6,811,474؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرر بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، .60

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

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

ع لتتسق مع مبدأ المساواة في الحصول على المنافع المنصوص  یجب أن یتناول المقترح عملیة توزیع منافع المشرو )1
 للصندوق؛ السیاسة البیئیة واالجتماعیة علیھ في 

یجب أن یصف المقترح كیف ستتم استدامة تكالیف العملیات والصیانة لمراكز اإلخالء المقترحة ومحطات األرصاد   )2
 الجویة والھیدرولوجیة بعد نھایة المشروع؛ 

المق )3 یقدم  أن  المشروعات  یجب  مع  الجھود  وتضافر  واالتساق  التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  ترح 
 والمبادرات األخرى ذات الصلة في البلد؛  

یُطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة أن ینقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة   . ج
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة. 

(Decision B.38/23)  القرار رقم 

(مذكرة المفاھیم؛ منظمة األمم    إقلیم الممر الجاف في نیكاراغوا  وسبل كسب العیش في   المناخالقدرة على الصمود في وجھ تغیّر  نیكاراغوا:  
 مالیین دوالر)  10؛ AF00000262المتحدة لألغذیة والزراعة؛ 

 س إدارة صندوق التكیُّف: مجل  قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .61

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

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

فحصا تفصیلیا للمخاطر البیئیة واالجتماعیة یتم إجراؤه في إطار المشاورات    یجب أن یقدم مقترح المشروع المكتمل )1
 المجتمعیة؛

 تقییما كامال للمساواة بین الجنسین؛  یجب أن یتضمن مقترح المشروع المكتمل )2

 ا في عملیة نقل ملكیة األصول؛ الحوافز لالسترشاد بھ یجب أن یحدد مقترح المشروع المكتمل )3
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 یُطلب من الفاو نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة نیكارغوا؛   . ج

لمشروع یتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في    تشجیع حكومة نیكاراغوا من خالل الفاو، على تقدیم مقترح مكتمل . د
 الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

(Decision B.38/24)  القرار رقم 

(مذكرة المفاھیم؛   تاوي -الفلبین: االستفادة من نقاط التالقي بین قطاعات المیاه والطاقة والغذاء لمعالجة آثار تغیر المناخ والتكیف معھا في تاوي 
 دوالرا)  5,463,643؛ AF00000297ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ؛ 

 استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف: بعد االطالع على توصیة لجنة  .62

المصادقة على مذكرة المفاھیم، كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة على   . أ
 الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛ 

ثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس إلى منظمة األمم  الطلب من السكرتاریة نقل المالحظات الواردة في و . ب
 المتحدة للتنمیة الصناعیة، فضال عن المسائل التالیة:  

مدى االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة والسیاسة المعنیة بالمساواة بین   یجب أن یبین مقترح المشروع المكتمل )1
مشاركة المرأة في صنع القرار واإلدارة المباشرة لموارد ھذا  الجنسین للصندوق، وأن یركز بدرجة أكبر على  

 المشروع؛  

على أھداف محددة لالستثمارات الملموسة، استنادا إلى نتائج دراسة    المكتمل  یجب أن یؤكد مجددا مقترح المشروع )2
 الجدوى؛  

واالتساق )3 التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  للمقترح  المقدمة  الجھة  تقدم  أن  مع    یجب  الجھود  وتضافر 
 المشروعات والمبادرات األخرى ذات الصلة في البلد؛  

 یُطلب من منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة الفلبین؛ . ج

لمشروع یتناول أیضا    مكتمل  تشجیع حكومة الفلبین من خالل منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة على تقدیم مقترح  . د
   المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. 

(Decision B.38/25)  القرار رقم 

للمعاناة والمخاطر في  المعرضة  المحلیة  المجتمعات  المناخیة لدى  المناخ والتقلبات  تغیر  القدرة على الصمود في مواجھة  بناء    سري النكا: 
؛ ملیونا  AF00000279مفاھیم؛ وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة)؛  (مذكرة ال  مقاطعة موالتیفو في سري النكا

 دوالر) 

 بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  .63

اردة بشأنھا في ردود برنامج األمم المتحدة  المصادقة على وثیقة مذكرة المفاھیم (التصور العام) كما تكملھا اإلیضاحات الو . أ
 للمستوطنات البشریة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛  

بالمالحظات الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن   . ب الطلب من السكرتاریة اإلحاطة 
 المسائل التالیة:  

 جمیع خیارات التكیف والمواقع المحددة التي سیتم تنفیذھا فیھا؛  المكتملیجب أن یحدد مقترح المشروع  )1
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 اتساق المقترح مع إطار النتائج اإلستراتیجیة للصندوق؛   یجب أن یعدل مقترح المشروع المكتمل )2

 یجب على الجھة المقدمة للمقترح أن توضح فعالیة تكالیف تدابیر التكیف من منظور االستدامة؛  )3

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

تقدیم مقترح وثیقة مشروع   . د البشریة، على  للمستوطنات  المتحدة  برنامج األمم  تشجیع حكومة سري النكا، من خالل 
   رعیة (ب) أعاله. مكتملة یتناول المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الف

(Decision B.38/26)  القرار رقم 

؛  AF00000280(مذكرة المفاھیم؛ الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛    زامبیا: التكیف مع تغیر المناخ من خالل تمویل المشروعات الریفیة
 مالیین دوالر)  10

 بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف:  .64

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

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

یجب أن یبین المقترح بوضوح كیف یدعم إجراءات التكیف الملموسة والفعالة من حیث التكلفة والمستدامة ذات   )1
 النواتج الملموسة والمنافع االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة الواضحة؛ 

مقترح المزید من التفاصیل، وتؤكد على االمتثال للسیاسة البیئیة واالجتماعیة والسیاسة  یجب أن تقدم الجھة المقدمة لل )2
 المعنیة بالمساواة بین الجنسین الخاصة بالصندوق؛ 

مع   )3 الجھود  وتضافر  واالتساق  التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  للمقترح  المقدمة  الجھة  تقدم  أن  یجب 
 الصلة في البلد؛ المشروعات والمبادرات األخرى ذات

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

(Decision B.38/27)  القرار رقم 

 استعراض مقترحات المشروعات والبرامج اإلقلیمیة ج. 

 مقترحات المشروعات كاملة اإلعداد  .1

 إقلیمیةمقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ  . أ
في  بلیز وغواتیماال وھندوراس: استخدام طبیعیة لزیادة القدرة على الصمود في مواجھة الظواھر المناخیة القاسیة في منطقة المحیط األطلسي  

 دوالرا أمریكیا) 13,248,121؛ AF00000281االقتصادي؛  (مشروع مكتمل؛ مصرف أمریكا الوسطى للتكامل  أمریكا الوسطى

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

اإلیضاحات الواردة بشأنھا في ردود مصرف أمریكا الوسطى   كما تكملھا عدم الموافقة على وثیقة مقترح المشروع المكتملة . أ
 ض الفني؛  للتكامل االقتصادي على الطلب المقدم من فریق االستعرا
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اقتراح أن یقوم مصرف أمریكا الوسطى للتكامل االقتصادي بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات   . ب
 الواردة في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  

على مستوى المجتمعات المحلیة في كل بلد  یجب أن یقدم المقترح معلومات تفصیلیة عن المشاورات التي أجریت   )1
 مشارك، وعن كیفیة تمكین المجتمعات المحلیة من أسباب القوة، بما في ذلك النساء والشباب، في أثناء التنفیذ؛ 

یجب أن یتناول المقترح بمزید من التفصیل أوجھ التكامل واالتساق وتضافر الجھود مع المشروعات والمبادرات   )2
في المنطقة، وأن یتیح المزید من المعلومات األكثر ثراًء إلستراتیجیة إدارة المعارف وتبادل   األخرى ذات الصلة 

 الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في إطاره؛  

یجب أن یتضمن المقترح مجموعة من المعاییر وتحلیل التكالیف/المنافع لدعم استثمار األطراف الفاعلة األخرى،   )3
 ، في تدابیر استعادة قدرات المؤسسات على الصمود؛  بما في ذلك القطاع الخاص

الجنسین  )4 بین  بالمساواة  المعنیة  والسیاسة  واالجتماعیة  البیئیة  للسیاسة  الكامل  االمتثال  المقترح  یضمن  أن  یجب 
وأحكام   المظالم،  لمعالجة  تفصیال  أكثر  وآلیة  الجنسین،  بین  للمساواة  شاملة  ذلك خطة عمل  في  بما  للصندوق، 

 تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ورصدھا ومتابعتھا؛ واضحة ل

یُطلب من مصرف أمریكا الوسطى للتكامل االقتصادي نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومة بلیز   . ج
   وغواتیماال وھندوراس.

(Decision B.38/28)  القرار رقم 

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة التنفیذ متعددة األطراف ب. 
(مشروع مكتمل؛    زیادة قدرة النظام التعلیمي على الصمود لمجابھة آثار تغیر المناخ في شرق البحر الكاریبيأنتیغوا وبربودا، وسانت لوسیا:  

 ) 13,996,500؛ AF00000192وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة)؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .66

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

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

 یجب أن یعزز المقترح القیمة المضافة للنھج اإلقلیمي؛ )1

مع   )2 الجھود  وتضافر  واالتساق  التكامل  أوجھ  حول  التفاصیل  من  مزیداً  للمقترح  المقدمة  الجھة  تقدم  أن  یجب 
 ي المنطقة؛  المشروعات والمبادرات األخرى ذات الصلة ف

 یجب أن یدعم المقترح تحلیل فعالیة التكالیف من خالل تقدیم سیناریوھات مختلفة ومبررات للحلول المقترحة؛  )3

 یجب أن تقدم الجھات المقدمة للمقترحات تقییما كامال للمساواة بین الجنسین؛  )4

ي الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكومات أنتیغوا الطلب من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة نقل المالحظات الواردة ف . ج
   وبربودا، وسانت لوسیا.

(Decision B.38/29)  القرار رقم 
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) من خالل  19تشاد، والسودان: تعزیز القدرة الصمود في مواجھة صدمات تغیر المناخ التكیف وجائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید ــ  
السودان   في  للمیاه  المتكاملة  (  - اإلدارة  تشاد  مع  الحدود  (الفاو)؛ منطقة  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة  اإلعداد؛  مكتمل  مشروع 

)AF00000248( ملیون دوالر)  14؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .67

كما تكملھ اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود الفاو على الطلب المقدم من فریق    الموافقة على مقترح المشروع المكتمل . أ
 االستعراض الفني؛  

 الفاو؛   ملیون دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب 14الموافقة على تمویل بقیمة  . ب

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

(Decision B.38/30)  القرار رقم 

تحسین قدرة المجتمعات المحلیة الساحلیة في كوت دیفوار وغانا على الصمود في وجھ تغیر المناخ (مشروع مكتمل)؛  كوت دیفوار، وغانا:  
 دوالرا  13,986,990؛ )AF00000121م المتحدة للمستوطنات البشریة؛ (برنامج األم

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .68

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

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

 یجب أن تركز أنشطة المقترح على التكیف مع تغیر المناخ، مع تفادي مخاطر سوء التكیف؛   )1

 یجب أن یبین المقترح أھمیتھ اإلقلیمیة وقیمتھ المضافة؛  )2

البیئیة واالجتماعیة وال )3 سیاسة المعنیة یجب توضح الجھة المقدمة للمقترح المزید من التفاصیل امتثالھا للسیاسة 
 بالمساواة بین الجنسین الخاصة بالصندوق؛  

 على الجھة المقدمة للمقترح مراجعة ترتیبات تنفیذ المشروع والتكالیف اإلداریة؛ )4

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

(Decision B.38/31) ار رقم  القر  

 استعراض مقترحات مشروعات وبرامج تعزیز الوصول المباشر إلى الموارد د. 

 مذكرات المفاھیم (التصور العام للمشروعات)   .1

  ؛والصندوق االستئماني البیروفي للحدائق العامة الوطنیة والمناطق المحمیة  (مذكرة المفاھیم؛  بیرو: صندوق الحلول المبتكرة في مجال التكیف في بیرو 
AF00000283 مالیین دوالر)  5؛ 
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 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .69

الوص . أ تعزیز  بمشروع  الخاصة  العام)  (التصور  المفاھیم  مذكرة  على  المصادقة  تكملھا  عدم  كما  الموارد  إلى  المباشر  ول 
اإلیضاحات الواردة بشأنھا في رد الصندوق االستئماني البیروفي للحدائق العامة الوطنیة والمناطق المحمیة على الطلب المقدم من  

 فریق االستعراض الفني؛

ناطق المحمیة بالمالحظات الواردة  الطلب من السكرتاریة إحاطة الصندوق االستئماني البیروفي للحدائق العامة الوطنیة والم . ب
 في وثیقة االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:

تحلیال لمدى فعالیة التكالیف، بما في ذلك تقدیرات كمیة لتمایز التكالیف بین األنشطة المختارة    یجب أن یقدم المقترح )1
 وأنشطة البدائل التي جرى النظر فیھا؛

معلومات عن المستفیدین المتوقعین من برنامج تعزیز الوصول المباشر إلى الموارد، مع    یقدم المقترح یجب أن   )2
 اإلشارة بشكل خاص إلى التوزیع العادل للمنافع على المجتمعات المحلیة واألسر واألفراد المعرضین للمعاناة؛

بنموذج ونھج برنامج تعزیز الوصول    یجب أن یربط المقترح نواتج المشروع المتوقعة بأھداف التكیف الخاصة  )3
المباشر إلى الموارد، وأن یبین بوضوح كیفیة تحقیق النواتج بغض النظر عن التمویل المشترك الذي تتم تعبئتھ 

 منھ من مصادر أخرى؛ 

یجب أن یربط المقترح نواتج المشروع المتوقعة بأھداف التكیف الخاصة بنموذج ونھج برنامج تعزیز الوصول   )4
إلى الموارد، وأن یبین بوضوح كیفیة تحقیق النواتج بغض النظر عن التمویل المشترك الذي تتم تعبئتھ   المباشر

 منھ من مصادر أخرى؛ 

المختلفة   )5 المعرفیة  واألدوار والموارد  االحتیاجات والقدرات  یحدد  الجنسین  بین  المساواة  لحالة  تقییم  تقدیم  یجب 
رضة للمعاناة واألولى بالرعایة األخرى، وكیف یمكن أن یدفع التغیر للنساء والشباب والشرائح المستضعفة والمع

في دینامیكیات المساواة بین الجنسین إلى إحداث تغییر دائم لدى المستفیدین المستھدفین من آلیة تعزیز الوصول  
 المباشر إلى الموارد؛ 

ة نقل المالحظات المشار إلیھا في البند (ب)  الطلب من الصندوق البیروفي لدعم الحدائق العامة الوطنیة والمناطق المحمی  . ج
 أعاله إلى حكومة بیرو. 

(Decision B.38/32)  القرار رقم 

صادات  جمھوریة تنزانیا المتحدة: بناء حلقة وصل بین أنشطة التكیف مع تغیر المناخ في المناطق الریفیة والمناطق الحضریة من أجل تنمیة االقت 
 دوالرا أمریكیا) 4,951,245؛ AF00000284جلس الوطني إلدارة شؤون البیئة؛ (مذكرة المفاھیم؛ الم المحلیة المستدامة في تنزانیا

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .70

اإلیضاحات الواردة  كما تكملھا    على مذكرة المفاھیم الخاصة بمشروع تعزیز الوصول المباشر إلى الموارد  عدم المصادقة  . أ
 بشأنھ في ردود المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

یجب أن یوضح المقترح ترتیبات تقدیم المساعدة الفنیة ألصحاب المصلحة المحلیین في المشروع وكیف سیعود  )1
 بالنفع على المستفیدین المستھدفین؛ 

یجب أن یقدم المقترح المزید من اإلیضاح عن حالة المساواة بین الجنسین ویصف كیف سیلبي المشروع مختلف   )2
 امل مع قدراتھم وأدوارھم ومواردھم المعرفیة؛ احتیاجات النساء والرجال والتع
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 یجب أن یوضح المقترح عدم االزدواجیة في استخدام األموال المطلوبة مع األموال المتوفرة من مشروعات قائمة؛  )3

یجب أن ینقح المقترح جدول فحص المخاطر بحیث یركز على مخاطر اآلثار السلبیة، ویقدم معلومات ومبررات   )4
 ضات الواردة في تقییم المخاطر؛ مفصلة عن االفترا

 ألف دوالر؛  50عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ  . ج

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

(Decision B.38/33)  القرار رقم 

 بتكار الكبیرةاستعراض مقترحات مشروعات وبرامج االه. 

 مقترحات كاملة اإلعداد لمشروعات/برامج  .1

 مقترح من إحدى الھیئات المنفذة الوطنیة   . أ
(مقترح مكتمل؛ مؤسسة    بنغالدیش: حصول الفئات المعرضة لمخاطر تغیر المناخ في المناطق الساحلیة ببنغالدیش على میاه الشرب المأمونة

 مالیین دوالر)  5؛ AF00000285؛  )PKSFبالي كارما صاحایاك ( 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:    قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .71

بشأنھ في ردود مؤسسة بالي  كما تكملھ اإلیضاحات الواردة  عدم الموافقة على مقترح مشروع االبتكارات الكبرى المكتمل . أ
 كارما صاحایاك على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

اقتراح أن تقوم مؤسسة بالي كارما صاحایاك بإعادة صیاغة المقترح مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في وثیقة   . ب
 االستعراض المرفقة ببالغ قرار المجلس، فضال عن المسائل التالیة:  

جب أن یوضح المقترح النھج التشاركي إلدارة أنظمة التناضح العكسي، وتوضیح نظام التسعیر والتكالیف التي  ی  )1
 تتحملھا اللجان المحلیة للتشغیل والصیانة على المدى األطول؛  

 المناطق الساحلیة الثالث المختارة یختلفون عن   یجب أن یوضح المقترح ما إذا كان المستفیدون المستھدفون في  )2
 المشروعات التجریبیة السابقة وكیف یختلفون من حیث التكوین والثقافة واستخدام المیاه وإدارتھا؛  المستفیدین من

یجب أن یوضح المقترح كیفیة استدامة أنظمة التناضح العكسي وفعالیتھا من حیث التكلفة وشمولھا للجمیع، مع  )3
 تتبع المعاییر الفنیة المالئمة؛

المقترح   )4 یوضح  أن  المعرفة  یجب  مراكز  كذلك  یصف  وأن  المشروع،  تصمیم  في  والتعلم  المعرفة  دمج  كیفیة 
 المخططة لتجمیع المعارف ونشرھا؛

 یجب أن یقدم المقترح تقدیرا لتكلفة صیانة األنظمة التي سیتم تركیبھا؛  )5

 ة بنغالدیش. یُطلب من مؤسسة بالي كارما صاحایاك نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى حكوم . ج

(Decision B.38/34)  القرار رقم 
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 مذكرات المفاھیم (التصور العام للمشروعات)  .2

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف   . أ
بناء القدرة على الصمود في األراضي القدیمة من خالل مزیج من االبتكارات في أنشطة الري والزراعة وسبل كسب العیش (مذكرة  مصر:  

 دوالر)  4,873,400؛  AF00000286المفاھیم؛ منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة؛ 

 دارة صندوق التكیُّف:  مجلس إ  قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .72

المصادقة على مذكرة مشروع االبتكارات الكبرى كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ في ردود الفاو على الطلب المقدم   . أ
 من فریق االستعراض الفني؛

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

تحلیال لسیناریو عائد االستثمار، یتم حسابھ حسب المقاییس المعیاریة   یجب أن یتضمن مقترح المشروع المكتمل )1
 إلثبات جدوى اإلجراءات الفردیة والجماعیة في سیاق مراع للفقراء؛ 

التكیفیة لمعالجة مخاطر تطبیق االبتكارات  خطة للتخفیف وتدابیر اإلدارة  یجب أن یحدد مقترح المشروع المكتمل )2
 واإلخفاق في تطبیقھا؛

 یجب أن یوضح مقترح المشروع المكتمل تقدیرات تكالیف تفعیل الحلول الملموسة واالستمرار فیھا؛ )3

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

تقدیم مقترح مكتمل لمشروع یتناول أیضا المالحظات المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة  تشجیع حكومة مصر خالل الفاو، على   . د
 (ب) أعاله. 

(Decision B.38/35)  القرار رقم 

 مذكرات المفاھیم المسبقة  .3

 مقترحات مقدمة من ھیئات إدارة تنفیذ متعددة األطراف   . أ
ل مراكز االبتكار اإلقلیمیة للرصد في أفریقیا (مذكرة  جمھوریة غامبیا، وجمھوریة تنزانیا المتحدة: تعزیز خدمات الرصد المائي والجوي من خال

 مالیین دوالر)  5؛ AF00000288المفاھیم المسبقة؛ المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة؛ 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .73

(المفاھیم المسبقة) لمشروع االبتكارات الكبرى كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھا  المصادقة على وثیقة التصور المسبق   . أ
 في رد المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة على الطلب المقدم من فریق االستعراض الفني؛

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

یجب أن تتضمن مذكرة المفاھیم مبررا لمشاركة المركز البریطاني لإلیكولوجیا والھیدرولوجیا كھیئة منفذة، فضال   )1
 عن تسلیط الضوء على نقاط القوة للمركز ومكانتھ لتنفیذ المشروع في المنطقة المستھدفة؛ 

ذكرة المفاھیم خریطة شاملة لألنشطة الجاریة والمخططة لتحدید أوجھ تضافر الجھود، والعمل على  یجب أن تقدم م )2
 التعاون مع المؤسسات اإلقلیمیة والوطنیة في المنطقة، وضمان عدم االزدواجیة؛ 
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شئت  یجب أن تصف مذكرة المفاھیم أوجھ التعاون في كال البلدین مع حاضنات ومسرعات األعمال القائمة التي أن  )3
في مختلف القطاعات، ال سیما التي یمكن أن تتیح روابط مفیدة مع مراكز االبتكار المخططة في مجال الرصد  

 المائي والجوي؛ 

المعاییر  )4 ھذه  ستتم صیاغة  توضح ھل  وأن  االبتكار،  مقترحات  اختیار  معاییر  المفاھیم  مذكرة  تصف  أن  یجب 
 زید من اإلعداد والمراجعة في أثناء تنفیذ المشروع؛ بالكامل في مرحلة إعداد المقترح أو ھل ستخضع للم 

في مرحلة إعداد مذكرة المفاھیم (التصور العام)، یجب أن یصف المقترح الحلول المبتكرة التي ستتم االستفادة   )5
منھا في إطار المشروع والتي تمت تجربتھا بالفعل من خالل اختبار صالحیة ولكنھا تحتاج إلى مزید من المساعدة  

التكنولوجیا  لتكی  إلى  التشغیل  انتقال خدمات  في  المساعدة  أو  والجوي  المائي  الرصد  احتیاجات خدمات  مع  یفھا 
 الجدیدة في غرب وشرق أفریقیا؛

ومؤسسي   )6 واجتماعي  بیئي  منظور  من  االستدامة  اعتبارات  وصف  ینبغي  المفاھیم،  مذكرة  إعداد  مرحلة  في 
 واقتصادي ومالي؛ 

لألرصاد الجویة نقل المالحظات الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى غامبیا وجمھوریة تنزانیا الطلب من المنظمة العالمیة   . ج
 المتحدة؛ 

تشجیع حكومتي غامبیا، وجمھوریة تنزانیا المتحدة ، من خالل المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، على تقدیم وثیقة تصور   . د
 ھا في الفقرة الفرعیة (ب) أعاله. (مفاھیم) للمشروع تتناول أیضا المالحظات المشار إلی 

(Decision B.38/36)  القرار رقم 

 استعراض مقترحات مشروعات منح االبتكار الصغیرة و. 

(وزارة المیاه    الفیضانات والجفاف الناجمین عن تغیّر المناخ من خالل إقامة حاجز لمنع تدفق المیاهتعزیز القدرة على الصمود في وجھ  أوغندا:  
 ر) ألف دوال  250؛ AFRDG00060والبیئة؛ 

 بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   .74

الموافقة على منحة االبتكار الصغیرة كما تكملھا اإلیضاحات الواردة بشأنھ في رد وزارة المیاه والبیئة على الطلبات المقدمة   . أ
 من فریق االستعراض الفني؛

 دوالر لتنفیذ المشروع حسب طلب وزارة المیاه والبیئة؛   250,000ة الموافقة على تمویل بقیم . ب

 تكلیف السكرتاریة بإعداد مسودة اتفاقیة مع وزارة المیاه والبیئة بوصفھا الھیئة الوطنیة المسؤولة عن تنفیذ المشروع.  . ج

(Decision B.38/37)  القرار رقم 

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

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .75

المرفق   . أ في  موضح  ھو  كما  التأھب  حزم  لمنح  المحدث  الطلب  نموذج  على  الوثیقة    1الموافقة  من 
)AFB/PPRC.29/40(؛ 

حزم   . ب لمنح  المحدث  االستعراض  نموذج  على  المرفق  الموافقة  في  موضح  ھو  كما  الوثیقة    2التأھب  من 
)AFB/PPRC.29/40(؛ 
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الطلب من سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف أن تتیح على الموقع اإللكتروني للصندوق نماذج االستعراض المحدثة   . ج
 ونماذج الطلبات المذكورة في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) أعاله؛  

صندوق التكیف إخطار جمیع ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة المعتمدة بنموذج الطلب المعدل  الطلب من سكرتاریة مجلس إدارة   . د
 والجدید ونماذج االستعراض الخاصة بمنح حزم التأھب المذكورة أعاله. 

(Decision B.38/38)  القرار رقم 

 2023في السنة المالیة  مخصصات التمویل للمشروعات والبرامج اإلقلیمیة وتعزیز الوصول المباشر إلى الموارد ح. 

إدارة صندوق التكیف، بعد النظر في توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن یدرج في برنامج عملھ للسنة    قرر مجلس  .76
 ملیون دوالر، على أن یخصص مؤقتا على النحو التالي:  20.2اعتماد مبلغ  2023المالیة 

 للموارد؛  ملیون دوالر لتمویل مشروعات تعزیز الوصول المباشر  20ما یصل إلى  . أ

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

(Decision B.38/39)  القرار رقم 

 التكلفة الكاملة لمبررات التكیف ط. 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .77

الطلب من السكرتاریة، من خالل عملیة تشاوریة، وضع إرشادات بشأن التمویل المشترك االختیاري بناًء على التفسیر الحالي   . أ
 ر: للتكلفة الكاملة للتكیف، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحص

 تحدید نطاق التمویل المشترك لصندوق التكیف ومحدداتھ؛  )1

 تحدید مجموعة األدوات المالیة التي یمكن استخدامھا؛ )2

 تحدید مسارات معالجة المخاطر المحتملة؛ )3

 عرض مسودة اإلرشادات على لجنة استعراض المشروعات والبرامج للنظر فیھا في اجتماعھا الحادي والثالثین.  . ب

(Decision B.38/40)  القرار رقم 

 فرعیة غیر محددة  تحلیل المسائل ذات الصلة باستخدام مشروعات ي. 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   قرربعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .78

الطلب من السكرتاریة إعداد وثیقة تتضمن إرشادات محدثة بشأن المشروعات الفرعیة غیر المحددة، بما في ذلك معاییر   . أ
أكثر تفصیال بشأن استخدام ھذه المشروعات في أي مشروع/برنامج، وعرضھا على لجنة استعراض المشروعات والبرامج  

 للنظر فیھا في اجتماعھا الثالثین؛ 

ارة التنفیذ على التشاور مع السكرتاریة بشأن المسائل المتعلقة بالمشروعات الفرعیة غیر المحددة في أثناء  تشجیع ھیئات إد . ب
 إعداد المشروع/البرنامج. 
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(Decision B.38/41)  القرار رقم 

 توضیح مھام وتكالیف إدارة التنفیذ على المستوى اإلقلیمي وتكالیف التنفیذ نفسھك. 

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرروعات والبرامج وتوصیاتھا، بعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشر  .79

بنسبة   . أ اإلقلیمیة،  للمشروعات/البرامج  اإلداریة  للتكالیف  األعلى  الحد  لتغطیة  10تحدید  المشروع/البرنامج  تكلفة  من   %
 % من تكلفة المشروع/البرنامج بالنسبة لتكالیف التنفیذ نفسھا؛10رسوم ھیئات إدارة التنفیذ، وبنسبة 

الطلب من ھیئات إدارة التنفیذ، في الحاالت االستثنائیة التي تقدم فیھا الھیئة المسؤولة عن إدارة التنفیذ خدمات التنفیذ أو   . ب
 جزء منھا: 

تقدیم مبررات إلثبات المزایا مقارنة بالكیانات أو الھیئات أو المنظمات األخرى التي یمكنھا تقدیم خدمات التنفیذ  )1
 لتنفیذ األنشطة على المستوى الوطني أو دون الوطني؛المحددة، ال سیما 

% من تكلفة جزء من المشروع أو البرنامج الذي تنفذه  1.5خفض تكالیف التنفیذ الخاصة بھیئة إدارة التنفیذ إلى   )2
 ھیئة إدارة التنفیذ (من تكلفة المشروع/البرنامج)؛  

%، یُطلب من ھیئة إدارة التنفیذ تقدیم 1.5السقف البالغ    عندما تتجاوز تكالیف التنفیذ الفعلیة لھیئات إدارة التنفیذ )3
مبررات في إطار مقترحھا المقدم في حالة طلب تكالیف تتجاوز السقف على أساس استثنائي على أساس كل حالة  

 على حدة. 

(Decision B.38/42)  القرار رقم 

 تقریر عن مؤشرات االبتكارل. 

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف:   ررق بعد االطالع على توصیة لجنة استعراض المشروعات والبرامج،  .80

رقم   . أ المنقح  الناتج  على  الجدول    8الموافقة  في  مبین  ھو  كما  اإلستراتیجیة،  النتائج  إطار  الوثیقة    3من  من 
)AFB/PPRC.29/44  (  على أساس تجریبي، واإلرشادات الموجھة إلى ھیئات إدارة التنفیذ لتطبیق مؤشرات االبتكار

 في المشروعات/البرامج الوارد وصفھا في ھذه الوثیقة نفسھا؛  

الطلب من السكرتاریة اقتراح تعدیالت على إطار النتائج اإلستراتیجیة، وتقاریر أداء المشروع، والوثائق األخرى ذات   . ب
 في أعقاب المرحلة التجریبیة لتطبیق مؤشرات االبتكار على لجنة استعراض المشروعات والبرامج. الصلة 

(Decision B.38/43)  القرار رقم 

 خیارات مواصلة دعم عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج م.  

 مجلس إدارة صندوق التكیف: قرربعد االطالع على تعلیقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصیاتھا،  .81

من جانب لجنة استعراض المشروعات والبرامج إلى حین إجراء  )  AFB/PPRC.29/48ل النظر في الوثیقة رقم (تأجی  . أ
   المجلس مزیدا من المناقشات بشأن تزوید السكرتاریة بموظفین مختصین حسب الحاجة؛

، حسب الحاجة، مع مراعاة نتائج  الطلب من السكرتاریة إعداد وثیقة محدثة، یتم النظر فیھا في الفترة الفاصلة بین االجتماعین . ب
 المناقشات وفق الفقرة الفرعیة (أ) أعاله.

(Decision B.38/44)  القرار رقم 
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 تقریر عن االجتماع التاسع والعشرین للجنة األخالقیات والشؤون المالیة  في جدول األعمال:  9بند 

رئیس األخالقیات والشؤون المالیة، التقریر  قدم السید ماتیاس برومان (السوید، مجموعة بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى)، نائب   .82
 ).  AFB/EFC.29/8الخاص باللجنة (

ثم عرضت مدیر السكرتاریة نسخة معدلة من موازنة المجلس والسكرتاریة تتضمن التعیین في وظیفتین جدیدتین في مجال البرمجة،   .83
أول. وتم عرض ھذه الوظائف الجدیدة استجابة للتعلیقات التي قدمت  إحداھما في وظیفة صغیرة نسبیا (محلل برامج) واألخرى وظیفة استشاري  

 خالل االجتماع التاسع والعشرین للجنة استعراض المشروعات والبرامج وفي االجتماع الحالي للمجلس. 

والزیادة  وكرر األعضاء دعمھم لزیادة قدرات وكفاءات استعراض البرامج والمشروعات بالنظر إلى عبء العمل المتزاید بالفعل   .84
 المتوقعة في عدد المشروعات المقدمة في أعقاب مؤتمر غالسكو بشأن تغیر المناخ.  

وخالل المناقشات، تناول مدیر السكرتاریة أیضا سؤاال بشأن وحدات الكمیات المخصصة، موضحا أنھ باإلضافة إلى التخفیضات   .85
رین من الوحدات: وحدات الكمیات المخصصة ووحدات خفض االنبعاثات.  المعتمدة لالنبعاثات، كان من المفترض أن یتلقى الصندوق نوعین آخ 

ارتبطت وحدات الكمیات المخصصة ووحدات خفض االنبعاثات ببروتوكول كیوتو، وھي منفصلة عن الوحدات التي ستصدر في نھایة المطاف  
فترة االلتزام الثانیة لبروتوكول كیوتو، لم تكن وحدات  من اتفاق باریس. ونظرا لتأجیل بدء نفاذ    6.4في إطار اآللیة المنشأة بموجب المادة  

ملیون وحدة    1.2، وفي ذلك الوقت تلقى الصندوق أول  2020الكمیات المخصصة ووحدات خفض االنبعاثات قد بدأت تتدفق إال في أواخر عام  
صصة إلى أموال نقدیة، وال یزال ینظر في ھذه  من وحدات الكمیات المخصصة. ولم یكن لدى القیّم خبرة سابقة في تسییل وحدات الكمیات المخ

 المسألة.  

أحاط المجلس علما بتقریر لجنة األخالقیات والشؤون المالیة والمعلومات اإلضافیة التي قدمھا مدیر السكرتاریة واعتماد القرارات   .86
 الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فیھا اللجنة في اجتماعھا التاسع والعشرین.  

 ئل المالیة المسا . أ

 . 2023خطة عمل المجلس والسكرتاریة للسنة المالیة 

المالیة ،   .87 النظر في توصیات لجنة األخالقیات والشؤون  العمل    قرربعد  الموافقة على مسودة خطة  التكیف  إدارة صندوق  مجلس 
 ). 9/4AFB/EFC.2بالوثیقة رقم ( 1حسبما ورد في المرفق    2023المقترحة من السكرتاریة للسنة المالیة 

(Decision B.38/45) رقم   القرار  

، والفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ للسنوات  2023الموازنة اإلداریة للمجلس والسكرتاریة والقیّم على الصندوق للسنة المالیة  
 2024ــ  2023المالیة 

 ویرد ملخص بالموازنات المالیة المعتمدة في الُمرفق الرابع بھذا التقریر.  .88

االطالع على توصیات لجنة األخالقیات والشؤون المالیة ومع أخذ في الحسبان المناقشات الالحقة لھا والمعلومات الواردة في  بعد   .89
 مجلس إدارة صندوق التكیف:  قرر ،  )AFB/EFC.29/5/Rev.1الوثیقة (

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

   (المجلس والسكرتاریة) 

البالغة   )1 المقترحة  المجلس والسكرتاریة خالل    8,212,848الموازنة  تكالیف عملیات  لتغطیة  دوالراً 
دوالراً    6,897,098، والتي تتضمن:  2023یونیو/حزیران    30حتى    2022یولیو/تموز    1الفترة من  

للسكرتاریة)، و   الرئیسیة  (الموازنة  السكرتاریة  قدمتھا  التي  والخدمات اإلداریة    567,050للمجلس 
 دوالراً لبرنامج التأھب؛   748,700دوالر مقابل خدمات االعتماد، و 
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   (الفریق المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف وسكرتاریة الصندوق)

دوالرا أمریكیا لتغطیة تكالیف عملیات الفریق المرجعي    1,329,965الموازنة المنقحة المقترحة البالغة   )2
التاب  الفني  المالیة  للتقییم  للسنة  وسكرتاریتھ  التكیف  لصندوق  من  2023ع  الفترة  لتغطیة  وذلك   ،1  

دوالرا أمریكیا لمكون    691,496، ویتضمن ذلك  2023یونیو/حزیران    30إلى    2022یولیو/تموز  
دوالرا    36,916دوالرا لمكون التقییم (تتضمن الزیادة الناتجة عن ذلك البالغة    638,469اإلدارة و

مبلغا مرحال بقیمة    2023لمعتمدة أصال للتقییم للفریق المرجعي للتقییم الفني للسنة المالیة  عن الموازنة ا
  2023دوالرا للسنة المالیة    23,084، وصافي خفض قدره  2022ألف دوالر من السنة المالیة    60

 ، وتطلب ذلك تحویال إضافیا من الصندوق االستئماني)؛

دوالراً لتغطیة تكالیف عملیات الفریق المرجعي المعني بالتقییم   1,336,413الموازنة المقترحة وقدرھا   )3
یونیو/حزیران    30إلى    2023یولیو/تموز    1لتغطیة الفترة من    2024الفني والسكرتاریة للسنة المالیة  

دوالراً للمكون الخاص    630,729دوالرا للمكون الخاص باإلدارة و    705,684، وتتضمن    2024
 بالتقییم؛ 

   (القیّم)

 ؛2022آالف دوالر في موازنة القیّم للسنة المالیة  6زیادة المقترحة البالغة ال )4

دوالر لخدمات القیّم التي سیقدمھا لصندوق التكیف في أثناء السنة المالیة    878,500الموازنة المقترحة البالغة   )5
 ؛ 2023

(  . ب (أ)  الفرعیتین  الفقرتین  المذكورة في  المبالغ  بتحویل  للقیّم  السكرتاریات  2) () و(أ 1الترخیص  إلى  أعاله   (
 ) أعاله إلى القیّم. 5)، و(4المعنیة، والمبالغ المذكورة في الفقرتین الفرعیتین (أ) (

(Decision B.38/46)  القرار رقم 

 / تحدیث برنامج عمل الفریق المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف   2024 -  2023السنة المالیة 

  مجلس إدارة صندوق التكیف الموافقة على خطة العمل المحدثة   قرر ؤون المالیة ،  بعد النظر في توصیات لجنة األخالقیات والش  .90
 ). AFB/EFC.29/7حسبما ورد بالوثیقة رقم (  2024 -  2023للفریق المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف للسنة المالیة 

(Decision B.38/47) 

  تقریر رئیس الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني؛ب. 

 سیاسة التقییم الخاصة بصندوق التكیفمسودة  

 مجلس إدارة صندوق التكیُّف :  قرر   بعد النظر في توصیة لجنة األخالقیات والشؤون المالیة، .91

المرفق   . أ في  الواردة  التكیف  بصندوق  الخاصة  التقییم  سیاسة  مسودة  على  رقم    1الموافقة  بالوثیقة 
)AFB/EFC.29/6/Rev.1( ، وصفھا سیاسة التقییم الخاصة بالصندوق، وھذه السیاسة  المجلس، ب  بصیغتھا المعدلة من

 ال تتعارض مع نظر المجلس في المستقبل لآلثار الخاصة بالموازنة المرتبطة بتنفیذ ھذه السیاسة.  

الطلب من الفریق المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف العمل بالتشاور مع السكرتاریة لتعریف أصحاب المصلحة   . ب
 ف المعنیة بسیاسة التقییم الخاصة بالصندوق؛  واألطرا 
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الطلب من الفریق المرجعي للتقییم الفني التابع لصندوق التكیف، بالتشاور مع السكرتاریة، إعداد وثائق إرشادیة للتقییم   . ج
القیات والشؤون  لتنفیذ سیاسة التقییم الخاصة بالصندوق، بما في ذلك اآلثار المترتبة على الموازنة، وتقدیمھا إلى لجنة األخ 

 المالیة للنظر فیھا في اجتماعھا الحادي والثالثین.

(Decision B.38/48)  القرار رقم 

 2027ــ  2023لفترة السنوات  اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق  في جدول األعمال: 10بند 

  2023للسنوات وعناصر وخیارات إستراتیجیة الصندوق متوسطة األجل ،  )AFB/B.38/5عرض مدیر السكرتاریة الوثیقة رقم ( .92
مبادئ على المستوى    6خیارات للنظر فیھا من جانب المجلس، و  3التي تضمنت نتائج المشاورات الشاملة مع أصحاب المصلحة ، و  2027ــ  

 حة. اإلستراتیجي والعناصر ذات الصلة التي ظھرت في أثناء المشاورات مع أصحاب المصل

الموصى    2وفي المناقشة التي تلت ذلك، رحب األعضاء بالمبادئ الستة الوارد وصفھا في الوثیقة. وتم اإلعالن عن تأیید عام للخیار   .93
، مما یشیر أیضا إلى إمكانیة وجود بدیل وسط بین  1بھ، على الرغم من أن األعضاء طلبوا إیضاحات بشأن اختالفھ بصورة كبیرة عن الخیار 

لیس واقعیا للغایة؛ ومن شان الخیارین االخرین ان یمكنا الصندوق من تعزیز انشطتھ    3. وتم االتفاق بوجھ عام على أن الخیار  2و    1  الخیارین
حد   یتخلف أ بما فیھ الكفایة، والحفاظ على مكانتھ القویة، واالحتفاظ بھیكلھ الفرید للحوكمة. وأیا ما كانت التغییرات التي تم إجراؤھا، ینبغي أال 

عن الركب بمجرد إدراج عناصر جدیدة مثل التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة وأحدث النتائج المتعلقة بالمناخ وتحسین الصالت  
ارھا اعتب والروابط مع الباحثین. ومن المھم مواصلة التركیز على الفئات الضعیفة واألولى بالرعایة والمعرضة للمعاناة التي ینبغي النظر إلیھا ب 

 عوامل للتغییر ولیس كمستفیدین من الصندوق فحسب. 

وردا على استفسارات بشأن عملیة مراجعة اإلستراتیجیة متوسطة األجل، أفاد مدیر السكرتاریة أنھ لم یكن ھناك اتفاق على إدراج   .94
تحدیث ھذه اإلستراتیجیة بمجرد اختتام تلك  التمویل المشترك، ألن ذلك ال یزال قید المناقشة في لجنة استعراض المشروعات والبرامج. وسیتم  

المناقشات. وبمجرد اعتماد اإلستراتیجیة، ستكون الخطوة التالیة ھي وضع خطة تنفیذ وإطار محدث للنتائج اإلستراتیجیة. وأوضح أیضا أن  
لكن ینبغي النظر في المخاطر بصورة  مجموعة العمل المعنیة باالبتكار ترى أن المخاطر األعلى یمكن قبولھا في المشروعات األصغر حجما، و

 شاملة، لیس فقط فیما یتعلق باالبتكار.  

95.   ) الوثیقة رقم  في  الواردة  المعلومات  في  النظر  للصندوق  )  AFB/B.38/5بعد  األجل  متوسطة  اإلستراتیجیة  وعناصر  خیارات 
 مجلس إدارة صندوق التكیف:  قرر،  2027ــ  2023للسنوات 

(الصومال، أفریقیا)، السیدة سوھي غواغ (جمھوریة كوریا، آسیا والمحیط الھادئ)، والسیدة    انتخاب السید علي داود محمد  . أ
  - جوانا میلویتز فیل دیالش (بولندا، أوروبا الشرقیة)، والسیدة مایا تسخوفادزه (جورجیا، أوروبا الشرقیة)، والسید مارك 

أ1أنطوان مارتن (فرنسا، األطراف المدرجة في المرفق   نجیلیك بوبونیو (سیشیل، الدول الجزریة الصغیرة  )، والسیدة 
بشأن اإلستراتیجیة الثانیة متوسطة األجل لصندوق    ،B.37/38النامیة) أعضاًء في فریق العمل المشار إلیھا في القرار رقم  

 . 2027-2023التكیف التي تغطي فترة السنوات 

 شار إلیھ في الفقرة الفرعیة (أ)، أعاله:  الطلب من السكرتاریة، في إطار توجیھ وإرشادات فریق العمل الم . ب

تستند إلى اإلطار اإلستراتیجي واإلنجازات    2027-2023إعداد مسودة اإلستراتیجیة متوسطة األجل للسنوات   )1
، وتعزیزھا من خالل اقتراح تحدیثات وتعدیالت  2022-2018التي حققتھا اإلستراتیجیة متوسطة األجل للسنوات  

، كما ھو مبین في الوثیقة  2زیز المیزة النسبیة للصندوق وتعظیم أثره (تمشیا مع الخیار  إستراتیجیة تھدف إلى تع
 على نحو یعكس اآلراء التي أعرب عنھا المجلس في اجتماعھ الثامن والثالثین؛، )AFB/B.38/5رقم 

- 2023إجراء مزید من المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن مسودة اإلستراتیجیة متوسطة األجل للسنوات   )2
 ؛ 2027

للنظر فیھا من جانب المجلس في اجتماعھ    2027-2023عرض مسودة اإلستراتیجیة متوسطة األجل للسنوات   )3
 التاسع والثالثین.
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(Decision B.38/49)  القرار رقم 

 2025-2022مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد وخطة العمل ذات الصلة لفترة السنوات  في جدول األعمال: 11بند 

)  AFB/B.38/6(  2025- 2022مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد وخطة العمل ذات الصلة لفترة السنوات  عرض مدیر السكرتاریة   .96
االجتماعین   ومرفقاتھا. ونظرا لضیق الوقت الالزم لمناقشة الوثیقة، اقتُرح أن یقدم األعضاء واألعضاء المناوبون تعلیقاتھم في الفترة الفاصلة بین

 لمجلس النظر في ھذه المسألة إلى اجتماعھ التاسع والثالثین.  وأن یؤجل ا

97. ) الوثیقة  في  النظر  (  1والمرفق  )  AFB/B.38/6وبعد  والوثیقة  والوثیقة    1والمرفق  )  AFB/B.38/6/Add.1بھا  بھا 
)AFB/B.38/6/Add.2(  ، مجلس إدارة صندوق التكیف الطلب من السكرتاریة القیام بما یلي:   قرر 

بھدف الحصول على آراء و مدخالت  )  B.38-B.39رأي للمجلس خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین (إجراء استطالع   . أ
ومسودة خطة عمل تعبئة الموارد  )  AFB/B.38/6/Add.1بشأن مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد الواردة في الوثیقة (

 ؛ )AFB/B.38/6/Add.2المبینة في الوثیقة (

تعب  . ب إستراتیجیة  قدمھا  تحدیث مسودة  التي  اإلسھامات  تعكس  الموارد كي  بتعبئة  المعنیة  العمل  الموارد ومسودة خطة  ئة 
المجلس من خالل استطالع اآلراء الذین تم في الفترة الفاصلة بین االجتماعین على النحو المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة  

  (أ)، أعاله، كي ینظر فیھا المجلس في اجتماعھ التاسع والثالثین.

(Decision B.38/50) قرار رقم  ال  

 المسائل المتبقیة من االجتماعات السابقة  في جدول األعمال: 12بند 

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

 نظًرا لضیق الوقت، وافق المجلس على تأجیل النظر في ھذا البند الفرعي حتى اجتماعھ التاسع والثالثین. .98

 لمدني واالنخراط في أعمال المجلس خیارات لزیادة تعزیز مشاركة المجتمع ا . ب

 نظًرا لضیق الوقت، وافق المجلس على تأجیل النظر في ھذا البند الفرعي حتى اجتماعھ التاسع والثالثین. .99

المسائل والموضوعات الناشئة عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في  في جدول األعمال:  13بند 
بروتوكول كیوتو، والدورة الثالثة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، والدورة السادسة والعشرین لمؤتمر  

 األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

ي بتغیر المناخ أسفر عن عدد من القرارات ذات  أشار مدیر السكرتاریة، في معرض تقدیمھ لھذا البند، إلى أن مؤتمر غالسكو المعن  .100
والتعدیالت المقترحة  ،  AFB/B.38/10الصلة بالصندوق. وتم وصف القرارات الرئیسیة، بما في ذلك الطلبات المقدمة من المجلس، في الوثیقة  

إرشادات العملیات الخاصة باألطراف  الناتجة عن ذلك بشأن األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة لصندوق التكیف، وسیاسات و
على التوالي. وثم عرض المعلومات الواردة    ،Add.2و    AFB/B.38/10/Add.1للحصول على موارد من صندوق التكیف في الوثیقتین  

ن في الملحقین  وأعقب ذلك قیام ممثلة أخرى للسكرتاریة باستعراض مختلف التعدیالت المقترحة على النحو المبی )  AFB/B.38/10في الوثیقة (
 اإلضافیین للوثیقة.  

وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن ما إذا كان ینبغي النظر في التعدیالت المقترحة واتخاذ قرار بشأنھا في االجتماع الحالي، أو إرجاء   .101
یرات إضافیة على األولویات  النظر فیھا إلى اجتماع مقبل نظرا لضیق الوقت المتاح في االجتماع الحالي. وقدم عدة أعضاء اقتراحات إلجراء تغی 

والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة لصندوق التكیف، وسیاسات وإرشادات العملیات الخاصة باألطراف للحصول على موارد من صندوق  
 التكیف .  



AFB/B.38/L.1 

 

31 

وردا على ھذه التعلیقات، أشارت ممثلة السكرتاریة إلى أن إرجاء النظر في ھذه المسألة إلى اجتماع مقبل سیسھل إدراج تعدیالت   .102
تخطیط  إضافیة، بما في ذلك التعدیالت المقترحة في االجتماع الحالي. وباإلضافة إلى ذلك، وفي معرض تناولھا سؤاال أثاره أحد األعضاء بشأن ال

  السلس إلى اتفاقیة باریس لتفادي مشكالت التشغیل والعملیات المحتملة، أكدت ممثلة السكرتاریة للمجلس أن السكرتاریة تتشاور مع القیّم   لالنتقال
ت  طورا وفریق العمل المعني في سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بشأن ھذه المسألة، وأنھا ستحیط المجلس علما بالت 

 الجاریة.  

،  )AFB/B.38/10/Add.1( و ، )AFB/B.38/10والوثائق () CMA.3/13والقرار (، )CMP.16/3وبعد النظر في القرار [ .103
 مجلس إدارة صندوق التكیف الطلب من السكرتاریة القیام بما یلي:  قرر،  ) AFB/B.38/10/Add.2و (

الجتماعین، للحصول على آراء ومدخالت بشأن التعدیالت  إجراء استطالع رأي ألعضاء المجلس خالل الفترة الفاصلة بین ا . أ
المقترحة على األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة للصندوق التي اعتمدھا مؤتمر األطراف في بروتوكول  
كیوتو وسیاسات وإرشادات العملیات لألطراف للحصول على موارد من صندوق التكیف، على التوالي، كما ھو مبین في 

 ؛AFB/B.38/10/Add.2و  AFB/B.38/10/Add.1الوثیقتین 

إعداد وثیقة تحدد التعدیالت المقترحة على األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة للصندوق التي اعتمدھا مؤتمر  . ب
ى  األطراف في بروتوكول كیوتو وسیاسات وإرشادات العملیات لألطراف للحصول على موارد من صندوق التكیف، عل

التوالي، على نحو یعكس مناقشات المجلس في اجتماعھ الثامن والثالثین واإلسھامات التي تلقاھا من المجلس من خالل  
استطالع الرأي الذي تم القیام بھ في الفترة الفاصلة بین االجتماعین على النحو المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة (أ)، أعاله،  

 تاسع والثالثین.لینظر فیھا المجلس في اجتماعھ ال

(Decision B.38/51)  القرار رقم 

 إدارة المعرفة واالتصاالت والتوعیة   في جدول األعمال: 14بند 

 نظًرا لضیق الوقت، وافق المجلس على تأجیل النظر في ھذا البند حتى اجتماعھ التاسع والثالثین. .104

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني في جدول األعمال: 15بند 

تمع المدني ثالثة عروض إیضاحیة وفترة قصیرة لألسئلة والتعلیقات. یتضمن المرفق الخامس بالتقریر  ضم الحوار مع منظمات المج .105
 التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. الحالي

 أخذ المجلس علماً بالعروض اإلیضاحیة للمجتمع المدني وتوصیاتھ.   .106

 فصاعدا   2022مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  في جدول األعمال: 16بند 

التاسع والثالثین في بون بألمانیا في الفترة    أشار مدیر السكرتاریة إلى أن المجلس قرر في اجتماعھ السادس والثالثین عقد اجتماعھ .107
لالجتماع األربعین    2023مارس/آذار    21مارس/آذار أو    14. واقترحت السكرتاریة األسبوع من  2022أكتوبر/تشرین األول    14إلى    10ن  م

أي عطالت رئیسیة أو    لالجتماع الحادي واألربعین. ولم تكن ھناك  2023أكتوبر/تشرین األول    17أكتوبر/تشرین األول أو    10للمجلس و
 خالل تلك األسابیع وكان المكان المعتاد في بون بألمانیا متاحا. أحداث رئیسیة أخرى 

وردا على سؤال بشأن احتمال حدوث تعارض مع االجتماعات المناخیة الرئیسیة األخرى، أفاد مدیر السكرتاریة أن صندوق البیئة   .108
لسكرتاریة معلومات عن تواریخ اجتماعات مجلس إدارة  العالمیة ال ینوي عقد اجتماعاتھ في مارس/آذار أو أكتوبر/تشرین األول، ولم تكن لدى ا

 . 2023صندوق المناخ األخضر أو اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل لعام 

 مجلس إدارة صندوق التكّیف:   قرر .109

 ؛ 2022أكتوبر/تشرین األول  14-11عقد اجتماعھ التاسع والثالثین في  . أ
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 ؛ 2023مارس/آذار   24-21عقد اجتماعھ األربعین في  . ب

 ؛2023أكتوبر/تشرین األول  13-10عقد اجتماعھ الواحد واألربعین في   . ج

تحدة المعني بتغیر المناخ  الطلب من السكرتاریة استطالع جدوى عقد اجتماع المجلس في البلد المضیف لمؤتمر األمم الم . د
-B.38خالل الفترة الفاصلة بین االجتماعین (  والبلدان األخرى، لتمكین المجلس من مواصلة النظر في ھذا الموضوع

B.39  أو في اجتماعھ التاسع والثالثین؛ ( 

األمم المتحدة المعني بتغیر  عقد اجتماعھ التاسع والثالثین في بون إذا لم یكن ممكنا عقد االجتماع في البلد المضیف لمؤتمر   . ه
 المناخ.  

(Decision B.38/52)  القرار رقم 

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك  في جدول األعمال: 17بند 

اللتین نشرھما الصندوق على موقعھ اإللكتروني،   .110 لفت الرئیس االنتباه إلى مدونة السلوك وسیاسة عدم التھاون المطلق مع الفساد 
 األعضاء أي مسألة یود إثارتھا. ولم تُثر أیة مسائل أخرى. وتساءل عما إذا كان لدى أي من 

 مسائل أخرى  في جدول األعمال: 18بند 

 تنویع أماكن االجتماعات  

في معرض تقدیمھ لھذا الموضوع، أوضح الرئیس أنھ تم اقتراح تنویع أماكن عقد اجتماعات المجلس إلجراء المناقشات في المقام   .111
ماعات المجلس في البلدان النامیة التي یجري فیھا تنفیذ المشروعات وفي أماكن أخرى في العالم النامي، لتمكین  األول نظرا إلمكانیات عقد اجت 

الصندوق، موارد  تخصیص  فیھا  یتم  التي  البلدان  في  األمور  االطالع على مجریات  من  أصحاب    المجلس  مختلف  إلى  الصندوق  ووصول 
 واقع، فضال عن البلدان النامیة لالستفادة من موارد الصندوق وتمویلھ. المصلحة وزیادة اإلحساس بتواجده على أرض ال

وكان األعضاء عموما مؤیدین لھذا االقتراح، واتفقوا على أن ھذه االجتماعات ستزید من معرفة المجلس بأحوال المجلس التي یعمل   .112
أن مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ یجتمع عادة    فیھا الصندوق ویمكن ربط ھذه االجتماعات بزیارات للمشروعات. وتمت اإلشارة إلى 

اندة  في مواقع مختلفة، مما أدى إلى اقتراح إمكانیة القیام بأنشطة مشتركة للتواصل وبناء القدرات مع الصندوق األخضر للمناخ، وذلك بھدف مس
ل إلى أقصى عدد ممكن من الجمھور وزیادة اإلحساس  التواصل في مجال بناء القدرات، ومساعدة حلقات العمل في البلدان النامیة على الوصو

بتواجد الصندوق على أرض الواقع. وطلب األعضاء إیضاحات بشأن اآلثار المالیة واإلجرائیة المترتبة على عقد االجتماعات في أماكن أخرى  
ندما نوقشت مشروعات البلدان المضیفة  غیر بون؛ وأشار أحدھما إلى أن الصندوق األخضر للمناخ واجھ مشكالت تتعلق بتضارب المصالح ع

 في مثل ھذه المواقف. 

وردا على التعلیقات واألسئلة، أوضح مدیر السكرتاریة أن النظام الداخلي ینص على أن یجتمع المجلس مرتین على األقل كل عام أو   .113
تحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، أو في البلدان التي  كلما اقتضت الضرورة للقیام بأعمالھ، أو في البلد الذي كان مقر أمانة اتفاقیة األمم الم

رنا بتلك تستضیف اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المعنیة بتغیر المناخ أو الجھات التابعة لھا عندما یكون ذلك مقت 
  ، ومرة في دیربان بجنوب أفریقیا، وكان ذلك في أعقاب االجتماعات. وكان المجلس قد اجتمع مرتین خارج بون: مرة في كانكون بالمكسیك

نت  اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة المعنیة بتغیر المناخ. وكتوضیح، أضاف أن تقرر عقد االجتماع االفتراضي عبر اإلنتر
 للمجلس قد عقد في بون.  والھجین (عبر اإلنترنت وبصورة مباشرة)

اریة أن أي قرار یتخذه المجلس لتعدیل النظام الداخلي حتى یتسنى للمجلس االجتماع في أماكن أخرى یحتاج  وأضافت ممثلة السكرت  .114
إلى تصدیق من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو. وأبلغت المجلس أیضا أنھ بموجب القانون األلماني  

الحصانة من اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق بما یدلون بھ من كلمات أو یكتبونھ وجمیع األفعال  یتمتع أعضاء المجلس واألعضاء المناوبون ب 
دیدا مع  التي یتم القیام بھا بصفتھم الرسمیة وتستمر الحصانة بعد إنھاء أعمالھم. ویتطلب عقد اجتماعات المجلس خارج ألمانیا ترتیبا قانونیا ج

وال تتمتع السكرتاریة بخبرة كبیرة في ھذا الشأن، لكن یمكنھا التشاور مع سكرتاریة اتفاقیة األمم    البلد المضیف للنص على ھذه الحصانة. 
 المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بشأن ھذه المسألة.  
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ي كان  أقر الرئیس بدعم ھذا المقترح واقترح أن تستكشف السكرتاریة إمكانیة عقد اجتماع للمجلس في مصر، وھي البلد النامي الذ .115
 یستضیف االجتماع السابع والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واالجتماعات ذات الصلة.  

 اعتماد التقریر في جدول األعمال: 19بند 

 الثامن والثالثین.اعتمد المجلس ھذا التقریر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في أعقاب اجتماعھ  .116

 اختتام االجتماع في جدول األعمال: 20بند 

الساعة   .117 تمام  الرئیس اختتام االجتماع في  المجاملة، أعلن  لعبارات  المعتاد  التبادل  بتوقیت وسط أوروبا في    6.45عقب    8مساًء، 
 . 2022أبریل/نیسان 
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 1المرفق 

 قائمة بالمشاركین في االجتماع الثامن والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیُّف 

 األعضاء 
 المجموعة  البلد  االسم 

 أفریقیا زمبابوي السید/ واشنطن زاكاتا
 أفریقیا غانا  السیدة/ بیشنس دامتي
 آسیا والمحیط الھادئ  جمھوریة كوریا  السیدة/ سوھي غواغ 

 آسیا والمحیط الھادئ  ملدیف السید/ أحمد وحید 
 آسیا والمحیط الھادئ  السعودیة  السید/ البراء توفیق 

 أوروبا الشرقیة  جمھوریة مولدوفا  السیدة/ أال دروتا
 الشرقیة أوروبا  بولندا جوانا میلویتز فیل دیالش   السیدة/

 منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي  المكسیك شافیز  السیدة/ مارغریتا كاسو
 الدول النامیة الجزریة الصغیرة  أنتیغوا وبربودا السید/ میخاي روبرتسون 

 البلدان األقل نمواً  السنغال السید/ إیدي نیانغ 
   وبلدان أخرى أوروبا الغربیة  إیطالیا السید/ أنطونیو نافارا 

 األطراف المدرجة في المرفق األول  فرنسا  أنطوان مارتن-مارك  السید/
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  باكستان  السید/ علي وقاص مالك 

 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  األرجنتین  لوكاس دي بیترو السید/
 

 األعضاء المناوبون 
 المجموعة  البلد  االسم 

 أفریقیا الصومال  السید/ علي محمد 
 أفریقیا جمھوریة غامبیا  السیدة/ فاتو ندي غاي 

 آسیا والمحیط الھادئ  جمھوریة إیران اإلسالمیة  السیدة/ شھیدا نعمة هللا سارفستاني 
 آسیا والمحیط الھادئ  السعودیة  السید/ البراء توفیق 

 أوروبا الشرقیة  أرمینیا  زاكاریان-أرام تیر السید/
 أوروبا الشرقیة  جورجیا  السیدة/ مایا تسخوفادزه 

 منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي  الجمھوریة الدومینیكیة السید/ فیكتور فیناس 
 منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي  أوروغواي  السیدة/ ماریانا كاسبرزیك 

 الدول النامیة الجزریة الصغیرة  سیشل  السیدة/ أنجیلیك بوبونیو 
 البلدان األقل نمواً  بوتان  السید/ تشیرنغ تاشي 

   أوروبا الغربیة وبلدان أخرى  إسبانیا  أكونیا بایشاولي-السیدة/ سوزانا كاسترو
   أوروبا الغربیة وبلدان أخرى  السوید السید/ ماتیاس برومان

 األطراف المدرجة في المرفق األول  الوالیات المتحدة  السید/ كیفین آدامز 
 األطراف المدرجة في المرفق األول  سویسرا  السید ماتیاس باتشمان

 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  المغرب  السیدة/ نعیمة أم موسى 
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول  غینیا  أحمدو سیبوي تور  السید/ أحمدو
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 2المرفق 

 األعمال المعتمد لالجتماع الثامن والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیف جدول  

 افتتاح االجتماع.  .1

 عضویة مجلس اإلدارة وانتخاب كبار المسؤولین.  .2

 عضویة المجلس؛  . أ

 انتخاب كبار المسؤولین.  . ب

 نقل مھام رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس.  .3

 المسائل التنظیمیة:  .4

 اعتماد جدول األعمال؛  . ج

 العمل. تنظیم  . د

 تقریر عن أنشطة رئیس المجلس المنتھیة والیتھ.  .5

 تقریر عن أنشطة السكرتاریة.  .6

 تقریر ھیئة االعتماد. .7

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

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

 السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني لمقترحات مشروعات تعزیز الوصول المباشر إلى الموارد؛ تقریر  . ب

   لمقترحات مشروعات االبتكار الكبرى؛ االستعراض الفني /تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي . ج

 غیرة؛ لمقترحات مشروعات المنح الص تقریر السكرتاریة عن الفحص األولي/ االستعراض الفني . د

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

  طلب إحداث تغییر كبیر في المشروعات؛ . و

  ؛2023في السنة المالیة    مخصصات التمویل للمشروعات والبرامج اإلقلیمیة وتعزیز الوصول المباشر إلى الموارد . ز

  ف؛التكلفة الكاملة لمبررات التكی  . ح

   فرعیة غیر محددة؛  تحلیل المسائل ذات الصلة باستخدام مشروعات . ط

  توضیح مھام وتكالیف إدارة التنفیذ على المستوى اإلقلیمي وتكالیف التنفیذ نفسھ؛ . ي

  تقریر عن مؤشرات االبتكار؛ .ك
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 خیارات المزید من دعم عمل لجنة استعراض المشروعات والبرامج.  . ل

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

 المسائل المالیة؛  . أ

 تقریر رئیسة الفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني؛  . ب

 سیاسة التقییم.  . ج

 . 2027ــ  2023لفترة السنوات  اإلستراتیجیة متوسطة األجل للصندوق  .10

 . 2024-2022ات مسودة إستراتیجیة تعبئة الموارد وخطة العمل ذات الصلة لفترة السنو .11

 الموضوعات المتبقیة من االجتماعات السابقة:  .12

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

 خیارات لزیادة تعزیز مشاركة المجتمع المدني واالنخراط في أعمال المجلس.  . ب

والموضوعات الناشئة عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو،  المسائل  .13
والدورة الثالثة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، والدورة السادسة والعشرین لمؤتمر األطراف  

 ن تغیر المناخفي اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأ

 واالتصاالت والتوعیة.  إدارة المعرفة  .14

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني.  .15

   فصاعدا.  2022مواعید وأماكن انعقاد االجتماعات في  .16

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك.  .17

 مسائل أخرى.  .18

 اعتماد التقریر. .19

 اختتام االجتماع.  .20
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 3المرفق 

AFB38:  موجز قرارات تمویل المشروعات والبرامج في االجتماع الثامن والثالثین لمجلس إدارة صندوق التكیُّف 

                      

. المقترحات كاملة  1  
الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة   البلد  اإلعداد: البلد المنفرد 

 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  
 األمریكي 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 

                
  

    

AFB/PPRC.2 بنك أغریكول النیجر   النیجر 
9/4 

          
9,982,00
0       

لم تتم  
 الموافقة 

0     

    

جمھوریة 
تنزانیا  
المتحدة  

)1( 

AFB/PPRC.2 المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة 
9/5 

          
2,500,00
0   

لم تتم      
 الموافقة 

0     

    

جمھوریة 
تنزانیا  
المتحدة  

)2( 

AFB/PPRC.2 المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة 
9/6 

          
4,000,08
6   

لم تتم      
 الموافقة 

0     

    

AFB/PPRC.2 جھاز إدارة شؤون البیئة  زمبابوي 
9/7 

          
4,989,00
0   

لم تتم      
 الموافقة 

0     

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 إقلیمیة 

              
    

  

ترینداد    
 وتوباغو 

AFB/PPRC.2 بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة 
9/8 

         
10,000,0
00   

تمت    
 الموافقة 

10,000,000     

  
إدارة تنفیذ  ھیئة 

 متعددة األطراف 
              

    

  

جمھوریة   
افریقیا  
 الوسطى 

AFB/PPRC.2 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 
9/9 

             
10,000,0
00   

لم تتم  
 الموافقة 

0     
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قرغیزس  
 تان

AFB/PPRC.2 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 
9/10 

               
9,999,31
3   

تمت  
 الموافقة 

9,999,313     

  

الفرعي،  المجموع 
 بالدوالر األمریكي 

            
21,471,
086   

     
10,000,
000   

       
19,999,3
13   

           
19,999,31
3    

 

. مذكرات المفاھیم:  2  
الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة   البلد  البلد المنفرد 

 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  

 ریكي األم

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 

                   
  

 

AFB/PPRC.2 الصندوق الوطني للبیئة والمناخ  ) 1بنن (  
9/11 

          
2,934,54

5   

تمت      
 المصادقة 

 

  

 

AFB/PPRC.2 الصندوق الوطني للبیئة والمناخ  ) 2بنن (  
9/12 

          
3,053,74

2   

تمت      
 المصادقة 

 

  

 

كوستاري  
 كا

AFB/PPRC.2 فندیكوبیراسیون 
9/13 

        
10,000,0

00   

تمت      
 المصادقة 

 

  

  

كوت   
 دیفوار

الصندوق المھني للبحوث والمشورة   
 الزراعیة 

AFB/PPRC.2
9/14 

          
4,000,00

0   

لم تتم      
المصادقة  
 علیھ 

 

    

  

AFB/PPRC.2 لجنة مینونایت للعمل االجتماعي  ھندوراس   
9/15 

          
4,000,00

0   

لم تتم      
المصادقة  
 علیھ 

 

  

    

الصندوق االستئماني البیروفي للحدائق   بیرو
 العامة الوطنیة والمناطق المحمیة 

AFB/PPRC.2
9/16 

          
5,465,14

5   

لم تتم      
المصادقة  
 علیھ 

 

  

  

AFB/PPRC.2 وزارة المیاه والبیئة  أوغندا   
9/17 

          
9,504,60

0   

تمت      
 المصادقة 

 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 إقلیمیة 
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االرجنتي   
 ن

AFB/PPRC.2 بنك التنمیة ألمریكا الالتینیة 
9/18 

         
10,000,0

00   

لم تتم    
المصادقة  
 علیھ 

 

  

  

بابوا    
غینیا  
 الجدیدة 

SPC AFB/PPRC.2
9/19 

           
9,908,46

1   

تمت    
 المصادقة 

 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 متعددة األطراف 

                
  

  

كابو   
 فیردي 

AFB/PPRC.2 الفاو 
9/20 

               
9,998,22

8   

تمت  
 المصادقة 

 

  

  

جمھوریة   
الو  
الدیمقراط 

یة  
 الشعبیة 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
 البشریة 

AFB/PPRC.2
9/21 

               
6,811,47

4   

لم تتم  
المصادقة  
 علیھ 

 

  

  

AFB/PPRC.2 الفاو  نیكاراغوا   
9/22 

             
10,000,0

00   

تمت  
 المصادقة 

 

  

  

منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة   الفلبین   
 (الیونیدو): 

AFB/PPRC.2
9/23 

               
5,463,64

3   

تمت  
 المصادقة 

 

  

  

سري   
 النكا 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
 البشریة 

AFB/PPRC.2
9/24 

               
2,000,00

0   

تمت  
 المصادقة 

 

    

  

AFB/PPRC.2 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة  زامبیا   
9/25 

             
10,000,0

00   

لم تتم  
المصادقة  
 علیھ 

 

    

  
المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

            
38,958,

032   

     
19,908,

461   

       
44,273,3

45   

                            
-     

  
. منحة صیاغة  3

المشروع: البلد  
 المنفرد  

الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة   البلد 
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  

 ریكي األم
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ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 

                
  

  
AFB/PPRC.2 الصندوق الوطني للبیئة والمناخ  ) 1بنن (  

9/11/Add.1 
               

27,000   
تمت      

 الموافقة 
27,000   

  

  
يكوستار  

 كا
AFB/PPRC.2 فندیكوبیراسیون 

9/13/Add.1 
               

50,000   
تمت      

 الموافقة 
50,000   

  

  
كوت   

 دیفوار
الصندوق المھني للبحوث والمشورة  
 الزراعیة 

AFB/PPRC.2
9/14/Add.1 

               
50,000   

لم تتم      
 الموافقة 

0   
  

  
AFB/PPRC.2 لجنة مینونایت للعمل االجتماعي  ھندوراس   

9/15/Add.1 
               

50,000   
لم تتم      

 الموافقة 
0   

  

  
AFB/PPRC.2 وزارة المیاه والبیئة  أوغندا   

9/17/Add.1 
               

45,000   
تمت      

 الموافقة 
45,000   

  

المجموع الفرعي،    
 بالدوالر األمریكي 

                 
222,000   

                      
-   

                        
-   

                
122,000   

  

                        

  
. المقترحات كاملة  4

اإلعداد: على  
 المستوى اإلقلیمي 

المنطقة/ 
 البلدان 

الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة  
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  
 األمریكي 

  

  
ارة تنفیذ  ھیئة إد 

 إقلیمیة 
                

  

  

بلیز    
وغواتیما 
ال 
وھندورا 
 س: 

مصرف أمریكا الوسطى للتكامل  
 االقتصادي 

AFB/PPRC.2
9/26 

         
13,248,1

21   

لم تتم    
 الموافقة 

0   

  

  
إدارة تنفیذ  ھیئة 

 متعددة األطراف 
                

  

  

أنتیغوا    
وبربودا،  
وسانت  
 لوسیا 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
 البشریة 

AFB/PPRC.2
9/27 

             
13,996,5

00   

لم تتم  
 الموافقة 

0   

  

  

تشاد    
 والسودان 

AFB/PPRC.2 الفاو 
9/28 

             
14,000,0

00   

تمت  
 الموافقة 

14,000,000   
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كوت   
دیفوار،  
 وغانا

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
 البشریة 

AFB/PPRC.2
9/29 

             
13,986,9

90   

لم تتم  
 الموافقة 

0   

  

  
المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

        -        
13,248,

121   

       
41,983,4

90   

           
14,000,00

0     

  

إلجمالي الكلي  ا
)1+2+3+4 ( 

             
60,651,
118   

      
43,156,
582   

      
106,256,
148   

            
34,121,31

3     
                      

  
. مذكرات المفاھیم:  5

تعزیز الوصول  
 المباشر إلى الموارد 

المنطقة/ 
 البلدان 

الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة  
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  

 ریكي األم

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 

                
  

  

الصندوق االستئماني البیروفي للحدائق   بیرو  
 العامة الوطنیة والمناطق المحمیة 

AFB/PPRC.2
9/31 

           
5,000,00
0   

لم تتم    
 المصادقة 

 

  

  

جمھوریة   
تنزانیا  
 المتحدة: 

AFB/PPRC.2 المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة 
9/32 

           
4,951,24
5   

لم تتم    
 المصادقة 

 

  

  

المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

                             
-   

       
9,951,2
45   

                        
-   

                            
-   

  

  

. منحة صیاغة  6
المشروع: تعزیز  

الوصول المباشر إلى  
 الموارد 

المنطقة/ 
 البلدان 

التنفیذ/ھیئة  الھیئة المسؤولة عن  
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
مویل  الت

المرصود،  
بالدوالر  
 األمریكي 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 
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جمھوریة   
تنزانیا  
 المتحدة: 

AFB/PPRC.2 المجلس الوطني إلدارة شؤون البیئة 
9/32/Add.1 

                
50,000   

لم تتم    
 الموافقة 

0   

  

  
المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

                             
-   

            
50,000   

                        
-   

                            
-     

  

اإلجمالي الكلي  
)5+6 ( 

                             
-   

      
10,001,
245   

                        
-   

                            
-   

  
  

         
  

  

. المقترحات الكاملة  7
لبلد منفرد:  

مشروعات االبتكار  
 الكبیرة 

المنطقة/ 
 البلدان 

الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة  
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  
 األمریكي 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 

                
  

 

AFB/PPRC.2 ساھایاك -مؤسسة بالي كارما بنغالدیش   
9/34 

          
5,000,00
0   

لم تتم      
 الموافقة 

0   

  

  
المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

              
5,000,0
00   

                      
-   

                        
-   

                            
-   

  

  

. مذكرات المفاھیم  8
لبلد منفرد:  

مشروعات االبتكار  
 الكبیرة 

المنطقة/ 
 البلدان 

الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة  
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  
 األمریكي 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 متعددة األطراف 

                
  

  

AFB/PPRC.2 الفاو  مصر  
9/36 

               
4,873,40
0   

تمت  
 المصادقة 
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المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

                             
-   

                      
-   

         
4,873,40
0   

                            
-   

  

  
. مذكرات مفاھیم  9

مسبقة:  إقلیمیة 
مشروعات االبتكار  

 الكبیرة 

المنطقة/ 
 البلدان 

الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة  
 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

ل  تموی  
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  
 األمریكي 

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 متعددة األطراف 

                
  

  

جمھوریة   
غامبیا  
وجمھور

یة تنزانیا  
 المتحدة 

AFB/PPRC.2 المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 
9/37 

               
5,000,00
0   

تمت  
 المصادقة 

 

  

  

المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

                             
-   

                      
-   

         
5,000,00
0   

                            
-   

  

. منح االبتكار  10  
الھیئة المسؤولة عن التنفیذ/ھیئة   البلد  الصغیرة  

 إدارة التنفیذ 

رقم مستند لجنة  
استعراض  

المشروعات  
 والبرامج   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
الوطنیة،  
بالدوالر  
 األمریكي  

تمویل   
ھیئات  
إدارة  
التنفیذ  

اإلقلیمیة،  
بالدوالر  

 األمریكي   

تمویل   
ھیئات إدارة  

التنفیذ  
متعددة  

األطراف،  
بالدوالر  
 األمریكي  

 القرار 
التمویل  

المرصود،  
بالدوالر  

 ریكي األم

  

  
ھیئة إدارة تنفیذ  
 وطنیة 

                
  

  
AFB/PPRC.2 وزارة المیاه والبیئة  أوغندا   

9/39 
             

250,000   
تمت      

 الموافقة 
                

250,000     

  
المجموع الفرعي،  
 بالدوالر األمریكي 

                 
250,000   

                      
-   

                        
-   

                
250,000     

  

اإلجمالي الكلي  
)7+8+9+10 ( 

               
5,250,0
00   

                      
-   

          
9,873,40
0   

                 
250,000   
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المجموع الكلي  
)1+2+3+4+5+6

+7+8+9+10 ( 

             
65,901,
118   

      
53,157,
827   

      
116,129,
548   

            
34,371,31

3     
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 4المرفق 

للسنة   المعتمدة  المالیة    2023، و2022المالیة  الموازنة  للسنوات  المعتمدة  والسكرتاریة والقیّم، والموازنات  اإلدارة    2022لمجلس 
 للفریق المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ   2024و  2023و

      
السنة المالیة   2022السنة المالیة   جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي 

  2023السنة المالیة   2022

  مقترح تقدیري تمت الموافقة     

        المجلس والسكرتاریة 

    5,475,648            3,439,865 4,111,220 الموظفون  1

    456,000                187,000 456,000 السفر واالنتقال  2

    728,050                489,000 508,875 العملیات العامة  3

    237,400                176,000 236,980 االجتماعات  4

    6,897,098            4,291,865 5,313,075 المجموع الفرعي للخدمات اإلداریة للسكرتاریة [أ] 

    567,050                491,000 608,550 االعتماد [ب]  5

    748,700                272,329 756,950 برنامج التأھب (ج)  6

  8,212,848 5,055,194 6,678,575 مجموع المجلس والسكرتاریة [أ] + [ب] + [ج]
      

السنة المالیة   2022السنة المالیة   جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي 
السنة المالیة   2023السنة المالیة   2022

2024 

تمت الموافقة علیھا      
مقترح منقح بعد   تقدیري بعد المراجعة 

 مقترح التعدیل 

         الفریق  المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ 

              الموظفون  1
408,083   

           
447,142                  457,552             466,396   

              السفر واالنتقال  2
134,702   

             
10,924                  108,744             112,006   

              العملیات العامة  3
136,327   

           
120,441                  115,000             116,879   

                االجتماعات  4
10,000                      -                      10,200               10,404   

              المجموع الفرعي الخاص بجھاز اإلدارة 
689,112   

           
578,507                  691,496             705,684   

              التقییم  5
611,717   

           
446,739                  638,469             630,729   

           إجمالي الفریق  المرجعي المعني بالتقییم الفني وسكرتاریتھ 
1,300,829   

        
1,025,246              1,329,965            

1,336,413   
      

السنة المالیة   2022السنة المالیة   جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي 
  2023السنة المالیة   2022

  مقترح تقدیري تمت الموافقة     

          القیّم

              تحویل إلى أموال نقدیة  1
180,000   

           
165,000                  180,000    

              إدارة الشؤون المالیة والبرامج  2
320,000   

           
320,000                  320,000    
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              إدارة االستثمار 3
245,000   

           
268,000                  256,500    

                المحاسبة وإعداد التقاریر  4
60,000   

             
58,000                    58,000    

                الخدمات القانونیة  5
56,000   

             
56,000                    64,000    

              مجموع ما یُستحق للقیّم   
861,000   

           
867,000                  878,500    

         

  10,421,313 6,947,440 8,840,404 المجموع الكلي لجمیع المكونات 
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 5المرفق 

 ، بون بألمانیا (اجتماع ھجین ــ مباشر وعبر اإلنترنت)2022أبریل/نیسان  7المجتمع المدني، الحوار مع 

ـ منطقة آسیا والمحیط الھادئ) المجلس للدخول    دعا رئیس مجلس إدارة صندوق التكیف .118 السید البراء توفیق (المملكة العربیة السعودیةـ 
 في حوار مع منظمات المجتمع المدني. 

السنغال، ھیكل شبكة المنظمات غیر الحكومیة التابعة لصندوق    ) Enda Energieإیمانویل سیك من مؤسسة (استعرض السید    .119
عضوا، ویجري إضفاء الطابع الرسمي    11عضوا، معظمھم من بلدان الجنوب. وترأسھا مجموعة من    250التكیف، التي زادت عضویتھا إلى  

أصحاب المصلحة واألطراف المعنیة، ومن بینھم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال  على ھیكلھا التنظیمي بالتشاور على نطاق واسع مع  
السید إیمانویل بعرض النتائج التي خلص إلیھا مؤخرا بشأن تغیر المناخ، وأفاد أن المزید من التأخیر في اتخاذ    وقام   تمویل األنشطة المناخیة. 

مستقبل نابض بالحیاة ومستدام للبشریة وكوكب األرض، وسیؤدي إلى آثار حادة ال وسلبیة    ما یلزم من إجراءات سیعني فقدان الفرصة لتأمین
ارتفاع منسوب سطح    رجعة فیھا تحد من القدرة على التكیف وتھدد حقوق اإلنسان. وستتضمن اآلثار الدائمة على األنظمة البشریة والطبیعیة

ن النظم اإلیكولوجیة الساحلیة وسبل كسب العیش واألمن الغذائي واألرواح. ومن  البحر، وغرق الجزر الصغیرة والمناطق الساحلیة، وفقدا
ما  الضروري تھیئة وتغییر الظروف الالزمة لتنفیذ التكیف وتسریع وتیرتھ وتحقیق استدامتھ في األنظمة البشریة واألنظمة اإلیكولوجیة، وھو  

ات إلزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على التمویل؛ والموافقة على ذلك بناء  یتطلب تعزیز تعبئة الموارد المالیة وتوفیرھا؛ وبناء القدر
على أدلة وشواھد؛ ووجود نھج للتكیف یستند إلى الحقوق؛ وإدراج المعارف المحلیة ومعارف الشعوب األصلیة؛ وتدعیم التنمیة القادرة على  

أعطت األولویة للحد من المخاطر؛ واإلنصاف والعدالة في عملیات صنع القرار؛    الصمود في وجھ تغیر المناخ؛ والخیارات الشاملة للجمیع التي 
نحو متكامل مع مختلف الھیئات الحكومیة والقطاعات وفق األطر الزمنیة المحددة. وینبغي للمجلس أیضا زیادة تشجیع وتعزیز    والتمویل على 

ن ینظر المجلس في تعیین مراقبین نشطین من المجتمع المدني، كما حدث في  اعتماد ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة. وأوصى السید إیمانویل بأ
مع  صنادیق أخرى، مع وجود عضوین أو ثالثة أعضاء على األقل من البلدان النامیة وتقدیم المساندة المالي لھم وللمشاركین اآلخرین من المجت 

 عتماد لھذا الغرض. المدني في حوار المجلس مع المجتمع المدني. وینبغي وضع إجراءات ا 

أوكرانیا، تقریرا عن األوضاع السائدة في أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى،  ،  )Ecoactionقدمت السیدة أولھا بویكو، من مؤسسة ( .120
قید  وھي مناطق معرضة بشدة لمخاطر تغیر المناخ. وعلى الرغم من قدم ھذه البلدان، فإن أنظمتھا الدستوریة حدیثة العھد وما زالت األنظمة  

  التطور. كما أن السمة المشتركة بینھا ھي ضعف القدرات المؤسسیة، وتدني مشاركة المجتمع المدني، والمیل إلى الصراعات داخل المنطقة. 
وعلى الرغم من ھذا التشابھ بینھا، كانت ھناك اختالفات، حیث ركزت أوروبا الشرقیة بدرجة أكبر على جھود التخفیف، وركزت آسیا الوسطى  

وقاز على جھود التكیف. والمنطقة منقسمة أیضا من حیث التوجھات بین بلدان الشمال وبلدان الجنوب ولیس من السھل علیھا المواءمة مع  والق
بقیة  ومن المھم أن تعمل المنطقة على توفیق أوضاعھا مع األجندة العالمیة الشاملة وأن تفھم الروابط القائمة بین تلك البلدان و  ھذه البلدان أو تلك. 

مشروعات في المنطقة على مدى عمر صندوق التكیف، ولم یتم اعتماد سوى ھیئة إدارة تنفیذ وطنیة واحدة.    10العالم. ولم یتم تنفیذ سوى  
وھناك مجال لمزید من التعاون مع بلدان المنطقة. وبسبب الحرب في أوكرانیا، أصبحت بلدان آسیا الوسطى والقوقاز أكثر عرضة للمعاناة  

  قدراتھا الحالیة على التكیف. كما أن البلدان النامیة التي انقطعت عنھا شحنات الحبوب من أوكرانیا تتعرض أیضا للتھدید. ویتمثل الھدف  وتفقد
وة  الخاص بمجموعة البلدان التي تمثلھا السیدة/ أولھا بویكو في تمكین المجتمع المدني من أن یكون لھ صوت على المستوى الدولي. وترى أن ق

ربط مؤسسات مثل صندوق التكیف بالمؤسسات الوطنیة وضمان تحقیق    لمجتمع المدني في منطقتھا لم تطلق بعد، ولكن ھذه القوة بمقدورھا ا
 الشفافیة وتأصیل المساءلة. والمجتمع المدني القوي ضمانة لوجود حكومات أكثر دیمقراطیة.  

لمناوب من الوالیات المتحدة األمریكیة، غزو االتحاد الروسي ألوكرانیا وقد استنكرت العضو المناوب من جورجیا، بدعم من العضو ا .121
في حرب دائرة لقرابة شھرین. وقالت أنھ على الرغم من أن البعض قد یرى أنھ من غیر المناسب إثارة ھذه المسألة في اجتماع فني بشأن  

ثر أیضا على قدرة البشریة على التصدي لتغیر المناخ. وأعربت عن  المناخ، فإنھ یتعین اإلقرار بأن الحرب لھا تكالیف مجتمعیة وإنسانیة تؤ
اد  بالغ قلقھا إزاء الھجمات التي یتعرض لھا السكان المدنیون في أوكرانیا والعدد الكبیر من اإلصابات التي وقعت. وذكرت أن عملیات االتح

مثیل في أوروبا منذ عقود؛ وھي تشكل انتھاكا واضحا للقانون    الروسي في األراضي التي تخضع لسیادة أوكرانیا كانت على نطاق لم یسبق لھ 
 الدولي، ومن الضروري اتخاذ اجراءات عاجلة إلنقاذ جیل من ویالت الحرب.  

وردا على عدة أسئلة عن دور المجتمع المدني، أفاد السید سیك أنھ على الرغم من عدم وجود آلیة الختیار خبراء من منظمات المجتمع   .122
فإن  الشمال  المدني،  بلدان  بین  بالتساوي  المراقبین  اختیار  یتم  حیث  للمناخ،  األخضر  الصندوق  یستخدمھ  الذي  النظام  مثل  نظام  إلى  یدعو  ھ 

السید    والجنوب، كما قام بالتعلیق على جمیع البنود المدرجة في جدول أعمال االجتماع. وفیما یتعلق باعتماد ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة، حث
على ضمان أال تكون المتطلبات مرھقة؛ والعمل على بناء قدرات ھذه الھیئات، وضرورة تخفیف بعض متطلبات واشتراطات    سیك المجلس

المجلس. وأعطى مثاال على األسالیب المستخدمة في بلده لضمان مشاركة أوسع نطاقا في اختیار ھیئات إدارة التنفیذ الوطنیة. وشرح أیضا  
 التي كانت بمثابة لجان توجیھیة لتسھیل استراتیجیات الشبكة وضمان تنسیق األنشطة حتى بعد مرحلة التكیف. أسالیب تفعیل مراكز الشبكة 
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وأفادت السیدة بویكو أن أوروبا الشرقیة تعطي األولویة لتدابیر التخفیف مثل الطاقة المتجددة، ولكنھا تركز أیضا على حمایة وحفظ   .123
تنزھات والحدائق والمحمیات الطبیعیة وغیرھا من المناطق، فضال عن وضع حلول طبیعیة للمدن الغابات واألراضي الرطبة والسواحل والم

مھا  والمناطق المحلیة. ولدى أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى رغبة مشتركة في حمایة المیاه ألغراض الطاقة واستخدام المیاه والزراعة واستخدا
 ة رجل الشارع ضرورة العمل مع المجتمع المدني المحلي عند تنفیذ المشروعات. على نحو مستدام. وتستلزم األوضاع المحلیة ولغ 

وردا على أسئلة حول الخسائر واألضرار والتعویضات ونطاق اختصاص صندوق التكیف، أفاد السید سیك بضرورة تعویض الخسائر   .124
ویضیة الفعلیة التي تمت في إطار مشروعات الصندوق  واألضرار من خالل نافذة االبتكار التابعة للصندوق على الرغم من اإلجراءات التع

السابقة؛ واستعرض في حوار سابق بعض ھذه الحاالت. ونظرا لتزاید الكوارث المناخیة، فإن الخسائر واألضرار تتطلب المزید من االھتمام  
لسكرتاریة استعراض المقترحات التي تمت  وعلى ا  لتفعیل جھود للتكیف، وسیعد ذلك من القضایا التي یتعین على صندوق التكیف معالجتھا.

لھ    الموافقة علیھا بالفعل وجرى تنفیذھا للتوصل إلى فكرة أفضل عن كیفیة التعامل مع الخسائر واألضرار في السابق. وأفاد أیضا أن الصندوق
مشروعات محلیة، وغالبا ما یتم القیام الحق في اتخاذ القرارات للسماح بمشاركة المجتمع المدني، وھو أمر مھم نظرا لمشاركة الصندوق في  

بحلقات عمل محلیة، مع طرح معلومات عن المشروعات التي تعطي صورة أفضل لما یحدث على أرض الواقع مع الفئات الضعیفة واألولى  
 بالرعایة والمعرضة للمعاناة من السكان.

ساندة المجتمع المدني، السیما في منطقتھا ألنھ لیس قویا  وشكرت السیدة بویكو األعضاء على دعمھم ألوكرانیا. وأشارت إلى أھمیة م .125
 في ھذه المنطقة، ولكن بالعمل من خالل الشبكة ومع صندوق التكیف سیصبح أكثر قوة. 

مشاركة   .126 سیناقش  المجلس  أن  إلى  وأشار  وتوصیاتھم،  اإلیضاحیة  المدني على عروضھم  المجتمع  منظمات  ممثلي  الرئیس  وشكر 
 (ب) من جدول األعمال.  12مالھ في إطار البند المجتمع المدني في أع
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	25. وخلال المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد الأعضاء، إلى العدد الصغير نسبيا من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية، كما أشار إلى أن البلدان التي ليس لها هيئة إدارة تنفيذ وطنية ستكون ملزمة بالاعتماد على هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية ومتعددة الأطراف. وأعرب عن شوا...
	25. وخلال المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد الأعضاء، إلى العدد الصغير نسبيا من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية، كما أشار إلى أن البلدان التي ليس لها هيئة إدارة تنفيذ وطنية ستكون ملزمة بالاعتماد على هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية ومتعددة الأطراف. وأعرب عن شوا...
	25. وخلال المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد الأعضاء، إلى العدد الصغير نسبيا من هيئات إدارة التنفيذ الوطنية، كما أشار إلى أن البلدان التي ليس لها هيئة إدارة تنفيذ وطنية ستكون ملزمة بالاعتماد على هيئات إدارة التنفيذ الإقليمية ومتعددة الأطراف. وأعرب عن شوا...
	26. وردا على هذه التعليقات، شددت ممثلة السكرتارية على أن مساندة الوصول المباشر إلى موارد الصندوق من خلال إنشاء هيئات إدارة تنفيذ تمثل نشاطا أساسيا للصندوق. وقد تم القيام بعمل كبير من خلال برنامج التأهب لمساندة البلدان في تعيين سلطاتها المعنية، وهو ما ...
	26. وردا على هذه التعليقات، شددت ممثلة السكرتارية على أن مساندة الوصول المباشر إلى موارد الصندوق من خلال إنشاء هيئات إدارة تنفيذ تمثل نشاطا أساسيا للصندوق. وقد تم القيام بعمل كبير من خلال برنامج التأهب لمساندة البلدان في تعيين سلطاتها المعنية، وهو ما ...
	26. وردا على هذه التعليقات، شددت ممثلة السكرتارية على أن مساندة الوصول المباشر إلى موارد الصندوق من خلال إنشاء هيئات إدارة تنفيذ تمثل نشاطا أساسيا للصندوق. وقد تم القيام بعمل كبير من خلال برنامج التأهب لمساندة البلدان في تعيين سلطاتها المعنية، وهو ما ...
	27. وانتقالا إلى سؤال بشأن تأخيرات إعادة الاعتماد وإمكانية تأثيرها على قائمة الجهات الجاهزة للاعتماد، وصفت ممثلة السكرتارية إجراءات إعادة الاعتماد بأنها فعالة للغاية وجيدة الأداء، مع وجود تدابير واضحة للتعامل مع التأخيرات. وعلاوة على ذلك، عملت السكرتا...
	27. وانتقالا إلى سؤال بشأن تأخيرات إعادة الاعتماد وإمكانية تأثيرها على قائمة الجهات الجاهزة للاعتماد، وصفت ممثلة السكرتارية إجراءات إعادة الاعتماد بأنها فعالة للغاية وجيدة الأداء، مع وجود تدابير واضحة للتعامل مع التأخيرات. وعلاوة على ذلك، عملت السكرتا...
	27. وانتقالا إلى سؤال بشأن تأخيرات إعادة الاعتماد وإمكانية تأثيرها على قائمة الجهات الجاهزة للاعتماد، وصفت ممثلة السكرتارية إجراءات إعادة الاعتماد بأنها فعالة للغاية وجيدة الأداء، مع وجود تدابير واضحة للتعامل مع التأخيرات. وعلاوة على ذلك، عملت السكرتا...
	28. واصل المجلس مناقشته في جلسة مغلقة.
	29. بعد النظر في توصية هيئة الاعتماد، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بتقرير الاجتماع السابع والثلاثين لهيئة الاعتماد كما هو مبين في الوثيقة رقم (AFB/B.38/4/Rev.1).
	29. بعد النظر في توصية هيئة الاعتماد، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بتقرير الاجتماع السابع والثلاثين لهيئة الاعتماد كما هو مبين في الوثيقة رقم (AFB/B.38/4/Rev.1).
	29. بعد النظر في توصية هيئة الاعتماد، أحاط مجلس إدارة صندوق التكيف علما بتقرير الاجتماع السابع والثلاثين لهيئة الاعتماد كما هو مبين في الوثيقة رقم (AFB/B.38/4/Rev.1).
	30. وبعد النظر في توصية هيئة الاعتماد، وفي أعقاب عملية إعادة الاعتماد السريعة التي أقرها مجلس الإدارة بالقرار B.32/38، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف إعادة اعتماد معهد مركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ كهيئة إدارة تنفيذ وطنية لصندوق التكيف لمدة خمس سنو...
	31. وبعد النظر في الوثيقة (AFB/B.38/4/Add.1) والوثيقة (AFB/B.38/4/Add.2/Rev.1) والوثيقة (AFB/B.38/4/Add.3)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. تأجيل النظر في طلبات إعادة الاعتماد المقدمة من هيئات إدارة التنفيذ التي لم تقدم أو رفضت تقديم بيان من جهاز الإدارة العليا للهيئة المعنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ للاعتماد وإعادة الاعتماد حتى اجتماع المجلس التاسع والثلاثين؛
	ب. تكوين فريق عمل لعرض آراء ومدخلات إضافية على السكرتارية بشأن الخيارات التسعة لمعالجة المسائل ذات الصلة ببيان جهاز الإدارة العليا للهيئة المعنية المسؤولة عن إدارة التنفيذ على النحو الوارد في الوثيقة رقم (AFB/B.35.b/4/Add.1)، مع مراعاة المعلومات الوا...
	ج. انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء في فريق العمل الذي سيمارس اختصاصاته حتى اجتماع مجلس الإدارة التاسع والثلاثين لإنجاز المهام المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه:
	1) السيد كيفن أدمز (الولايات المتحدة الأمريكية، الأطراف المدرجة في المرفق 1)؛
	2) السيد ميخاي روبرتسون (أنتيغوا وبربودا، الدول الجزرية الصغيرة النامية)؛
	3) السيد ماتياس باتشمان (سويسرا، مجموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى)
	4) السيد إيدي نيانغ (السنغال، أفريقيا)؛

	د. الطلب من فريق العمل والسكرتارية أن يرفعا تقريرا إلى المجلس في اجتماعه التاسع والثلاثين عن الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه.
	بند 8 في جدول الأعمال: تقرير الاجتماع التاسع والعشرين للجنة استعراض المشروعات والبرامج

	32. عرضت السيدة/ سوزانا كاسترو-أكونيا (إسبانيا، مجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى)نائبة رئيس لجنة استعراض المشروعات والبرامج تقرير اللجنة (AFB/PPRC.29/49).
	33.  أشار السيد كيفين أدمز (الولايات المتحدة الأمريكية، الأطراف المدرجة في المرفق 1)، إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم دعم مشروعات التنمية في البلدان التي لم تعالج على نحو كاف مسألة الاتجار بالبشر وقانون مكافحة الفساد في نيكاراغوا لسنة 2018 ا...
	34. وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن دور الصندوق ودور أعضاء المجلس والأعضاء المناوبين أنفسهم واختصاصاتهم في المجلس، فضلا عن قضايا أخرى. ولاحظ الأعضاء، في جملة أمور، أن الصندوق قام بتلبية احتياجات الفئات السكانية الأكثر ضعفا والأولى بالرعاية، التي تأثر كثير من...
	35. وطلبت ممثلة السكرتارية توضيحا بشأن هذه المسألة، وقالت أن الفقرة 44 من النظام الداخلي للمجلس تشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات المجلس بتوافق الآراء كلما أمكن ذلك، وأن الفقرة 47 تخول للرئيس التأكد من التوصل إلى توافق في الآراء والإعلان عن ذلك إذا لم يكن ه...
	36. وعلاوة على ذلك، أشارت إلى الفقرتين 46 و 6 اللتين تشيران إلى أنه لا يجوز للعضو المناوب الإدلاء بصوته إلا إذا كان يتصرف نيابة عن عضو في حالة غياب هذا العضو أو بناء على طلب خطي من أحد الأعضاء، وذكرت أن السيد آدمز أدلى ببيانه بصفته عضوا مناوبا وليس با...
	37. وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى، تم الإعراب عن التأييد للتمويل المشترك، ولكن كانت هناك أيضا شواغل تتمثل في عدم تمويل التكلفة التكاليف الكاملة للتكيف، وهو ما يتعارض مع رسالة الصندوق ويلقي بعبء إضافي على كاهل البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، لم يتم تح...
	38.  وأشار الأعضاء أيضا إلى أنه تم تقديم عدد كبير من مقترحات المشروعات ولكن لم تتم الموافقة إلا على عدد قليل منها، وهو وضع يمكن معالجته بتحسين المساندة المقدمة للاستعداد والتأهب. ويبدو أن هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف وهيئات إدارة التنفيذ الإقليم...
	39. وتم التنويه إلى أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج قضت وقتا طويلا في مناقشة مسألة زيادة عدد الموظفين لمساندة عملية استعراض المشروعات والبرامج. ولاحظ مدير السكرتارية أن الموازنة التي أوصت لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بالموافقة عليها لم تتضمن أي ...
	39. وتم التنويه إلى أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج قضت وقتا طويلا في مناقشة مسألة زيادة عدد الموظفين لمساندة عملية استعراض المشروعات والبرامج. ولاحظ مدير السكرتارية أن الموازنة التي أوصت لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بالموافقة عليها لم تتضمن أي ...
	39. وتم التنويه إلى أن لجنة استعراض المشروعات والبرامج قضت وقتا طويلا في مناقشة مسألة زيادة عدد الموظفين لمساندة عملية استعراض المشروعات والبرامج. ولاحظ مدير السكرتارية أن الموازنة التي أوصت لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية بالموافقة عليها لم تتضمن أي ...
	40. واستجابة لطلب تقدم به أحد الأعضاء، وافقت ممثلة السكرتارية على إخطار المجلس عند نشر وثائق المشروع على الموقع الإلكتروني. وأوضحت أيضا أن انخفاض مستوى الموافقات الموصى بها على المشروعات في الاجتماع الحالي يمكن أن يرجع إلى أن العديد من المقترحات كانت ...
	41. أحاط المجلس علما بتقرير لجنة استعراض المشروعات والبرامج واعتمد على القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها التاسع والعشرين. ويرد ملخص بتوصيات اللجنة المتعلقة بالتمويل في المُرفق الثالث من هذا التقرير.
	41. أحاط المجلس علما بتقرير لجنة استعراض المشروعات والبرامج واعتمد على القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها التاسع والعشرين. ويرد ملخص بتوصيات اللجنة المتعلقة بالتمويل في المُرفق الثالث من هذا التقرير.
	41. أحاط المجلس علما بتقرير لجنة استعراض المشروعات والبرامج واعتمد على القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها التاسع والعشرين. ويرد ملخص بتوصيات اللجنة المتعلقة بالتمويل في المُرفق الثالث من هذا التقرير.
	42. قرر مجلس إدارة صندوق التكيف، بعد النظر في توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن يدرج في برنامج عمله للسنة المالية 2023 مخصص بمبلغ 60 مليون دولار، على أن يُجنب مؤقتا على النحو التالي:
	أ. ما يصل إلى 59 مليون دولار لتمويل مقترحات المشروعات والبرامج الإقليمية؛
	ب. ما يصل إلى مليون دولار لتمويل طلبات منح إعداد المشروعات لإعداد وثائق تصور أو وثائق مشروع مكتملة للمشروعات والبرامج الإقليمية.

	1. مشروعات وبرامج في بلدان منفردة
	النيجر: تطوير سلاسل القيمة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في النيجر (مشروع مكتمل؛ بنك أغريكول النيجر؛ AF00000299؛ 9,982,000 دولار أمريكي)
	43. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود بنك أغريكول النيجر على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود بنك أغريكول النيجر على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود بنك أغريكول النيجر على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم بنك أغريكول النيجر بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل عن أنشطة المشروع وأن يحدد ما إذا كانت بعض مكونات المشروع تتضمن مشروعات فرعية غير محددة؛
	1) يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل عن أنشطة المشروع وأن يحدد ما إذا كانت بعض مكونات المشروع تتضمن مشروعات فرعية غير محددة؛
	1) يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل عن أنشطة المشروع وأن يحدد ما إذا كانت بعض مكونات المشروع تتضمن مشروعات فرعية غير محددة؛
	2) يجب أن يقدم المقترح تحليلات محسنة لفعالية تكاليف المشروع ومبررات التمويل المطلوب بناء على التكلفة الكاملة لمبررات وأسباب التكيف؛
	2) يجب أن يقدم المقترح تحليلات محسنة لفعالية تكاليف المشروع ومبررات التمويل المطلوب بناء على التكلفة الكاملة لمبررات وأسباب التكيف؛
	2) يجب أن يقدم المقترح تحليلات محسنة لفعالية تكاليف المشروع ومبررات التمويل المطلوب بناء على التكلفة الكاملة لمبررات وأسباب التكيف؛
	3) يجب أن يضمن المقترح الامتثال التام للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، بما في ذلك استكمال التشاور مع أصحاب المصلحة، وتقديم تحليل بيئي واجتماعي مفصل وخطة إدارة للمخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن تقييم المساو...
	3) يجب أن يضمن المقترح الامتثال التام للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، بما في ذلك استكمال التشاور مع أصحاب المصلحة، وتقديم تحليل بيئي واجتماعي مفصل وخطة إدارة للمخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن تقييم المساو...
	3) يجب أن يضمن المقترح الامتثال التام للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، بما في ذلك استكمال التشاور مع أصحاب المصلحة، وتقديم تحليل بيئي واجتماعي مفصل وخطة إدارة للمخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن تقييم المساو...
	4) يجب أن يتيح المقترح مزيدا من التفاصيل بشأن ترتيبات التنفيذ؛
	5) يجب أن يتناول المقترح بالتفصيل مجموعة أكبر من المشاركين والمستفيدين؛
	6) يجب أن تنظر الجهة المقدمة للمقترح في تقديم هذا المقترح كمذكرة تصور عام (مذكرة مفاهيم) باستخدام نهج مكون من خطوتين، للمساعدة في الحصول على منحة لصياغة المشروع لمساندة إعداد العناصر اللازمة لمقترح مشروع مكتمل، بما في ذلك البنود المذكورة في الفقرات ال...
	6) يجب أن تنظر الجهة المقدمة للمقترح في تقديم هذا المقترح كمذكرة تصور عام (مذكرة مفاهيم) باستخدام نهج مكون من خطوتين، للمساعدة في الحصول على منحة لصياغة المشروع لمساندة إعداد العناصر اللازمة لمقترح مشروع مكتمل، بما في ذلك البنود المذكورة في الفقرات ال...
	6) يجب أن تنظر الجهة المقدمة للمقترح في تقديم هذا المقترح كمذكرة تصور عام (مذكرة مفاهيم) باستخدام نهج مكون من خطوتين، للمساعدة في الحصول على منحة لصياغة المشروع لمساندة إعداد العناصر اللازمة لمقترح مشروع مكتمل، بما في ذلك البنود المذكورة في الفقرات ال...

	ج. يُطلب من بنك أغريكول النيجر نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة النيجر.

	44. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يحدد المقترح بشكل كامل أنشطة المشروع وأن يبين الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين؛
	2) يجب أن تدرج الجهة المقدمة للمقترح بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات المشروع؛

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

	45. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد 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:
	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:
	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:
	1) يجب أن يوضح المقترح كيف يضمن المشروع التوزيع العادل للمنافع على المجتمعات المحلية والأسر المعيشية والأفراد المعرضين للمعاناة والأولى بالرعاية؛
	1) يجب أن يوضح المقترح كيف يضمن المشروع التوزيع العادل للمنافع على المجتمعات المحلية والأسر المعيشية والأفراد المعرضين للمعاناة والأولى بالرعاية؛
	1) يجب أن يوضح المقترح كيف يضمن المشروع التوزيع العادل للمنافع على المجتمعات المحلية والأسر المعيشية والأفراد المعرضين للمعاناة والأولى بالرعاية؛
	2) يجب أن يبين المقترح كيف تناولت العملية التشاورية الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية، وأعمال الرصد والمتابعة، والتخفيف، والإدارة؛
	2) يجب أن يبين المقترح كيف تناولت العملية التشاورية الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية، وأعمال الرصد والمتابعة، والتخفيف، والإدارة؛
	2) يجب أن يبين المقترح كيف تناولت العملية التشاورية الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية، وأعمال الرصد والمتابعة، والتخفيف، والإدارة؛
	3) يجب أن يصف المقترح الترتيبات ذات الصلة (على سبيل المثال إطار العمل أو الأسلوب أو الإجراءات ) لعرض آراء أصحاب المصلحة على نحو فعال طوال مدة تنفيذ المشروع، بما في ذلك المخاطر والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية؛
	4) يجب أن يوضح المقترح بالتفصيل الجوانب الرئيسية للمشروع التي ستضمن أنظمة طويلة الأمد للري وإمدادات المياه دون انقطاع وإدراج كل هذا في إطار النتائج (بما في ذلك كيف توفر إجراءات تحقيق الإيرادات لجمعيات مستخدمي المياه استدامة هذه الأنظمة على المدى الطوي...
	5) يجب أن يضمن المقترح الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية للصندوق التي توضح أي من المبادئ الخمسة عشر للسياسة البيئية الاجتماعية تم تفعيلها في أثناء عملية الفحص، وكذلك كيفية إدارة المخاطر من خلال خطة رصد ومتابعة وتقييم المشروع؛
	6) يجب أن يضمن المقترح الامتثال لسياسة الصندوق المعنية بالمساواة بين الجنسين من خلال إجراء تقييم شامل للمساواة بين الجنسين؛

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

	46. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود جهاز إدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود جهاز إدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود جهاز إدارة شؤون البيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم جهاز إدارة شؤون البيئة بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل عن آلية تمويل العمليات والصيانة واستدامتها؛
	2) يجب أن توضح الجهة المقدمة للمقترح على نحو أفضل الآثار المناخية والمنافع المشتركة المقترحة؛
	3) يجب أن يوضح المقترح الأنشطة المساندة للبيئة والسياسات الداعمة؛

	ج. يُطلب من جهاز إدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة زمبابوي.

	47. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب بنك التنمية لأمريكا اللاتينية؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بوصفه هيئة إدارة التنفيذ الإقليمية للمشروع.
	جمهورية أفريقيا الوسطى: زيادة قدرات التكيف وقدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة تغير المناخ في جمهورية أفريقيا الوسطى (مشروع مكتمل الإعداد؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ AF00000278؛ 10 ملايين دولار)

	48. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	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:
	أ. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل والتقديرات الكمية للمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع؛
	ب. يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل عن أولويات السياسات المتعلقة بالمشروع، وعن تعزيز التعاون مع مؤسسات البحوث من أجل اختيار الأصناف الجديدة؛
	ج. يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح تحليلا أكثر تعمقا لفعالية تكاليف تدابير التكيف المقترحة؛
	د. يجب أن يتضمن المقترح تحليلا محسنا ومبررات لتحمل المخاطر البيئية والاجتماعية وضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات الواردة في السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	ه. ضرورة مراجعة جداول وبنود الموازنة والصرف لضمان عدم وجود اختلافات؛

	ج. الطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى؛

	49. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 9,999,313 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعي بصفته هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.

	50. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة الصندوق الوطني للبيئة والمناخ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يتناول مقترح المشروع مكتمل الإعداد بمزيد من التفصيل الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها ونواتج التكيف الملموسة الخاصة بها واتساقها مع إطار النتائج الخاص بالصندوق؛
	1) يجب أن يتناول مقترح المشروع مكتمل الإعداد بمزيد من التفصيل الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها ونواتج التكيف الملموسة الخاصة بها واتساقها مع إطار النتائج الخاص بالصندوق؛
	1) يجب أن يتناول مقترح المشروع مكتمل الإعداد بمزيد من التفصيل الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها ونواتج التكيف الملموسة الخاصة بها واتساقها مع إطار النتائج الخاص بالصندوق؛
	2) يجب أن يقدم مقترح المشروع مكتمل الإعداد مزيدا من التفاصيل حول كيفية اتساقه مع و/أو المساهمة في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الوطنية؛
	3) يجب أن يقدم مقترح المشروع مكتمل الإعداد مزيدا من المعلومات المتعمقة بالمساواة بين الجنسين والفئات المعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية في منطقة المشروع وكيفية مشاركة هذه الفئات في المشاورات؛
	3) يجب أن يقدم مقترح المشروع مكتمل الإعداد مزيدا من المعلومات المتعمقة بالمساواة بين الجنسين والفئات المعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية في منطقة المشروع وكيفية مشاركة هذه الفئات في المشاورات؛
	3) يجب أن يقدم مقترح المشروع مكتمل الإعداد مزيدا من المعلومات المتعمقة بالمساواة بين الجنسين والفئات المعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية في منطقة المشروع وكيفية مشاركة هذه الفئات في المشاورات؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 27 ألف دولار؛
	د. تشجيع حكومة بنن من خلال الصندوق الوطني للبيئة والمناخ، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة.

	51. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة الصندوق الوطني للبيئة والمناخ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تقييما كاملا للمساواة بين الجنسين وخطة عمل في هذا الشأن، ويجب تبسيط نتائجهما بوضوح في الأقسام ذات الصلة من المقترح؛
	2) يجب أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تحليلا أكثر تعمقا لفعالية تكاليف خيارات التكيف المقترحة استنادا إلى بيانات كمية؛

	ج. تشجيع حكومة بنن من خلال الصندوق الوطني للبيئة والمناخ، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة.

	52. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) كما وردت الإيضاحات بشأنها في رد منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة منظمة فنديكوبيراسيون بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل تفاصيل عن المنافع التي تعود على النساء والشعوب الأصلية (إذا كانت موجودة في منطقة المشروع)؛
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل تفاصيل عن المنافع التي تعود على النساء والشعوب الأصلية (إذا كانت موجودة في منطقة المشروع)؛
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل تفاصيل عن المنافع التي تعود على النساء والشعوب الأصلية (إذا كانت موجودة في منطقة المشروع)؛
	2) يجب أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تحليلا أكثر تعمقا لفعالية تكاليف أدوات التمويل المقترحة؛
	3) يجب أن يعرض مقترح المشروع المكتمل نتائج المشاورات الشاملة على المستوى المحلي، مع مراعاة مصالح وشواغل الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية؛
	3) يجب أن يعرض مقترح المشروع المكتمل نتائج المشاورات الشاملة على المستوى المحلي، مع مراعاة مصالح وشواغل الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية؛
	3) يجب أن يعرض مقترح المشروع المكتمل نتائج المشاورات الشاملة على المستوى المحلي، مع مراعاة مصالح وشواغل الفئات المهمشة والمعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 50 ألف دولار؛
	د. يُطلب من منظمة فنديكوبيراسيون للتنمية المستدامة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة كوستاريكا؛
	ه. تشجيع حكومة كوستاريكا، من خلال منظمة فنديكوبيراسيون، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	53.  بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام)، حسبما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق المهني للبحوث والمشورة الزراعية على طلب فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق المهني للبحوث والمشورة الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يشير المقترح إلى التوزيع العادل للمنافع على الأسر أو الأفراد المعرضين للمعاناة والأكثر معاناة والأولى بالرعاية؛
	1) يجب أن يشير المقترح إلى التوزيع العادل للمنافع على الأسر أو الأفراد المعرضين للمعاناة والأكثر معاناة والأولى بالرعاية؛
	1) يجب أن يشير المقترح إلى التوزيع العادل للمنافع على الأسر أو الأفراد المعرضين للمعاناة والأكثر معاناة والأولى بالرعاية؛
	2) ضرورة أن يتناول المقترح المعايير الخاصة بتبرير التكلفة الكاملة للتكيف؛
	3) يجب أن يتضمن المقترح تحليلا أوليا عن أوضاع المساواة بين الجنسين، بما يتسق مع سياسة الصندوق المعنية بالمساواة بين الجنسين؛
	4) يجب أن يقدم المقترح فحصا تفصيليا للمخاطر البيئية والاجتماعية على نحو يتسق مع السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 50 ألف دولار؛
	د. الطلب من الصندوق المهني للبحوث والمشورة الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة كوت ديفوار؛

	54. 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:
	1) يجب أن يبين المقترح كيف ستعالج الأنشطة المقترحة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عن تغير المناخ؛
	2) يجب أن ينص المقترح بطريقة منطقية على كيفية امتثال المشروع لكل معيار فني وطني ذي صلة تم تحديده؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛
	4) يجب أن يتضمن المقترح ما يفيد إجراء مشاورات أولية مركزة جرت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والاستفادة من نتائجها في تصميم المشروع؛
	4) يجب أن يتضمن المقترح ما يفيد إجراء مشاورات أولية مركزة جرت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والاستفادة من نتائجها في تصميم المشروع؛
	4) يجب أن يتضمن المقترح ما يفيد إجراء مشاورات أولية مركزة جرت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والاستفادة من نتائجها في تصميم المشروع؛
	5) يجب أن يصف المقترح الترتيبات التي سيتم من خلالها تحقيق استدامة أنشطة المشروع بعد نهايته؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 50 ألف دولار؛
	د. يُطلب من لجنة مينونايت للعمل الاجتماعي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة هندوراس.

	55. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني البيروفي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق البيروفي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم المقترح مزيدا من التفاصيل بشأن المستفيدين من المشروع، بما في ذلك حجم سكان المجتمعات المحلية؛
	2) يجب أن تقوم الجهات المقدمة للمقترحات بإجراء عملية تشاورية تشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والفئات الضعيفة والأولى بالرعاية والأقليات، مع أخذ في الحسبان اعتبارات المساواة بين الجنسين؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛

	ج. الطلب من الصندوق البيروفي لدعم الحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية نقل الملاحظات المشار إليها في البند (ب) أعلاه إلى حكومة بيرو.
	ج. الطلب من الصندوق البيروفي لدعم الحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية نقل الملاحظات المشار إليها في البند (ب) أعلاه إلى حكومة بيرو.
	ج. الطلب من الصندوق البيروفي لدعم الحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية نقل الملاحظات المشار إليها في البند (ب) أعلاه إلى حكومة بيرو.

	56. 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 وزارة المياه والبيئة على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة وزارة المياه والبيئة بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة وزارة المياه والبيئة بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة وزارة المياه والبيئة بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل تقييما كاملا وخطة عمل للمساواة بين الجنسين وأن يبين كيفية دمج نتائجهما عند تحديد أنشطة المشروع؛
	2) يجب أن يتناول مقترح المشروع المكتمل بمزيد من التفصيل الاستدامة المالية وأن يبين أن مؤسسات إدارة مستجمعات المياه لديها تمويل كاف طويل الأجل، وترتيبات مؤسسية فعالة، فضلا عن أعمال الرقابة بعد انتهاء المشروع؛
	2) يجب أن يتناول مقترح المشروع المكتمل بمزيد من التفصيل الاستدامة المالية وأن يبين أن مؤسسات إدارة مستجمعات المياه لديها تمويل كاف طويل الأجل، وترتيبات مؤسسية فعالة، فضلا عن أعمال الرقابة بعد انتهاء المشروع؛
	2) يجب أن يتناول مقترح المشروع المكتمل بمزيد من التفصيل الاستدامة المالية وأن يبين أن مؤسسات إدارة مستجمعات المياه لديها تمويل كاف طويل الأجل، وترتيبات مؤسسية فعالة، فضلا عن أعمال الرقابة بعد انتهاء المشروع؛

	ج. الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 45 ألف دولار؛
	د. تشجيع حكومة أوغندا، من خلال وزارة المياه والبيئة، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة أوغندا، من خلال وزارة المياه والبيئة، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة أوغندا، من خلال وزارة المياه والبيئة، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	57. 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 بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم بنك التنمية لأمريكا اللاتينية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن ينفذ المقترح عملية تشاور مع أصحاب المصلحة، مع أخذ في الحسبان اعتبارات المساواة بين الجنسين. يجب تقديم تقرير في صورة مرفق، ويجب أن تبين وثيقة المشروع كيف تم دمج نتائج المشاورات في تصميم المشروع؛
	1) يجب أن ينفذ المقترح عملية تشاور مع أصحاب المصلحة، مع أخذ في الحسبان اعتبارات المساواة بين الجنسين. يجب تقديم تقرير في صورة مرفق، ويجب أن تبين وثيقة المشروع كيف تم دمج نتائج المشاورات في تصميم المشروع؛
	1) يجب أن ينفذ المقترح عملية تشاور مع أصحاب المصلحة، مع أخذ في الحسبان اعتبارات المساواة بين الجنسين. يجب تقديم تقرير في صورة مرفق، ويجب أن تبين وثيقة المشروع كيف تم دمج نتائج المشاورات في تصميم المشروع؛
	2) يجب أن تقوم الجهة المقدمة للمقترح بتضمن المزيد من التفاصيل بشأن استدامتها المالية، ويشمل ذلك المؤسسات المحلية التي ستدير الصندوق المتجدد المقترح؛

	ج. يُطلب من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة الأرجنتين.

	58. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على مذكرة المفاهيم كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود جماعة المحيط الهادئ على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة جماعة المحيط الهادئ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة جماعة المحيط الهادئ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة جماعة المحيط الهادئ بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) سيتم الاستمرار في تنقيح المؤشرات على مستوى المشروع وتوزيعات بنود الموازنة على مستوى المخرجات في مرحلة مقترحات المشروعات كاملة الإعداد بعد إجراء المزيد من المشاورات والتحليلات؛
	2) يجب أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تحليلا متعمقا لفعالية التكاليف مع بيانات كمية تقارن بين خيارات التكيف المختارة وخيارات التكيف البديلة والتحديات المناخية نفسها في السياق نفسه؛
	3) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل مزيداً من التفاصيل حول برنامج التشجير بهدف ضمان قدرة الأنظمة الإيكولوجية على الصمود في وجه تغير المناخ؛
	3) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل مزيداً من التفاصيل حول برنامج التشجير بهدف ضمان قدرة الأنظمة الإيكولوجية على الصمود في وجه تغير المناخ؛
	3) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل مزيداً من التفاصيل حول برنامج التشجير بهدف ضمان قدرة الأنظمة الإيكولوجية على الصمود في وجه تغير المناخ؛
	4) يجب أن يتناول مقترح المشروع المكتمل قدرة البنية التحتية المقترحة على الصمود في مواجهة الصدمات؛
	5) يجب أن يتناول مقترح المشروع المكتمل بالتفصيل مكون إدارة المعارف؛

	ج. تشجيع حكومة بابوا غينيا الجديدة، من خلال جماعة المحيط الهادئ، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	59. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل تقديرا تفصيليا لتكلفة البنية التحتية على مستوى المزارع وأن يوضح النموذج المجتمعي لتشغيلها وصيانتها؛
	2) يجب أن يعدل مقترح المشروع المكتمل تكلفة التنفيذ لتكون 9.5% أو أقل؛
	3) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛

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

	60. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على وثيقة تصور المشروع (مذكرة المفاهيم) كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يتناول المقترح عملية توزيع منافع المشروع لتتسق مع مبدأ المساواة في الحصول على المنافع المنصوص عليه في السياسة البيئية والاجتماعية للصندوق؛
	2) يجب أن يصف المقترح كيف ستتم استدامة تكاليف العمليات والصيانة لمراكز الإخلاء المقترحة ومحطات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية بعد نهاية المشروع؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛
	3) يجب أن يقدم المقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ينقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

	61. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على وثيقة تصور المشروع كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم مقترح المشروع المكتمل فحصا تفصيليا للمخاطر البيئية والاجتماعية يتم إجراؤه في إطار المشاورات المجتمعية؛
	2) يجب أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تقييما كاملا للمساواة بين الجنسين؛
	3) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل الحوافز للاسترشاد بها في عملية نقل ملكية الأصول؛

	ج. يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة نيكارغوا؛
	د. تشجيع حكومة نيكاراغوا من خلال الفاو، على تقديم مقترح مكتمل لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	62. 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 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:
	1) يجب أن يبين مقترح المشروع المكتمل مدى الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، وأن يركز بدرجة أكبر على مشاركة المرأة في صنع القرار والإدارة المباشرة لموارد هذا المشروع؛
	2) يجب أن يؤكد مجددا مقترح المشروع المكتمل على أهداف محددة للاستثمارات الملموسة، استنادا إلى نتائج دراسة الجدوى؛
	3) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛

	ج. يُطلب من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة الفلبين؛
	د. تشجيع حكومة الفلبين من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تقديم مقترح مكتمل لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	63. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة مذكرة المفاهيم (التصور العام) كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية الإحاطة بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية الإحاطة بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. الطلب من السكرتارية الإحاطة بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل جميع خيارات التكيف والمواقع المحددة التي سيتم تنفيذها فيها؛
	2) يجب أن يعدل مقترح المشروع المكتمل اتساق المقترح مع إطار النتائج الإستراتيجية للصندوق؛
	3) يجب على الجهة المقدمة للمقترح أن توضح فعالية تكاليف تدابير التكيف من منظور الاستدامة؛

	ج. يُطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة سري لانكا؛
	د. تشجيع حكومة سري لانكا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة سري لانكا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
	د. تشجيع حكومة سري لانكا، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تقديم مقترح وثيقة مشروع مكتملة يتناول الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	64. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على تصوّر المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على تصوّر المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على تصوّر المشروع كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على طلب من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يبين المقترح بوضوح كيف يدعم إجراءات التكيف الملموسة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة ذات النواتج الملموسة والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الواضحة؛
	1) يجب أن يبين المقترح بوضوح كيف يدعم إجراءات التكيف الملموسة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة ذات النواتج الملموسة والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الواضحة؛
	1) يجب أن يبين المقترح بوضوح كيف يدعم إجراءات التكيف الملموسة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة ذات النواتج الملموسة والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الواضحة؛
	2) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح المزيد من التفاصيل، وتؤكد على الامتثال للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق؛
	3) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في البلد؛

	ج. يُطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة زامبيا.

	1. مقترحات المشروعات كاملة الإعداد
	65. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة مقترح المشروع المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في ردود مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم المقترح معلومات تفصيلية عن المشاورات التي أجريت على مستوى المجتمعات المحلية في كل بلد مشارك، وعن كيفية تمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة، بما في ذلك النساء والشباب، في أثناء التنفيذ؛
	2) يجب أن يتناول المقترح بمزيد من التفصيل أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في المنطقة، وأن يتيح المزيد من المعلومات الأكثر ثراءً لإستراتيجية إدارة المعارف وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في إطاره؛
	2) يجب أن يتناول المقترح بمزيد من التفصيل أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في المنطقة، وأن يتيح المزيد من المعلومات الأكثر ثراءً لإستراتيجية إدارة المعارف وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في إطاره؛
	2) يجب أن يتناول المقترح بمزيد من التفصيل أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في المنطقة، وأن يتيح المزيد من المعلومات الأكثر ثراءً لإستراتيجية إدارة المعارف وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في إطاره؛
	3) يجب أن يتضمن المقترح مجموعة من المعايير وتحليل التكاليف/المنافع لدعم استثمار الأطراف الفاعلة الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص، في تدابير استعادة قدرات المؤسسات على الصمود؛
	4) يجب أن يضمن المقترح الامتثال الكامل للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، بما في ذلك خطة عمل شاملة للمساواة بين الجنسين، وآلية أكثر تفصيلا لمعالجة المظالم، وأحكام واضحة لتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ور...
	4) يجب أن يضمن المقترح الامتثال الكامل للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، بما في ذلك خطة عمل شاملة للمساواة بين الجنسين، وآلية أكثر تفصيلا لمعالجة المظالم، وأحكام واضحة لتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ور...
	4) يجب أن يضمن المقترح الامتثال الكامل للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين للصندوق، بما في ذلك خطة عمل شاملة للمساواة بين الجنسين، وآلية أكثر تفصيلا لمعالجة المظالم، وأحكام واضحة لتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ور...

	ج. يُطلب من مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز وغواتيمالا وهندوراس.
	ج. يُطلب من مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز وغواتيمالا وهندوراس.
	ج. يُطلب من مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بليز وغواتيمالا وهندوراس.

	66. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يعزز المقترح القيمة المضافة للنهج الإقليمي؛
	2) يجب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح مزيداً من التفاصيل حول أوجه التكامل والاتساق وتضافر الجهود مع المشروعات والمبادرات الأخرى ذات الصلة في المنطقة؛
	3) يجب أن يدعم المقترح تحليل فعالية التكاليف من خلال تقديم سيناريوهات مختلفة ومبررات للحلول المقترحة؛
	4) يجب أن تقدم الجهات المقدمة للمقترحات تقييما كاملا للمساواة بين الجنسين؛

	ج. الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومات أنتيغوا وبربودا، وسانت لوسيا.

	67. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الموافقة على مقترح المشروع المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب الفاو؛
	ج. الطلب من السكرتارية وضع مسودة اتفاقية مع الفاو بصفتها هيئة إدارة التنفيذ متعددة الأطراف المعنية بهذا المشروع.

	68. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على وثيقة المقترح المكتملة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن تركز أنشطة المقترح على التكيف مع تغير المناخ، مع تفادي مخاطر سوء التكيف؛
	2) يجب أن يبين المقترح أهميته الإقليمية وقيمته المضافة؛
	3) يجب توضح الجهة المقدمة للمقترح المزيد من التفاصيل امتثالها للسياسة البيئية والاجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بالصندوق؛
	4) على الجهة المقدمة للمقترح مراجعة ترتيبات تنفيذ المشروع والتكاليف الإدارية؛

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

	1. مذكرات المفاهيم (التصور العام للمشروعات)
	69. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) الخاصة بمشروع تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني البيروفي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) الخاصة بمشروع تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني البيروفي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم (التصور العام) الخاصة بمشروع تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد الصندوق الاستئماني البيروفي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية إحاطة الصندوق الاستئماني البيروفي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية بالملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يقدم المقترح تحليلا لمدى فعالية التكاليف، بما في ذلك تقديرات كمية لتمايز التكاليف بين الأنشطة المختارة وأنشطة البدائل التي جرى النظر فيها؛
	2) يجب أن يقدم المقترح 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؛
	3) يجب أن يربط المقترح نواتج المشروع المتوقعة بأهداف التكيف الخاصة بنموذج ونهج برنامج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد، وأن يبين بوضوح كيفية تحقيق النواتج بغض النظر عن التمويل المشترك الذي تتم تعبئته منه من مصادر أخرى؛
	4) يجب أن يربط المقترح نواتج المشروع المتوقعة بأهداف التكيف الخاصة بنموذج ونهج برنامج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد، وأن يبين بوضوح كيفية تحقيق النواتج بغض النظر عن التمويل المشترك الذي تتم تعبئته منه من مصادر أخرى؛
	4) يجب أن يربط المقترح نواتج المشروع المتوقعة بأهداف التكيف الخاصة بنموذج ونهج برنامج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد، وأن يبين بوضوح كيفية تحقيق النواتج بغض النظر عن التمويل المشترك الذي تتم تعبئته منه من مصادر أخرى؛
	4) يجب أن يربط المقترح نواتج المشروع المتوقعة بأهداف التكيف الخاصة بنموذج ونهج برنامج تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد، وأن يبين بوضوح كيفية تحقيق النواتج بغض النظر عن التمويل المشترك الذي تتم تعبئته منه من مصادر أخرى؛
	5) يجب تقديم تقييم لحالة المساواة بين الجنسين يحدد الاحتياجات والقدرات والأدوار والموارد المعرفية المختلفة للنساء والشباب والشرائح المستضعفة والمعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية الأخرى، وكيف يمكن أن يدفع التغير في ديناميكيات المساواة بين الجنسين إلى إحد...
	5) يجب تقديم تقييم لحالة المساواة بين الجنسين يحدد الاحتياجات والقدرات والأدوار والموارد المعرفية المختلفة للنساء والشباب والشرائح المستضعفة والمعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية الأخرى، وكيف يمكن أن يدفع التغير في ديناميكيات المساواة بين الجنسين إلى إحد...
	5) يجب تقديم تقييم لحالة المساواة بين الجنسين يحدد الاحتياجات والقدرات والأدوار والموارد المعرفية المختلفة للنساء والشباب والشرائح المستضعفة والمعرضة للمعاناة والأولى بالرعاية الأخرى، وكيف يمكن أن يدفع التغير في ديناميكيات المساواة بين الجنسين إلى إحد...

	ج. الطلب من الصندوق البيروفي لدعم الحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية نقل الملاحظات المشار إليها في البند (ب) أعلاه إلى حكومة بيرو.

	70. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم المصادقة على مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع تعزيز الوصول المباشر إلى الموارد كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود 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:
	1) يجب أن يوضح المقترح ترتيبات تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المصلحة المحليين في المشروع وكيف سيعود بالنفع على المستفيدين المستهدفين؛
	1) يجب أن يوضح المقترح ترتيبات تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المصلحة المحليين في المشروع وكيف سيعود بالنفع على المستفيدين المستهدفين؛
	1) يجب أن يوضح المقترح ترتيبات تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المصلحة المحليين في المشروع وكيف سيعود بالنفع على المستفيدين المستهدفين؛
	2) يجب أن يقدم المقترح المزيد من الإيضاح عن حالة المساواة بين الجنسين ويصف كيف سيلبي المشروع مختلف احتياجات النساء والرجال والتعامل مع قدراتهم وأدوارهم ومواردهم المعرفية؛
	2) يجب أن يقدم المقترح المزيد من الإيضاح عن حالة المساواة بين الجنسين ويصف كيف سيلبي المشروع مختلف احتياجات النساء والرجال والتعامل مع قدراتهم وأدوارهم ومواردهم المعرفية؛
	2) يجب أن يقدم المقترح المزيد من الإيضاح عن حالة المساواة بين الجنسين ويصف كيف سيلبي المشروع مختلف احتياجات النساء والرجال والتعامل مع قدراتهم وأدوارهم ومواردهم المعرفية؛
	3) يجب أن يوضح المقترح عدم الازدواجية في استخدام الأموال المطلوبة مع الأموال المتوفرة من مشروعات قائمة؛
	4) يجب أن ينقح المقترح جدول فحص المخاطر بحيث يركز على مخاطر الآثار السلبية، ويقدم معلومات ومبررات مفصلة عن الافتراضات الواردة في تقييم المخاطر؛
	4) يجب أن ينقح المقترح جدول فحص المخاطر بحيث يركز على مخاطر الآثار السلبية، ويقدم معلومات ومبررات مفصلة عن الافتراضات الواردة في تقييم المخاطر؛
	4) يجب أن ينقح المقترح جدول فحص المخاطر بحيث يركز على مخاطر الآثار السلبية، ويقدم معلومات ومبررات مفصلة عن الافتراضات الواردة في تقييم المخاطر؛

	ج. عدم الموافقة على منحة إعداد المشروع بمبلغ 50 ألف دولار؛
	د. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.
	د. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.
	د. الطلب من المجلس الوطني لإدارة شؤون البيئة نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

	1. مقترحات كاملة الإعداد لمشروعات/برامج
	71. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. عدم الموافقة على مقترح مشروع الابتكارات الكبرى المكتمل كما تكمله الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود مؤسسة بالي كارما صاحاياك على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. اقتراح أن تقوم مؤسسة بالي كارما صاحاياك بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم مؤسسة بالي كارما صاحاياك بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	ب. اقتراح أن تقوم مؤسسة بالي كارما صاحاياك بإعادة صياغة المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يوضح المقترح النهج التشاركي لإدارة أنظمة التناضح العكسي، وتوضيح نظام التسعير والتكاليف التي تتحملها اللجان المحلية للتشغيل والصيانة على المدى الأطول؛
	2) يجب أن يوضح المقترح ما إذا كان المستفيدون المستهدفون في المناطق الساحلية الثلاث المختارة يختلفون عن المستفيدين من المشروعات التجريبية السابقة وكيف يختلفون من حيث التكوين والثقافة واستخدام المياه وإدارتها؛
	3) يجب أن يوضح المقترح كيفية استدامة أنظمة التناضح العكسي وفعاليتها من حيث التكلفة وشمولها للجميع، مع تتبع المعايير الفنية الملائمة؛
	3) يجب أن يوضح المقترح كيفية استدامة أنظمة التناضح العكسي وفعاليتها من حيث التكلفة وشمولها للجميع، مع تتبع المعايير الفنية الملائمة؛
	3) يجب أن يوضح المقترح كيفية استدامة أنظمة التناضح العكسي وفعاليتها من حيث التكلفة وشمولها للجميع، مع تتبع المعايير الفنية الملائمة؛
	4) يجب أن يوضح المقترح كيفية دمج المعرفة والتعلم في تصميم المشروع، وأن يصف كذلك مراكز المعرفة المخططة لتجميع المعارف ونشرها؛
	4) يجب أن يوضح المقترح كيفية دمج المعرفة والتعلم في تصميم المشروع، وأن يصف كذلك مراكز المعرفة المخططة لتجميع المعارف ونشرها؛
	4) يجب أن يوضح المقترح كيفية دمج المعرفة والتعلم في تصميم المشروع، وأن يصف كذلك مراكز المعرفة المخططة لتجميع المعارف ونشرها؛
	5) يجب أن يقدم المقترح تقديرا لتكلفة صيانة الأنظمة التي سيتم تركيبها؛

	ج. يُطلب من مؤسسة بالي كارما صاحاياك نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة بنغلاديش.

	2. مذكرات المفاهيم (التصور العام للمشروعات)
	72. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على مذكرة مشروع الابتكارات الكبرى كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على مذكرة مشروع الابتكارات الكبرى كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	أ. المصادقة على مذكرة مشروع الابتكارات الكبرى كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في ردود الفاو على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى الفاو، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن يتضمن مقترح المشروع المكتمل تحليلا لسيناريو عائد الاستثمار، يتم حسابه حسب المقاييس المعيارية لإثبات جدوى الإجراءات الفردية والجماعية في سياق مراع للفقراء؛
	2) يجب أن يحدد مقترح المشروع المكتمل خطة للتخفيف وتدابير الإدارة التكيفية لمعالجة مخاطر تطبيق الابتكارات والإخفاق في تطبيقها؛
	3) يجب أن يوضح مقترح المشروع المكتمل تقديرات تكاليف تفعيل الحلول الملموسة والاستمرار فيها؛

	ج. يُطلب من الفاو نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى حكومة مصر؛
	د. تشجيع حكومة مصر خلال الفاو، على تقديم مقترح مكتمل لمشروع يتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	3. مذكرات المفاهيم المسبقة
	73. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. المصادقة على وثيقة التصور المسبق (المفاهيم المسبقة) لمشروع الابتكارات الكبرى كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنها في رد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الطلب المقدم من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الطلب من السكرتارية نقل الملاحظات الواردة في وثيقة الاستعراض المرفقة ببلاغ قرار المجلس إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلا عن المسائل التالية:
	1) يجب أن تتضمن مذكرة المفاهيم مبررا لمشاركة المركز البريطاني للإيكولوجيا والهيدرولوجيا كهيئة منفذة، فضلا عن تسليط الضوء على نقاط القوة للمركز ومكانته لتنفيذ المشروع في المنطقة المستهدفة؛
	1) يجب أن تتضمن مذكرة المفاهيم مبررا لمشاركة المركز البريطاني للإيكولوجيا والهيدرولوجيا كهيئة منفذة، فضلا عن تسليط الضوء على نقاط القوة للمركز ومكانته لتنفيذ المشروع في المنطقة المستهدفة؛
	1) يجب أن تتضمن مذكرة المفاهيم مبررا لمشاركة المركز البريطاني للإيكولوجيا والهيدرولوجيا كهيئة منفذة، فضلا عن تسليط الضوء على نقاط القوة للمركز ومكانته لتنفيذ المشروع في المنطقة المستهدفة؛
	2) يجب أن تقدم مذكرة المفاهيم خريطة شاملة للأنشطة الجارية والمخططة لتحديد أوجه تضافر الجهود، والعمل على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والوطنية في المنطقة، وضمان عدم الازدواجية؛
	3) يجب أن تصف مذكرة المفاهيم أوجه التعاون في كلا البلدين مع حاضنات ومسرعات الأعمال القائمة التي أنشئت في مختلف القطاعات، لا سيما التي يمكن أن تتيح روابط مفيدة مع مراكز الابتكار المخططة في مجال الرصد المائي والجوي؛
	4) يجب أن تصف مذكرة المفاهيم معايير اختيار مقترحات الابتكار، وأن توضح هل ستتم صياغة هذه المعايير بالكامل في مرحلة إعداد المقترح أو هل ستخضع للمزيد من الإعداد والمراجعة في أثناء تنفيذ المشروع؛
	4) يجب أن تصف مذكرة المفاهيم معايير اختيار مقترحات الابتكار، وأن توضح هل ستتم صياغة هذه المعايير بالكامل في مرحلة إعداد المقترح أو هل ستخضع للمزيد من الإعداد والمراجعة في أثناء تنفيذ المشروع؛
	4) يجب أن تصف مذكرة المفاهيم معايير اختيار مقترحات الابتكار، وأن توضح هل ستتم صياغة هذه المعايير بالكامل في مرحلة إعداد المقترح أو هل ستخضع للمزيد من الإعداد والمراجعة في أثناء تنفيذ المشروع؛
	5) في مرحلة إعداد مذكرة المفاهيم (التصور العام)، يجب أن يصف المقترح الحلول المبتكرة التي ستتم الاستفادة منها في إطار المشروع والتي تمت تجربتها بالفعل من خلال اختبار صلاحية ولكنها تحتاج إلى مزيد من المساعدة لتكييفها مع احتياجات خدمات الرصد المائي والجو...
	5) في مرحلة إعداد مذكرة المفاهيم (التصور العام)، يجب أن يصف المقترح الحلول المبتكرة التي ستتم الاستفادة منها في إطار المشروع والتي تمت تجربتها بالفعل من خلال اختبار صلاحية ولكنها تحتاج إلى مزيد من المساعدة لتكييفها مع احتياجات خدمات الرصد المائي والجو...
	5) في مرحلة إعداد مذكرة المفاهيم (التصور العام)، يجب أن يصف المقترح الحلول المبتكرة التي ستتم الاستفادة منها في إطار المشروع والتي تمت تجربتها بالفعل من خلال اختبار صلاحية ولكنها تحتاج إلى مزيد من المساعدة لتكييفها مع احتياجات خدمات الرصد المائي والجو...
	6) في مرحلة إعداد مذكرة المفاهيم، ينبغي وصف اعتبارات الاستدامة من منظور بيئي واجتماعي ومؤسسي واقتصادي ومالي؛

	ج. الطلب من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقل الملاحظات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى غامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة؛
	د. تشجيع حكومتي غامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة ، من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على تقديم وثيقة تصور (مفاهيم) للمشروع تتناول أيضا الملاحظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

	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)
	74. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الموافقة على منحة الابتكار الصغيرة كما تكملها الإيضاحات الواردة بشأنه في رد وزارة المياه والبيئة على الطلبات المقدمة من فريق الاستعراض الفني؛
	ب. الموافقة على تمويل بقيمة 250,000 دولار لتنفيذ المشروع حسب طلب وزارة المياه والبيئة؛
	ج. تكليف السكرتارية بإعداد مسودة اتفاقية مع وزارة المياه والبيئة بوصفها الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

	75. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الموافقة على نموذج الطلب المحدث لمنح حزم التأهب كما هو موضح في المرفق 1 من الوثيقة (AFB/PPRC.29/40)؛
	ب. الموافقة على نموذج الاستعراض المحدث لمنح حزم التأهب كما هو موضح في المرفق 2 من الوثيقة (AFB/PPRC.29/40)؛
	ج. الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف أن تتيح على الموقع الإلكتروني للصندوق نماذج الاستعراض المحدثة ونماذج الطلبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه؛
	ج. الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف أن تتيح على الموقع الإلكتروني للصندوق نماذج الاستعراض المحدثة ونماذج الطلبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه؛
	ج. الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف أن تتيح على الموقع الإلكتروني للصندوق نماذج الاستعراض المحدثة ونماذج الطلبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه؛
	د. الطلب من سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف إخطار جميع هيئات إدارة التنفيذ الوطنية المعتمدة بنموذج الطلب المعدل والجديد ونماذج الاستعراض الخاصة بمنح حزم التأهب المذكورة أعلاه.

	76.  قرر مجلس إدارة صندوق التكيف، بعد النظر في توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، أن يدرج في برنامج عمله للسنة المالية 2023 اعتماد مبلغ 20.2 مليون دولار، على أن يخصص مؤقتا على النحو التالي:
	أ. ما يصل إلى 20 مليون دولار لتمويل مشروعات تعزيز الوصول المباشر للموارد؛
	ب. ما يصل إلى 200 ألف دولار لتمويل طلبات منح إعداد المشروعات بهدف إعداد وثائق المشروعات المكتملة الخاصة بالوصول المباشر إلى الموارد.

	77. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الطلب من السكرتارية، من خلال عملية تشاورية، وضع إرشادات بشأن التمويل المشترك الاختياري بناءً على التفسير الحالي للتكلفة الكاملة للتكيف، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
	أ. الطلب من السكرتارية، من خلال عملية تشاورية، وضع إرشادات بشأن التمويل المشترك الاختياري بناءً على التفسير الحالي للتكلفة الكاملة للتكيف، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
	أ. الطلب من السكرتارية، من خلال عملية تشاورية، وضع إرشادات بشأن التمويل المشترك الاختياري بناءً على التفسير الحالي للتكلفة الكاملة للتكيف، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
	1) تحديد نطاق التمويل المشترك لصندوق التكيف ومحدداته؛
	2) تحديد مجموعة الأدوات المالية التي يمكن استخدامها؛
	3) تحديد مسارات معالجة المخاطر المحتملة؛

	ب. عرض مسودة الإرشادات على لجنة استعراض المشروعات والبرامج للنظر فيها في اجتماعها الحادي والثلاثين.

	78. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تتضمن إرشادات محدثة بشأن المشروعات الفرعية غير المحددة، بما في ذلك معايير أكثر تفصيلا بشأن استخدام هذه المشروعات في أي مشروع/برنامج، وعرضها على لجنة استعراض المشروعات والبرامج للنظر فيها في اجتماعها الثلاثين؛
	أ. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تتضمن إرشادات محدثة بشأن المشروعات الفرعية غير المحددة، بما في ذلك معايير أكثر تفصيلا بشأن استخدام هذه المشروعات في أي مشروع/برنامج، وعرضها على لجنة استعراض المشروعات والبرامج للنظر فيها في اجتماعها الثلاثين؛
	أ. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة تتضمن إرشادات محدثة بشأن المشروعات الفرعية غير المحددة، بما في ذلك معايير أكثر تفصيلا بشأن استخدام هذه المشروعات في أي مشروع/برنامج، وعرضها على لجنة استعراض المشروعات والبرامج للنظر فيها في اجتماعها الثلاثين؛
	ب. تشجيع هيئات إدارة التنفيذ على التشاور مع السكرتارية بشأن المسائل المتعلقة بالمشروعات الفرعية غير المحددة في أثناء إعداد المشروع/البرنامج.

	79. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. تحديد الحد الأعلى للتكاليف الإدارية للمشروعات/البرامج الإقليمية، بنسبة 10% من تكلفة المشروع/البرنامج لتغطية رسوم هيئات إدارة التنفيذ، وبنسبة 10% من تكلفة المشروع/البرنامج بالنسبة لتكاليف التنفيذ نفسها؛
	ب. الطلب من هيئات إدارة التنفيذ، في الحالات الاستثنائية التي تقدم فيها الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ خدمات التنفيذ أو جزء منها:
	ب. الطلب من هيئات إدارة التنفيذ، في الحالات الاستثنائية التي تقدم فيها الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ خدمات التنفيذ أو جزء منها:
	ب. الطلب من هيئات إدارة التنفيذ، في الحالات الاستثنائية التي تقدم فيها الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ خدمات التنفيذ أو جزء منها:
	1) تقديم مبررات لإثبات المزايا مقارنة بالكيانات أو الهيئات أو المنظمات الأخرى التي يمكنها تقديم خدمات التنفيذ المحددة، لا سيما لتنفيذ الأنشطة على المستوى الوطني أو دون الوطني؛
	2) خفض تكاليف التنفيذ الخاصة بهيئة إدارة التنفيذ إلى 1.5% من تكلفة جزء من المشروع أو البرنامج الذي تنفذه هيئة إدارة التنفيذ (من تكلفة المشروع/البرنامج)؛
	3) عندما تتجاوز تكاليف التنفيذ الفعلية لهيئات إدارة التنفيذ السقف البالغ 1.5%، يُطلب من هيئة إدارة التنفيذ تقديم مبررات في إطار مقترحها المقدم في حالة طلب تكاليف تتجاوز السقف على أساس استثنائي على أساس كل حالة على حدة.


	80. بعد الاطلاع على توصية لجنة استعراض المشروعات والبرامج، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف:
	أ. الموافقة على الناتج المنقح رقم 8 من إطار النتائج الإستراتيجية، كما هو مبين في الجدول 3 من الوثيقة (AFB/PPRC.29/44) على أساس تجريبي، والإرشادات الموجهة إلى هيئات إدارة التنفيذ لتطبيق مؤشرات الابتكار في المشروعات/البرامج الوارد وصفها في هذه الوثيقة ...
	ب. الطلب من السكرتارية اقتراح تعديلات على إطار النتائج الإستراتيجية، وتقارير أداء المشروع، والوثائق الأخرى ذات الصلة في أعقاب المرحلة التجريبية لتطبيق مؤشرات الابتكار على لجنة استعراض المشروعات والبرامج.

	81. بعد الاطلاع على تعليقات لجنة استعراض المشروعات والبرامج وتوصياتها، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. تأجيل النظر في الوثيقة رقم (AFB/PPRC.29/48) من جانب لجنة استعراض المشروعات والبرامج إلى حين إجراء المجلس مزيدا من المناقشات بشأن تزويد السكرتارية بموظفين مختصين حسب الحاجة؛
	ب. الطلب من السكرتارية إعداد وثيقة محدثة، يتم النظر فيها في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، حسب الحاجة، مع مراعاة نتائج المناقشات وفق الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
	بند 9 في جدول الأعمال: تقرير عن الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الأخلاقيات والشؤون المالية

	82. قدم السيد ماتياس برومان (السويد، مجموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى)، نائب رئيس الأخلاقيات والشؤون المالية، التقرير الخاص باللجنة (AFB/EFC.29/8).
	83. ثم عرضت مدير السكرتارية نسخة معدلة من موازنة المجلس والسكرتارية تتضمن التعيين في وظيفتين جديدتين في مجال البرمجة، إحداهما في وظيفة صغيرة نسبيا (محلل برامج) والأخرى وظيفة استشاري أول. وتم عرض هذه الوظائف الجديدة استجابة للتعليقات التي قدمت خلال الا...
	84. وكرر الأعضاء دعمهم لزيادة قدرات وكفاءات استعراض البرامج والمشروعات بالنظر إلى عبء العمل المتزايد بالفعل والزيادة المتوقعة في عدد المشروعات المقدمة في أعقاب مؤتمر غلاسكو بشأن تغير المناخ.
	85. وخلال المناقشات، تناول مدير السكرتارية أيضا سؤالا بشأن وحدات الكميات المخصصة، موضحا أنه بالإضافة إلى التخفيضات المعتمدة للانبعاثات، كان من المفترض أن يتلقى الصندوق نوعين آخرين من الوحدات: وحدات الكميات المخصصة ووحدات خفض الانبعاثات. ارتبطت وحدات ا...
	85. وخلال المناقشات، تناول مدير السكرتارية أيضا سؤالا بشأن وحدات الكميات المخصصة، موضحا أنه بالإضافة إلى التخفيضات المعتمدة للانبعاثات، كان من المفترض أن يتلقى الصندوق نوعين آخرين من الوحدات: وحدات الكميات المخصصة ووحدات خفض الانبعاثات. ارتبطت وحدات ا...
	85. وخلال المناقشات، تناول مدير السكرتارية أيضا سؤالا بشأن وحدات الكميات المخصصة، موضحا أنه بالإضافة إلى التخفيضات المعتمدة للانبعاثات، كان من المفترض أن يتلقى الصندوق نوعين آخرين من الوحدات: وحدات الكميات المخصصة ووحدات خفض الانبعاثات. ارتبطت وحدات ا...
	86. أحاط المجلس علما بتقرير لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية والمعلومات الإضافية التي قدمها مدير السكرتارية واعتماد القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها التاسع والعشرين.
	86. أحاط المجلس علما بتقرير لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية والمعلومات الإضافية التي قدمها مدير السكرتارية واعتماد القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها التاسع والعشرين.
	86. أحاط المجلس علما بتقرير لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية والمعلومات الإضافية التي قدمها مدير السكرتارية واعتماد القرارات الواردة أدناه بشأن المسائل التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعها التاسع والعشرين.
	87. بعد النظر في توصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على مسودة خطة العمل المقترحة من السكرتارية للسنة المالية 2023 حسبما ورد في المرفق 1 بالوثيقة رقم (AFB/EFC.29/4).
	الموازنة الإدارية للمجلس والسكرتارية والقيّم على الصندوق للسنة المالية 2023، والفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني وسكرتاريته للسنوات المالية 2023 ــ 2024
	88. ويرد ملخص بالموازنات المالية المعتمدة في المُرفق الرابع بهذا التقرير.
	89. بعد الاطلاع على توصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ومع أخذ في الحسبان المناقشات اللاحقة لها والمعلومات الواردة في الوثيقة (AFB/EFC.29/5/Rev.1)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. الموافقة، باستخدام الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف، على:
	1) الموازنة المقترحة البالغة 8,212,848 دولاراً لتغطية تكاليف عمليات المجلس والسكرتارية خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2022 حتى 30 يونيو/حزيران 2023، والتي تتضمن: 6,897,098 دولاراً للمجلس والخدمات الإدارية التي قدمتها السكرتارية (الموازنة الرئيسية للسكرتا...
	2) الموازنة المنقحة المقترحة البالغة 1,329,965 دولارا أمريكيا لتغطية تكاليف عمليات الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف وسكرتاريته للسنة المالية 2023، وذلك لتغطية الفترة من 1 يوليو/تموز 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023، ويتضمن ذلك 691,496 دو...
	3) الموازنة المقترحة وقدرها 1,336,413 دولاراً لتغطية تكاليف عمليات الفريق المرجعي المعني بالتقييم الفني والسكرتارية للسنة المالية 2024 لتغطية الفترة من 1 يوليو/تموز 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024 ، وتتضمن 705,684 دولارا للمكون الخاص بالإدارة و 630,729 ...
	4) الزيادة المقترحة البالغة 6 آلاف دولار في موازنة القيّم للسنة المالية 2022؛
	5) الموازنة المقترحة البالغة 878,500 دولار لخدمات القيّم التي سيقدمها لصندوق التكيف في أثناء السنة المالية 2023؛

	ب. الترخيص للقيّم بتحويل المبالغ المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) (1) و(أ) (2) أعلاه إلى السكرتاريات المعنية، والمبالغ المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) (4)، و(5) أعلاه إلى القيّم.

	السنة المالية 2023 - 2024 / تحديث برنامج عمل الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف
	90. بعد النظر في توصيات لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية ، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الموافقة على خطة العمل المحدثة للفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف للسنة المالية 2023 - 2024 حسبما ورد بالوثيقة رقم (AFB/EFC.29/7).
	مسودة سياسة التقييم الخاصة بصندوق التكيف
	91. بعد النظر في توصية لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية، قرر مجلس إدارة صندوق التكيُّف :
	أ. الموافقة على مسودة سياسة التقييم الخاصة بصندوق التكيف الواردة في المرفق 1 بالوثيقة رقم (AFB/EFC.29/6/Rev.1)، بصيغتها المعدلة من المجلس، بوصفها سياسة التقييم الخاصة بالصندوق، وهذه السياسة لا تتعارض مع نظر المجلس في المستقبل للآثار الخاصة بالموازنة ...
	ب. الطلب من الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف العمل بالتشاور مع السكرتارية لتعريف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بسياسة التقييم الخاصة بالصندوق؛
	ب. الطلب من الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف العمل بالتشاور مع السكرتارية لتعريف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بسياسة التقييم الخاصة بالصندوق؛
	ب. الطلب من الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف العمل بالتشاور مع السكرتارية لتعريف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بسياسة التقييم الخاصة بالصندوق؛
	ج. الطلب من الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف، بالتشاور مع السكرتارية، إعداد وثائق إرشادية للتقييم لتنفيذ سياسة التقييم الخاصة بالصندوق، بما في ذلك الآثار المترتبة على الموازنة، وتقديمها إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية للنظر فيها ...
	ج. الطلب من الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف، بالتشاور مع السكرتارية، إعداد وثائق إرشادية للتقييم لتنفيذ سياسة التقييم الخاصة بالصندوق، بما في ذلك الآثار المترتبة على الموازنة، وتقديمها إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية للنظر فيها ...
	ج. الطلب من الفريق المرجعي للتقييم الفني التابع لصندوق التكيف، بالتشاور مع السكرتارية، إعداد وثائق إرشادية للتقييم لتنفيذ سياسة التقييم الخاصة بالصندوق، بما في ذلك الآثار المترتبة على الموازنة، وتقديمها إلى لجنة الأخلاقيات والشؤون المالية للنظر فيها ...
	بند 10 في جدول الأعمال: الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق لفترة السنوات 2023 ــ 2027

	92. عرض مدير السكرتارية الوثيقة رقم (AFB/B.38/5)، وعناصر وخيارات إستراتيجية الصندوق متوسطة الأجل للسنوات 2023 ــ 2027 التي تضمنت نتائج المشاورات الشاملة مع أصحاب المصلحة ، و3 خيارات للنظر فيها من جانب المجلس، و6 مبادئ على المستوى الإستراتيجي والعناصر ...
	93. وفي المناقشة التي تلت ذلك، رحب الأعضاء بالمبادئ الستة الوارد وصفها في الوثيقة. وتم الإعلان عن تأييد عام للخيار 2 الموصى به، على الرغم من أن الأعضاء طلبوا إيضاحات بشأن اختلافه بصورة كبيرة عن الخيار 1، مما يشير أيضا إلى إمكانية وجود بديل وسط بين الخ...
	94. وردا على استفسارات بشأن عملية مراجعة الإستراتيجية متوسطة الأجل، أفاد مدير السكرتارية أنه لم يكن هناك اتفاق على إدراج التمويل المشترك، لأن ذلك لا يزال قيد المناقشة في لجنة استعراض المشروعات والبرامج. وسيتم تحديث هذه الإستراتيجية بمجرد اختتام تلك ال...
	94. وردا على استفسارات بشأن عملية مراجعة الإستراتيجية متوسطة الأجل، أفاد مدير السكرتارية أنه لم يكن هناك اتفاق على إدراج التمويل المشترك، لأن ذلك لا يزال قيد المناقشة في لجنة استعراض المشروعات والبرامج. وسيتم تحديث هذه الإستراتيجية بمجرد اختتام تلك ال...
	94. وردا على استفسارات بشأن عملية مراجعة الإستراتيجية متوسطة الأجل، أفاد مدير السكرتارية أنه لم يكن هناك اتفاق على إدراج التمويل المشترك، لأن ذلك لا يزال قيد المناقشة في لجنة استعراض المشروعات والبرامج. وسيتم تحديث هذه الإستراتيجية بمجرد اختتام تلك ال...
	95. بعد النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة رقم ( AFB/B.38/5) خيارات وعناصر الإستراتيجية متوسطة الأجل للصندوق للسنوات 2023 ــ 2027، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف:
	أ. انتخاب السيد علي داود محمد (الصومال، أفريقيا)، السيدة سوهي غواغ (جمهورية كوريا، آسيا والمحيط الهادئ)، والسيدة جوانا ميلويتز فيل ديلاش (بولندا، أوروبا الشرقية)، والسيدة مايا تسخوفادزه (جورجيا، أوروبا الشرقية)، والسيد مارك- أنطوان مارتن (فرنسا، الأط...
	ب. الطلب من السكرتارية، في إطار توجيه وإرشادات فريق العمل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، أعلاه:
	1) إعداد مسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل للسنوات 2023-2027 تستند إلى الإطار الإستراتيجي والإنجازات التي حققتها الإستراتيجية متوسطة الأجل للسنوات 2018-2022، وتعزيزها من خلال اقتراح تحديثات وتعديلات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الميزة النسبية للصندوق وتعظي...
	2) إجراء مزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن مسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل للسنوات 2023-2027؛
	3) عرض مسودة الإستراتيجية متوسطة الأجل للسنوات 2023-2027 للنظر فيها من جانب المجلس في اجتماعه التاسع والثلاثين.

	بند 11 في جدول الأعمال: مسودة إستراتيجية تعبئة الموارد وخطة العمل ذات الصلة لفترة السنوات 2022-2025

	96. عرض مدير السكرتارية مسودة إستراتيجية تعبئة الموارد وخطة العمل ذات الصلة لفترة السنوات 2022-2025 (AFB/B.38/6) ومرفقاتها. ونظرا لضيق الوقت اللازم لمناقشة الوثيقة، اقتُرح أن يقدم الأعضاء والأعضاء المناوبون تعليقاتهم في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين و...
	97. وبعد النظر في الوثيقة (AFB/B.38/6) والمرفق 1 بها والوثيقة (AFB/B.38/6/Add.1) والمرفق 1 بها والوثيقة (AFB/B.38/6/Add.2)، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الطلب من السكرتارية القيام بما يلي:
	أ. إجراء استطلاع رأي للمجلس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين (B.38-B.39) بهدف الحصول على آراء و مدخلات بشأن مسودة إستراتيجية تعبئة الموارد الواردة في الوثيقة (AFB/B.38/6/Add.1) ومسودة خطة عمل تعبئة الموارد المبينة في الوثيقة (AFB/B.38/6/Add.2)؛
	ب. تحديث مسودة إستراتيجية تعبئة الموارد ومسودة خطة العمل المعنية بتعبئة الموارد كي تعكس الإسهامات التي قدمها المجلس من خلال استطلاع الآراء الذين تم في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، أعلاه، كي ينظر فيها المج...
	بند 12 في جدول الأعمال: المسائل المتبقية من الاجتماعات السابقة

	98. نظرًا لضيق الوقت، وافق المجلس على تأجيل النظر في هذا البند الفرعي حتى اجتماعه التاسع والثلاثين.
	99. نظرًا لضيق الوقت، وافق المجلس على تأجيل النظر في هذا البند الفرعي حتى اجتماعه التاسع والثلاثين.
	بند 13 في جدول الأعمال: المسائل والموضوعات الناشئة عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ...

	100. أشار مدير السكرتارية، في معرض تقديمه لهذا البند، إلى أن مؤتمر غلاسكو المعني بتغير المناخ أسفر عن عدد من القرارات ذات الصلة بالصندوق. وتم وصف القرارات الرئيسية، بما في ذلك الطلبات المقدمة من المجلس، في الوثيقة AFB/B.38/10، والتعديلات المقترحة النا...
	101. وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن ما إذا كان ينبغي النظر في التعديلات المقترحة واتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الحالي، أو إرجاء النظر فيها إلى اجتماع مقبل نظرا لضيق الوقت المتاح في الاجتماع الحالي. وقدم عدة أعضاء اقتراحات لإجراء تغييرات إضافية على الأولويا...
	101. وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن ما إذا كان ينبغي النظر في التعديلات المقترحة واتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الحالي، أو إرجاء النظر فيها إلى اجتماع مقبل نظرا لضيق الوقت المتاح في الاجتماع الحالي. وقدم عدة أعضاء اقتراحات لإجراء تغييرات إضافية على الأولويا...
	101. وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن ما إذا كان ينبغي النظر في التعديلات المقترحة واتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الحالي، أو إرجاء النظر فيها إلى اجتماع مقبل نظرا لضيق الوقت المتاح في الاجتماع الحالي. وقدم عدة أعضاء اقتراحات لإجراء تغييرات إضافية على الأولويا...
	102. وردا على هذه التعليقات، أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن إرجاء النظر في هذه المسألة إلى اجتماع مقبل سيسهل إدراج تعديلات إضافية، بما في ذلك التعديلات المقترحة في الاجتماع الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، وفي معرض تناولها سؤالا أثاره أحد الأعضاء بشأن التخطي...
	102. وردا على هذه التعليقات، أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن إرجاء النظر في هذه المسألة إلى اجتماع مقبل سيسهل إدراج تعديلات إضافية، بما في ذلك التعديلات المقترحة في الاجتماع الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، وفي معرض تناولها سؤالا أثاره أحد الأعضاء بشأن التخطي...
	102. وردا على هذه التعليقات، أشارت ممثلة السكرتارية إلى أن إرجاء النظر في هذه المسألة إلى اجتماع مقبل سيسهل إدراج تعديلات إضافية، بما في ذلك التعديلات المقترحة في الاجتماع الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، وفي معرض تناولها سؤالا أثاره أحد الأعضاء بشأن التخطي...
	103. وبعد النظر في القرار [3/CMP.16)، والقرار (13/CMA.3) والوثائق (AFB/B.38/10)، و (AFB/B.38/10/Add.1)، و (AFB/B.38/10/Add.2) ، قرر مجلس إدارة صندوق التكيف الطلب من السكرتارية القيام بما يلي:
	أ. إجراء استطلاع رأي لأعضاء المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، للحصول على آراء ومدخلات بشأن التعديلات المقترحة على الأولويات والسياسات والإرشادات الإستراتيجية للصندوق التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو وسياسات وإرشادات العمليات للأط...
	ب. إعداد وثيقة تحدد التعديلات المقترحة على الأولويات والسياسات والإرشادات الإستراتيجية للصندوق التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو وسياسات وإرشادات العمليات للأطراف للحصول على موارد من صندوق التكيف، على التوالي، على نحو يعكس مناقشات المجلس ف...
	بند 14 في جدول الأعمال: إدارة المعرفة والاتصالات والتوعية

	104. نظرًا لضيق الوقت، وافق المجلس على تأجيل النظر في هذا البند حتى اجتماعه التاسع والثلاثين.
	بند 15 في جدول الأعمال: الحوار مع منظمات المجتمع المدني

	105. ضم الحوار مع منظمات المجتمع المدني ثلاثة عروض إيضاحية وفترة قصيرة للأسئلة والتعليقات. يتضمن المرفق الخامس بالتقرير الحالي التقرير الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني.
	106. أخذ المجلس علماً بالعروض الإيضاحية للمجتمع المدني وتوصياته.
	بند 16 في جدول الأعمال: مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات في 2022 فصاعدا

	107. أشار مدير السكرتارية إلى أن المجلس قرر في اجتماعه السادس والثلاثين عقد اجتماعه التاسع والثلاثين في بون بألمانيا في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022. واقترحت السكرتارية الأسبوع من 14 مارس/آذار أو 21 مارس/آذار 2023 للاجتماع الأربعين للمج...
	108. وردا على سؤال بشأن احتمال حدوث تعارض مع الاجتماعات المناخية الرئيسية الأخرى، أفاد مدير السكرتارية أن صندوق البيئة العالمية لا ينوي عقد اجتماعاته في مارس/آذار أو أكتوبر/تشرين الأول، ولم تكن لدى السكرتارية معلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس إدارة صندو...
	108. وردا على سؤال بشأن احتمال حدوث تعارض مع الاجتماعات المناخية الرئيسية الأخرى، أفاد مدير السكرتارية أن صندوق البيئة العالمية لا ينوي عقد اجتماعاته في مارس/آذار أو أكتوبر/تشرين الأول، ولم تكن لدى السكرتارية معلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس إدارة صندو...
	108. وردا على سؤال بشأن احتمال حدوث تعارض مع الاجتماعات المناخية الرئيسية الأخرى، أفاد مدير السكرتارية أن صندوق البيئة العالمية لا ينوي عقد اجتماعاته في مارس/آذار أو أكتوبر/تشرين الأول، ولم تكن لدى السكرتارية معلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس إدارة صندو...
	109.  قرر مجلس إدارة صندوق التكيّف:
	أ. عقد اجتماعه التاسع والثلاثين في 11-14 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛
	ب. عقد اجتماعه الأربعين في 21-24 مارس/آذار 2023؛
	ج. عقد اجتماعه الواحد والأربعين في 10-13 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛
	د. الطلب من السكرتارية استطلاع جدوى عقد اجتماع المجلس في البلد المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والبلدان الأخرى، لتمكين المجلس من مواصلة النظر في هذا الموضوع خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين (B.38-B.39) أو في اجتماعه التاسع والثلاثين؛
	ه. عقد اجتماعه التاسع والثلاثين في بون إذا لم يكن ممكنا عقد الاجتماع في البلد المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.
	بند 17 في جدول الأعمال: تنفيذ مدونة قواعد السلوك

	110. لفت الرئيس الانتباه إلى مدونة السلوك وسياسة عدم التهاون المطلق مع الفساد اللتين نشرهما الصندوق على موقعه الإلكتروني، وتساءل عما إذا كان لدى أي من الأعضاء أي مسألة يود إثارتها. ولم تُثر أية مسائل أخرى.
	بند 18 في جدول الأعمال: مسائل أخرى

	111. في معرض تقديمه لهذا الموضوع، أوضح الرئيس أنه تم اقتراح تنويع أماكن عقد اجتماعات المجلس لإجراء المناقشات في المقام الأول نظرا لإمكانيات عقد اجتماعات المجلس في البلدان النامية التي يجري فيها تنفيذ المشروعات وفي أماكن أخرى في العالم النامي، لتمكين ا...
	112. وكان الأعضاء عموما مؤيدين لهذا الاقتراح، واتفقوا على أن هذه الاجتماعات ستزيد من معرفة المجلس بأحوال المجلس التي يعمل فيها الصندوق ويمكن ربط هذه الاجتماعات بزيارات للمشروعات. وتمت الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ يجتمع عادة في مواقع...
	112. وكان الأعضاء عموما مؤيدين لهذا الاقتراح، واتفقوا على أن هذه الاجتماعات ستزيد من معرفة المجلس بأحوال المجلس التي يعمل فيها الصندوق ويمكن ربط هذه الاجتماعات بزيارات للمشروعات. وتمت الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ يجتمع عادة في مواقع...
	112. وكان الأعضاء عموما مؤيدين لهذا الاقتراح، واتفقوا على أن هذه الاجتماعات ستزيد من معرفة المجلس بأحوال المجلس التي يعمل فيها الصندوق ويمكن ربط هذه الاجتماعات بزيارات للمشروعات. وتمت الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ يجتمع عادة في مواقع...
	113. وردا على التعليقات والأسئلة، أوضح مدير السكرتارية أن النظام الداخلي ينص على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل عام أو كلما اقتضت الضرورة للقيام بأعماله، أو في البلد الذي كان مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو في البلدان...
	113. وردا على التعليقات والأسئلة، أوضح مدير السكرتارية أن النظام الداخلي ينص على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل عام أو كلما اقتضت الضرورة للقيام بأعماله، أو في البلد الذي كان مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو في البلدان...
	113. وردا على التعليقات والأسئلة، أوضح مدير السكرتارية أن النظام الداخلي ينص على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل عام أو كلما اقتضت الضرورة للقيام بأعماله، أو في البلد الذي كان مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو في البلدان...
	114. وأضافت ممثلة السكرتارية أن أي قرار يتخذه المجلس لتعديل النظام الداخلي حتى يتسنى للمجلس الاجتماع في أماكن أخرى يحتاج إلى تصديق من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأبلغت المجلس أيضا أنه بموجب القانون الألماني يتمتع أعضا...
	115. أقر الرئيس بدعم هذا المقترح واقترح أن تستكشف السكرتارية إمكانية عقد اجتماع للمجلس في مصر، وهي البلد النامي الذي كان يستضيف الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والاجتماعات ذات الصلة.
	بند 19 في جدول الأعمال: اعتماد التقرير

	116. اعتمد المجلس هذا التقرير الحالي في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين في أعقاب اجتماعه الثامن والثلاثين.
	بند 20 في جدول الأعمال: اختتام الاجتماع

	117. عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة 6.45 مساءً، بتوقيت وسط أوروبا في 8 أبريل/نيسان 2022.
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	المرفق 5
	118. دعا رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف السيد البراء توفيق (المملكة العربية السعودية ــ منطقة آسيا والمحيط الهادئ) المجلس للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.
	119.  استعرض السيد إيمانويل سيك من مؤسسة (Enda Energie) السنغال، هيكل شبكة المنظمات غير الحكومية التابعة لصندوق التكيف، التي زادت عضويتها إلى 250 عضوا، معظمهم من بلدان الجنوب. وترأسها مجموعة من 11 عضوا، ويجري إضفاء الطابع الرسمي على هيكلها التنظيمي با...
	120. قدمت السيدة أولها بويكو، من مؤسسة (Ecoaction)، أوكرانيا، تقريرا عن الأوضاع السائدة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وهي مناطق معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ. وعلى الرغم من قدم هذه البلدان، فإن أنظمتها الدستورية حديثة العهد وما زالت الأنظمة قيد التط...
	121. وقد استنكرت العضو المناوب من جورجيا، بدعم من العضو المناوب من الولايات المتحدة الأمريكية، غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا في حرب دائرة لقرابة شهرين. وقالت أنه على الرغم من أن البعض قد يرى أنه من غير المناسب إثارة هذه المسألة في اجتماع فني بشأن المنا...
	122. وردا على عدة أسئلة عن دور المجتمع المدني، أفاد السيد سيك أنه على الرغم من عدم وجود آلية لاختيار خبراء من منظمات المجتمع المدني، فإنه يدعو إلى نظام مثل النظام الذي يستخدمه الصندوق الأخضر للمناخ، حيث يتم اختيار المراقبين بالتساوي بين بلدان الشمال و...
	123. وأفادت السيدة بويكو أن أوروبا الشرقية تعطي الأولوية لتدابير التخفيف مثل الطاقة المتجددة، ولكنها تركز أيضا على حماية وحفظ الغابات والأراضي الرطبة والسواحل والمتنزهات والحدائق والمحميات الطبيعية وغيرها من المناطق، فضلا عن وضع حلول طبيعية للمدن والم...
	123. وأفادت السيدة بويكو أن أوروبا الشرقية تعطي الأولوية لتدابير التخفيف مثل الطاقة المتجددة، ولكنها تركز أيضا على حماية وحفظ الغابات والأراضي الرطبة والسواحل والمتنزهات والحدائق والمحميات الطبيعية وغيرها من المناطق، فضلا عن وضع حلول طبيعية للمدن والم...
	123. وأفادت السيدة بويكو أن أوروبا الشرقية تعطي الأولوية لتدابير التخفيف مثل الطاقة المتجددة، ولكنها تركز أيضا على حماية وحفظ الغابات والأراضي الرطبة والسواحل والمتنزهات والحدائق والمحميات الطبيعية وغيرها من المناطق، فضلا عن وضع حلول طبيعية للمدن والم...
	124. وردا على أسئلة حول الخسائر والأضرار والتعويضات ونطاق اختصاص صندوق التكيف، أفاد السيد سيك بضرورة تعويض الخسائر والأضرار من خلال نافذة الابتكار التابعة للصندوق على الرغم من الإجراءات التعويضية الفعلية التي تمت في إطار مشروعات الصندوق السابقة؛ واستع...
	124. وردا على أسئلة حول الخسائر والأضرار والتعويضات ونطاق اختصاص صندوق التكيف، أفاد السيد سيك بضرورة تعويض الخسائر والأضرار من خلال نافذة الابتكار التابعة للصندوق على الرغم من الإجراءات التعويضية الفعلية التي تمت في إطار مشروعات الصندوق السابقة؛ واستع...
	124. وردا على أسئلة حول الخسائر والأضرار والتعويضات ونطاق اختصاص صندوق التكيف، أفاد السيد سيك بضرورة تعويض الخسائر والأضرار من خلال نافذة الابتكار التابعة للصندوق على الرغم من الإجراءات التعويضية الفعلية التي تمت في إطار مشروعات الصندوق السابقة؛ واستع...
	125. وشكرت السيدة بويكو الأعضاء على دعمهم لأوكرانيا. وأشارت إلى أهمية مساندة المجتمع المدني، لاسيما في منطقتها لأنه ليس قويا في هذه المنطقة، ولكن بالعمل من خلال الشبكة ومع صندوق التكيف سيصبح أكثر قوة.
	126. وشكر الرئيس ممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية وتوصياتهم، وأشار إلى أن المجلس سيناقش مشاركة المجتمع المدني في أعماله في إطار البند 12 (ب) من جدول الأعمال.
	126. وشكر الرئيس ممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية وتوصياتهم، وأشار إلى أن المجلس سيناقش مشاركة المجتمع المدني في أعماله في إطار البند 12 (ب) من جدول الأعمال.
	126. وشكر الرئيس ممثلي منظمات المجتمع المدني على عروضهم الإيضاحية وتوصياتهم، وأشار إلى أن المجلس سيناقش مشاركة المجتمع المدني في أعماله في إطار البند 12 (ب) من جدول الأعمال.

