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أولً - مقدمة

ن  الثالث�ي اجتماعه  ي 
�ن )المجلس(  التكيُّف  صندوق  إدارة  مجلس  اعتمد 

ة  اتيجية متوسطة الأجل لف�ت س�ت ين الأول 2017 الإ ي أكتوبر/ت�ش
المنعقد �ن

ن  الصندوق عىل تحس�ي ن  ترك�ي تعزيز وتقوية  بهدف  السنوات 2022-2018 
 ُّ تغ�ي بشأن  طارية  الإ المتحدة  الأمم  اتفاقية  ي 

�ن الأطراف  للبلدان  خدماته 
هذه  وتستند  المناخية.  ات  ُّ التغ�ي لمخاطر  عرضة  الأك�ش  والبلدان  المناخ 
تنقيحها حول  المستدامة ويتمحور  التنمية  بقوة إىل أهداف  اتيجية  س�ت الإ
ن الصندوق بالفعل 

َّ د ما تم�ي ي تنفيذ اتفاق باريس وتؤكِّ
الوفاء بها. كما تساعد �ن

ي التكيُّف مع 
ي القيام به وهو مساندة البلدان النامية المعرضة للمخاطر �ن

�ن
اتيجية هي العمل، والبتكار، والتعلُّم  ُّ المناخ بناًء عىل ثالث ركائز إس�ت  تغ�ي

وتبادل المعارف.

حات  م بطلب للحصول عىل التمويل، يجب عىل البلدان تقديم مق�ت للتقدُّ
ي 

ن �ن اء المستقل�ي من خالل مؤسسات معتَمدة تم تقييمها من جانب الخ�ب
التنفيذ  هيئة العتماد الخاصة بالصندوق، ويمكن أن تكون هيئات إدارة 
وطنية أو إقليمية أو متعددة الأطراف. وحال العتماد، يمكن لهذه الهيئات 
م بطلبات للحصول عىل تمويل يصل إىل 20 مليون دولر لكل بلد  التقدُّ
ي بلدان منفردة بحد أقىص 

وعات أو برامج التكيُّف الملموسة �ن لتمويل م�ش
وع أو  وع، أو بحد أقىص 14 مليون دولر للم�ش ن دولر لكل م�ش 10 مالي�ي
قليمي )ل يستبعد أحدهما الآخر(. وبالإضافة إىل ذلك، يمكن  نامج الإ ال�ب
د لكل  لهذه الهيئات أيضا الحصول عىل تمويل خارج نطاق السقف الُمحدَّ
يصل  بمبلغ  الموارد  إىل  المبا�ش  الوصول  تعزيز  وعات  لم�ش وذلك  بلد، 
إىل يصل  بمبلغ  ة  الكب�ي البتكار  ولمنح  وع،  م�ش لكل  دولر  ن  مالي�ي  5  إىل 

ة بمبلغ يصل إىل 250 ألف دولر،  ن دولر، ولمنح البتكار الصغ�ي 5 مالي�ي
دولر  ألف   150 بواقع  وعات  الم�ش ي 

�ن ع  التوسُّ ومنح  التعلُّم   ولمنح 
. وقد أتاح المجلس أيضا تقديم العديد من  و 100 ألف دولر عىل التواىلي
ة لهذه الهيئات مثل منح ِحزَم التأهب المتاحة لتمكينها من  المنح الصغ�ي
وعات  الم�ش إعداد  ومنح  بلد،  لكل  دولر  ألف   150 أقىص  بحد  العتماد 
بمبلغ يصل إىل 50 ألف دولر،1 ومنح المساعدة الفنية لأغراض السياسة 
ن بحد أقىص  ن الجنس�ي البيئية والجتماعية والسياسة المعنية بالمساواة ب�ي
؛ وهذه المنح أيضا خارج نطاق  25 ألف دولر و 10 آلف دولر عىل التواىلي

د لكل بلد. السقف المحدَّ

قليمية من الحصول عىل  ن هيئات إدارة التنفيذ الوطنية والإ ولضمان تمك�ي
إدارة  هيئات  عليه  تحصل  ي 

ال�ت ذاته  الإجماىلي  التمويل  مبلغ  عىل  الأقل 
التنفيذ متعددة الأطراف، فقد وضع المجلس سقفاً للتمويل بنسبة %50 
حات  اكمي لمق�ت ي عام 2010. 2 وإذا بلغ التمويل ال�ت

ة �ن حات الأخ�ي عىل مق�ت
هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف هذا السقف البالغ 50%، فسُتدَرج 
ي 

ضافية - حال موافقة المجلس عليها من الناحية الفنية - �ن حاتها الإ مق�ت
قائمة انتظار وسيتم تمويلها عند حصول الصندوق عىل أموال إضافية.3 
والبالغ  بلد  لكل  الحاىلي  التمويل  تحديد سقف  أنه مع  إىل  شارة  الإ  وتجدر 
منفردة،  بلدان  ي 

�ن المعتادة  امج  وال�ب وعات  للم�ش دولر  مليون   20 
هذه  خالل  من  التمويل  عىل  حصلت  ي 

ال�ت البلدان  من   %90.4 فإن 

ن  ، أو كليهما، الالزم�ي ن ط�ي امج قد استوفت واحداً من ال�ش وعات وال�ب الم�ش
 B.36/41 4المجلس لقرار  وفقاً  ي 

إضا�ن تمويل  لطلب  الأهلية  ق   لتحقُّ
ي المرفق “2”(. 

لة �ن )تَِرد قائمة مفصَّ

تنفيذ  إدارة  المجلس 14 هيئة  اعتمد  بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت نهاية  ي 
�ن

متعددة الأطراف، و9 هيئات إدارة تنفيذ إقليمية، و34 هيئة إدارة تنفيذ 
البلدان الأقل نمواً و7 هيئات من الدول  وطنية من بينها 10 هيئات من 
إدارة  لهيئات  الجغرافية  للتغطية  بالنسبة  وأما  ة.  الصغ�ي الجزرية  النامية 
التسع،  قليمية  الإ التنفيذ  إدارة  وهيئات  ن  والثالث�ي الأربع  الوطنية  التنفيذ 
، و15 من  ي فكانت هناك 16 هيئة من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
منطقة أفريقيا، و11 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهيئة واحدة من 

قية.  منطقة أوروبا ال�ش

مجموعه  ما  تمويل  عىل  الموافقة  تمت   ،2022 يونيو/حزيران   30 ح�ت 
إجماىلي  بمبلغ  الملموسة  امج  وال�ب وعات  الم�ش من  وعاً  م�ش  132 
منحة  و90  عليها(،  الُمواَفق  البتكار  منح  )باستثناء  دولر  مليون   923.5
وعات بمبلغ إجماىلي  ي إعداد الم�ش

وعات و5 منح للمساعدة �ن عداد الم�ش لإ
5 وتم تحويل ما مجموعه 562.3 مليون دولر6 من 

ن دولر.  قدره 3.9 مالي�ي
امج الملموسة إىل هيئات إدارة التنفيذ، بما يمثل  وعات وال�ب تمويل الم�ش
عن  بدرجة طفيفة  النسبة  تحسنت هذه  وقد   .%61 بنسبة  معدل رصف 
ي حيث بلغ معدل 

ي تقرير الأداء السنوي للعام الما�ن
تلك المشار إليها �ن

وعاً  ن 132 م�ش ال�ف 55.4% من المبلغ الذي تمت الموافقة عليه. ومن ب�ي
يجري أو تم تنفيذها  وعاً  جرت الموافقة عليها ح�ت الآن، هناك 38 م�ش
وعاً لكل من  من جانب هيئات إدارة التنفيذ الوطنية، مقابل 15 و79 م�ش
قليمية وهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف عىل  هيئات إدارة التنفيذ الإ
وعات حسب  . ويشتمل المرفق “3” عىل وصف تفصيىلي لتوزيع الم�ش التواىلي

هيئات إدارة التنفيذ. 

المحفظة  مالءة  ن  تحسُّ  2022 المالية  للسنة  السنوي  الأداء  تقرير  د  يؤكِّ
أول  الصندوق عىل  وافق  أن  منذ  تنفيذها  الجاري  وعات  للم�ش الإجمالية 
إجماىلي  بمنح  التنفيذ،  قيد  وعاً  86 م�ش فهناك  2010؛  عام  ي 

�ن له  وع  م�ش
م كل منها تقريراً واحداً عىل  وعاً قدَّ ن دولر، و82 م�ش قيمتها 604.2 مالي�ي
وعاً استعراض  م 43 م�ش الأقل عن الأداء ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022. وقدَّ
التقييم  تقارير  مت  وُقدِّ إنجازها  تم  وعاً  33 م�ش وهناك  المدة،  منتصف 

ي الخاصة بها ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022. 
النها�أ

اتيجية  س�ت الإ ركائز  من  ة  ن رك�ي كل  ي 
�ن المحرز  م  التقدُّ التقرير  هذا  يصف 

ي 
�ن وكذلك  بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت خالل  الحالية  الأجل  متوسطة 

وعات ح�ت  م التقرير تحليالً للموافقات عىل الم�ش كة. ويقدِّ  المحاور المش�ت
تمت  ي 

ال�ت وعات  الم�ش من  المتوقعة  وللنتائج   2022 يونيو/حزيران   30
ي 

�ن التنفيذ  قيد  وعات  الم�ش ي 
�ن المحرز  م  للتقدُّ وملخصاً  عليها،  الموافقة 

دارة للصندوق.  ات فعالية وكفاءة الإ السنة المالية 2022، وعرضاً لمؤ�ش

ي بلدان منفردة من 30 ألف دولر إىل 50 ألفاً. 
وعات �ن عداد الم�ش وعات وزاد المبلغ الإجماىلي لكل منحة لإ ي إعداد الم�ش

1. بناًء عىل قرار المجلس B.37/1، تم وقف منح المساعدة �ن
ي تتوىل إدارة تنفيذها هيئات متعددة الأطراف. 

امج ال�ت وعات/ال�ب 2. بموجب القرار B.12/9، تم تحديد سقف بنسبة 50% عىل تمويل الم�ش
امج بأن يوافق المجلس عليها، لكنها تتجاوز السقف البالغ %50.  وعات وال�ب ي أوصت لجنة استعراض الم�ش

عداد ال�ت امج كاملة الإ وعات/ال�ب 3. بموجب القرار B.17/19، تم إنشاء مجموعة من الم�ش
ي بلد منفرد، أو )2( مرور 

وع/برنامج ملموس �ن ن دولر عىل الأقل لتمويل م�ش يطة: )1( الحصول بالفعل عىل 8 مالي�ي 4. وفقاً للقرار B.36 / 41، يمكن للبلدان المؤهلة الحصول عىل تمويل يصل إىل 20 مليون دولر �ش
وع/برنامج كهذا.  أربع سنوات عىل موافقة المجلس عىل أول م�ش

وعات.  ، وتشمل الأرقام أعاله أتعاب هيئات إدارة التنفيذ لكنها ل تشمل منح إعداد الم�ش 5. كل المبالغ بالدولر الأمريكي
وعات.  وعات، وكذلك التحويالت الخاصة بمنح التأهب ومنح إعداد الم�ش ي الم�ش

ع �ن ة ومنح التعلُّم والتوسُّ 6. ل يشمل هذا المبلغ التحويالت النقدية الخاصة بمنح البتكار الصغ�ي
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القسم الأول – العمل

وعات  ة العمل، يساند الصندوق البلدان المؤهلة لتنفيذ م�ش ن ي إطار رك�ي
�ن

اتيجياتها  وإس�ت وأهدافها  احتياجاتها  مع  تتفق  الجودة  عالية   وبرامج 
ذات الأولوية. 

وعات  الم�ش عىل  اكمية  ال�ت للموافقات  عاماً  عرضاً  القسم  هذا  يتضمن 
الصندوق  استثمارات  ولتوزيع   2022 يونيو/حزيران   30 ح�ت  امج  وال�ب
الصندوق  استثمارات  عن  معلومات  م  ويقدِّ والقطاعات،  المناطق  ن  ب�ي
م  ي كل منطقة. ويقدِّ

�ن الذي يحققه  الأثر  يتتبَّع  كما  النتائج   عىل مستوى 
ة المشمولة بالتقرير. ي الف�ت

الجدول 1 أدناه ملخصاً لالأرقام الرئيسية �ن

الموافقات حسب السنة المالية 

السنة 
المالية 
2013

السنة 
المالية 
2014

السنة 
المالية 
2015

السنة 
المالية 
2016

السنة 
المالية 
2017

السنة 
المالية 
2018

السنة 
المالية 
2019

السنة 
المالية 
2020

السنة 
المالية 
2021

السنة 
المالية 
2022

ي تمت الموافقة عليها
وعات ال�ت 55115121011231411عدد الم�ش

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

مليون 
دولر

2830.564.318.971.74974.7155.97778.7مبلغ المنح )باستثناء الأتعاب وتكاليف التنفيذ(

1.92.15.61.46.54.45.210.16.37تكاليف التنفيذ

2.42.65.81.46.74.56.713.96.67.2أتعاب هيئة إدارة التنفيذ

ي تمت الموافقة عليها
32.335.275.721.784.957.986.6179.989.992.9مبلغ المنح ال�ت

أتعاب هيئات إدارة التنفيذ كنسبة مئوية من 
ي تمت الموافقة عليها

إجمالي مبلغ المنح ال�ت
%7.2%8.0%8.3%6.8%7.0%7.8%7.6%7.7%7.3%7.7

الجدول 1: لمحة �يعة عن صندوق التكيُّف7 )ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022(

اكمية الموافقات ال�ت

ي تمت الموافقة عليها 
وعات ال�ت 132عدد الم�ش

ن الدولرات بمالي�ي

مبلغ المنح 
)باستثناء الأتعاب وتكاليف التنفيذ(

790.2

63.1تكاليف التنفيذ

70.2أتعاب هيئة إدارة التنفيذ

ي تمت الموافقة عليها
923.5مبلغ المنح ال�ت

ي تمت 
أتعاب هيئة إدارة التنفيذ كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ المنح ال�ت

الموافقة عليها 
%7.60

اتيجية متوسطة الأجل.  س�ت ي إطار الإ
وعات ومنح التأهب والمنح المقدمة �ن وعات التكيُّف المعتادة الملموسة فقط ول يشمالن الأشكال الأخرى للمنح مثل منح إعداد الم�ش 7. يش�ي الشكالن أدناه إىل م�ش

وع )الواحد( الذي تم إلغاؤه بعد الموافقة عليه.  8. ل يشمل هذا المبلغ الم�ش

امج وعات وال�ب الموافقات عىل الم�ش

2010 ح�ت  يونيو/حزيران  ي 
�ن حات  للمق�ت الأول  الصندوق  استعراض  منذ 

وعاً.8  30 يونيو/حزيران 2022، وافق الصندوق عىل ما مجموعه 132 م�ش
تمت  ي 

ال�ت وعات  للم�ش تفصيلياً  توزيعاً   ”1“ التوضيحي  الشكل  م  ويقدِّ
ي كل منطقة ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022. 

الموافقة عليها �ن

أفريقيا،  هي  مناطق  أربع  ي 
�ن عليها  الُمواَفق  وعات  الم�ش هذه   وتقع 

قية.  ، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا ال�ش ي وأمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
ي الشكل التوضيحي “1”، حصلت منطقة أفريقيا عىل القدر 

ن �ن
َّ وكما هو مب�ي

ي جرت الموافقة عليها ح�ت الآن )42% من 
الأك�ب من المنح التمويلية ال�ت

وعات(، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ )28% من  إجماىلي محفظة الم�ش
ي )26% من  إجماىلي المحفظة(، ثم منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
ي منطقة 

وعات �ن  إجماىلي المحفظة(. وح�ت الآن، تمت الموافقة عىل ستة م�ش
قية أو ما يمثل 3% من إجماىلي المحفظة.  أوروبا ال�ش
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ن الدولرات( ي 1: استثمارات صندوق التكيُّف حسب القطاعات )بمالي�ي
الرسم البيا�ن

الإجمالي
وعاً 132 م�ش

923.46 مليون دولر

متعددة الأطراف9

وعان م�ش
ن دولر 10 مالي�ي

قية أوروبا ال�ش

وعات 6 م�ش
29.8 مليون دولر

 أمريكا الالتينية 

ي والبحر الكاري�ب

وعاً 29 م�ش
235.76 مليون دولر

 آسيا 
والمحيط الهادئ

وعاً 46 م�ش
260.96 مليون دولر

أفريقيا

وعاً 49 م�ش
386.94 مليون دولر

 تطوير إدارة المياه 
 العابرة للحدود 

%4

ي 
 الأمن الغذا�أ

%14

 إدارة المياه 
%11

 متعددة القطاعات 
%11

 الغابات 
%1

 إدارة المناطق الساحلية 
%6

 أنظمة الحد من مخاطر 
نذار المبكر   الكوارث والإ
%12

 التنمية الريفية 
%11

 الزراعة 
%15

يكولوجية  التكيُّف القائم عىل النظم الإ
%3

 الحد من مخاطر الكوارث 
%6

 البتكار 
%1

ية   التنمية الح�ن
%5

القسم الأول – العمل

ي بمبلغ 
134.8 مليون دولر لهذا القطاع )14.6%(، يليه قطاع الأمن الغذا�أ

نذار  132.2 مليون دولر )14.3%(، ثم أنظمة الحد من مخاطر الكوارث والإ
ي “1” أدناه 

م الرسم البيا�ن المبكر بمبلغ 112.3 مليون دولر )12.2%(. ويقدِّ
ي تمت الموافقة عىل تخصيصها لكل 

توزيعاً شامالً لإجماىلي مبالغ المنح ال�ت
قليمية(. وتَِرد بالمرفق “3” قائمة  امج الإ وعات/ال�ب ي ذلك الم�ش

قطاع )بما �ن
وعات الُمواَفق عليها ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022. كاملة بالم�ش

ي تمت الموافقة عليها حسب المناطق )ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022(
وعات ومبلغ المنح ال�ت الشكل التوضيحي 1: إجماىلي الم�ش

الأقل  البلدان  من  مة  مقدَّ وعاً  41 م�ش هناك  وعات،  الم�ش ن هذه  ب�ي من 
ة10 بما يمثل 48% من  وعاً من الدول النامية الجزرية الصغ�ي نمواً و22 م�ش
ي 

القمر وغينيا-بيساو وهاي�ت إدراج جزر  وعات، مع  الم�ش إجماىلي محفظة 
 . ن ي كلتا المجموعت�ي

وجزر سليمان �ن

ص الجزء  وعات الُمواَفق عليها، فقد ُخصِّ وبالنسبة للتوزيع القطاعي للم�ش
ي قطاع الزراعة بالموافقة عىل تخصيص 

وعات �ن الأك�ب من مبلغ المنح لم�ش

ي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
نما�أ نامج الجامع لالبتكار لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف من جانب برنامج الأمم المتحدة الإ نشاء ال�ب وعات العالمية لإ 9. يش�ي ذلك إىل الم�ش

 . ن ي أي من القائمت�ي
ذة بها �ن قليمية ذات الصلة رغم عدم إدراج جميع البلدان الُمنفَّ امج الإ وعات/ال�ب ة أيضا الم�ش ي البلدان الأقل نمواً والدول النامية الجزرية الصغ�ي

ذة �ن وعات الُمنفَّ 10. تشمل أرقام الم�ش
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اتيجية س�ت إطار النتائج الإ
التكيُّف  وعات  م�ش بتمويل  للصندوق  المخوَّل  التفويض  مع  تماشياً   
ي توجيه 

الصندوق �ن استمر  ي عام 2010، 
بدأ عمله �ن أن  الملموسة ومنذ 

ي 
�ن الُمعرَّفة   ”4“ النتيجة  تحقيق  نحو  التمويلية  المنح  من  الأك�ب  القدر 

قطاعات  داخل  التكيُّفية  القدرة  “زيادة  بأنها  اتيجية  س�ت الإ النتائج  إطار 
قدره إجماىلي  مبلغ  بتخصيص  الصلة”  ذات  الطبيعية  والموارد   التنمية 
وعات؛ تليها النتيجة “5”  226.8 مليون دولر أو 29.2% من محفظة الم�ش

آثار  مواجهة  ي 
�ن الصمود  عىل  يكولوجية  الإ النظم  قدرة  “زيادة  وهي 

20.7% من  أو  مليون دولر   160.6 ما مجموعه  بتخصيص  المناخ”   ُّ تغ�ي
العيش  كسب  سبل  وتدعيم  “تنويع  وهي   ”6“ النتيجة  ثم  المحفظة؛ 
ي المناطق المستهدفة” 

ن للمخاطر �ن ومصادر الدخل لالأشخاص المعرَّض�ي

امج الُمواَفق عليها حسب نواتج إطار نتائج صندوق التكيُّف  وعات/ال�ب ن الم�ش ع ب�ي الشكل التوضيحي 2: مبلغ المنح الُموزَّ
11

ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022 

بتخصيص ما مجموعه 148.8 مليون دولر أو 19.2% من المحفظة. وغالباً 
ما يندرج العديد من الأنشطة المرتبطة بالتداب�ي الملموسة ضمن مجالت 
ي 

�ن الستثمار  أو  يكولوجية،  الإ النظم  تأهيل  إعادة  مثل  ن  النتيجت�ي ن  هات�ي
الري  مياه  إىل  الوصول  سبل  زيادة  أو  السواحل،  لحماية  التحتية  البنية 
عىل   ،B.33/46 القرار  خالل  من  المجلس،  ووافق  نتاج.  الإ وعات  وم�ش
نتائج  إطار  ي ضوء 

�ن وذلك  اتيجية،  س�ت الإ النتائج  إطار  من  منقحة  نسخة 
اتيجية  س�ت ي الإ

اتيجية الجديدة الواردة �ن س�ت التأهب الخاصة والمجالت الإ
اتيجية جديدة هي “مساندة  متوسطة الأجل، ومن بينها تحديد نتيجة إس�ت

تطوير وتعميم ممارسات وأدوات وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة”.

القسم الأول– العمل

وعات لم تتسق رصاحًة مع إطار النتائج لصندوق التكيُّف. دارة أو أي مخرجات عىل مستوى الم�ش وعات أو أتعاب الإ 11. ل يشمل الجدول تكاليف تنفيذ الم�ش

النتيجة 1:
ي 

الحد من التعرُّض عىل المستوى الوط�ن
لالأخطار والتهديدات المرتبطة بالمناخ

64.7 مليون دولر

النتيجة 2: 
تقوية القدرات عىل الحد من المخاطر 

المرتبطة بحدوث خسائر اجتماعية 
واقتصادية وبيئية ناجمة عن المناخ

النتيجة 3: 
تقوية الوعي والشعور بالمسؤولية عن 

عمليات التكيُّف والحد من المخاطر 

المناخية عىل المستوى المحىلي

النتيجة 4: 
زيادة القدرة التكيُّفية داخل خدمات قطاعات 

التنمية وأصول البنية التحتية ذات الصلة

النتيجة 5: 
يكولوجية عىل  زيادة قدرة النظم الإ

ُّ المناخ والضغوط  ي مواجهة تغ�ي
الصمود �ن

الناشئة عن التقلُّبات المناخية

النتيجة 6: 
تنويع وتدعيم سبل كسب العيش ومصادر 

ي 
ن للمخاطر �ن الدخل لالأشخاص المعرَّض�ي

المناطق المستهدفة

النتيجة 7: 
ن السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز  تحس�ي

وإنفاذ تداب�ي بناء القدرة عىل الصمود

النتيجة 8: 
دعم تطوير ون�ش ممارسات وأدوات 

وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة

 %8.3 

 %9.9 

 %8.9 

 %29.2 

 %20.7 

 %19.2 

77.1 مليون دولر

68.8 مليون دولر

226.8 مليون دولر

160.6 مليون دولر

148.8 مليون دولر

22.3 مليون دولر

ن دولر 6.6 مالي�ي

 %2.9 

 %0.9 
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ي جزر كوك(
ُّ المناخ �ن ي الجزر النائية )بعدسة: شعبة تغ�ي

نقل صهريج مياه �ن

طار نتائج الصندوق  بالنظر إىل الطبيعة المرنة لإ
وعات سوى  حات الم�ش حيث ل يُفرَض عىل مق�ت
مستوى  عىل  الأقل  عىل  واحدة  نتيجة  عرض 
تحديد  عىل  المجلس  وافق  فقد  الصندوق، 
ات  مؤ�ش وخمسة  الآثار  مستوى  عىل  ن  نتيجت�ي
هذه  من  ق  تحقَّ ما  لتتبُّع  بهما  مرتبطة  أساسية 
ية  ات كمِّ الآثار، مما يتيح للصندوق تجميع مؤ�ش
وبالنسبة  وعاته.12  م�ش محفظة  مستوى  عىل 
النتائج  السكرتارية  استخلصت  التقرير،  لهذا 
وعات  الم�ش حات  مق�ت جميع  من  المتوقعة 
وعا13ً  م�ش  132 وعددها  عليها  الُمواَفق 
ن 

ِّ ويب�ي المناطق.  حسب  الأهداف  وعرضت 
ي 

م المحرز �ن الشكل التوضيحي “3” أدناه التقدُّ
ات الأساسية لقياس الأثر. المؤ�ش

14
ات الصندوق ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022  الشكل التوضيحي 3: التجميع الأوىلي لمؤ�ش

ات الأساسية لقياس الأثر  المؤ�ش

القسم الأول– العمل

وعات الصندوق الُمواَفق عليها. وبالنسبة  ي تقديم تقرير عن النتائج المتوقعة من محفظة م�ش
ع أن تساعد السكرتارية �ن ين للمجلس، ومن المتوقَّ ي الجتماع الرابع والع�ش

ات الأساسية �ن 12. تمت الموافقة عىل المؤ�ش
ي جرى استهدافها.

ي عدد الأ� ال�ت
ي �ن

ب متوسط عدد الأ�ة بالبلد المع�ن ل بها عدد الأ�، فقد قامت السكرتارية ب�ن ي يُسجَّ
وعات ال�ت للم�ش

نامج الجامع لالبتكار لهيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف.  وعات الُمواَفق عليها لل�ب 13. ل يشمل هذا التحليل الم�ش
ي تمت الموافقة عليها.

وعات ال�ت ي وثائق الم�ش
ات الصندوق إىل النتائج الُمخَطط لها المدرَجة �ن 14. يستند التجميع الأوىلي لمؤ�ش

الأثر 2: 
اتيجيات بناء  ي تدمج إس�ت

تدعيم السياسات ال�ت
ي 

ُّ المناخ �ن القدرة عىل الصمود أمام مخاطر تغ�ي
الخطط المحلية والوطنية

سياسة تم بدء تطبيقها أو تعديلها للتصدي 
ُّ المناخ لمخاطر تغ�ي

يشمل أي سياسة سواء عىل المستوى المحىلي أو 
ي
قليمي أو الوط�ن الإ

الأثر 3: 
يكولوجية عىل الصمود   زيادة قدرة النظم الإ
ُّ المناخ ي مواجهة الضغوط الناشئة عن تغ�ي

�ن

575,699 هكتاراً 
ي تم إنشاؤها 

الهكتارات من الموائل الطبيعية ال�ت
أو حمايتها أو إعادة تأهيلها أو استعادتها

اً  162,275 م�ت
الأمتار من السواحل المحمية

99

الأثر 1: 
الحد من قابلية تعرُّض المجتمعات المحلية للمخاطر 
ُّ المناخ وزيادة قدرتها عىل التكيُّف لمواجهة آثار تغ�ي

ر بشكل متحفظ لأنه ل  ين ُمقدَّ عدد المستفيدين المبا�ش
وعات تقوم  بالغ عنه باستمرار )أي أن بعض الم�ش يتم الإ

بالغ عن عدد الأ�( بالإ

ي تستهدف إنشاء العديد من أنظمة
وعات ال�ت  تشمل الم�ش

، ة النطاق عىل المستوى المحىلي نذار المبكر صغ�ي  الإ
ي تستهدف إنشاء نظام إقليمي كب�ي

وكذلك تلك ال�ت

$
$

ن 10.65 مالي�ي
مستفيد مبا�ش

25.27 مليون
مستفيد غ�ي مبا�ش

516
نذار المبكر أنظمة الإ
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القسم الأول – العمل: أفريقيا

وعات الحالية والموافقات حسب المناطق خالل السنة المالية 2022 محفظة الم�ش

وعاً  م�ش  49 مجموعه  ما  عىل  المجلس  وافق   ،2010 يونيو/حزيران  منذ 
المنح  من  الأك�ب  الجزء  توجيه  وتم  بلداً.   43 تغطي  أفريقيا  منطقة  ي 

�ن
بقيمة  له  منح  بتخصيص  ي 

الغذا�أ الأمن  قطاع  ي 
�ن وعات  الم�ش  إىل 

نذار المبكر بمبلغ   90.6 مليون دولر، تليه أنظمة الحد من مخاطر الكوارث والإ
ي قطاع الزراعة بمبلغ 57.9 مليون دولر، 

وعات �ن 60.5 مليون دولر، والم�ش
دولر.  مليون   57.6 بمبلغ  الريفية  التنمية  ي 

�ن الستثمارات  ًة  مبا�ش تليها 
ي 

ن �ن وع�ي ، وافق المجلس عىل م�ش ة المشمولة بالتقرير الحاىلي وخالل الف�ت
ي أفريقيا. 

وعات إقليمية �ن بلدين منفردين وثالثة م�ش

وع  للحدود هو م�ش العابرة  المياه  إدارة  ي 
�ن الستثمار  الأمثلة عىل  وأحد 

المجتمعات  ي 
�ن المناخ   ُّ تغ�ي مع  التكيُّف  مع  الصمود  عىل  القدرة  “بناء 

ي أنغول ونامبيا الذي 
بها الجفاف” �ن ي رصن

المحلية بجنوب غرب أفريقيا ال�ت
وع  ى والساحل. والهدف من هذا الم�ش يدير تنفيذه مرصد الصحراء الك�ب
مواجهة  ي 

�ن والصمود  التكيُّف  المحلية عىل  المجتمعات  قدرة  تعزيز  هو 
نمائية للجنوب الأفريقي  ي منطقة الجماعة الإ

ُّ المناخ وتقلباته �ن آثار تغ�ي
سيعود  عام  بشكل  وع  الم�ش أن  إىل  التقديرات  وتش�ي  للحدود.  العابرة 
ن )50% من النساء( وأ�هم  ًة عىل 6500 من صغار المزارع�ي  بالنفع مبا�ش

)أك�ش من 36 ألف شخص( من خالل إجراءات التكيُّف التدخلية الملموسة 
ن  المزارع�ي وجمعيات  المجتمعية  المنظمات  وتدعيم  إنشاء  تشمل  ي 

ال�ت
ن  نتاج وإدارة المياه، وكذلك من خالل توف�ي المستلزمات للمزارع�ي لتعزيز الإ
نتاج وأنظمة تجميع المياه والحتفاظ بها.  لتنفيذ البنية التحتية الالزمة لالإ

عىل  الريفية  المحلية  المجتمعات  قدرة  “زيادة  وع  م�ش وهو  آخر  مثال 
ي كوت ديفوار” 

بانداما �ن ي حوض 
المناخ �ن  ُّ ي وجه تغ�ي

التكيُّف والصمود �ن
تنفيذ  إىل  ويهدف  الزراعية  للتنمية  الدوىلي  الصندوق  تنفيذه  يدير  الذي 
ثالثة  تستهدف  ي 

ال�ت الملموسة  التدخلية  التكيُّف  إجراءات  من  مجموعة 
ي حوض بانداما. 

نتاج الزراعي )الأرز والكسافا والكاكاو( �ن أنظمة مربحة لالإ
لدعم  والمعارف  والمعلومات  البيانات  توف�ي  جهود  وع  الم�ش وسيساند 
المناسبة  التكيُّف  تداب�ي  اختيار  ي 

�ن المزارعون  يتخذها  ي 
ال�ت القرارات 

�عة  لضمان  رشاد  الإ خدمات  خالل  من  المبا�ش  الدعم  إىل  بالإضافة 
التطبيق وتغطية أك�ب عدد من المستفيدين. 

ي منطقة حوض الفولتا )بعدسة: صندوق التكيُّف(
بية الدجاج �ن بنوك للحبوب توجد أعالها حدائق ل�ت

49
إجمالي عدد 
وعات الم�ش

43
ذة  عدد البلدان المنفَّ

وعات مستفيد غ�ي مبا�شبها م�ش

11.96 مليون
 الأمتار من السواحل 

المحمية

اً   موائل طبيعية 27,035 م�ت
محمية )بالهكتار(

130935 هكتاراً
مستفيد مبا�ش

ن  4.24 مالي�ي

نذار المبكر  نظاماً لالإ
332

$
$

ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022

https://www.adaptation-fund.org/projects-document-view/?URL=en/985571605827091175/12155-WFP-AF-project-proposal-The-Gambia-REV-04Sept20-clean.pdf
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ي كوستاريكا
وة الحيوانية �ن ي لأغراض الري وال�ش

خزان ما�أ
)بعدسة: صندوق التكيُّف( 

ي القسم الأول – العمل: أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

وعات الحالية والموافقات حسب المناطق خالل السنة المالية 2022 محفظة الم�ش

وعاً  ، وافق المجلس عىل 27 م�ش ي ي منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
�ن

ي 19 بلداً ح�ت 30 يونيو/حزيران 2021 مع تخصيص المبلغ الأك�ب بواقع 
�ن

وعات/برامج  ، تليها م�ش ي
وعات/برامج الأمن الغذا�أ 52.2 مليون دولر لم�ش

الحد من مخاطر الكوارث بمبلغ 43.8 مليون دولر، ثم إدارة المياه بمبلغ 
ي المنطقة 

وعات جديدة �ن 36 مليون دولر. ولم تتم الموافقة عىل أي م�ش
ة.15  خالل هذه الف�ت

ي 22 بلداً ح�ت 30 يونيو/
�ن وعاً  ي المنطقة، وافق المجلس عىل 29 م�ش

�ن
دولر  مليون   35.4 بواقع  الأك�ب  المبلغ  تخصيص  مع   2022 حزيران 
من مخاطر  الحد  أنظمة  وعات  تليها م�ش الزراعة،  قطاع  ي 

�ن لالستثمارات 
نذار المبكر بمبلغ 35.3 مليون دولر، ثم إدارة المياه بمبلغ  الكوارث والإ
خالل  المنطقة  ي 

�ن ن  وع�ي م�ش عىل  الموافقة  وجرت  دولر؛  مليون   31 
ة.  هذه الف�ت

ُّ المناخ والحد من  وع “تنفيذ تداب�ي للتكيُّف مع تغ�ي ، يهدف م�ش ي
ي هاي�ت

�ن
ي المنشآت المدرسية”، الذي تدير تنفيذه اليونسكو، إىل 

مخاطر الكوارث �ن
ي البالد عىل التكيُّف والصمود أمام مخاطر 

تعزيز قدرة قطاع التعليم �ن
أداة  إنشاء  خالل  من  وذلك  المناخ،   ُّ بتغ�ي المتعلقة  الطبيعية  الكوارث 
مناسبة لتقييم المخاطر وإعادة تأهيل المدارس وتنفيذ إجراءات التكيُّف. 
شخص  مليون   1.5 نحو  عىل  بالنفع  وع  الم�ش يعود  أن  المتوقع  ومن 

ي المجتمعات المحلية المختارة ونحو 150 ألف طالب.
يعيشون �ن

ي 
�ن المناخ   ُّ تغ�ي مع  القطاعات  متعددة  التكيُّف  “تداب�ي  وع  م�ش يهدف 

ي ترينيداد وتوباغو، 
غاثة من الفيضانات” �ن ي لالإ حوض نهر أوروبوش الجنو�ب

السكان  زيادة قدرة  إىل  الالتينية،  التنمية لأمريكا  بنك  تنفيذه  يدير  الذي 
ي وجه الفيضانات 

ي حوض هذا النهر عىل الصمود �ن
يكولوجية �ن والنظم الإ

عة.  المتوقَّ ي 
الما�أ العجز  حالت  وتزايد  البحر  مياه  منسوب  وارتفاع 

قليمي وإدارة  حة عىل تدعيم سبل التخطيط الإ وستعمل الأنشطة المق�ت
ن البنية التحتية الخاصة بالموارد  المخاطر، وتشجيع الستثمارات لتحس�ي

يكولوجية المعرَّضة للخطر  المائية وتداب�ي التكيُّف القائمة عىل النظم الإ
عىل  للمخاطر  ن  المعرَّض�ي والصيادين  ن  المزارع�ي قدرة  وزيادة  والساحلية، 

التكيُّف لتنويع سبل كسب أرزاقهم وتدعيمها، وبناء القدرات. 

ي مرحلة تحديد المفاهيم جرى تقديمها إىل المجلس للنظر فيها.
حات �ن ة المشمولة بالتقرير، تمت المصادقة عىل ثالثة مق�ت 15. خالل الف�ت

29
إجمالي عدد 
وعات الم�ش

22
ذة  عدد البلدان المنفَّ

وعات مستفيد غ�ي مبا�شبها م�ش

ن 5.14 مالي�ي
 الأمتار من السواحل 

المحمية

اً  موائل طبيعية 83,990 م�ت
محمية )بالهكتار(

170,041 هكتاراً 
مستفيد مبا�ش

ن 3.25 مالي�ي

نذار المبكر  نظاماً لالإ
129

$
$

ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022
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46
إجمالي عدد 
وعات الم�ش

29
ذة  عدد البلدان المنفَّ

وعات مستفيد غ�ي مبا�شبها م�ش

ن 6.35 مالي�ي
 الأمتار من السواحل 

المحمية

اً 51,250 م�ت
 موائل طبيعية 

محمية )بالهكتار(

263,749 هكتاراً 
مستفيد مبا�ش

2.72 مليون

نذار المبكر  نظاماً لالإ

54

$
$

القسم الأول – العمل: آسيا والمحيط الهادئ

وعات الحالية والموافقات حسب المناطق خالل السنة المالية 2022 محفظة الم�ش

بمنطقة  بلداً   29 ي 
�ن وعاً  م�ش  46 عىل  المجلس  وافق   ،2010 عام  منذ 

مليون   42.4 بواقع  الأك�ب  المبلغ  تخصيص  مع  الهادئ  والمحيط  آسيا 
بمبلغ  الكوارث  مخاطر  من  الحد  يليه  ية،  الح�ن التنمية  لقطاع   دولر 
ي قطاع الزراعة بمبلغ 36.8 مليون دولر، 

وعات �ن 40.3 مليون دولر، والم�ش
ة  وعات متعددة القطاعات بمبلغ 27.9 مليون دولر. وخالل الف�ت ثم الم�ش
ي بلدان 

وعات �ن ، وافق المجلس عىل أربعة م�ش المشمولة بالتقرير الحاىلي
منفردة بالمنطقة. 

المحلية  المجتمعات  قدرة  “تعزيز  وع  م�ش يهدف  المثال،  سبيل  عىل 
نيجري  )قرى(  ي 

�ن المناخ   ُّ تغ�ي آثار  مواجهة  ي 
�ن التكيُّف  عىل  الساحلية 

ريغنسي  تينغا  مالوكو  بمقاطعة  ليهيتو  منطقة  ي 
�ن وليما  ويورنغ  أسيلولو 

ن  تحس�ي إىل  إندونيسيا،  ي 
�ن ان  كمي�ت اكة  �ش تنفيذه  تدير  الذي  مالوكو”، 

التأثُّر  قابلية  عىل  القضاء  وكذلك  والصمود  التكيُّف  عىل  القدرة  مستوى 
الثالث  ي قرى نيجري 

المحلية الساحلية �ن المناخ لدى المجتمعات   ُّ بتغ�ي
يكولوجية الساحلية  ي إدارة منطقة النظم الإ

مع تطبيق مبادئ الستدامة �ن

وع إفادة نحو 2980 شخصاً بشكل مبا�ش   والستفادة منها. ويستهدف الم�ش
هيكل  تأهيل  إعادة  إىل  يهدف  كما   ، مبا�ش غ�ي  بشكل  شخص  و10500 

. الحواجز الساحلية بطول 500 م�ت

وع “برنامج التكيُّف مع المناخ القائم عىل الطبيعة  يا، يسعى م�ش ن ي مال�ي
�ن

الأمم  برنامج  تنفيذه  يدير  الذي  بينانغ”،  جزيرة  ي 
�ن ية  الح�ن للمناطق 

ي 
�ن الصمود  عىل  القدرة  تعزيز  إىل  ية،  الب�ش للمستوطنات  المتحدة 

يكولوجية  الإ نسان والنظم  الإ ر صحة  ُّ
ية والحد من ت�ن الح�ن المناطق 

قائمة  بتنفيذ حلول  الشديدة، وذلك  الجوية  المناخ والأحوال   ُّ تغ�ي بآثار 
ن إدارة مياه الأمطار لتقليل وقوع الفيضانات وكذلك  عىل الطبيعة لتحس�ي
المناطق  ي 

�ن الحرارة  ارتفاع  تأث�ي  وتقليص  المحىلي  المناخ  تنظيم  ن  تحس�ي
ية بجزيرة بينانغ.  ي المناطق الح�ن

ية وبشكل عام درجات الحرارة �ن الح�ن
ي 

ي ليشمل مدناً أخرى �ن وع التجري�ب ع توسيع نطاق هذا الم�ش ومن المتوقَّ
ق آسيا. يا وجنوب �ش ن مال�ي

ي منطقة شمال غرب الهيماليا
اتيجيات زراعية مراعية لالعتبارات المناخية �ن نساء يستخدمن إس�ت

)بعدسة: مؤسسة بحوث التنمية( 

ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022
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وعات البيئية(  ي أرمينيا )بعدسة: وحدة تنفيذ الم�ش
أحد المستفيدين من توزيع الشتالت �ن

6
إجمالي عدد 
وعات الم�ش

7
ذة  عدد البلدان المنفَّ

وعات مستفيد غ�ي مبا�شبها م�ش

 موائل طبيعية 1.83 مليون
محمية )بالهكتار(

10,975 هكتاراً 
مستفيد مبا�ش

440 ألف
نذار المبكر  نظام لالإ

1

$
$

قية القسم الأول – العمل: أوروبا ال�ش

وعات الحالية والموافقات حسب المناطق خالل السنة المالية 2021 محفظة الم�ش

منها  بلدان   7 ي 
�ن وعات  م�ش  6 عىل  المجلس  وافق  قية،  ال�ش أوروبا  ي 

 �ن
المبلغ  ص  ويُخصَّ واحد.  إقليمي  وع  وم�ش منفردة  بلدان  ي 

�ن وعات  م�ش  5
دولر،  ن  مالي�ي  9.9 بواقع  الكوارث  مخاطر  من  الحد  لقطاع   الأك�ب 
وعات/برامج إدارة المياه  ن دولر، وم�ش ي بمبلغ 6 مالي�ي

 يليه الأمن الغذا�أ

والغابات  دولر،  ن  مالي�ي  4.7 بمبلغ  والزراعة  دولر،  ن  مالي�ي  5.3  بمبلغ 
ي المناطق 

وعات بناء القدرة عىل الصمود �ن بمبلغ 2.5 مليون دولر، وم�ش
 ، ة المشمولة بالتقرير الحاىلي ية بمبلغ 1.4 مليون دولر. وخالل الف�ت الح�ن
ي 

�ن إنجازها  أو  عليها  الموافقة  وعات جديدة تمت  تكن هناك أي م�ش لم 
هذه المنطقة. 

$
$

ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022
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ر المزارعون  بفضل انتشار محطات الطاقة الشمسية وسط المجتمعات المحلية الزراعية، يوفِّ
ما يصل إىل 60% من تكاليف الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة بدلً من وقود الديزل 
)بعدسة: برنامج الأغذية العالمي(

ي – البتكار
القسم الثا�ن

ع الصندوق توجيه تمويل لالأنشطة المرتبطة  ة البتكار، يتوقَّ ن ي إطار رك�ي
�ن

ي ثبت 
بالبتكار مثل دعم ن�ش ممارسات وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة ال�ت

ونقل  استخالص  أيضا  وسيتم  المناطق.  أو  البلدان  مختلف  ي 
�ن جدواها 

الفّعالة  الصندوق  أنشطة  من  المستفادة  العملية  والدروس  المعارف 
صندوق  إنشاء  خالل  من  الأهداف  هذه  وتُدعم  الأثر.  ذات  والمحاور 
ة للبلدان  م المنح الصغ�ي ة. وتُقدَّ ة وكب�ي لالبتكار يتضمن تقديم منح صغ�ي
التنفيذ  إدارة  للمخاطر ع�ب مسارين: من خالل هيئات  المعرَّضة  النامية 
ي لديها هيئات كهذه معتَمدة، وكذلك 

ًة لسيما للبلدان ال�ت الوطنية مبا�ش
نامج الجامع لهيئات إدارة التنفيذ متعددة  ي ال�ب

من خالل آلية التسليم �ن
الجمعيات،  المجموعات،  )المنظمات،  الأخرى  الهيئات  إىل  الأطراف 

كات، الوكالت، إلخ( غ�ي المعتمدة لدى الصندوق. المؤسسات، ال�ش

البتكار  ة  ن رك�ي تندرج ضمن  ي 
ال�ت الصندوق  إنجازات  القسم  هذا  ص  يلخِّ

بالبتكار وكذلك لمحة  المتعلقة  مة  الُمقدَّ حات  للمق�ت عاماً  م عرضاً  ويقدِّ
ي هذا القطاع.

عن عمل الصندوق �ن

الموافقات عىل منح البتكار 

الدعوة  الصندوق  أصدر  الموارد،  إىل  المبا�ش  الوصول  مسار  إطار  ي 
�ن

 .2018 الأول  /كانون  ديسم�ب ي 
�ن ة  الصغ�ي البتكار  منح  لتلقي   الأوىل 

ألف دولر  بمبلغ يصل إىل 250  تقديم منح  التمويل هذه  وتتيح فرصة 
لهيئات إدارة التنفيذ الوطنية فقط من أجل دعم تطوير ون�ش ممارسات 

وأدوات وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة. 

ن  منحت�ي تقديم  عىل  المجلس  وافق  بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت خالل 
ن  واللت�ي الموارد  إىل  المبا�ش  الوصول  مسار  خالل  من  لالبتكار  ن  ت�ي صغ�ي

بلغت قيمتهما 500 ألف دولر. 

المكافحة  خالل  من  التكيُّف  عىل  القدرة  “بناء  وع  م�ش يهدف  بوتان،  ي 
�ن

لتعزيز  بوتان  ي 
�ن الغازية  الغريبة  والأنواع  لالآفات/الأمراض  المبتكرة 

المستدامة”،  العيش  كسب  وسبل  المستدام  الزراعي  البيولوجي  ع   التنوُّ
ة لالبتكار بقيمة إجمالية 250 ألف دولر والذي يدير  المموَّل بمنحة صغ�ي
أنشطة  تعزيز  إىل  بوتان،  ي 

�ن البيئة  لحفظ  ي 
الستئما�ن الصندوق  تنفيذه 

والأنواع  الآفات/الأمراض  مكافحة  خالل  من  الزراعي  البيولوجي  ع  التنوُّ
الغريبة الغازية عىل نحو يتسم بالكفاءة والفعالية. وعىل وجه التحديد، 
وع إىل اختبار أنظمة الصطياد للقضاء عىل حلزون الأرض  يهدف الم�ش
المستدامة  للمكافحة  ونماذج  اتيجيات  إس�ت ووضع  العمالق،  الأفريقي 
وأصحاب  ن  المزارع�ي وتوعية  الغازية،  الغريبة  والأنواع  لالآفات/الأمراض 
ي تسببها هذه 

ال�ت للمشكالت  للتصدي  الآخرين وبناء قدراتهم  المصلحة 
مبتكرة  أساليب  وع  الم�ش وسيطبِّق  ومكافحتها.  والأنواع  الآفات/الأمراض 
من خالل استخدام تكنولوجيا حديثة لصطياد حلزون الأرض الأفريقي 
ي فلوريدا وسيتم تكييفها لتالئم ظروف مكافحة 

العمالق حققت نجاحاً �ن
ميدانية  تقارير  شكل  ي 

�ن الأساليب  هذه  سُتوثَّق  وثانياً،  بوتان.  ي 
�ن الآفات 

أصحاب  عىل  م  وسُتعمَّ الآفات  مكافحة  بشأن  وإرشادات  وبروتوكولت 
ي ن�ش أنظمة اصطياد الآفات/الأمراض 

المصلحة عىل نطاق أوسع للنجاح �ن
والأنواع الغريبة الغازية.

وع “تعزيز القدرة  ي أوغندا، تدير وزارة المياه والبيئة الأوغندية تنفيذ م�ش
�ن

المناخ   ُّ تغ�ي عن  ن  الناجم�ي والجفاف  الفيضانات  وجه  ي 
�ن الصمود   عىل 

قدره  إجماىلي  بمبلغ  المموَّل  المياه”  تدفق  لمنع  حاجز  إقامة  خالل   من 
250 ألف دولر. 

ي 
�ن الصمود  عىل  المحلية  المجتمعات  قدرة  زيادة  إىل  وع  الم�ش يهدف 

ي منطقة أوبونغي باستخدام 
مواجهة مخاطر الفيضانات ونوبات الجفاف �ن

للتوسعة  قابل  ي 
ما�أ قامة حاجز  لإ  ”SLAMDAM“ باسم تُعرَف  تكنولوجيا 

ي الوقت ذاته. وسيؤدي 
لمنع وقوع فيضانات وتخزين المياه وتجميعها �ن

ي المنطقة التجريبية عىل التكيُّف 
ن �ن وع إىل زيادة قدرة السكان المحلي�ي الم�ش

ي أوقات 
ن توافر المياه �ن يكولوجية عىل الصمود، مع تحس�ي وقدرة النظم الإ

الجفاف. وسيتم تحقيق ذلك من خالل إجراء تقييم لمخاطر الفيضانات 
ي وجه 

عة من حلول بناء القدرة عىل الصمود �ن والجفاف والمنافع المتوقَّ
الفيضانات باستخدام برامج معلوماتية مبتكرة، وتطوير وتنفيذ تكنولوجيا 
دة بشكل فعال،  الُمحدَّ الفيضانات والجفاف  دارة مخاطر  SLAMDAM لإ
وتطوير وتدعيم قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية عىل التكيُّف مع 
امج المعلوماتية الخاصة بالفيضانات  ُّ المناخ، وتشجيع استخدام ال�ب تغ�ي
والتكنولوجيا المذكورة بوصفهما تداب�ي فعالة لتعزيز القدرة عىل الصمود 

ي وجه الفيضانات والجفاف. 
�ن
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ي – البتكار
القسم الثا�ن

ة وعات البتكار الكب�ي م�ش

التابع  البتكار  صندوق  يغطيها  ي 
ال�ت ة،  الكب�ي البتكار  وعات  م�ش تتيح 

لهيئات  ن دولر  5 مالي�ي إىل  بمبلغ يصل  منح  تقديم  التكيُّف،  لصندوق 
قليمية ومتعددة الأطراف بدءاً من أول طلب  إدارة التنفيذ الوطنية والإ
حات بموجب مخصص إرشادي قدره 30 مليون دولر تمت  لتلقي المق�ت
لمجلس  ن  والثالث�ي الخامس  لالجتماع  الثانية  الدورة  ي 

�ن عليه  الموافقة 
ين الأول 2020. ي أكتوبر/ت�ش

إدارة صندوق التكيُّف �ن

خطة  حددت  الخصوص،  وجه  عىل  ة  الكب�ي البتكار  وعات  لم�ش بالنسبة 
ن هما: ن متوقعت�ي اتيجية متوسطة الأجل نتيجت�ي س�ت تنفيذ الإ

الناجحة، أي ن�ش ممارسات وأدوات وتكنولوجيات  1( تعميم البتكارات 
بلدان/ إىل  ونقلها  ما  بلد  ي 

�ن نجاحها  أثبتت  ي 
ال�ت المبتكرة   التكيُّف 

مناطق جديدة؛

نطاقات  التجريب عىل  أي  للتطبيق،  القابلة  البتكارات  نطاق  توسيع   )2
ي ثبتت إمكانية 

أك�ب لممارسات وأدوات وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة ال�ت
. تطبيقها عىل نطاق صغ�ي

ن  ي تغطي اجتماعي المجلس السابع والثالث�ي
خالل السنة المالية الحالية ال�ت

حات  مق�ت سبعة  مجموعه  ما  السكرتارية  استعرضت   ، ن والثالث�ي والثامن 
ي بلدان منفردة وإقليمية.

ة �ن وعات ابتكار كب�ي لم�ش
 
أصدر برنامجا صندوق التكيُّف لت�يع البتكارات المناخية، أي “نافذته 
الأمم  برنامج  ينفذها  ي 

ال�ت التكيُّف”  ابتكارات  لدعم  الخاصة  التمويلية 
ة للصندوق وبرنامج  المتحدة للبيئة و”منصة تجميع منح البتكار الصغ�ي
السنة  خالل  تنفيذها  وبدأ  الأخ�ي  ينفذها  ي 

ال�ت  ” ي
نما�أ الإ المتحدة  الأمم 

ي إطار نافذة التمويل الخاصة بكٍل منهما مع توجيه 
المالية 2021، منحاً �ن

ة  حات. وتَِرد أدناه تفاصيل بشأن المنح الصغ�ي الدعوة الأوىل لتلقي المق�ت
ي تمت الموافقة عليها:

ال�ت

ة لصندوق  منصة تجميع منح البتكار الصغ�ي

ي
نما�أ التكيُّف وبرنامج الأمم المتحدة الإ

وضع التنفيذ 

والتحاد  التكيُّف  لصندوق  ة  الصغ�ي البتكار  منح  تجميع  “منصة  تهدف 
وأدوات  ممارسات  تطوير  إىل   ” ي

نما�أ الإ المتحدة  الأمم  وبرنامج  ي  الأورو�ب
ها وبناء الشواهد الدالة عىل جدواها  وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة ون�ش
مة لتحقيق هذا الهدف من خالل  ي البلدان النامية. وهذه المنصة ُمصمَّ

�ن
أفضل  من  والكفاءة وشبكة  بالفعالية  يتسم  دارة  لالإ أساسي  هيكل  إنشاء 
المبتكرة  الأفكار  استقاء   )1( أجل:  من  العالمي  الصعيد  عىل  ن  الممارس�ي
دارة  والإ التمويل  منح   )2( ؛  تنافسي بشكل  وانتقائها  التكيُّف  وعات  لم�ش

ص  وعات المختارة ثمارها؛ )3( تقديم دعم ُمخصَّ ي أفكار الم�ش
ح�ت تؤ�ت

تها؛   لبناء القدرات الفنية والالزمة لتطوير الأعمال واحتضانها وت�يع وت�ي
)4( إدارة المعارف وتبادلها وإجراء الرصد والتقييم بناًء عىل النتائج.

حات من  تلقت 22 جهة منحاً خالل إصدارات الدعوة الأوىل لتلقي المق�ت
. ي

نما�أ جانب برنامج الأمم المتحدة الإ

نافذة التمويل الخاصة لدعم ابتكارات التكيُّف 
ي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ال�ت

وضع التنفيذ

مساندة  هو  سنوات  لخمس  يمتد  الذي  نامج  ال�ب لهذا  الرئيسي  الهدف 
المبتكرة  التكيُّف  وتكنولوجيات  ومنتجات  ممارسات  لختبار  البلدان 
نامج بذلك من خالل تقديم  وتقييمها وتعميمها وتوسيع نطاقها. ويقوم ال�ب
ي ل يمكنها 

ال�ت النامية  )البلدان  المؤهلة  المستفيدة  للبلدان  منح صغرى 
ة  الصغ�ي المنح  وتُستخدم  التكيُّف(.  صندوق  منح  إىل  المبا�ش  الوصول 
لدعم تطوير ون�ش ممارسات وأدوات وتكنولوجيات التكيُّف المبتكرة من 
مركز  ي 

�ن الصلة  ذوي  الأعضاء  جانب  من  الفنية  المساعدة  تقديم  خالل 
وشبكة تكنولوجيا المناخ. 

من  الممارسات  أفضل  وتبادل  المعلومات  مشاركة  أيضا  نامج  ال�ب ل  يسهِّ
الأمم  برنامج  م  وقدَّ التكيُّف.  أنشطة  ي 

�ن لالبتكار  التعلُّم  آلية  دعم  أجل 
المتحدة للبيئة ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ما مجموعه 10 منح خالل 

حات. الدعوة الأوىل لتلقي المق�ت

 ) ي
نما�أ ي سيشل )بعدسة: برنامج الأمم المتحدة الإ

مشاتل المرجان �ن



صندوق التكيُّف  تقرير الأداء السنوي لعام 2022   15

القسم الثالث – التعلُّم وتبادل المعارف

الأجل  متوسطة  اتيجية  س�ت الإ ي 
�ن المعارف  وتبادل  التعلُّم  ة  ن رك�ي ن  تمكِّ

كائه.  وأنشطة �ش عمليات  وكذلك  وأنشطته  عملياته  تعزيز  من  الصندوق 
من  المستقاة  العملية  المعارف  ونقل  استخالص  ة  ن الرك�ي هذه  ع  وتشجِّ
أنشطة الصندوق الفّعالة والمحاور ذات الأثر ويشمل ذلك مراعاة الفروق 
يكولوجية  الإ والنظم  المحلية  والمجتمعات  والفئات   ، ن الجنس�ي ن  ب�ي
والمعارف  الأصلية،  للشعوب  المحلية  والمجتمعات  للخطر،  المعرَّضة 
وعات لتغطية  ن الم�ش المحلية. ويدعم الصندوق أيضا التعلُّم المتبادل ب�ي

مختلف المحاور ذات الأولوية.

من  والتعلُّم  للمعرفة  متنوعة  منتجات  إعداد  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
، والمطبوعات والدراسات  ي

و�ن لك�ت بينها منح التعلُّم، ودورات التعلُّم الإ
وتقارير   ، ن الممارس�ي وشبكات  اكات  وال�ش الحالت،  ودراسات  المعرفية، 

الدروس المستفادة.

جديدة  تمويل  نافذة  الأجل  متوسطة  اتيجية  س�ت الإ تنفيذ  خطة  أدخلت 
منحة،  لكل  دولر  ألف   150 إىل  تصل  بقيمة  للتعلُّم،  منح  شكل  ي 

 �ن
ي السنة المالية 2019. والغرض من هذه المنح 

ي أطلقها الصندوق �ن
وال�ت

الجيدة  والممارسات  المعلومات  وتبادل  التعلُّم  عملية  تسهيل  هو 
ن هيئات إدارة  والدروس المستفادة من حالت الإخفاق والنجاح فيما ب�ي
ي مجال 

ن �ن التنفيذ الوطنية أو من هذه الهيئات إىل عموم أوساط العامل�ي
التكيُّف مع المناخ. 

ة المشمولة بالتقرير، وافق المجلس عىل تقديم منحة واحدة  خالل الف�ت
للتعلُّم من خالل مسار الوصول المبا�ش إىل الموارد؛ وبلغت قيمة هذه 

المنحة 149994 دولراً.

الموافقات عىل منح التعلُّم

منظمة  تنفيذها  تدير  ي 
ال�ت لكوستاريكا،  مة  الُمقدَّ التعلُّم  منحة  تهدف 

والمعلومات  ات  الخ�ب تبادل  إىل  المستدامة،  للتنمية  اسيون  فنديكوب�ي
اعتماد  لتشجيع  السابق   Adapt2+ برنامج  عن  المنبثقة  والمنتجات 
ي ضمان توسيع 

ُّ المناخ والمساعدة �ن الممارسات الجيدة للتكيُّف مع تغ�ي
نطاق التعلُّم والنتقال بشكل أك�ش فعالية من المرحلة الأوىل إىل الثانية 
وع +Adapta2. وسيتم القيام بذلك من خالل ربط المعلومات  من م�ش
ها من المعلومات المتعلقة بالتكيُّف  المتاحة عن المخاطر المناخية وغ�ي
المحتملة،  القرار  اتخاذ  بإجراءات  وع  الم�ش عن  الناتجة  المناخ   ُّ تغ�ي مع 
الجيدة،  الممارسات  محاكاة  وتشجيع  ونتائجه  وع  الم�ش إجراءات  ون�ش 
وكذلك تدعيم منصات نقل المعارف باستخدام نتائج وإجراءات التكيُّف 

وع. الناتجة عن الم�ش

ي
و�ن لك�ت دورات التعلُّم الإ

المواد  إعداد  من  السكرتارية  انتهت  بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت خالل 
عن  عامة  لمحة  م  تقدِّ ي 

وال�ت ي 
و�ن لك�ت الإ للتعلُّم  دورات  لثالث  التعليمية 

ع وإرشادات حول كيفية تعبئة طلب الحصول  مفهوم القدرة عىل التوسُّ
مها صندوق التكيُّف. ي يقدِّ

وعات ال�ت ي الم�ش
ع �ن عىل منح التوسُّ

وهذه الدورة مرنة لتناسب وقت المشارك وتمثل أداة مهمة لبناء القدرات 
التنفيذ  إدارة  هيئات  لجميع  مجاناً  متاحة  وهي  ؛  ي

الوط�ن المستوى  عىل 
ن بمعرفة المزيد عن القدرة عىل  وأصحاب المصلحة ذوي الصلة المهتم�ي
وعات  الم�ش ي 

�ن ع  التوسُّ منح  حات  مق�ت إعداد  كيفية  عن  وكذلك  ع  التوسُّ
دورات  من  ن  نسخت�ي أيضا  السكرتارية  وأصدرت  الصندوق.  إىل  وتقديمها 
الجماه�ي  سبانية من أجل  الفرنسية والإ ن  باللغت�ي ي ذاتها 

و�ن لك�ت الإ التعلُّم 
ي المناطق المختلفة. 

�ن

بما  الجانبية  الفعاليات  من  العديد  بنجاح خالل  الدورات  مت هذه  وُقدِّ
سبانية. ي المناطق المختلفة باللغة الإ

هة للجماه�ي �ن فيها تلك الُموجَّ

ن شبكات الممارس�ي

التكيُّف  أنشطة  ممارسي  شبكة  مع  وتعاونه  مشاركته  الصندوق  واصل 
ن  ب�ي فيما  المعلومات  تبادل  تم  حيث  المحلية  المجتمعات  بقيادة 
العمل  مبادئ  بينها  من  مختلفة  موضوعات  حول  ة  النظ�ي المنظمات 
 ُّ ي أنشطة التكيُّف مع تغ�ي

بقيادة المجتمعات المحلية ومشاركة الشباب �ن
ن الخاصة بهيئات  المناخ. وواصل الصندوق أيضا دعمه لشبكة الممارس�ي
التنفيذ  إدارة  هيئات  تقودها  مبادرة  وهي  الموارد،  إىل  المبا�ش  الوصول 
إىل  المبا�ش  الوصول  هيئات  وكذلك  الصندوق  لدى  المعتمدة  الوطنية 
ك من  الموارد التابعة للصندوق الأخ�ن للمناخ. ومن خالل الدعم المش�ت
ح تنفيذ خطة  الصندوق والصندوق الأخ�ن للمناخ، وافق الأخ�ي عىل مق�ت
/كانون الأول 2021 وتمت الموافقة عىل  ي 30 ديسم�ب

عمل هذه الشبكة �ن
يك للتنفيذ.  الستعانة بالوكالة الألمانية للتعاون الدوىلي ك�ش

المنتجات المعرفية

ة المشمولة بالتقرير، كلَّفت السكرتارية بإعداد أربعة منتجات  خالل الف�ت
الصندوق  بعمليات  المصلحة  أصحاب  معرفة  تعزيز  إىل  تهدف  معرفية 
ُّ المناخ  ي وجه تغ�ي

وإجراءاته والتوعية بشأن تدعيم القدرة عىل الصمود �ن
من خالل أنشطة التكيُّف العابرة للحدود والدروس المستفادة من تبسيط 
للصندوق  م  تقدِّ دراسة  المعرفية هي:  المنتجات  العتماد. وهذه  عملية 
م عرضاً  الدروس المستفادة من تبسيط عملية العتماد، ودراسة ثانية تقدِّ
وعات  م�ش محفظة  ي 

�ن للحدود  العابرة  التدخلية  التكيُّف  لإجراءات  عاماً 
 ُّ تغ�ي مواجهة  ي 

�ن الصمود  عىل  القدرة  تدعيم  تستهدف  ي 
وال�ت الصندوق 

 ُّ ي أنشطة التكيُّف مع تغ�ي
المناخ، ودراسة ثالثة تتناول مشاركة الشباب �ن

والدراسة  الصندوق،  وعات  م�ش محفظة  من  أمثلة  تقديم  مع  المناخ 
وعات  الم�ش نطاق  توسيع  من  المستفادة  الدروس  تستعرض  ة  الأخ�ي
الثالث  الدراسات  من  النتهاء  تم  وقد  الصندوق.  من  لة  المموَّ امج  وال�ب
تزال  ل  ن  ح�ي ي 

�ن الصلة،  ذوي  المصلحة  أصحاب  عىل  وتعميمها  الأوىل 
ي مراحل الإصدار النهائية.

ة �ن الدراسة الأخ�ي
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ي وحدة لتجفيف الطماطم بالشمس خالل موسم الحصاد
نساء ريفيات يعملن �ن

)بعدسة: برنامج الأغذية العالمي( 

كة القسم الرابع – المحاور المش�ت

ن  ب�ي بالمساواة  ن  المعنيت�ي تنفيذ سياسته وخطة عمله  الصندوق  واصل 
وجرى   2016 مارس/آذار  ي 

�ن الأصل  ي 
�ن عليهما  وافق  ن  اللت�ي  16 ن الجنس�ي

جهود  م  يدعِّ مما   ،)B.35-36/25 )القرار   2021 مارس/آذار  ي 
�ن تحديثهما 

ن عىل الإجراءات الوقائية بشأن  ك�ي كائه من مجرد ال�ت انتقال الصندوق و�ش
ر بالمرأة إىل المبادرة إىل استكشاف  ن ومنع إلحاق ال�ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي
ن  وتمك�ي ن  الجنس�ي ن  ب�ي المساواة  تعزيز  ي 

�ن التكيُّف  تداب�ي  سهام  لإ سبل 
النساء والفتيات ووليتهن، والقيام إىل أقىص حد ممكن بدراسة وتناول 
بطريقة  المناخ   ُّ تغ�ي لمخاطر  التعرُّض  إمكانية  ي 

�ن ن  الجنس�ي ن  ب�ي الفروق 
متعددة الجوانب ح�ت تحقق أنشطة التكيُّف نتائج أك�ش فعالية واستدامة 
ت السكرتارية نسخة سهلة الستخدام من  ي هذا الصدد، ن�ش

وإنصافاً. و�ن
ن  ن الجنس�ي دراسة عن الُنُهج متعددة الجوانب لتعميم مراعاة المساواة ب�ي
ي الإجراءات التدخلية المتعلقة بالتكيُّف.17 وتبحث الدراسة أهمية هذه 

�ن
تعميم  وممارسات  اتيجيات  إس�ت تنفيذ  إىل  تضيفها  ي 

ال�ت والقيمة  الُنُهج 
ي إجراءات التكيُّف التدخلية وت�د أمثلة لها خاصة 

مراعاة هذه المساواة �ن
بقطاعات محددة. ووجدت الدراسة أنه رغم عدم وجود نهج واحد يكفل 

جوانب  من  التكيُّف  إجراءات  ي 
�ن ن  الجنس�ي ن  ب�ي المساواة  مراعاة  تعميم 

ي سياقات مختلفة 
متعددة، فقد جرى تطبيق هذا المفهوم بشكل فّعال �ن

ي فهم ومعالجة التفاوتات الهيكلية الأوسع. 
مما يساعد �ن

اعتبارات  إدماج  عىل  التنفيذ  إدارة  هيئات  قدرات  تقوية  ي 
�ن للمساعدة 

ي يساندها الصندوق، 
امج ال�ت وعات وال�ب ي الم�ش

ن �ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي
ن والسياسة  ن الجنس�ي فقد ظلت منح المساعدة الفنية لأغراض المساواة ب�ي
للتعلُّم  دورة  عن  عبارة  وهي  متاحًة،  التواىلي  عىل  والجتماعية  البيئية 
ي تتناول مراعاة العتبارات البيئية والجتماعية والمتعلقة بتحقيق 

و�ن لك�ت الإ
ضافة  وبالإ وتنفيذها.  امج  وعات/ال�ب الم�ش تصميم  عند  المساواة  هذه 
بشأن  رشادية  الإ الصندوق  وثيقة  بتحديث  السكرتارية  قامت  ذلك،  إىل 
المتثال  ي 

�ن التنفيذ  إدارة  هيئات  بها  شد  لتس�ت ن  الجنس�ي ن  ب�ي المساواة 
ن العتبار  ن مع الأخذ بع�ي ن الجنس�ي لسياسة الصندوق المعنية بالمساواة ب�ي
نتائج المسوح الستقصائية المخصصة لهذه الهيئات والسلطات المعينة 
يكة.  ي والمنظمات ال�ش

وشبكة الصندوق المعنية بمنظمات المجتمع المد�ن
ثة معلومات وإرشادات عملية تكميلية  رشادية المحدَّ م هذه الوثيقة الإ وتقدِّ
ن  ب�ي بالمساواة  المعنية  الصندوق  لسياسة  لالمتثال  التنفيذ  إدارة  لهيئات 
ن ولتعزيز تعميم مراعاة الفروق بينهما من جوانب متعددة طوال  الجنس�ي
مراعاة  لتعميم  أدوات  بمجموعة  الوثيقة  ن  وتق�ت وع؛  الم�ش حياة  دورة 
ن  هذه المساواة مثل القوائم المرجعية لإجراء التحليل الأوىلي للفروق ب�ي
ن الالزم لمذكرة المفاهيم وأيضا لتقييم أوضاع المساواة بينهما  الجنس�ي
عداد، وأمثلة لعتبارات هذا التقييم  وعات كاملة الإ حات الم�ش الالزم لمق�ت
ن  الجنس�ي ن  ب�ي للفروق  المراعية  ات  للمؤ�ش وأمثلة  محددة،  قطاعات  ي 

�ن
إدارة  هيئات  قامت  وقد  /الموضوع.  ن ك�ي ال�ت محور  أو  القطاعات  حسب 
ن عند  ن الجنس�ي ن تقاريرها السنوية عن أوضاع المساواة ب�ي التنفيذ بتحس�ي
المستفادة  الدروس  إنجازه، وأيضا عن  تنفيذه وعند  وأثناء  وع  الم�ش بدء 
ن مع  ن الجنس�ي ها المراعية للفروق ب�ي والمعارف المكتسبة فيما يخص تداب�ي

وع. ث لتقرير أداء الم�ش ي ذلك بالنموذج المحدَّ
الستعانة �ن

لعتبارات  المراعية  التدخلية  الإجراءات  عىل  الأمثلة  بعض  يىلي  فيما 
ي 

ال�ت امج  وال�ب وعات  الم�ش ي 
�ن بينهما  والفروق  ن  الجنس�ي ن  ب�ي المساواة 

عىل  بناًء  وذلك  بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت خالل  عليها  الموافقة  تمت 
ي 

�ن بذلك  المعنية  العمل  وخطط  ن  الجنس�ي ن  ب�ي المساواة  أوضاع   تقييم 
وعات محددة: م�ش

ُّ المناخ عىل أوضاع المساواة  البيانات عن تأث�ي التكيُّف مع تغ�ي جمع  أ. 
عىل  قائمة  للتكيُّف  إجراءات  وضع  ي 

�ن بذلك  شاد  لالس�ت ن  الجنس�ي ن  ب�ي
والبيانات  المعلومات  ون�ش  إعداد  وكذلك  وعات،  الم�ش ي 

�ن الشواهد 
النساء  عىل  المناخ   ُّ لتغ�ي المتفاوتة  بالآثار  الوعي  لزيادة   والمقاييس 

ن النساء والفتيات  ن وتمك�ي ن الجنس�ي النهوض بالمساواة ب�ي

سبانية وسُتتاح قريباً باللغة الفرنسية.  ية والإ ن نجل�ي ن الإ ن باللغت�ي ن الجنس�ي https://www.adaptation-fund.org/document/opg-annex4-gender-policy .16/. تُتاح سياسة وخطة عمل الصندوق المعنيتان بالمساواة ب�ي
 .https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2022/05/AF-Gender-Mainstreaming-Study-final3.pdf 17. متاحة عىل

https://www.adaptation-fund.org/document/opg-annex4-gender-policy/
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2022/05/AF-Gender-Mainstreaming-Study-final3.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2022/05/AF-Gender-Mainstreaming-Study-final3.pdf
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النقاش  ومجموعات  الأ�ية  المسوح  المثال،  سبيل  عىل  )باستخدام، 
ز وتوثيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة(؛  المركَّ

 
عىل  وحصولها  واستقالليتها  اقتصادياً  المرأة  ن  تمك�ي سبل  ن  تحس�ي ب. 
المنتجة  القدرات وامتالك الأصول  الرسمي؛ وبناء  الرسمي وغ�ي  التعليم 
والكتابة  القراءة  عىل  والتدريب  المستفيدات(؛  من   %60 )استهداف 
والمياه  بة  ال�ت عىل  للحفاظ  نة  الُمحسَّ والتقنيات  الحياتية  والمهارات 
الفرص  إىل  والوصول  المستفيدات(؛  من   %100( الري  وتكنولوجيات 
ة وريادة الأعمال؛  وعات الصغ�ي المتاحة بالسوق من خالل تشجيع الم�ش
وتقليص الفجوة الرقمية بالنسبة للنساء الريفيات فيما يتعلق بالوصول 

إىل المعلومات؛ 
 
دور  تعزيز  وعات  الم�ش تستهدف  ووليتها،  المرأة  مشاركة  لزيادة  ج. 
. فعىل سبيل  ي اتخاذ القرار عىل مستوى الأ�ة والمجتمع المحىلي

المرأة �ن
ي المجتمعات المحلية 

دت نسبة مئوية مستهدفة من النساء �ن المثال، ُحدِّ
ي التشاور مع أصحاب المصلحة، كما نُظِّمت 

ن �ن ن الجنس�ي لتحقيق توازن ب�ي
المحلية  والمجتمعات  ي 

المد�ن المجتمع  منظمات  لتوعية  تدريبية  أنشطة 
ورة اعتماد  قرار ب�ن . وتم الإ ن ن الجنس�ي المستفيدة بشأن قضايا المساواة ب�ي
ي شملت، 

ي عملية التشاور مع أصحاب المصلحة ال�ت
نهج متعدد الجوانب �ن

عىل سبيل المثال، مشاركة النساء من الشعوب الأصلية والمنحدرات من 

ي جزر كوك(
ُّ المناخ �ن ي جزيرة مانغايا )بعدسة: شعبة تغ�ي

مزارعة شابة �ن

أصول أفريقية والمزارعات والقيادات النسائية من مختلف مناطق البلد. 

 ، ن الجنس�ي ن  ب�ي للمساواة  اتيجية  س�ت الإ اكات  وال�ش الستدامة  لتدعيم  د. 
ن  ب�ي المساواة  اعتبارات  مراعاة  عىل  لموظفيها  تدريباً  وعات  الم�ش تشمل 
والتثقيف   ، ي

والوط�ن المحىلي  ن  المستوي�ي عىل  القدرات  وبناء   ، ن الجنس�ي
التكيُّف  لأنشطة  والتخطيط  المدارس،  ي 

�ن والسالمة  التغذية،  بشأن 
المستهدفون  المصلحة  وأصحاب  المحلية  المجتمعات  وتشمل   . ي

البي�أ
فئات واسعة ومتنوعة من بينها نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات 
والشباب والأشخاص والنازحون داخلياً والالجئون، وأرباب الأ� والأطفال 
ي 

المد�ن المجتمع  الرئيسيون  كاء  ال�ش ويشمل  عاقة.  الإ وذوو  السن  وكبار 
ي تقودها 

ن والمنظمات المحلية ال�ت ن الجنس�ي ي قضايا المساواة ب�ي
اء �ن والخ�ب

لة من الصندوق أيضا الحلول والبتكارات  وعات المموَّ ع الم�ش نساء. وتشجِّ
ي تواجه النساء والفتيات، 

المحلية من أجل تذليل الحواجز والتحديات ال�ت
العنف  المظالم لقضايا  آليات  تداب�ي لضمان معالجة  القيام بوضع  مع 

ضد النساء وتسهيل لجوئهن إىل هذه الآليات. 



صندوق التكيُّف  تقرير الأداء السنوي لعام 2022   18

كة القسم الرابع – المحاور المش�ت

أنشأ الصندوق، بموجب القرار B.22/24، برنامج التأهب للتمويل المناخي 
)برنامج التأهب( الذي يهدف إىل زيادة قدرة الأطراف من البلدان النامية 
وكذلك  المناخ  مع  التكيُّف  لأنشطة  التمويل  إىل  المبا�ش  الوصول  عىل 
وعات وبرامج ملموسة  ي تنفيذ، م�ش

قدراتها بشكل عام عىل إعداد، والبدء �ن
ي 

تزيد من قدرة المجتمعات المحلية المعرَّضة للمخاطر عىل الصمود �ن
اتيجية متوسطة الأجل للصندوق،  س�ت ي إطار الإ

ُّ المناخ. و�ن وجه آثار تغ�ي
وعات. نامج أيضا الدعم لبناء القدرات الالزمة لتنفيذ الم�ش م ال�ب يقدِّ

بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت خالل  للتأهب  منح  عىل  الموافقة  تتم  لم 
اكمي لمنح التأهب الُمواَفق عليها كما هو. وح�ت  ولهذا ل يزال العدد ال�ت

وعاً للتأهب  30 يونيو/حزيران 2022، وافق المجلس عىل حصول 46 م�ش
أيضا  ذلك  ويشمل  دولر  مليون   1.6 إجمالية  بقيمة  للتأهب  منح  عىل 
المجلس  أن  إىل  شارة  الإ وتجدر  وع.  الم�ش إعداد  ي 

�ن للمساعدة  ن  منحت�ي
إعداد  ي 

�ن المساعدة  منح  دمج  عىل   ،B.37/1 القرار  بموجب  وافق، 
الحد  إىل رفع  وعات، مما يؤدي فعلياً  الم�ش إعداد  وعات مع منح  الم�ش
إىل  التنفيذ  إدارة  لهيئات  المتاح  وع  الم�ش إعداد  منحة  لمبلغ   الأقىص 

وع.  50 ألف دولر لكل م�ش

الرئيسية  التأهب  أرقام منح  الجدول “2” لمحة عامة موجزة عن  م  يقدِّ
لمنح  ن  ح�ي بالتقرير، تم استالم مق�ت المشمولة  ة  الف�ت الآن. وخالل  ح�ت 
قيام  بعد  لكن  التأهب.18  ِحزَم  لمنح  الجديدة  النافذة  إطار  ي 

�ن التأهب 
 ، ن م�ي ن الُمقدَّ ح�ي ي الأوىلي لهذين المق�ت

السكرتارية بإجراء الستعراض الف�ن
ووثيقة  الطلب  نموذج  وتحديث  عليهما  الموافقة  عدم  المجلس  قرر 
معلومات  تقديم  من  البلدان  ن  تمك�ي أجل  من  للمنح  ي 

الف�ن الستعراض 
ي القدرات والدعم الالزم لالعتماد 

د بدقة من الفجوات �ن أك�ش شمولً للتأكُّ

تقوية القدرات المؤسسية والفنية طويلة الأجل لضمان فعالية إجراءات التكيُّف

اكمية الموافقات ال�ت

ي تمت الموافقة عليها 
وعات ال�ت 46عدد الم�ش

دولر أمريكي

1,577,057مبلغ المنح )باستثناء أتعاب هيئة إدارة التنفيذ(

18,710 أتعاب هيئة إدارة التنفيذ

ي تمت الموافقة عليها )شامالً الأتعاب(
1,595,767مبلغ المنح ال�ت

أتعاب هيئة إدارة التنفيذ كنسبة مئوية من إجمالي 
ي تمت الموافقة عليها 

مبلغ المنح ال�ت
%1.17

 الجدول 2: لمحة �يعة عن منح التأهب 
)ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022(

B.36/25 18. قرار مجلس إدارة صندوق التكيُّف
B.37-38/14 19. قرار مجلس إدارة صندوق التكيُّف

ن وناميبيا.  وعات لكل من بل�ي ي إعداد الم�ش
ن للمساعدة �ن 20. يشمل هذا الرقم منحت�ي

إعادة  عىل  ن  ح�ي المق�ت هذين  مي  مقدِّ المجلس  ع  وشجَّ الصندوق.19  لدى 
بأن  علماً  المجلس  أحاط  كما  ثة.  المحدَّ النماذج  باستخدام  تقديمهما 
التحديثات عىل نموذجي الطلب والستعراض لن تؤدي إىل وضع عراقيل 

ن لطلب المنح.  م�ي أو أعباء إضافية عىل المتقدِّ

الموافقة عىل منح التأهب حسب المنطقة ونافذة التمويل 

 20
 46 مجموعه  ما  عىل  المجلس  وافق   ،2022 يونيو/حزيران   30 ح�ت 

وعاً للتأهب مع عدم الموافقة عىل منح جديدة خالل السنة المالية.  م�ش
ي جرت الموافقة عليها حسب 

وعات ال�ت ن الشكل التوضيحي “4” الم�ش
ِّ ويب�ي

المنطقة.

من  الأك�ب  الجزء  توجيه  تم  عليها،  الُمواَفق  التأهب  وعات  م�ش ن  ب�ي من 
بتمويل  أفريقيا  منطقة  إىل  الآن  ح�ت  عليها  الُمواَفق  التمويلية   المنح 
وعاً بمنح قيمتها الإجمالية 1178567 دولراً، تليها منطقة أمريكا  30 م�ش
الإجمالية  قيمتها  بمنح  وعات  م�ش  9 بتمويل  ي  الكاري�ب والبحر  الالتينية 
وعات  7 م�ش بتمويل  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  ثم  دولر،   217700

بمنح قيمتها الإجمالية 199500 دولر.

إىل  المنح  من  تراكمي  مبلغ  أك�ب  توجيه  تم  التمويل،  لنوافذ  بالنسبة 
البلدان،  هذه  ن  ب�ي فيما  التعاون  منح  خالل  من  الجنوب  بلدان   دعم 
وعاً.  م�ش  18 لصالح  دولراً   936747 تقديم  عىل  الموافقة  تمت  حيث 
عليه  وافق  الذي  التأهب  دعم  لحزمة  ي  التجري�ب وع  الم�ش ذلك  ويشمل 
ي يونيو/حزيران 2018 بمبلغ إجماىلي قدره 100 ألف دولر. وبعد 

المجلس �ن
وعاً للمساعدة الفنية لأغراض السياسة  ذلك، تمت الموافقة عىل 21 م�ش
بقيمة  ن  الجنس�ي ن  ب�ي بالمساواة  المعنية  والسياسة  والجتماعية   البيئية 
وعات للمساعدة الفنية لأغراض السياسة المعنية  480020 دولراً و4 م�ش

ن بقيمة 40 ألف دولر.   ن الجنس�ي بالمساواة ب�ي

إدارة  هيئات  عدد  زاد   ،2014 مارس/آذار  ي 
�ن التأهب  برنامج  إطالق  منذ 

ح�ت   34 إىل   2014 /أيلول  سبتم�ب ي 
�ن  17 من  المعتمدة  الوطنية   التنفيذ 

ة المشمولة بالتقرير، اعتمد المجلس  30 يونيو/حزيران 2022. وخالل الف�ت
 ،2022 يونيو/حزيران   30 وح�ت  التنفيذ.  دارة  لإ واحدة  وطنية  هيئة 
أفريقيا،  إقليمية تغطي مناطق  التأهب 20 حلقة عمل  برنامج  استضاف 
عقد  وتم   . ي الكاري�ب والبحر  الالتينية  وأمريكا  الهادئ،  والمحيط   وآسيا 
للتمويل  التأهب  عن  سنوية  ندوات  و8  نت  ن�ت الإ ع�ب  دراسية  حلقة   16
ي 

�ن بما  المعتمدة،  الوطنية  التنفيذ  إدارة  هيئات  أجل  من  المناخي 
ة  الف�ت وخالل  البلدان.  ن  ب�ي المعلومات  لتبادل  أنشطة  ثالثة   ذلك 
ي 

�ن الشخىصي  بالحضور  إقليمية  عمل  حلقة  ُعقدت  بالتقرير،  المشمولة 
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 أمريكا الالتينية 
ي والبحر الكاري�ب

الإجمالي الكلي ح�ت الآن
وعات 9 م�ش

217,700217,700

أفريقيا

الإجمالي الكلي ح�ت الآن

وعاً 30 م�ش

1,178,567 دولر أمريكي

آسيا والمحيط الهادئ

الإجمالي الكلي ح�ت الآن

وعات 7 م�ش
199,500

ي تمت الموافقة عليها حسب المناطق )بآلف الدولرات( ح�ت 30 يونيو/
وعات ومبلغ المنح ال�ت الشكل التوضيحي 4: إجماىلي الم�ش

حزيران 2022

جمالي الإ

 الإجمالي الكلي 
ح�ت الآن

وعاً 46 م�ش

1,595,767 دولر أمريكي
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الموارد،  إىل  المبا�ش  الوصول  تعزيز  موضوع  ناقشت  ي 
وال�ت  كوستاريكا 

ابتكارات  موضوع  ناقشت  نت  ن�ت الإ ع�ب  أخرى  عمل  حلقة  ُعقدت  كما 
نت تناولت اعتماد  ن�ت التكيُّف. وُعقدت كذلك أربع حلقات دراسية ع�ب الإ
دارة التنفيذ وموضوعي إعادة العتماد وتعزيز الوصول  هيئة وطنية ثانية لإ
الندوة  عقد  وتم  الجديدة.  التمويل  نوافذ  إطار  ي 

�ن الصندوق  موارد  إىل 
الوطنية  التنفيذ  إدارة  لهيئات  المناخي  للتمويل  التأهب  عن  السنوية 
وس كورونا. نت للمرة الثانية بسبب جائحة ف�ي ن�ت المعتمدة، وذلك ع�ب الإ

ي عقد فعاليات 
شارك برنامج التأهب، منذ إنشائه، مع قرابة 40 منظمة �ن

الصندوق  موارد  إىل  الوصول  حول  والمعارف  ات  الخ�ب لتبادل  كة  مش�ت
النامية.  البلدان  لمساندة  المتاح  القدرات  بناء  دعم  وتقديم  والتأهب 
تدعيم  عىل  التأهب  برنامج  عمل  بالتقرير،  المشمولة  ة  الف�ت وخالل 
ن  اكات مع الصندوق الأخ�ن للمناخ من أجل تفعيل شبكة الممارس�ي ال�ش
ك  الخاصة بهيئات الوصول المبا�ش إىل الموارد. ومن خالل الدعم المش�ت
ة من برنامج  من برنامج التأهب التابع للصندوق والمساندة المالية المبا�ش
الألمانية  والوكالة  للمناخ  الأخ�ن  للصندوق  ي  التحض�ي والدعم  التأهب 
ي تعبئة 1235950 يورو ح�ت 

، فقد نجحت هذه الشبكة �ن للتعاون الدوىلي
17 مارس/آذار 2022. وستستخدم الشبكة هذه الأموال والمساندة المالية 
ي تتناول، 

ي تنفيذ خطة عمله ال�ت
ة من صندوق التكيُّف �ن الأخرى غ�ي المبا�ش

وعات  الم�ش وإعداد  القدرات  ببناء  المرتبطة  القضايا  المثال،  عىل سبيل 
ة  . وخالل الف�ت الجاهزة للتمويل والتعلُّم وتبادل المعارف للمجتمع المحىلي
المشمولة بالتقرير، شارك برنامج التأهب وساهم مع منظمات وهيئات 

المناخ،   ُّ تغ�ي مع  بالتكيُّف  المتعلقة  القدرات  بناء  عن  منتديات  عقد  ي 
�ن

وفريق  القدرات،  ببناء  المعنية  باريس  لجنة  المنظمات  هذه  ن  ب�ي ومن 
 ، ي

نما�أ ي بخطط التكيُّف الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإ
 العمل المع�ن

القائمة من  اكات  ال�ش استمر تدعيم  المناخ. كما  تكنولوجيا  ومركز وشبكة 
خالل مواصلة التعاون والحوار ومشاركة المعلومات وتبادلها. 

التطورات داخل برنامج التأهب

، وافق المجلس من خالل القرار B.38/38 عىل  ن ي اجتماعه الثامن والثالث�ي
�ن

بها،  الخاص  التأهب والستعراض  ث لطلب منحة حزمة  المحدَّ النموذج 
المنحة من 100 ألف دولر إىل  التمويل الإجماىلي لهذه  وعىل زيادة مبلغ 
تقرير  عىل  بناًء  وذلك  التنفيذ،  دارة  لإ وطنية  هيئة  لكل  دولر  ألف   150
ي لحزمة التأهب. وقرر المجلس أيضا السماح باستعراض  وع التجري�ب الم�ش
ة  الف�ت ي 

�ن وعات(  الم�ش ي 
�ن ع  والتوسُّ التعلُّم  منح  )باستثناء  التأهب  منح 

الأول.  ين  وأكتوبر/ت�ش مارس/آذار  ي 
�ن المجلس  اجتماعي  ن  ب�ي  الفاصلة 

ي 
كما وافق المجلس، من خالل القرار B.37/1، عىل دمج منح المساعدة �ن

إىل رفع  وعات، مما يؤدي فعلياً  الم�ش إعداد  وعات مع منح  الم�ش إعداد 
التنفيذ  إدارة  لهيئات  المتاح  وع  الم�ش إعداد  منحة  لمبلغ  الأقىص  الحد 

وع.  الوطنية إىل 50 ألف دولر لكل م�ش
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مع  والتواصل  التعاون  يتم  الأجل،  متوسطة  اتيجية  س�ت الإ تنفيذ  أثناء 
ن  ب�ي الحوار  مستوى  عىل  المناخي  التمويل  لتقديم  الأخرى  القنوات 
دة ضمن مجالت  الصناديق المختلفة وكذلك عىل مستوى الأنشطة الُمحدَّ
ة  ن رك�ي إطار  ي 

�ن المتوقعة  النتائج  وإحدى  الثالثة.  اتيجية  س�ت الإ ن  ك�ي ال�ت
لتوسيع نطاق  عداد  الإ البلدان من  ن  تمك�ي اتيجية هي  س�ت الإ بهذه  العمل 
التمويل  المناخ وقنوات  امج الفعالة بدعم من صناديق  وعات/ال�ب الم�ش
الأخرى )من بينها القطاع الخاص(. ولتحقيق ذلك، أتاح الصندوق تقديم 
أقىص  بحد  الوطنية  التنفيذ  إدارة  لهيئات  وعات  الم�ش ي 

�ن ع  التوسُّ  منح 
200 ألف دولر سنوياً. 

وعات هو تقديم التمويل لأنشطة التأهب  ي الم�ش
ع �ن الهدف من منح التوسُّ

)الفردية والتنظيمية  القدرات  التخطيط والتقييم وتعزيز  لدعم عمليات 
وعات/برامج  م�ش ي 

�ن ع  التوسُّ مسارات  وإعداد  لتصميم  والمؤسسية( 
ع  ب أو تم إنجازها. ومن المتوقَّ ي قيد التنفيذ أو اق�ت

صندوق التكيُّف ال�ت
ع من مصادر متنوعة مثل صناديق المناخ  أن يتم تمويل تنفيذ هذا التوسُّ

الأخرى وكذلك من قنوات التمويل الأخرى )من بينها القطاع الخاص(.

البتكارات  نطاق  بتوسيع  المتعلقة  الأنشطة  تتم  المثال،  سبيل  فعىل 
وإجراءات التكيُّف الأخرى من خالل مصادر تمويل مختلفة، حيث قد يتيح 
ع فيها من  ي بعض الحالت الفرصة لتكرار الأنشطة أو التوسُّ

الصندوق �ن
اته الخاصة  ي حالت أخرى خ�ب

م �ن خالل آخرين بموارد أقل نسبياً، وقد يقدِّ
ي أنشطة قام بتجريبها. 

ع �ن لصناديق أخرى لتقوم بالتوسُّ

ع  ة المشمولة بالتقرير، لم يتم تقديم أي موافقات عىل منح للتوسُّ ي الف�ت
�ن

وعات أو استالم طلبات خاصة بها لينظر فيها المجلس.  ي الم�ش
�ن

ي إطار تواصلها المستمر مع القنوات الأخرى لتقديم التمويل المناخي، 
�ن

التمويل  تقديم  لقنوات  الخامس  السنوي  الحوار  ي 
�ن السكرتارية  شاركت 

الصندوق  ي جناح 
�ن  2021 ي 

الثا�ن ين  /ت�ش نوفم�ب  3 ي 
�ن ُعِقد  الذي  المناخي 

الجتماع  بغالسكو عىل هامش  العالمية  البيئة  للمناخ وصندوق  الأخ�ن 
 : ن جلست�ي ي 

�ن الجتماع  هذا  ونُظِّم  الأطراف.  لمؤتمر  ين  والع�ش  السادس 
ن )المرفق 1(، و2( إعالن  كة للصندوق�ي 1( مناقشة خارطة الطريق المش�ت
 .)2 )المرفق  والتعاون  التكامل  تعزيز  بشأن  ك  المش�ت ن  الصندوق�ي بيان 
بمواصلة  الصناديق  جميع  ام  ن ال�ت قوة  عىل  ك  المش�ت البيان  هذا  د  ويؤكِّ
ي إعداد 

تعزيز التكامل من خالل استكشاف أوجه للتآزر وتضافر الجهود �ن
هذا  نُ�ش  وقد  والتوعية.  التعاونية  والتصالت  المعارف  وتبادل  امج  ال�ب

ي المناخ ذات الصلة. 
ن لصندو�ت ون�ي لك�ت ن الإ البيان عىل الموقع�ي

سكرتاريتا  تعمل   ،2021 المالية  للسنة  السنوي  الأداء  تقرير  ي 
�ن ورد  كما 

منظَّم  نهج  تجريب  عىل  التكيُّف  وصندوق  للمناخ  الأخ�ن  الصندوق 
ة  امج. وخالل الف�ت وعات وال�ب ي الم�ش

ع �ن ي التوسُّ
ن �ن ن الصندوق�ي للتعاون ب�ي

ي تنفيذ هذا النهج المنظَّم من 
المشمولة بالتقرير، بدأت السكرتاريتان �ن

ع  للتوسُّ المؤهلة  المحتملة  وعات  بالم�ش أولية  قائمة  تحديد   )1( خالل 
باستخدام موارد الصندوق الأخ�ن للمناخ، و)2( إجراء توعية أولية وتأكيد 
ي البلدان وهيئات إدارة التنفيذ، 

نة �ن الهتمام من جانب السلطات المعيَّ
ي سكرتارية 

قليمية �ن وعات من جانب الفرق الإ و)3( زيادة استعراض الم�ش
حالياً  التكيُّف  وقد حددت سكرتارية صندوق  للمناخ.  الأخ�ن  الصندوق 
ي 

�ن عليها  المنصوص  بالمعاي�ي  تفي  ي 
ال�ت المؤهلة  المحتملة  وعات  الم�ش

من  مزيد  لإجراء  عليها  للمناخ  الأخ�ن  الصندوق  وأطلعت  ع  التوسُّ إطار 
المعالجة. 

بناء التكامل والتساق مع القنوات الأخرى لتقديم التمويل المناخي

ُّ المناخ )بعدسة: صندوق التكيُّف( ين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغ�ي فعالية جانبية لصندوق التكيُّف خالل الدورة السادسة والع�ش
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والفئات  المحلية  المجتمعات  اك  إ�ش الصندوق  أنشطة  تستهدف جميع 
الجتماعية الأك�ش تعرضاً للمخاطر وتمكينها وإفادتها، والنهوض بالمساواة 
الأصلية،  والشعوب  والشباب  والفتيات  النساء  ن  وتمك�ي ن  الجنس�ي ن  ب�ي
وتقوية القدرات المؤسسية والفنية طويلة الأجل لضمان فعالية إجراءات 

ن قنوات تقديم التمويل المناخي. التكيُّف، وبناء التكامل والتساق ب�ي

الشباب.  كب�ي عىل  بنفع  وعات عادت  إنشائه، م�ش منذ  الصندوق،  ساند 
م هذه المساندة بشكل مبا�ش وغ�ي مبا�ش لأن الشباب يشكِّلون نسبة  وتُقدَّ
وعات بشكل  وعات. وقد استثمرت الم�ش ي مواقع الم�ش

ة من السكان �ن كب�ي
ي بناء قدرات الشباب من خالل التدريب وعملت معهم عىل زيادة 

خاص �ن
الصندوق،  وعات  م�ش محفظة  وتشمل  المحلية.  مجتمعاتهم  ي 

�ن الوعي 
لتعزيز قدرة  وع  الشباب من م�ش المثال، استفادة 8212 من  عىل سبيل 
ي 

ي وجه الفيضانات ونوبات الجفاف �ن
المجتمعات المحلية عىل الصمود �ن

الجمهورية الدومينيكية )يدير تنفيذه المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة( 
والقضايا  المناخ   ُّ تغ�ي قضايا  عىل  التدريبية  الأنشطة  خالل  من  لسيما 
البيئية، وكذلك استفادة 1500 من الشباب بشكل مبا�ش من خالل زراعة 
ي 

ي �ن
ُّ المناخ يالئم السياق الوط�ن الأشجار وإعداد منهج دراسي خاص بتغ�ي

.) ي
نما�أ سيشل )يدير تنفيذ ذلك برنامج الأمم المتحدة الإ

صندوقاً  بوصفه  النسبية  ته  ن وم�ي الأساسية  قوته  نقاط  عىل  اعتماداً 
ي 

�ن الملموسة  التكيُّف  وعات  م�ش لتمويل  إنشاؤه  تم  الأداء  عاىلي  مبتكراً 
قام  فقد  المناخ،   ُّ تغ�ي لمخاطر  خاص  بشكل  المعرَّضة  النامية  البلدان 
من خالل  ة  وكب�ي ة  منحاً صغ�ي م  يقدِّ لالبتكار  بإنشاء صندوق   الصندوق 

ثالث نوافذ مختلفة.

التنفيذ  دارة  لإ وطنية  هيئات  خالل  من  مة  الُمقدَّ ة  الصغ�ي المنح  تشمل 
ي أنشطة 

اكهم �ن �ش ي الأجيال الجديدة لإ
ي أرمينيا تستهدف التأث�ي �ن

مبادرًة �ن
ُّ المناخ، وذلك من خالل تصميم تشاركي لحلول تعليمية  التكيُّف مع تغ�ي
م  رقمية. وتشمل هذه المبادرة بشكل أساسي تطوير تطبيق تعليمي مدعَّ
بهدف  نت  ن�ت الإ ع�ب  مسابقة  وكذلك  الثانوية  المدارس  لطالب  بالألعاب 
عىل  البالد  قدرات  زيادة  عىل  قادر  مستقبىلي  جيل  وتنشئة  الوعي  زيادة 
ن  تمكِّ ومبادرات  سياسات  تنفيذ  ي 

�ن والمساهمة  المناخ   ُّ تغ�ي مع  التكيُّف 
ي مواجهة آثاره. والهدف العام هو تحقيق 30 ألف طالب 

من الصمود �ن
ي هذه الوحدة خالل عام.

لمستوى أداء عاٍل �ن

وعات للتكيُّف أن يقوموا بذلك  ي تنفيذ م�ش
يمكن للشباب الذين يرغبون �ن

أنشأها  الأطراف  متعددة  التنفيذ  إدارة  لهيئات  جامعة  آلية  خالل  من 
وبتمويل  التكيُّف(.  المناخية لصندوق  البتكارات  ع  )ُم�ِّ الصندوق، وهي 
المتحدة  الأمم  برنامج  الآلية  هذه  إدارة  يتوىل  الصندوق،  من  م  ُمقدَّ
ي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفهما من هيئات إدارة التنفيذ 

نما�أ الإ
المناخ.  تكنولوجيا  وشبكة  مركز  جانب  إىل  الأطراف،  متعددة  يكة   ال�ش

الحلول  خالل  من  النامية  للبلدان  الفنية  المساعدة  الأخ�ي  م  يقدِّ وبينما 
فقد  التكنولوجيا،  خدمات  مي  مقدِّ أحد  ينفذها  ي 

ال�ت خصيصاً  المصممة 
لدى  المعتمدين  لغ�ي  تتيح  عملية  ي 

نما�أ الإ المتحدة  الأمم  برنامج  أطلق 
هما،  وغ�ي للمخاطر  المعرضة  والفئات  الشباب  بينهم  ومن  الصندوق، 
عالمية  تنافسية  عملية  خالل  من  بهم  خاصة  لالبتكار  وعات  م�ش تنفيذ 
ي 

�ن بالفعل  الرائدة  التمويلية  النافذة  هذه  ساعدت  وقد  المنح.  لتقديم 
وتقديم  المناخ   ُّ تغ�ي التكيُّف مع  أنشطة  ي 

�ن الشباب  توسيع سبل مشاركة 
ي إطار مسار برنامج 

وعاتهم. وح�ت الآن و�ن ي إعداد م�ش
المشورة الفنية لهم �ن

الأوىل،  الجولة  ي 
�ن المختارة  وعات  الم�ش تضم   ، ي

نما�أ الإ المتحدة   الأمم 
من  سبعة  سلَّطت  كما  فيجي  ي 

�ن الشباب  يقوده  وعاً  م�ش  ،22 وعددها 
منها.  المستفيدين  بوصفهم  الشباب  عىل  الضوء  المختارة  وعات  الم�ش
المراعية  الجديدة  الزراعية  الممارسات  بدمج  وعات  الم�ش هذه  وستقوم 
لالعتبارات المناخية عىل أرض الواقع مع المعارف والتقنيات الزراعية المحلية. 

اك المجتمعات المحلية والفئات الجتماعية الأك�ش تعرضاً للمخاطر وتمكينها  إ�ش

نتاج البذور واستخدام المحاصيل القادرة عىل  ي نُُهج وتقنيات تعلُّم ميدانية لإ
شابان يشاركان �ن

ي رواندا )بعدسة: صندوق التكيُّف(
ات المناخية �ن ُّ ل التغ�ي تحمُّ
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وعات الشباب عىل ريادة الأعمال من خالل  ع الم�ش ي الوقت ذاته، ستشجِّ
و�ن

مو  وعات اجتماعية. وقد شارك هؤلء الحاصلون عىل المنح ومقدِّ إنشاء م�ش
ي 

نما�أ نامج الأمم المتحدة الإ ي مبادرة “Youth Co:Lab” ل�ب
الطلبات الآخرون �ن

ن الشباب والستثمار فيهم. وهذه المبادرة هي جزء من  ي تعمل عىل تمك�ي
ال�ت

ع البتكارات المناخية لصندوق التكيُّف  أنشطة المجموعة الستشارية لُم�ِّ
د عىل أهمية العمل مع المنظمات الداعمة للشباب من المستوى  ي تؤكِّ

وال�ت
وعات الأخرى  اً، يهدف العديد من الم�ش . وأخ�ي الدوىلي إىل المستوى المحىلي
سبيل  عىل  طريق،  عن  الشباب  دعم  إىل  الآلية  هذه  خالل  من  لة  المموَّ
العيش لهم ودعم قدرتهم عىل الصمود من  تنويع سبل كسب  المثال، 
ي أبريل/نيسان 2022، كلَّف المجلس 

خالل استعادة الغابات المجتمعية. و�ن
النتائج.  ورصد  الأهداف  تحديد  ي 

�ن لالبتكار  ات  مؤ�ش استخدام  بتجريب 
ات )“عدد المبتكرين متلقي الدعم”( حسب نوع  ويُصنَّف أحد هذه المؤ�ش

هم(. الجنس وفئة الشباب )أي من الشباب أو من غ�ي

الشباب  اك  إ�ش نحو  إضافية  خطوة  الصندوق  اتخذ   ،2022 عام  ي 
�ن

اتيجية التالية  س�ت وتمكينهم من خالل دعوتهم لمناقشة المدخالت عىل الإ
ي أُتيحت 

متوسطة الأجل )2022-2026( مع ممثىلي المنظمات الشبابية ال�ت
ي 

الشباب �ن إدماج  كيفية  للتعب�ي عن وجهات نظرهم حول  الفرصة  لهم 
اتيجية التالية. س�ت عمليات الصندوق واستعراض الركائز الأساسية لالإ

قليمي  وع الإ أحد الأمثلة عىل مشاركة الشعوب الأصلية وتمكينها هو الم�ش

ي 
الغذا�أ الأمن  تداب�ي  تعزيز  التكيف من خالل  القدرة عىل  بناء  وع  “ م�ش

من  والمنحدرين  ن  الأصلي�ي السكان  مجتمعات  ي 
�ن السالم  وبناء  والتغذية 

كولومبيا  ن  ب�ي الحدودية  المنطقة  ي 
�ن للمخاطر  ن  المعرض�ي أفريقية  أصول 

وإكوادور )كولومبيا وإكوادور(” الذي يدير تنفيذه برنامج الأغذية العالمي. 
ن من الآوا ومن  ن مجتمعات السكان الأصلي�ي وتهدف هذه المبادرة إىل تمك�ي
التكيُّف،  لدعم  كوسيلة  التقليدية  المعارف  باستخدام  أفريقية  أصول 
الصدمات  آثار  من  والحد  المناخ،  خدمات  تدعيم  تداب�ي  ي 

�ن والستثمار 
المناخية  التهديدات  مع  والتكيُّف  المجتمعات،  هذه  داخل  المناخية 
الأطول أمداً من خالل تقوية القدرات المجتمعية والمؤسسية، واستعادة 
يكولوجية الحيوية وتنويع سبل كسب العيش من أجل  خدمات النظم الإ
استطاع  الآن،  وح�ت  المجتمعات.  هذه  منه  ي 

تعا�ن الذي  التهميش  إنهاء 
وع الوصول إىل 120 مجتمعاً محلياً )2332 فرداً( ووضع 138 خطة  الم�ش

للتكيُّف المجتمعي وتدريب 79 من قادة المجتمعات المحلية. 

ُّ المناخ )بعدسة: برنامج الأمم المتحدة للبيئة(  ي وجه تغ�ي
ي كمبوديا عىل الصمود �ن

ي المناطق المحمية �ن
ي تعيش �ن

تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الريفية ال�ت



صندوق التكيُّف  تقرير الأداء السنوي لعام 2022   23

المرفقات خامساً. 

هيئات إدارة التنفيذ الوطنية

وكالة التنمية الفالحية، المغرب

الوكالة الشيلية للتعاون الدولي للتنمية، شيلي

الوكالة الوطنية للتحقيق والبتكار، أوروغواي

بنك أغريكولي دو نيجر، النيجر 

ي لحفظ البيئة، بوتان 
الصندوق الستئما�ن

يكولوجية، السنغال مركز المتابعة الإ

لجنة مينونايت للعمل الجتماعي

إدارة شؤون البيئة، أنتيغوا وبربودا 

مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء، ناميبيا

المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملة، الجمهورية الدومينيكية

جهاز شؤون البيئة، زمبابوي

وعات البيئية، أرمينيا  وحدة تنفيذ الم�ش

مؤسسة الطبيعة، بنما 

اسيون للتنمية المستدامة، كوستاريكا منظمة فنديكوب�ي

وعات القطاعية والخاصة التابعة لوزارة  امج والم�ش المديرية العامة لل�ب
ن )هيئة التنمية الريفية  ي الأرجنت�ي

وة الحيوانية ومصائد الأسماك �ن الزراعة وال�ش
ن سابقا( ي الأرجنت�ي

�ن

رشاد الزراعي، كوت ديفوار ن المهن للبحوث والإ ك ب�ي الصندوق المش�ت

معهد تكنولوجيا المياه، المكسيك

يا الموحدة ن يا، وليات ميكرون�ي ن ي للحفاظ عل البيئة بميكرون�ي
الصندوق الستئما�ن

وزارة البيئة )وزارة الموارد الطبيعية الرواندية سابقا(، رواندا

وزارة المالية والتعاون القتصادي، إثيوبيا

دارة القتصادية، توفالو وزارة المالية والإ

دارة القتصادية، جزر كوك وزارة المالية والإ

، الأردن وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة المياه والبيئة، أوغندا 

ي للتنمية الزراعية والريفية- الهند
البنك الوط�ن

دارة شؤون البيئة -كينيا  الهيئة الوطنية لإ

انيا المتحدة ن دارة شؤون البيئة، جمهورية ت�ن ي لإ
المجلس الوط�ن

ن ي للبيئة والمناخ، ب�ن
الصندوق الوط�ن

مؤسسة بالي كارما-ساهاياك، بنغالديش

ان(، إندونيسيا  اكة كيمي�ت ي إندونيسيا )�ش
اكة إصالح الحوكمة �ن �ش

و  ي للحدائق العامة الوطنية والمناطق المحمية، ب�ي
و�ن ي الب�ي

الصندوق الستئما�ن

ي جامايكا 
معهد التخطيط �ن

ن  ي للحفاظ عل المناطق المحمية، بل�ي
الصندوق الستئما�ن

ي للتنوع البيولوجي، جنوب أفريقيا
معهد جنوب أفريقيا الوط�ن

ي ي بتغ�ي المناخ، أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
مركز المجتمعات الكاريبية المع�ن

ي ، أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب ي مرصف التنمية الكاري�ب

ي مرصف أمريكا الوسطى للتكامل القتصادي، أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب

نمائية(، أمريكا الالتينية   بنك التنمية لأمريكا الالتينية )مؤسسة الأنديز الإ

ي والبحر الكاري�ب

المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة، آسيا والمحيط الهادئ

ى والساحل، أفريقيا مرصد الصحراء الك�ب

قليمي لجنوب المحيط الهادئ، آسيا والمحيط الهادئ ي الإ
نامج البي�أ أمانة ال�ب

جماعة المحيط الهادئ، آسيا والمحيط الهادئ

قليمية هيئات إدارة التنفيذ الإ

هيئات إدارة التنفيذ متعددة الأطراف

 المرفق 1: 
تيب الأبجدي(  هيئات إدارة التنفيذ التابعة لصندوق التكيف )بال�ت

البنك الأفريقي للتنمية

البنك الآسيوي للتنمية

نشاء والتعم�ي  ي لالإ البنك الأورو�ب

منظمة الأمم المتحدة لالأغذية والزراعة

بنك التنمية للدول الأمريكية

نشاء والتعم�ي البنك الدولي لالإ

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ي 
نما�أ برنامج الأمم المتحدة الإ

بية والعلم والثقافة منظمة الأمم المتحدة لل�ت

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

برنامج الأغذية العالمي

المنظمة العالمية لالأرصاد الجوية
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المرفقات خامساً. 
المرفق 2:

ي بلد منفرد، وما إذا كانت تفي بالحد الأد�ن للحصول عىل 
وعات التكيف الملموسة �ن ي حصلت عىل موارد لم�ش

 قائمة بالبلدان ال�ت
ي 30 يونيو/حزيران 2022

ن دولر كما �ن موارد تتجاوز 10 مالي�ي

مالحظة: بناء عىل قرار المجلس )B.36/41(، يمكن لأي طرف الحصول عىل ما يصل مجموعه إىل 20 مليون دولر من صندوق التكيف بمجرد حصوله عىل تمويل بقيمة ل تقل 
وعات(/برنامج )برامج( تكيف  وع )م�ش ي بلدان منفردة، أو بعد مرور أربع سنوات عىل موافقة المجلس عىل أول م�ش

وعات أو برامج التكيُّف الملموسة �ن ن دولر لم�ش عن 8 مالي�ي
ي بلد منفرد، أيّهما كان الأسبق.

ملموس �ن

المبلغ المتبقي مجموع البلدهيئة إدارة التنفيذالبلد
 تحت سقف 

ن دولر 10 مالي�ي

المبلغ المتبقي 
 تحت سقف 

20 مليون دولر

وع تمت الموافقة  م�ش
عليه قبل 4 سنوات 

أو أك�ش

ن  أك�ش من 8 مالي�ي
دولر تمت الموافقة 

عل تقديمها

أك�ش من 8أك�ش من 4 10030000.00   9970000.00 إدارة البيئة بأنتيغوا وبربوداأنتيغوا وبربودا

ن نشاء والتعم�يالأرجنت�ي أك�ش من 8أك�ش من 4 10063183.00 9936817.00 البنك الدولي لالإ
ن وعات الأرجنت�ي امج والم�ش المديرية العامة لل�ب

القطاعية والخاصة

وعات البيئيةأرمينيا أقل من 8أقل من 4 16058900.00 6058900.00 3941100.00 وحدة تنفيذ الم�ش

وعات البيئيةأرمينيا وحدة تنفيذ الم�ش

يبنغالديش
نما�أ أك�ش من 8أقل من 4 10004631.00 9995369.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

ن نشاء والتعم�يبل�ي أقل من 8أك�ش من 4 14000000.00  6000000.00 البنك الدولي لالإ

أك�ش من 8أك�ش من 4 10045727.00 9954273.00 برنامج الأمم المتحدة للبيئةكمبوديا

يةكمبوديا أقل من 4 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

ون أك�ش من 8أقل من 4 10018000.00  9982000.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالكام�ي

أك�ش من 8أك�ش من 4 10040000.00 9960000.00 الوكالة الشيلية للتعاون الدولي للتنميةشيلي

يكولومبيا
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 11481693.00   8518307.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

أك�ش من 8أقل من 4 10000091.00  9999909.00 برنامج الأغذية العالميجمهورية الكونغو

يجزر كوك
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 11619275.00   8380725.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

وزارة المالية وإدارة القتصادجزر كوك

اسيونكوستاريكا أك�ش من 8أك�ش من 4 30000.00  19970000.00 فنديكوب�ي

اسيونكوستاريكا أقل من 4فنديكوب�ي

أقل من 8أقل من 4 14000000.00  4000000.00 6000000.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةكوت ديفوار

يكوبا
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 13932680.00 6067320.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

ي
يجيبو�ت

نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 10002159.00   9997841.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

ي
أقل من 4 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةجيبو�ت

أك�ش من 8أقل من 9953692.0010046308.004المعهد الدومينيكي للتنمية المتكاملةالجمهورية الدومينيكية

أك�ش من 8أك�ش من 9938841.0010061159.004برنامج الأغذية العالميإكوادور

هيئة CAFVEإكوادور

أك�ش من 8أك�ش من 10000720.004 9999280.00برنامج الأغذية العالميجمهورية مرص العربية

برنامج الأغذية العالميجمهورية مرص العربية

يالسلفادور
نما�أ أك�ش من 8أقل من 4 11515497.00   8484503.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يا يإري�ت
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 13479150.00  6520850.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

ثيوبيةإثيوبيا أك�ش من 8أك�ش من 4 10012090.00   9987910.00 وزارة المالية والتعاون القتصادي الإ

يغانا
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 11706027.81   8293972.19 برنامج الأمم المتحدة الإ

يغواتيمال
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 14575000.00  5425000.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

أك�ش من 8أك�ش من 4 10021000.00   9979000.00 بنك التنمية لغرب أفريقياغينيا-بيساو

ي
أك�ش من 8أقل من 4 10083656.00  9916344.00 اليونسكوهاي�ت
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المرفقات خامساً. 

المبلغ المتبقي مجموع البلدهيئة إدارة التنفيذالبلد
 تحت سقف 

ن دولر 10 مالي�ي

المبلغ المتبقي 
 تحت سقف 

20 مليون دولر

وع تمت الموافقة  م�ش
عليه قبل 4 سنوات 

أو أك�ش

ن  أك�ش من 8 مالي�ي
دولر تمت الموافقة 

عل تقديمها

يهندوراس
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 10000000.00  10000000.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يهندوراس
نما�أ أك�ش من 4برنامج الأمم المتحدة الإ

ي للزراعة والتنمية الريفيةالهند
أك�ش من 8أك�ش من 4 10139564.00   9860436.00 البنك الوط�ن

ي للزراعة والتنمية الريفيةالهند
أك�ش من 4البنك الوط�ن

ي للزراعة والتنمية الريفيةالهند
أك�ش من 4البنك الوط�ن

ي للزراعة والتنمية الريفيةالهند
أك�ش من 4البنك الوط�ن

ي للزراعة والتنمية الريفيةالهند
أك�ش من 4البنك الوط�ن

ي للزراعة والتنمية الريفيةالهند
أك�ش من 4البنك الوط�ن

انإندونيسيا اكة كيمي�ت أك�ش من 8أقل من 4 10278559.00  9721441.00 �ش

انإندونيسيا اكة كيمي�ت �ش

انإندونيسيا اكة كيمي�ت �ش

انإندونيسيا اكة كيمي�ت �ش

انإندونيسيا اكة كيمي�ت �ش

ي العراق )PIOJ(العراق
وعات �ن أك�ش من 8أك�ش من 4 10000340.00  9999660.00 هيئة تنفيذ الم�ش

ي جامايكاجامايكا
أك�ش من 8أك�ش من 4 10035000.00   9965000.00 معهد التخطيط �ن

أك�ش من 8أك�ش من 4 10774000.00 9226000.00 وزارة التخطيط والتعاون الدوليالأردن

دارة شؤون البيئةكينيا أك�ش من 8أك�ش من 4 10001698.00   9998302.00 الهيئة الوطنية لإ

ن غ�ي أك�ش من 8أقل من 4 10000687.00  9999313.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةجمهورية ق�ي

جمهورية لو 
الديمقراطية الشعبية

ية أك�ش من 8أك�ش من 4 10000000.00  10000000.00  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

جمهورية لو 
الديمقراطية الشعبية

ية أقل من 4 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

أقل من 8أك�ش من 4 12139175.00  7860825.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةلبنان

أك�ش من 8أقل من 4 10000106.00   9999894.00 برنامج الأغذية العالميليسوتو

يا أك�ش من 8أقل من 4 10407918.00  9592082.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةلي�ب

أقل من 8أك�ش من 4 14895075.00   5104925.00 برنامج الأمم المتحدة للبيئةمدغشقر

يا ن يةمال�ي أك�ش من 8أقل من 4 10000000.00  10000000.00 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

أك�ش من 8أقل من 4 10010665.00   9989335.00 برنامج الأغذية العالميمالوي

يملديف
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 11010775.00  8989225.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يمالي
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 11466652.00   8533348.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

أقل من 8أك�ش من 4 12196395.00  7803605.00 برنامج الأغذية العالميموريتانيا

يموريشيوس
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 10880760.00  برنامج الأمم المتحدة الإ

يا  ن وليات ميكرون�ي
الموحدة

قليمي لجنوب  ي الإ
نامج البي�أ سكرتارية ال�ب

المحيط الهادئ
أك�ش من 8أك�ش من 4 10030000.00   9970000.00 

يا  ن وليات ميكرون�ي
الموحدة

ي للحفاظ عل البيئة 
الصندوق الستئما�ن

يا ن بميكرون�ي

أقل من 8أقل من 4 13991905.00 3991905.00 6008095.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمولدوفا

يمنغوليا
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 10004765.00  9995235.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يةمنغوليا  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

أك�ش من 8أك�ش من 4 10030000.00   9970000.00 وكالة التنمية الفالحيةالمغرب

يميانمار
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 12090974.00 7909026.00 برنامج الأمم المتحدة الإ
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المرفقات خامساً. 

المبلغ المتبقي مجموع البلدهيئة إدارة التنفيذالبلد
 تحت سقف 

ن دولر 10 مالي�ي

المبلغ المتبقي 
 تحت سقف 

20 مليون دولر

وع تمت الموافقة  م�ش
عليه قبل 4 سنوات 

أو أك�ش

ن  أك�ش من 8 مالي�ي
دولر تمت الموافقة 

عل تقديمها

أقل من 8أك�ش من 4 15000326.00  4999674.00 مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراءناميبيا

أك�ش من 8أك�ش من 4 10472840.00  9527160.00 برنامج الأغذية العالمينيبال

ينيكاراغوا
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 14499050.00   5500950.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

أك�ش من 8أك�ش من 4 10089000.00  9911000.00 بنك التنمية لغرب أفريقياالنيجر

يباكستان
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 10000000.00   10000000.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يةباكستان أقل من 4برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

أك�ش من 8أك�ش من 4 10032441.00  9967559.00 مؤسسة الطبيعةبنما

يبابوا غينيا الجديدة
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 13469627.00   6530373.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

أقل من 8أك�ش من 4 12871550.00  7128450.00 برنامج الأمم المتحدة للبيئةباراغواي

و ي للحدائق العامة ب�ي
و�ن ي الب�ي

الصندوق الستئما�ن
الوطنية والمناطق المحمية

أك�ش من 8أك�ش من 4 10108315.00   9891685.00 

و هيئة CAFVEب�ي

بية والتعليمرواندا أك�ش من 8أك�ش من 4 10030381.00  9969619.00 وزارة ال�ت

يساموا
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 11267649.00   8732351.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يكولوجيةالسنغال أك�ش من 8أك�ش من 4 10030000.00   9970000.00 مركز المتابعة الإ

يكولوجيةالسنغال مركز المتابعة الإ

يسيشل
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 13544250.00  6455750.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

اليون أك�ش من 8أقل من 4 10083075.00  9916925.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةس�ي

يجزر سليمان
نما�أ أك�ش من 8أك�ش من 4 10070623.00   9929377.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يةجزر سليمان  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

ي للتنوع البيولوجيجنوب أفريقيا
أك�ش من 8أك�ش من 4 10062263.00   9937737.00 معهد جنوب أفريقيا الوط�ن

ي للتنوع البيولوجيجنوب أفريقيا
معهد جنوب أفريقيا الوط�ن

أقل من 8أك�ش من 4 12010273.00   7989727.00 برنامج الأغذية العالمي�ي لنكا

يسانت لوسيا أك�ش من 8أقل من 4 10141430.00   9858570.00 مرصف التنمية الكاري�ب

يةسوريا أك�ش من 8أقل من 4 10002844.00  9997156.00  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

يطاجيكستان
نما�أ أك�ش من 8أقل من 4 10003559.00  9996441.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

انيا ن أك�ش من 8أك�ش من 4 10111436.00   9888564.00 برنامج الأمم المتحدة للبيئةت�ن

انيا ن دارة شؤون البيئةت�ن ي لإ
أقل من 4المجلس الوط�ن

انيا ن دارة شؤون البيئةت�ن ي لإ
أقل من 4المجلس الوط�ن

انيا ن دارة شؤون البيئةت�ن ي لإ
أقل من 4المجلس الوط�ن

انيا ن دارة شؤون البيئةت�ن ي لإ
أقل من 4المجلس الوط�ن

أك�ش من 8أقل من 4 10000000.00  10000000.00 بنك التنمية لأمريكا الالتينيةترينيداد وتوباغو

أك�ش من 8أقل من 4 10002810.00   9997190.00 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتونس

يتركمانستان
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 17070500.00  2929500.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

ى والساحلأوغندا أقل من 8أك�ش من 4 12249000.00  7751000.00 مرصد الصحراء الك�ب

أك�ش من 8أك�ش من 4 10032322.00  9967678.00 الهيئة الوطنية للتحقيق والبتكارأوروغواي

يأوزبكستان
نما�أ أقل من 8أك�ش من 4 14584897.00   5415103.00 برنامج الأمم المتحدة الإ

يةفييتنام أقل من 8أقل من 4 13654708.00  3654708.00  6345292.00  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

أقل من 8أقل من 4 15000000.00 5000000.00  5000000.00 اليونسكوزمبابوي
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 المرفق 3: 
ي 30 يونيو/حزيران 2021

ي تمت الموافقة عليها( للصندوق كما �ن
امج ال�ت وعات/ال�ب وضع محفظة صندوق التكيف )الم�ش

)ترتيب حسب تاريخ الموافقة(

وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

ي المناطق المعرضة السنغال
التكيف مع التحات الساحلي �ن

للمخاطر
مركز المتابعة 

يكولوجية الإ
أُقفل861900086190002010/9/17

ي هندوراس
التصدي لمخاطر تغ�ي المناخ عل الموارد المائية �ن

هندوراس: زيادة قدرة النظم عل التحمل والحد من 
تعرض فقراء الحرصن للمخاطر

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل562030056203002010/9/17

ي تركمانستان
التصدي لمخاطر تغ�ي المناخ عل الأنظمة الزراعية �ن

ي والمحلي
تركمانستان عل المستوى الوط�ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل292950029295002010/12/15

ي المنطقة الساحلية من موريشيوس
ّ المناخ �ن برنامج التكّيف مع تغ�ي

موريشيوس
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل911924091192402010/12/15

يا ي مياه وزراعة منطقة إري�ت
برنامج التكيف مع تغ�ي المناخ �ن

يا ي إري�ت
أنسيبا �ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل 652085065208502010/12/15

ي جزر سليمان عل جزر سليمان
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية �ن

تحمل الآثار السلبية لتغ�ي المناخ بقطاعي الزراعة والأمن 
ي 

الغذا�أ

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل553350055335002010/12/15

انيا  ن جمهورية ت�ن
المتحدة

ي 
تنفيذ تداب�ي تكيف ملموسة للحد من المخاطر ال�ت

تواجه سبل كسب العيش والأنشطة القتصادية للسكان 
ي جمهورية 

ي المجتمعات المحلية الساحلية �ن
ن �ن المحلي�ي

انيا المتحدة ن ت�ن

برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة

أُقفل500856450085642010/12/15

الحد من المخاطر وقابلية التأثر الناجمة عن فيضان باكستان
ي شمال باكستان

ات الجليدية �ن البح�ي
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل390600039060002010/12/15

الحد من المخاطر وقابلية التأثر الناجمة عن الفيضانات نيكاراغوا
و ريال ي مستجمعات المياه بنهر إيست�ي

والجفاف �ن
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل550095055009502010/12/15

ي التعامل إكوادور
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية عل التحمل �ن

ي 
، �ن ي

مع الآثار السلبية لتغ�ي المناخ عل الأمن الغذا�أ
إقليم بيتشينتشا وحوض نهر جوبونز

أُقفل744946874494682011/3/18برنامج الأغذية العالمي

نتاج والشبكات الجتماعية غواتيمال زيادة قدرة مناطق الإ
ي غواتيمال عل مجابهة تغ�ي المناخ

والقتصادية �ن
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل542500054250002011/6/22

يكولوجية للحفاظ عل منغوليا نهج التكيف المستند إل الأنظمة الإ
ي 

ي مستجمعات المياه ذات الأهمية البالغة �ن
أمن المياه �ن

منغوليا

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل550000055000002011/6/22

ّ المناخ من خالل برنامج ملديف زيادة القدرة عل تحمل تغ�ي
ي منطقة ها إيهافاندو، 

دارة المتكاملة للموارد المائية �ن الإ
 أيه دي إتش ماهيبادو وجي دي إتش 

جزيرة جادو

 برنامج الأمم

ي
نما�أ المتحدة الإ

أُقفل898922589892252011/6/22

ي قطاع الأرز من مدغشقر
تعزيز القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن

ي منطقة ألوترا – مانغورو
خالل استثمارات تجريبية �ن

برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة

أُقفل510492551049252011/6/22

 تقوية قدرة جزر ومجتمعات جزر كوك عل تحمل جزر كوك
تغ�ي المناخ

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل538160053816002011/9/15

دارة السيول والفيضانات قادرة عل جورجيا تطوير ممارسات لإ
ي وجه تغ�ي المناخ من أجل حماية المجتمعات 

الصمود �ن
ي جورجيا

المحلية المعرضة للمخاطر �ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل531650053165002011/9/16

المرفقات خامساً. 

وع تم إقفاله”. وع إىل مرحلة إنجاز أعماله؛ وعندما تتسلَّم السكرتارية القوائم المالية المدققة الخاصة به فسيتم تحديث حالته إىل “م�ش 20. وصل الم�ش
21. المرجع نفسه.
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وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

بابوا غينيا 
الجديدة

تعزيز قدرات المجتمعات المحلية عل التكيف مع الآثار 
ي الساحل 

ي منطق�ت
السلبية للفيضانات بسبب تغ�ي المناخ �ن

ي بابوا غينيا الجديدة
الشمالي والجزر �ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل653037365303732011/9/16

ن عل ساموا ي بل�ي
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية �ن

تحمل آثار تغ�ي المناخ
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل873235187323512011/9/16

ن للمخاطر أوروغواي ة المعرض�ي بناء قدرة أصحاب الحيازات الصغ�ي
عل تحمل تغ�ي المناخ وتقلبه 

الهيئة الوطنية للتحقيق 
والبتكار

أُقفل996767899676782011/12/14

ّ المناخ عل الموارد المائية والأمن ميانمار معالجة مخاطر تغ�ي
ي ميانمار

ي المنطقة الجافة �ن
ي �ن

الغذا�أ
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل 790902679090262012/2/27

ي منطقة كولومبيا
ّ المناخ �ن تخفيض المخاطر وقابلية التأثر بتغ�ي

ي كولومبيا
منخفض مومبوسينا �ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل851830785183072012/3/15

ي شمال غانا من خالل غانا
زيادة القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن

إدارة الموارد المائية وتنويع سبل كسب الرزق
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل829397282939722012/3/16

ي عل التحمل لصالح مناطق مرص
بناء قدرة أنظمة الأمن الغذا�أ

جنوب مرص
أُقفل690431869043182012/6/28برنامج الأغذية العالمي

الزراعة المراعية للمناخ: تعزيز قدرات التكّيف لدى لبنان
ي لبنان

المجتمعات المحلية الريفية �ن
الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية
قيد التنفيذ786082540099432012/6/28

ي
اتيجية تكيف جيبو�ت تطوير حدائق ظل زراعية ورعوية كإس�ت

ة للمجتمعات المحلية الريفية الفق�ي
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل465855646585562012/6/28

ي التعامل موريتانيا
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية عل التحمل �ن

ي 
، �ن ي

مع الآثار السلبية لتغ�ي المناخ عل الأمن الغذا�أ
موريتانيا

أُقفل780360578036052012/6/28برنامج الأغذية العالمي

ن قدرة قطاع الزراعة والمناطق الساحلية عل تحمل جامايكا تحس�ي
ن الأمن  تغ�ي المناخ لحماية سبل كسب الرزق وتحس�ي

ي
الغذا�أ

ي 
معهد التخطيط �ن

جامايكا
قيد التنفيذ996500087487352012/6/28

معالجة آثار تغ�ي المناخ عل المجتمعات المحلية الزراعية �ي لنكا
ي �ي لنكا

ي حوض نهر مهاويلي �ن
ي تعيش �ن

المهمشة ال�ت
أُقفل798972779897272012/6/29برنامج الأغذية العالمي

ي المناطق المحمية عل كمبوديا
تعزيز قدرة المجتمعات الريفية �ن

ي كمبوديا
تحمل تغ�ي المناخ �ن

برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة

قيد التنفيذ495427349542732012/6/29

ن دارة الأرجنت�ي ن الإ زيادة القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ وتحس�ي
ي جنوب غرب مقاطعة بوينس آيرس

ي �ن
المستدامة لالأرا�ن

نشاء  البنك الدولي لالإ

والتعم�ي
أُقفل429681742968172012/6/29

ر من الفيضانات الساحلية كوبا الحد من قابلية الترصن
عن طريق إجراءات التكّيف عل مستوى المنظومات 

ي جنوب إقليمي أرتميسا وميابيك
يكولوجية �ن الإ

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل606732060673202012/12/14

يكولوجية سيشل التكيف مع تغ�ي المناخ المستند إل المنظومة الإ
ي سيشيل

�ن
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ645575064557502012/12/20

ن ن الأرجنت�ي تعزيز القدرة عل التكيف وزيادة قدرة صغار المنتج�ي
ن ق الأرجنت�ي ي شمال �ش

ن عل تحمل تغ�ي المناخ �ن الزراعي�ي
امج  المديرية العامة لل�ب
وعات القطاعية  والم�ش

والخاصة

أُقفل564000056400002013/4/4

ن نشاء مبادرة الصون البحري والتكيف مع تغ�ي المناخ بل�ي البنك الدولي لالإ

والتعم�ي
أُقفل600000060000002013/4/5

المرفقات خامساً. 
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وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

التكيف مع مخاطر تغ�ي المناخ عل إنتاج الأغذية والأمن نيبال
ي منطقة كارنالي بنيبال

ي �ن
الغذا�أ

قيد التنفيذ952716095271602013/7/4برنامج الأغذية العالمي

نامج المتكامل لبناء القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ كينيا ال�ب
ي كينيا عل التكيف

وقدرة المجتمعات المعرضة للمخاطر �ن
دارة  الهيئة الوطنية لإ

شؤون البيئة
قيد التنفيذ999830299983022013/11/1

ي شمال غرب رواندا رواندا
الحد من التعرض لآثار تغ�ي المناخ �ن

ي يقوم بها المجتمع المحلي
من خالل تداب�ي التكيف ال�ت

بية والتعليم أُقفل996961999696192013/11/1وزارة ال�ت

تطوير قدرة المجتمعات الزراعية المحلية عل تحمل تغ�ي أوزبكستان
ي أوزبكستان

ي المناطق المعرضة للجفاف �ن
المناخ �ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل541510354151032014/2/10

ي الهند
اتيجيات المراعية لتغ�ي المناخ �ن س�ت جراءات والإ الإ

منطقة شمال غرب الهيماليا من أجل سبل كسب العيش 
ي 

المستدامة للمجتمعات المحلية المعتمدة عل الزراعة �ن
المناطق المرتفعة

ي للزراعة 
البنك الوط�ن

والتنمية الريفية
قيد التنفيذ9695709695702014/3/20

ي مناطق الواحاتالمغرب
ات المناخية �ن وع التكيف مع التغ�ي قيد التنفيذ997000099700002014/10/7وكالة التنمية الفالحيةم�ش

ي منطقة مستجمعات جنوب أفريقيا
بناء القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن

ي جنوب أفريقيا 
ى �ن ي الك�ب

مياه الأمينجي�ن
معهد جنوب أفريقيا 

ي للتنوع البيولوجي
الوط�ن

قيد التنفيذ749505574950552014/10/10

اتيجية محتملة الهند صون الموارد الساحلية وإدارتها كإس�ت
للتكيف لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر

ي للزراعة 
البنك الوط�ن

والتنمية الريفية
قيد التنفيذ6892646892642014/10/10

ن الهند تعزيز بناء القدرة عل التكيف لدى صغار المزارع�ي
ي إقليمي برليا وبنكورا بغرب البنغال وزيادة 

وفقرائهم �ن
قدرتهم عل مواجهة آثار تغ�ي المناخ

ي للزراعة 
البنك الوط�ن

والتنمية الريفية
قيد التنفيذ251085425108542014/10/10

ن عل كوستاريكا ك�ي خفض قابلية التأثر بالمخاطر من خالل ال�ت
القطاعات الحيوية )الزراعة، والموارد المائية، والمناطق 

الساحلية( بغرض الحد من الآثار السلبية الناشئة عن تغ�ي 
ن قدرة هذه القطاعات عل مواجهتها  المناخ، وتحس�ي

ي منها
والتعا�ن

اسيون قيد التنفيذ997000099700002014/10/10فنديكوب�ي

ي التام لأنشطة التكيف: إقامة برنامج تسهيالت جنوب أفريقيا
التب�ن

ن تداب�ي التصدي  ة من أجل تمك�ي لتقديم المنح الصغ�ي

لتغ�ي المناخ عل الصعيد المحلي

معهد جنوب أفريقيا 
ي للتنوع البيولوجي

الوط�ن
قيد التنفيذ244268224426822014/10/10

ي مالي
ي موب�ت

ي منطق�ت
برنامج مساندة التكيف مع تغ�ي المناخ �ن

ن للمخاطر  وتيمبوكتو المعرضت�ي
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

أُقفل853334885333482015/3/25

وعات حماية تنمية مستجمعات المياه من الآثار الهند م�ش
ي تاميل نادو وراجاستان

ي ولي�ت
المناخية �ن

ي للزراعة 
البنك الوط�ن

والتنمية الريفية
قيد التنفيذ134415513441552015/4/9

بناء قدرات التكيف لدى المجتمعات المحلية لصغار الهند
ي مواجهة تغ�ي 

ي الداخلية �ن
ي الأرا�ن

صائدي الأسماك �ن
ي ولية مادهيا 

المناخ وتحقيق أمن سبل كسب العيش �ن
براديش

ي للزراعة 
البنك الوط�ن

والتنمية الريفية
قيد التنفيذ17905008952402015/4/10

ة والمعرضة الأردن زيادة قدرة المجتمعات المحلية الفق�ي
للمخاطر عل مواجهة آثار تغ�ي المناخ

وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي
قيد التنفيذ922600092260002015/4/10

و يكولوجية ب�ي التكيف مع آثار تغ�ي المناخ عل النظم الإ
الساحلية والبحرية ومصايد الأسماك

ي 
الصندوق الستئما�ن

ي للحدائق العامة 
و�ن الب�ي

الوطنية والمناطق 
المحمية

قيد التنفيذ695023960246462015/10/9

المرفقات خامساً. 
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وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

ة بمنطقة شيلي تعزيز قدرة الزراعة ذات الحيازات الصغ�ي
ي من 

ن بشيلي عل مواجهة تغ�ي المناخ والتعا�ن أوهيغي�ن
آثاره

هيئة التعاون الدولي 

ي شيلي
للتنمية �ن

قيد التنفيذ996000099600002015/10/9

تعزيز قدرة الزراعة عل تحمل تغ�ي المناخ عل مساندة النيجر
ي النيجر من خالل أساليب الري الحديثة

ي �ن
الأمن الغذا�أ

قيد التنفيذ991100013760002016/7/5بنك التنمية لغرب أفريقيا

ات أوغندا تعزيز قدرة المجتمعات المحلية عل تحمل التغ�ي
ي مستجمعات 

دارة المتكاملة �ن المناخية من خالل الإ
ي أوغندا

الأمطار للمياه والموارد ذات الصلة �ن

ى  مرصد الصحراء الك�ب
والساحل

قيد التنفيذ775100064520002016/7/5

يكولوجية للحد من باراغواي وع الّنُهج المستندة إل الأنظمة الإ م�ش
ي 

ي منطقة شاكو �ن
ي لآثار تغ�ي المناخ �ن

تعرّض الأمن الغذا�أ
باراغواي

برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة

قيد التنفيذ712845024793572016/10/4

دارة المتكاملة للمياه بنما التكيف مع تغ�ي المناخ من خالل الإ
ي بنما

�ن
قيد التنفيذ996755999675592016/10/5مؤسسة الطبيعة

وع النهج المتكامل للتكيف المادي وقدرة المجتمعات أنتيغوا وبربودا م�ش
ي مستجمعات 

ات المناخية �ن المحلية عل مواجهة التغ�ي
مياه مكينون الواقعة شمال غرب أنتيغوا وبربودا

قيد التنفيذ997000083990002016/10/5إدارة شؤون البيئة

بناء قدرات التكيف لدى المجتمعات المحلية، وسبل الهند
ي ممر كانها بينش 

يكولوجي �ن كسب العيش، والأمن الإ
بولية مادهيا براديش

ي للزراعة 
البنك الوط�ن

والتنمية الريفية
قيد التنفيذ255609325560932016/10/7

جمهورية لو 
الديمقراطية 

الشعبية

ات المناخية والكوارث  تعزيز القدرة عل مجابهة التغ�ي
ية  ية الريفية والحرصن ي أك�ش المستوطنات الب�ش

الطبيعية �ن
ي جمهورية لو الديمقراطية 

الناشئة تعرضا للخطر �ن
الشعبية

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ450000039206482016/10/7

وع التنمية الريفية المتكاملة المراعية للمناخإثيوبيا وزارة المالية والتعاون م�ش
ثيوبية القتصادي الإ

قيد التنفيذ998791099879102017/3/17

ي المجتمعات هندوراس
يكولوجية �ن التكيف المستند إل المنظومة الإ

ي تيغوسيغالبا 
المحلية الواقعة بممر الغابات المركزي �ن

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ437970036493002017/3/17

وليات 
يا  ن ميكرون�ي

التحادية

تعزيز قدرة المجتمعات الجزرية المحلية المعرضة 
يا الموحدة عل تحمل  ن ي وليات ميكرون�ي

 للمخاطر �ن
تغ�ي المناخ 

ي 
نامج البي�أ سكرتارية ال�ب

قليمي لجنوب المحيط  الإ
الهادئ

قيد التنفيذ900000059035812017/3/17

و ي المجتمعات المحلية المعرضة ب�ي
تدعيم سبل كسب الرزق �ن

ي أقاليم أريكيبا 
ي تقطن المناطق المرتفعة �ن

لالأخطار وال�ت
ي منطقة 

وكايلوما وكونديسيوس وكاستيال وليونيون �ن
و ي ب�ي

أريكيبا �ن

بنك التنمية لأمريكا 
الالتينية

قيد التنفيذ294144629414462017/3/17

المنظمة العالمية مبادرة تعزيز قدرة قطاع الزراعة عل تحمل تغ�ي المناخإقليمي
لالأرصاد الجوية

قيد التنفيذ680000068000002017/3/17

ة فكتورياإقليمي ي حوض بح�ي
برنامج الأمم المتحدة التكيف مع تغ�ي المناخ �ن

للبيئة
قيد التنفيذ500000050000002017/7/5

وع بناء القدرة عل التكيف من خالل تعزيز تداب�ي إقليمي م�ش
ي مجتمعات السكان 

ي والتغذية وبناء السالم �ن
الأمن الغذا�أ

ن  ن والمنحدرين من أصول أفريقية المعرض�ي الأصلي�ي
ن كولومبيا وإكوادور ي المنطقة الحدودية ب�ي

للمخاطر �ن

قيد التنفيذ1400000085592392017/7/5برنامج الأغذية العالمي

الحد من قابلية التأثر وزيادة قدرة المجتمعات المحلية السنغال
ي جزر سالوم )ديونيوار وفاديال( عل التحمل 

الساحلية �ن

ي
والتعا�ن

مركز المتابعة 
يكولوجية الإ

قيد التنفيذ13510009333762017/7/5

المرفقات خامساً. 
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وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

ية عل تحمل آثار تغ�ي المناخ جزر سليمان تعزيز قدرة المناطق الحرصن
والكوارث الطبيعية: هونيارا 

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ439587722025502017/10/10

ية فيجي ي عشوائيات المناطق الحرصن
زيادة القدرة عل التحمل �ن

ي تتعرض بشدة لأخطار تغ�ي المناخ والكوارث 
ي فيجي ال�ت

�ن
برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ423599517973802017/10/10

ق غينيا غينيا-بيساو ي �ش
ي الزراعة المراعية لعتبارات المناخ �ن

التوسع �ن
بيساو

قيد التنفيذ997900030340002017/10/10بنك التنمية لغرب أفريقيا

ي المناطق الريفية ناميبيا
المحطات التجريبية لتحلية المياه �ن

التجريبية باستخدام الطاقة الكهربائية المتجددة 
وتكنولوجيا التنقية الغشائية

مؤسسة ناميبيا لبحوث 
الصحراء

قيد التنفيذ499967449996742017/10/13

ي الجزر الخارجية عل جزر كوك
تعزيز قدرة مصادر كسب العيش �ن

مجابهة المخاطر الطبيعية 
وزارة المالية وإدارة 

القتصاد
قيد التنفيذ299912529991252018/3/22

ي العراق عل تحمل تغ�ي المناخ العراق
الصندوق الدولي للتنمية بناء قدرة قطاع الزراعة �ن

الزراعية
قيد التنفيذ999966013008002018/3/22

وليات 
يا  ن ميكرون�ي

التحادية

حلول عملية للحد من قابلية تأثر المجتمعات المحلية 
يا الموحدة ن ي وليات ميكرون�ي

بتغ�ي المناخ �ن
ي 

الصندوق الستئما�ن
للحفاظ عل البيئة 

يا ن بميكرون�ي

قيد التنفيذ9700009700002018/3/22

ي منغوليا
ي مواجهة الفيضانات �ن

تعزيز القدرة عل الصمود �ن
مناطق أولن باتور وج�ي والقدرة عل التكيف مع تغ�ي 
جراءات التدخلية لخدمات الحماية  المناخ من خالل الإ

ة المجتمعية  والخدمات الأساسية الصغ�ي

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ449523541813692018/7/16

ي غرب أفريقياإقليمي
قيد التنفيذ1400000056640002018/7/16بنك التنمية لغرب أفريقياتشجيع الزراعة المراعية لعتبارات المناخ �ن

ية إقليمي ي المناطق الحرصن
الحد من قابلية التأثر بتغ�ي المناخ �ن

ي المدن بأمريكا الالتينية
ية �ن وشبه الحرصن

بنك التنمية لأمريكا 
الالتينية

قيد التنفيذ13910400123645232018/7/16

زيادة القدرة التكيفية للمجتمعات المحلية والأنظمة إكوادور
ي مستجمع مياه 

يكولوجية وأنظمة الطاقة الكهرومائية �ن الإ
ن عل التكيف القائم عل النظم  ك�ي ي بيالتون، مع ال�ت

توت�ش
دارة التكيفية  يكولوجية والمجتمعات المحلية، وعل الإ الإ

المتكاملة لمستجمعات المياه 

بنك التنمية لأمريكا 
الالتينية

ح تمت 2489373646368.082018/7/16 مق�ت
الموافقة عليه

دارة نفايات المحاجر المغلقة أرمينيا ي لإ وع التجري�ب الم�ش
ي مدينة آرتيك

والفيضانات �ن
وعات  وحدة تنفيذ الم�ش

البيئية
قيد التنفيذ143510014351002018/10/12

نذار المبكر لتعزيز إقليمي دمج إدارة الفيضانات والجفاف والإ
ي حوض الفولتا

التكيف مع تغ�ي المناخ �ن
المنظمة العالمية 

لالأرصاد الجوية
قيد التنفيذ792000071220002018/10/12

يكولوجية البحرية بإعادة إقليمي استعادة خدمات النظم الإ
ي 

ات المناخية �ن تأهيل الشعب المرجانية لمواجهة التغ�ي
المستقبل

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ1000000050804352018/10/12

ي المجتمعات المحلية أرمينيا
تدعيم بناء قدرات التكيف الأرضية �ن
المجاورة للمناطق المحمية بأرمينيا 

وعات  وحدة تنفيذ الم�ش
البيئية

قيد التنفيذ250600022468772019/3/15

الجمهورية 
الدومينيكية

ي منطقة سان 
تعزيز القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن

دارة  كريستوبال بالجمهورية الدومينيكية - برنامج الإ
المتكاملة للموارد المائية والتنمية الريفية

المعهد الدومينيكي 
للتنمية المتكاملة

قيد التنفيذ2019/3/15 99536927962953.55

دارة المتكاملة والقادرة عل تحمل تغ�ي المناخ والعابرة إقليمي الإ
ي غرب 

ي حوض نهر درين �ن
للحدود لمخاطر الفيضانات �ن

البلقان

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ992775070226982019/3/15

المرفقات خامساً. 
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المرفقات خامساً. 

وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

ي النظام إندونيسيا
دارة الحرجية والغذائية �ن التكيف المجتمعي لالإ

ي سادانغ
يكولوجي لمستجمعات المياه �ن الإ

ان اكة كيمي�ت قيد التنفيذ8354658354652019/7/8�ش

ي منطقة الأنديز عل إقليمي
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية �ن

التكيف من خالل الخدمات المناخية
المنظمة العالمية 

لالأرصاد الجوية
قيد التنفيذ743225022296002019/7/8

ن القدرة عل التكيف لدى الفئات السكانية المعرضة ليسوتو تحس�ي
ي ليسوتو

ي �ن
ي من انعدام الأمن الغذا�أ

ي تعا�ن
للمخاطر وال�ت

قيد التنفيذ999989467639512019/7/8برنامج الأغذية العالمي

جمهورية لو 
الديمقراطية 

الشعبية

ي 
ة المعرضة للمخاطر �ن بناء قدرة البلدات الصغ�ي

ي 
جمهورية لو الديمقراطية الشعبية عل الصمود �ن

ات المناخية والكوارث الطبيعية مواجهة التغ�ي

برنامج الأمم المتحدة 
ية  للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ55000008043922019/7/8

اليون ي قطاعي الكاكاو س�ي
تعزيز القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن
اليون ي س�ي

اتيجية تكيف �ن والأرز كإس�ت
الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية
قيد التنفيذ991692529405672019/7/8

ي متكامل لتعزيز القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ طاجيكستان
نهج بي�أ

ي طاجيكستان
ن والرعاة �ن لدى صغار المزارع�ي

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ999644110768042019/7/8

ي سانت لوسيا
بناء القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ وتقلبات المناخ �ن

ي سانت لوسيا
الزراعة �ن

ي قيد التنفيذ985857042715522019/7/8مرصف التنمية الكاري�ب

يكولوجية إقليمي  ي المدن والنظم الإ
التكيف مع تغ�ي المناخ �ن

ي حوض نهر أوروغواي
الساحلية المعرضة للمخاطر �ن

بنك التنمية لأمريكا 
الالتينية

قيد التنفيذ1399999627999992019/7/15

دارة المنسقة إقليمي  ي الإ
دمج تداب�ي التكيف مع تغ�ي المناخ �ن

لمجمع "دابليو أرلي بيندجاري" العابر للحدود
ى  مرصد الصحراء الك�ب

والساحل
قيد التنفيذ1153620050484502019/7/15

ي إقليمي
ية عل تحمل تغ�ي المناخ �ن بناء قدرة المناطق الحرصن

ق أفريقيا  جنوب و�ش
برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ1399742369430722019/7/15

ي إقليمي
ن والرعاة عل الصمود �ن تقوية قدرة صغار المزارع�ي

ي منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
وجه الجفاف �ن

يغاد" بالتنمية "الإ

ى  مرصد الصحراء الك�ب
والساحل

قيد التنفيذ1307954021000002019/10/11

اتيجيات المتكاملة مالوي س�ت التكيف مع تغ�ي المناخ من خالل الإ
ن  دارة المخاطر وتعزيز الفرص السوقية من أجل تحس�ي لإ

ي وسبل كسب الرزق عل التحمل
قدرة الأمن الغذا�أ

قيد التنفيذ998933553725032019/10/11برنامج الأغذية العالمي

جمهورية 
الكونغو 

الديموقراطية

ي المجتمعات 
بناء القدرة عل التكيف مع تغ�ي المناخ �ن

ي حوض نهر 
ي تعيش �ن

المحلية المعرضة للمخاطر ال�ت
الكونغو

قيد التنفيذ999990919966772019/10/11برنامج الأغذية العالمي

الصندوق الدولي للتنمية تحديث إنتاج الألبان والنفاذ إلي الأسواق: مكون التكيفجورجيا
الزراعية

قيد التنفيذ46447949737372019/10/11

يكولوجية السلفادور تعزيز قدرات المجتمعات الريفية والنظم الإ
ي أهواشابان سور، السلفادور

عل تحمل تغ�ي المناخ �ن
برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ848450317184872019/10/11

جمهورية 
مولدوفا

ي المناطق الريفية 
الحفاظ عل المواهب لإحداث تحول �ن

- تكيَّف
الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية
قيد التنفيذ60080958812212019/10/11

ي مجال التكيفعالمي 
برنامج الأمم المتحدة نافذة التمويل الخاصة دعماً لالبتكار �ن

للبيئة
قيد التنفيذ50000007139002019/10/11

ة لصندوق التكيف عالمي منصة تجميع منح البتكار الصغ�ي

ي
نما�أ وبرنامج الأمم المتحدة الإ

برنامج الأمم المتحدة 

ي
نما�أ الإ

قيد التنفيذ500000010883932019/10/11

انيا  ن جمهورية ت�ن
المتحدة

تعزيز التكيف مع تغ�ي المناخ للمجتمعات الزراعية الرعوية 
ي مقاطعة كونغوا

�ن
دارة  ي لإ

المجلس الوط�ن
شؤون البيئة

قيد التنفيذ12000003601022020/6/1
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المرفقات خامساً. 

وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

انيا  ن جمهورية ت�ن
المتحدة

ي زنجبار عل تحمل 
تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية �ن

ُّ المناخ تغ�ي
دارة  ي لإ

المجلس الوط�ن
شؤون البيئة

قيد التنفيذ10000002430232020/6/1

ية عل المستوى المجتمعي باكستان تعزيز قدرة المناطق الحرصن
ي عل تحمل تغ�ي المناخ لمواجهة 

والمحلي والوط�ن
ي 

تحديات ندرة المياه الناجمة عن الفيضانات والجفاف �ن
ا، باكستان روالبندي ونوش�ي

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ60940004398602020/6/1

تعزيز الجوانب القتصادية والجتماعية والتضامن بهدف تونس
ي محافظة 

ات المناخية �ن زيادة القدرة عل تحمل التغ�ي
وان الق�ي

الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية

قيد التنفيذ999719022784772020/6/1

تعزيز القدرة عل التحمل وتطوير المستوطنات فييتنام 
ية الشاملة للجميع والمستدامة  يكولوجية الب�ش الإ

ي المناطق 
ة �ن من خالل تدخالت البنية التحتية الصغ�ي

ي فييتنام
الساحلية بدلتا الميكونغ �ن

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ634529222944292020/6/1

الحفاظ عل السالمة والبقاء والستدامة نحو القدرة عل إندونيسيا 
ي الأبعاد لبناء قدرة المدن الساحلية عل 

الصمود: نهج ثال�ش
ي 

ي وجه آثار تغ�ي المناخ والكوارث الطبيعية �ن
الصمود �ن

مدينة بيكالونغان، مقاطعة جاوا الوسطى

ان قيد التنفيذ597267025187972020/9/23برنامج كيمي�ت

ون  ي وجه الكام�ي
زيادة قدرة المجتمعات المحلية عل الصمود �ن

دارة  ن الشباب والإ تغ�ي المناخ من خالل ريادة الأعمال ب�ي
المتكاملة للموارد الطبيعية

الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية

ح تمت 998200012600002020/9/23 مق�ت
الموافقة عليه

انيا  ن جمهورية ت�ن
المتحدة

اتيجي لمياه الأمطار من  س�ت تكنولوجيات التجميع الإ
ي المجتمعات 

أجل تعزيز القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن
انيا ن ي ت�ن

ي المناطق شبه القاحلة �ن
المحلية الريفية �ن

دارة  ي لإ
المجلس الوط�ن

شؤون البيئة
قيد التنفيذ12800003492272020/9/23

التكيف مع تغ�ي المناخ من خالل الحوكمة المتكاملة إندونيسيا 
ن  والمستدامة لمستجمعات المياه لدى السكان الأصلي�ي

 ، ي بولوكومبا ريجن�ي
ي منطقة أماتوا كاتانغ العرفية �ن

�ن
مقاطعة جنوب سولويزي، إندونيسيا

ان قيد التنفيذ11250153980292020/9/23برنامج كيمي�ت

ي قادرة عل التحمل لصالح مناطق مرص 
بناء أنظمة أمن غذا�أ

جنوب مرص– المرحلة 2
قيد التنفيذ30949627606542020/9/23برنامج الأغذية العالمي

يا ي قطاعي الكاكاو والأرز لي�ب
بناء القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن

يا ي لي�ب
�ن

الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية

قيد التنفيذ959208217925922020/9/23

الحد من المخاطر وقابلية التأثر الناجمة عن فيضان إقليمي
ي منطقة 

ات المناخية �ن ات الجليدية نتيجة للتغ�ي البح�ي
آسيا الوسطى 

قيد التنفيذ65000008300332020/10/15اليونسكو

ي كمبوديا
التكيف مع تغ�ي المناخ من خالل إجراءات تدخلية �ن

ي المستوطنات 
ة والحمائية �ن مجال البنية التحتية الصغ�ي

ي كمبوديا
الساحلية �ن

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ500000010649982021/1/26

ن والمجتمعات المضيفة عل مواجهة إقليمي زيادة قدرة النازح�ي
ي الأردن ولبنان

التحديات المائية المتصلة بتغ�ي المناخ �ن
برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ1397350.925604822021/3/11

ي جنوب حوض إقليمي
ي �ن

التكيف القائم عل أساس النظام البي�أ
ي المنطقة 

الميكونغ: تعزيز القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ �ن
ى من خالل التكيف القائم  الفرعية لحوض الميكونغ الك�ب
ن بلدان  ي سياق التعاون فيما ب�ي

يكولوجية �ن عل النظم الإ
الجنوب

برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة

ح تمت 70000008346902021/3/11 مق�ت
الموافقة عليه

وع المتكامل لبناء القدرة عل الصمود والتكيف مع غامبيا الم�ش
ي المناطق الريفية

ّ المناخ �ن تغ�ي
قيد التنفيذ100000009597362021/3/11برنامج الأغذية العالمي
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المرفقات خامساً. 

وعالبلد المبلغ الذي هيئة إدارة التنفيذاسم الم�ش
تمت الموافقة 
عليه )بالدولر 
 ) الأمريكي

المبلغ المحول 
)بالدولر 
) الأمريكي

تاريخ 
الموافقة

وضع تنفيذ 
نامج وع/ال�ب الم�ش

تدعيم قدرة المجتمعات المحلية عل التكيف والصمود زمبابوي
ات المناخية من خالل استدامة أنشطة  ي وجه التغ�ي

�ن
ي زمبابوي

استغالل المياه الجوفية �ن

ح تمت 500000002021/4/8اليونسكو مق�ت
الموافقة عليه

انيا  ن جمهورية ت�ن
المتحدة

وع بوندا لبناء القدرة عل تحمل تغ�ي المناخ   م�ش
والتكيف معه

دارة  ي لإ
المجلس الوط�ن

شؤون البيئة
قيد التنفيذ14000007862692021/4/8

ي سوريا
قية �ن ي الغوطة ال�ش

زيادة قدرة المجتمعات المحلية �ن
ريف دمشق عل تحمل تغ�ي المناخ ومواجهة تحديات 

دارة المتكاملة للموارد الطبيعية  شحة المياه من خالل الإ
ي تستهدف التكيف

جراءات التدخلية الفورية ال�ت والإ

برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

قيد التنفيذ999715602021/4/8

ي إقليمي
ُّ المناخ �ن بناء القدرة عل الصمود مع التكيُّف مع تغ�ي
بها  ي �ن

المجتمعات المحلية بجنوب غرب أفريقيا ال�ت
ي أنغول وناميبيا

ي جنوب غرب أفريقيا �ن
الجفاف �ن

ى  مرصد الصحراء الك�ب
والساحل

قيد التنفيذ1194103848680002021/7/26

 تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية عل التكيُّف إندونيسيا 
ي )قرى( نيجري أسيلولو 

ُّ المناخ �ن ي مواجهة آثار تغ�ي
�ن

ي منطقة ليهيتو بمقاطعة مالوكو تينغا 
ويورنغ وليما �ن

ريغن�ي مالوكو 

ان ح تمت 9634563207942021/10/21برنامج كيمي�ت مق�ت
الموافقة عليه

وع "عناق الشمس": إعادة تعريف المساحات العامة إندونيسيا  م�ش
ية  ي المناطق الحرصن

ّ المناخ العالمي �ن  كحل لآثار تغ�ي
ي إندونيسيا

�ن

ان ح تمت 8248355498902021/10/21برنامج كيمي�ت مق�ت
الموافقة عليه

ّ المناخ إقليمي  ي إنتاج الأرز القادر عل تحمل آثار تغ�ي
 التوسع �ن

ي غرب أفريقيا
�ن

ى  مرصد الصحراء الك�ب
والساحل

ح تمت 140000003569250201/10/21 مق�ت
الموافقة عليه

زيادة قدرة المجتمعات المحلية الريفية عل التكيُّف كوت ديفوار
ي 

ي حوض بانداما �ن
ُّ المناخ �ن ي وجه تغ�ي

 والصمود �ن
كوت ديفوار

الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية

ح تمت 600000020604702022/2/23 مق�ت
الموافقة عليه

يا ن برنامج التكيف مع المناخ القائم عل الطبيعة للمناطق مال�ي
ي جزيرة بينانغ

ية �ن الحرصن
برنامج الأمم المتحدة 
ية للمستوطنات الب�ش

ح تمت 1000000015000002022/2/23 مق�ت
الموافقة عليه

ي
ُّ المناخ والحد من مخاطر هاي�ت تنفيذ تداب�ي للتكيُّف مع تغ�ي

ي
ي هاي�ت

ي المنشآت المدرسية �ن
الكوارث �ن

ح تمت 991634415142002022/2/23اليونسكو مق�ت
الموافقة عليه

ن غ�ي قليمي للمجتمعات المحلية الرعوية القادرة جمهورية ق�ي وع الإ الم�ش
عل الصمود- "تكيف"

الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية

ح تمت 999931302022/4/8 مق�ت
الموافقة عليه

ي مواجهة صدمات تغ�ي المناخ إقليمي 
تعزيز القدرة الصمود �ن

ي 
دارة المتكاملة للمياه �ن وجائحة كورونا من خالل الإ

السودان - منطقة الحدود مع تشاد

ح تمت 1400000002022/4/8الفاو مق�ت
الموافقة عليه

ي ترينيداد وتوباغو
ُّ المناخ �ن تداب�ي التكيُّف متعددة القطاعات مع تغ�ي

غاثة من الفيضانات ي لالإ حوض نهر أوروبوش الجنو�ب
بنك التنمية لأمريكا 

الالتينية
ح تمت 1000000002022/4/8 مق�ت

الموافقة عليه

 923508الإجمالي
266.19

562265 
972.82

مت للموافقة عليها لكن لم يُواَفق عليها )بعد(؛ )2( مذكرات  ي ُقدِّ
وعات ال�ت ي ذلك: )1( الم�ش

ي لم تتلَق الموافقة عليها بعد بما �ن
وعات ال�ت مالحظة: ل يشمل هذا الجدول الم�ش

ي تمت التوصية 
وعات ال�ت ي مرحلة تحديد المفاهيم أو المفاهيم المسبقة؛ )4( الم�ش

مة �ن حات الأخرى المقدَّ ي صادق عليها المجلس؛ )3( المق�ت
المفاهيم والمفاهيم المسبقة ال�ت

بالموافقة عليها لكن بانتظار “اعتماد” هيئة إدارة التنفيذ لدى الصندوق. 
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 المرفق 4: 
ي تمت الموافقة عليها ح�ت 30 يونيو/حزيران 2022

وعات التأهب ال�ت قائمة م�ش
ي السنة المالية 2022. 

مالحظة: لم تتم الموافقة عىل منح تأهب �ن

مجلس إدارة صندوق 
التكيف

البلد )هيئة 
إدارة التنفيذ 

الوطنية 
المرشحة(

هيئة إدارة التنفيذ 
الوطنية

نوع المنحة )منحة 
المساعدة الفنية لأغراض 
ن بلدان  التعاون فيما ب�ي

الجنوب/منحة المساعدة 
الفنية لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
وسياسة المساواة 

/منحة  ن ن الجنس�ي ب�ي
المساعدة الفنية لأغراض 

ن  سياسة المساواة ب�ي
) ن الجنس�ي

تاريخ تقديم 
الطلب

تاريخ التوقيع عل قرار المجلستاريخ الموافقة
التفاقية

أتعاب هيئات مبلغ المنحة 
إدارة التنفيذ

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 24

دي مركز المتابعة كابو ف�ي
يكولوجية الإ

ن   التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

12 أغسطس/آب 
2014

ين  9 أكتوبر/ت�ش
الأول 2014

ين  ب. 24/17  9 أكتوبر/ت�ش
الأول 2014

47,449-

مركز المتابعة تشاد
يكولوجية الإ

ن   التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

12 أغسطس/آب 
2014

ين  9 أكتوبر/ت�ش
الأول 2014

ين  ب. 24/18 9 أكتوبر/ت�ش
الأول 2014

49,592-

مركز المتابعة النيجر
يكولوجية الإ

ن   التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

12 أغسطس/آب 
2014

ين  9 أكتوبر/ت�ش
الأول 2014

ين  ب. 24/19 9 أكتوبر/ت�ش
الأول 2014

47,449-

إجمالي السنة 
المالية 2015

3144,490

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

27-26

مركز المتابعة السنغال
يكولوجية الإ

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 
البيئية والجتماعية

/ 15 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-818,000 مارس/آذار 2016ب. 26-27/10

ن ي ب�ن
الصندوق الوط�ن
للبيئة والمناخ

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 
البيئية والجتماعية

/ 28 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-820,000 مارس/آذار 2016ب. 26-27/11

منحة المساعدة الفنية مؤسسة الطبيعة بنما
لأغراض السياسة 
البيئية والجتماعية

/ 28 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-820,000 مارس/آذار 2016ب. 26-27/12

منحة المساعدة الفنية صندوق التعاون كوستاريكا
لأغراض السياسة 
البيئية والجتماعية

/ 28 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-820,000 مارس/آذار 2016ب. 26-27/13

وليات 
يا  ن ميكرون�ي
الموحدة

الصندوق 
ي 

الستئما�ن
للحفاظ عل البيئة 

يا ن بميكرون�ي

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 
البيئية والجتماعية

اير/   16 ف�ب
شباط 2016

-820,000 مارس/آذار 2016ب. 26-27/14

جنوب 
أفريقيا 

معهد جنوب 
ي 

أفريقيا الوط�ن
للتنوع البيولوجي

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 
البيئية والجتماعية

/ 28 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-820,000 مارس/آذار 2016ب. 26-27/15

مركز المتابعة غينيا
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 22 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-847,449 مارس/آذار 2016ب. 26-27/16

مركز المتابعة مالي
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 22 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-847,449 مارس/آذار 2016ب. 26-27/17

اليون مركز المتابعة س�ي
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 22 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

-847,449 مارس/آذار 2016ب. 26-27/18

الهيئة الوطنية مالوي 
دارة شؤون  لإ

البيئة

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 22 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

ين ب. 26-27/19 3 أكتوبر/ت�ش
الأول 2016

50,000-

الهيئة الوطنية زمبابوي
دارة شؤون  لإ

البيئة

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 22 سبتم�ب
أيلول 2015

اير/  16 ف�ب
شباط 2016

ين ب. 26-27/20 3 أكتوبر/ت�ش
الأول 2016

50,000-

المرفقات خامساً. 
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إجمالي السنة 
المالية 2016

11      360,347 

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

29-28

أنتيغوا 
وبربودا

منحة المساعدة الفنية إدارة شؤون البيئة
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
 وسياسة المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

 29 أغسطس/
آب 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/4
ي 2017

الثا�ن
25,000-

ي الهند 
البنك الوط�ن

للزراعة والتنمية 
الريفية

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
 وسياسة المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

/  2 سبتم�ب
أيلول 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/5
ي 2017

الثا�ن
25,000-

الهيئة الوطنية كينيا
دارة شؤون  لإ

البيئة

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
 وسياسة المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

/  2 سبتم�ب
أيلول 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/6
ي 2017

الثا�ن
25,000-

مؤسسة ناميبيا ناميبيا
لبحوث الصحراء

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
 وسياسة المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

 11 أغسطس/
آب 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/7
ي 2017

الثا�ن
20,000-

و  الصندوق ب�ي
ي 

و�ن ي الب�ي
الستئما�ن

للحدائق العامة 
الوطنية والمناطق 

المحمية

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
 وسياسة المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

 31 أغسطس/
آب 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/8
ي 2017

الثا�ن
25,000-

بية رواندا  وزارة ال�ت
والتعليم

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
 وسياسة المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

/  2 سبتم�ب
أيلول 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/9
ي 2017

الثا�ن
25,000-

اسيونكوستاريكا  منحة المساعدة الفنية فنديكوب�ي
 لأغراض المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

 30 أغسطس/
آب 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/10
ي 2017

الثا�ن
10,000-

وليات 
يا  ن ميكرون�ي
الموحدة 

الصندوق 
ي 

الستئما�ن
للحفاظ عل البيئة 

يا ن بميكرون�ي

منحة المساعدة الفنية 
 لأغراض المساواة 

ن ن الجنس�ي ب�ي

 31 أغسطس/
آب 2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/11
ي 2017

الثا�ن
10,000-

مركز المتابعة السنغال 
يكولوجية الإ

منحة المساعدة الفنية 
ن  لأغراض المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

19 أغسطس/آب 
2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/12
ي 2017

الثا�ن
10,000-

مركز المتابعة بوروندي
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

24 أغسطس/آب 
2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/13
ي 2017

الثا�ن
50,000-

مركز المتابعة توغو
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

26 أغسطس/آب 
2016

/ 23 ديسم�ب
كانون الأول 

2016

30 يناير/كانون ب. 28-29/14
ي 2017

الثا�ن
50,000-

إجمالي السنة 
المالية 2017

11      275,000 

المرفقات خامساً. 



صندوق التكيُّف  تقرير الأداء السنوي لعام 2022   37

مجلس إدارة صندوق 
التكيف

البلد )هيئة 
إدارة التنفيذ 

الوطنية 
المرشحة(

هيئة إدارة التنفيذ 
الوطنية

نوع المنحة )منحة 
المساعدة الفنية لأغراض 
ن بلدان  التعاون فيما ب�ي

الجنوب/منحة المساعدة 
الفنية لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
وسياسة المساواة 

/منحة  ن ن الجنس�ي ب�ي
المساعدة الفنية لأغراض 

ن  سياسة المساواة ب�ي
) ن الجنس�ي

تاريخ تقديم 
الطلب

تاريخ التوقيع عل قرار المجلستاريخ الموافقة
التفاقية

أتعاب هيئات مبلغ المنحة 
إدارة التنفيذ

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

 31-30

مركز المتابعة كوت ديفوار
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 25 سبتم�ب
أيلول 2017

/ 29 ديسم�ب
كانون الأول 

2017

 30 أبريل/ب. 30-31/10
نيسان 2018

50,000-

ن إدارة شؤون البيئةدومينيكا التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

ين  5 أكتوبر/ت�ش
الأول 2017

/ 29 ديسم�ب
كانون الأول 

2017

 24 أبريل/ب. 30-31/11
نيسان 2018

50,0002,000

ن إدارة شؤون البيئةملديف التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

ين  5 أكتوبر/ت�ش
الأول 2017

/ 29 ديسم�ب
كانون الأول 

2017

 24 أبريل/ب. 30-31/12
نيسان 2018

50,0002,000

وكالة التنمية المغرب
الفالحية

منحة المساعدة الفنية 
لأغراض السياسة 

البيئية والجتماعية 
ن  وسياسة المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

/ 28 سبتم�ب
أيلول 2017

/ 29 ديسم�ب
كانون الأول 

2017

-25,000قيد التنفيذب. 30-31/9

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

 32-31

مركز المتابعة بوروندي
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

9 مايو/أيار 
2018

29 يونيو/
حزيران 2018

/ب. 31-32/6  14 سبتم�ب
أيلول 2018

50,000-

مركز المتابعة مالي
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

9 مايو/أيار 
2018

29 يونيو/
حزيران 2018

/ب. 31-32/6  14 سبتم�ب
أيلول 2018

50,000-

إجمالي السنة 
المالية 2018

6      275,0004,000

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

33-32

ي أفغانستان
البنك الوط�ن
للزراعة 
والتنمية 
الريفية

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 1 نوفم�ب
ي 

ين الثا�ن ت�ش
2018

/ 26 ديسم�ب
كانون الأول 

2018

3 يونيو/حزيران ب. 32-33/9
2019

50,0000

وحدة تنفيذ أرمينيا
وعات  الم�ش

البيئية

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

24 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2018

/ 26 ديسم�ب
كانون الأول 

2018

7 مايو/أيار ب. 32-33/7
2019

19,5000

الصندوق بوتان
ي 

الستئما�ن
ي 

لحفظ البيئة �ن
بوتان

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

17 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2018

/ 26 ديسم�ب
كانون الأول 

2018

7 مايو/أيار ب. 32-33/5
2019

25,0000

الجمهورية 
الدومينيكية

المعهد 
الدومينيكي 

للتنمية 
المتكاملة

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

24 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2018

/ 26 ديسم�ب
كانون الأول 

2018

9 مايو/أيار ب. 32-33/6
2019

22,7001,700

مركز المتابعة موريشيوس
يكولوجية الإ

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

24 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2018

/ 26 ديسم�ب
كانون الأول 

2018

6 مايو/أيار ب. 32-33/8
2019

49,9103,910

إجمالي السنة 
المالية 2019

5      275,0005,610 

المرفقات خامساً. 
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المرفقات خامساً. 

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 34

منح لأغراض توسيع وزارة النقلرواندا
وعات نطاق الم�ش

30 يوليو/تموز 
2019

11 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2019

 29 أبريل/ب. 34/39
نيسان 2020

99,0000

ن الصندوق بل�ي
ي 

الستئما�ن
للحفاظ عل 

المناطق 
المحمية

ي 
منحة المساعدة �ن
وع إعداد الم�ش

10 أغسطس/
آب 2019

11 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2019

 05 مايو/ب. 34/15
أيار 2020

20,0001,500

مؤسسة ناميبيا 20 
ناميبيا لبحوث 

الصحراء

ي 
منحة المساعدة �ن
وع إعداد الم�ش

10 أغسطس/
آب 2019

11 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2019

نجازب. 34/19 نجازقيد الإ 0قيد الإ

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

35-34

الهيئة الوطنية موزامبيق
دارة شؤون  لإ

البيئة

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 2 سبتم�ب
أيلول 2019

/ 2 ديسم�ب
كانون الأول 

2019

نجازب. 34-35/9 50,0003,800قيد الإ

الهيئة الوطنية بوتسوانا
دارة شؤون  لإ

البيئة

ن  التعاون فيما ب�ي
بلدان الجنوب

/ 2 سبتم�ب
أيلول 2019

/ 2 ديسم�ب
كانون الأول 

2019

نجازب. 34-35/8 50,0003,800قيد الإ

انيا ن المجلس ت�ن
دارة  ي لإ

الوط�ن
شؤون البيئة

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

/ 4 سبتم�ب
أيلول 2019

/ 2 ديسم�ب
كانون الأول 

2019

 5 مايو/ب. 34-35/7
أيار 2020

25,0000

وزارة المياه أوغندا
والبيئة

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

/ 5 سبتم�ب
أيلول 2019

/ 2 ديسم�ب
كانون الأول 

2019

 8 مايو/ب. 34-35/6
أيار 2020

25,0000

جهاز إدارة زمبابوي
شؤون البيئة

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

/ 5 سبتم�ب
أيلول 2019

/ 2 ديسم�ب
كانون الأول 

2019

 11 مايو/ب. 34-35/5
أيار 2020

25,0000

إجمالي السنة 
المالية 2020

8      314,0009,100

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

36-35

ن الصندوق ب�ن
ي للبيئة 

الوط�ن
والمناخ

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 

ن  سياسة المساواة ب�ي
ن الجنس�ي

6 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2020

/ 9 ديسم�ب
كانون الأول 

2020

اير/ب. 35-36/6  17 ف�ب
شباط 2021

10,000

الصندوق كوت ديفوار
ي 

المه�ن
للبحوث 

والمشورة 
الزراعية

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

/ 1 سبتم�ب
أيلول 2020

/ 9 ديسم�ب
كانون الأول 

2020

اير/ب. 35-36/7  22 ف�ب
شباط 2021

24,820

المعهد المكسيك
المكسيكي 
لتكنولوجيا 

المياه

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

3 أكتوبر/
ين الأول  ت�ش

2020

/ 9 ديسم�ب
كانون الأول 

2020

 31 مارس/ب. 35-36/8
آذار 2021

25,000

إجمالي السنة 
المالية 2021

359,8200
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المرفقات خامساً. 

مجلس إدارة 
صندوق التكيف 

38-37

ون مركز المتابعة الكام�ي
يكولوجية  الإ
)هيئة إدارة 

التنفيذ 
ي تقدم 

ال�ت
المساندة(

/منحة حزمة التأهب 8 سبتم�ب
أيلول 2021

149,40511,705

مركز المتابعة زامبيا
يكولوجية  الإ
)هيئة إدارة 

التنفيذ 
المسؤولة 
عن تقدم 
المساندة(

منحة المساعدة 
الفنية لأغراض 
السياسة البيئية 

والجتماعية وسياسة 
ن  المساواة ب�ي

ن الجنس�ي

/ 1 سبتم�ب
أيلول 2020

/ 9 ديسم�ب
كانون الأول 

2020

اير/ب. 35-36/7  22 ف�ب
شباط 2021

24,820

إجمالي السنة 
المالية 2021

000

يطة إعادة اعتماد مؤسسة ناميبيا لبحوث الصحراء لدى المجلس.  وع بمبلغ 20 ألف دولر �ش ي إعداد الم�ش
20. وفقاً لقرار المجلس B.34/19، قرر المجلس الموافقة عىل منحة المساعدة �ن



صندوق التكيُّف


