
السياق والخلفية
يف اجتامعه الرابع والعرشين، وافق مجلس إدارة الصندوق 

األخرض للمناخ »الصندوق« عىل التقييم املستقل لنهج ومحفظة 
التكيف بالصندوق،1 كجزء حيوي من خطة عمل وحدة التقييم 

املستقلة )IEU( لعام 2020. وقد نشأت الحاجة إىل مثل هذا 
التقييم من إحدى النتائج الرئيسية الواردة يف مراجعة األداء 

التطلعية لعام 2019، والتي مفادها أن الصندوق يجب أن يعيد 
تفعيل دوره يف االستثامرات املرتبطة بأنشطة التكيف مع التغري 

املناخي.

وأخًذا بهذه الخلفية يف االعتبار، كُلِّفت وحدة التقييم املستقلة 
بإجراء هذا التقييم املزمع إنجازه بحلول االجتامع الثامن 

والعرشين ملجلس إدارة الصندوق، محاولة اإلجابة عىل سؤال 
التقييم الشامل التايل:

كيف ميكن للصندوق األخرض للمناخ، وهو صندوق مناخي ناشئ 
وكبري ومتعدد األطراف، املساهمة يف إحداث تحول منوذجي فيام 

يتعلق بالتكيف؟

وبشكل أكرث تحديًدا، فحص التقييم أسئلة التقييم الفرعية التالية:

البيئة: ما هو التكيف مع تغري املناخ وما عالقته بالتنمية؟	 

الدور: ما هو دور الصندوق األخرض للمناخ يف متويل التكيف؟	 

تخطيط التكيف: هل قدم الصندوق دعاًم مناسبًا لقدرات 	 
البلدان يف أنشطة التخطيط املرتبطة بالتكيف؟

محفظة التكيف: هل ينجح الصندوق يف الوفاء مبسؤوليته 	 
تجاه دعم برامج التكيف من خالل املشاريع والربامج؟
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مشاركة القطاع الخاص: هل يرُشك الصندوق القطاع الخاص 	 
يف التكيف؟

منوذج األعامل: هل منوذج عمل الصندوق موائم ألغراض 	 
التكيف؟

النتائج واألثار: هل يحقق الصندوق النتائج املرجوة يف 	 
التكيف؟

االبتكار وقبول املخاطر: هل يتسم أداء الصندوق باالبتكار 	 
وباملخاطرة بالشكل الكايف فيام يتعلق بالتكيف؟

يتخلل تقرير التقييم استخدام الرسوم البيانية والتوضيحية 
وخانات املعلومات لتسليط الضوء عىل األدلة للقارئ. وتقدم 
نرشة GEvalBrief هذه ست نتائج وتوصيات رئيسية للنظر 

من قبل مجلس إدارة الصندوق وأمانته العامة ملعالجة الثغرات 
وتحسني عمليات الصندوق فيام يتعلق بتمويل التكيف.

أهم النتائج
يحتل الصندوق مكانة فريدة من جهة التكيف مع متويل . 	

املشاريع الكربى مع مستوى عاٍل من قبول املخاطر، إذا ما 
كان ذلك مناسًبا ومتسًقا مع احتياجات البلدان املعنية. ومع 

ذلك، فإن الصندوق مل يحدد بوضوح نهًجا محدًدا لربمجة 
التكيف.

مل يتم بعد تحديد التفاعالت عىل مستوى املرشوع بني . 	
الصندوق ووكاالت التمويل األخرى بشكل منهجي، وال 

يُسعى لتحقيق ذلك بالنشاط املطلوب. ومع ذلك، فقد كانت 

التقييم املستقل ملحفظة ونهج التكيف بالصندوق األخرض للمناخ
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هناك بعض املحاوالت يف السنوات القليلة املاضية لتعزيز 
تنسيق أكرب عىل مستويات متعددة.

بغرض تحقيق االتساق والتكامل، لدى الصندوق بفرصة . 	
لتوضيح داخل إطار متويل التكيف وخارجه، وذلك من خالل: 
)1( املوارد املخصصة لتخطيط التكيف، )2( وقدرته عىل عقد 

االجتامعات، )3( وإدارة املعرفة وتقاسم اإلمكانات.

عند محاولة الوصول إىل برنامج دعم االستعداد . 	
واألنشطة التحضريية )RPSP( الخاص بالصندوق فيام يتصل 

بتخطيط التكيف، يُنظر إىل متطلبات املقرتحات والشواغل 
املتعلقة بالقدرات والتوافق مع رشكاء التسليم املناسبني 

عىل أنها عقبات يف طريق الوصول. وتختلف عملية املوافقة 
عىل تخطيط التكيف عرب )RPSP( من حيث الوقت املطلوب 

إلنجازها، فقد ترتاوح الفرتة من 14 يوًما إىل أكرث من ثالث 
سنوات.

يُعد ربط برنامج )RPSP( الخاص بالصندوق بنتائج . 	
ملموسة أو بتقييم الجودة أمًرا صعًبا. فلم يتم استحداث إطار 

عمل لقياس النتائج أو التأثريات حتى اآلن.

من بني كل صناديق املناخ، يتمتع الصندوق بأقوى تركيز . 	
عىل القطاع الخاص وكذلك أكرب قدرة عىل توسيع نطاق 

املشاريع. وتشري املحفظة إىل أن الصندوق مل يستغل هذه 
الفرصة بالشكل الكامل حتى األن. فواحد فقط من كل خمسة 

كيانات معتمدة لديه تركيز عىل القطاع الخاص، وقد تم 
اعتامد معظم هذه الكيانات مؤخًرا.

توقفت قدرة الصندوق عىل متويل ودعم مشاريع . 	
التكيف ملرافق القطاع الخاص منذ االجتامع الواحد 

والعرشين ملجلس إدارة الصندوق. وعالوة عىل ذلك، يتم 
توفري 18 سنتًا فقط لكل دوالر من الدوالرات التي ينفقها 
الصندوق كتمويل مشرتك من القطاع الخاص عرب محفظة 

التكيف الكاملة.

يجري التعاون بشكل غري رسمي وحسب الحاجة بني . 	
شعبة التخفيف والتكيف »DMA« التابعة للصندوق ومرفق 

القطاع الخاص »PSF« يف التقييم املشرتك للمرشوعات 
وتحديد الفرص. وتوجد فرص إلنشاء هيكل حوافز لزيادة 

التعاون، ال سيام فيام يتعلق بالتمويل املختلط.

تتألف محفظة التكيف من عدد قليل جًدا من الربامج . 	
)4 برامج من أصل 67 برنامًجا(، وتتميز بأنها تعتمد يف الغالب 
عىل املنح )96 يف املائة من التمويل املخصص ملشاريع التكيف 

البحتة( وبدعم من خالل الكيانات الدولية املعتمدة )6 كيانات 
تحصل عىل 50 يف املائة من التمويالت(. هناك فرصة للصندوق 

لالستفادة بشكل أكرب من التمويل املستند إىل النتائج.

ال يزال الصندوق يواجه تحديات يف الوصول إىل البلدان . 		
األكرث ضعًفا واألقل استعداًدا. بشكل عام، ال تتلقى 59 دولة 

من أصل 154 دولة مستحقة أي متويل للتكيف من الصندوق.

فيام يتعلق بربمجة التكيف، يعترب قياس تأثري التدخالت . 		
أمًرا صعًبا. فاملؤرش الوحيد عىل مستوى الصندوق قيد 
االستخدام حاليًا هو عدد املستفيدين. وال ميكن تجنب 

االحتساب املزدوج لعدد املستفيدين، وميثل ذلك تحديًا رئيسيًا 
إلدارة النتائج يف الصندوق.

فيام يتعلق مبجاالت نتائج الصندوق الخاصة بالتكيف، . 		
مع نسبة تغطية تبلغ 91 يف املائة، يقوم مجال الشعوب 

واملجتمعات األكرث عرضة للخطر بدور جامع، ويعد أوسع 
بكثري من القيام باستخالص الدروس.

ليس لدى الصندوق يف الوقت الحايل نهج منهجي لتقييم . 		
مدى عمق آثار التكيف. وال ميكن رصد عمق التأثريات الذي 
تحدثها تدخالت التكيف يف ظل مجموعة املؤرشات املعتمدة 

حاليًا.

بخالف التخفيف، فإن االبتكار يف » الربمجيات« التي . 		
تخلق مناذج تقديم جديدة يعد أمًرا حيويًا، وتفوق أهميته 

أهمية االبتكار التكنولوجي يف التكيف.

أهم التوصيات
التمركز يف متويل التكيف: يجب أن يوضح الصندوق . 	

دوره ورؤيته يف التكيف مع التغري املناخي، وينفذ أساليب 
لتعزيز التكامل مع صناديق املناخ ووكاالت التمويل األخرى، 

وتعزيز االتساق يف الربمجة. وعىل وجه التحديد، ينبغي 
للصندوق أن يقوم بالتايل:

قياس أعىل مستوى للمد قبل البدء بإنشاء محطة هيدرولوجية مبوجب املقرتح التموييل 
FP043: مرشوع حفظ املياه يف سايس
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يعزز موقعه الفريد يف متويل التكيف، مبا يف ذلك مسؤوليته 	 
تجاه متويل املشاريع الكربى مع مستوى عاٍل من قبول املخاطر.

يعزز كفاءته من خالل السعي إىل تنسيق أكرب لجهود التكيف 	 
مع السلطات الوطنية املعتمدة والكيانات املعتمدة وأصحاب 

املصلحة املحليني عىل املستويني الوطني واإلقليمي.

يستخدم قدراته عىل االنعقاد والتحفيز لوضع مجموعة من 	 
أفضل املامرسات من أصحاب املصلحة )مبا يف ذلك صناديق 

املناخ، السلطات الوطنية املعتمدة والكيانات املعتمدة( 
ملشاركتها عرب منظومة للصندوق.

تخطيط القدرات والتكيف: يجب أن يوضح الصندوق . 	
الدور الذي يلعبه برنامج دعم االستعداد واألنشطة التحضريية 

»RPSP« يف مجال تخطيط التكيف، ومعالجة الصعوبات 
التقنية، ودعم جهود التوفيق، وضامن رصد نتائج دعم 

»RPSP«. وعىل وجه التحديد، ينبغي للصندوق أن يقوم 
بالتايل:

يعالج تحديات القدرات التقنية يف السلطات الوطنية 	 
املعتمدة، مبا يف ذلك تدريب املسؤولني الحكوميني يف مجموعات 

إلرساء معرفة مستدامة.

يُسهِّل التوفيق بني البلدان والرشكاء املحليني واإلقليميني 	 
يف تنفيذ »RPSP«، مام سيؤدي إىل تخفيف القيود عن بعض 

.»RPSP« البلدان للوصول إىل دعم

رصد جودة تخطيط التكيف عرب »RPSP« من خالل إرساء 	 
إطار لقياس النتائج / األثار وترسيعه.

الحجم والقطاع الخاص يف التكيف: يجب أن يحدد . 	
الصندوق منهجه يف التعامل مع القطاع الخاص ويف تحفيز 

التمويل القادم منه. وعىل وجه الخصوص، ينبغي للصندوق أن 
يقوم بالتايل:

يضع اسرتاتيجية للقطاع الخاص، ال سيام يف مجال متويل 	 
التكيف، والتي تتضمن إرشادات حول )1( الجهات الفاعلة يف 
القطاع الخاص التي يرغب الصندوق يف التعامل معها وكيف، 

)2( ما الذي يقلل من تشوهات السوق واملخاطر املعنوية، 
)3( ما هي القطاعات التي تحتوي عىل فرص واعدة بالنسبة 

للتكيف، و)4( كيف ينبغي استخدام األدوات املوجودة تحت 
ترصف الصندوق.

ينظر يف نهج للقطاع الخاص يتناول دعم القدرات للرشكات 	 
.»RPSP« الصغرية واملتوسطة الحجم، رمبا من خالل

يعزز الحوافز لدعم التعاون بني شعبة التخفيف والتكيف 	 
»DMA« التابعة للصندوق ومرفق القطاع الخاص »PSF« يف 
التقييم املشرتك للمشاريع وتحديد الفرص، وال سيام للتمويل 

املختلط.

الوصول ومنوذج األعامل: يجب أن يستجيب الصندوق . 	
ملتطلبات التكيف امللحة من خالل معالجة فجوات السياسات 

واستخدام األدوات والطرائق املالية. وينبغي للصندوق أن 
يقوم بالتايل:

يوضح عىل وجه الرسعة دور األساس املنطقي للتغري املناخي 	 
وكيفية استخدامه يف عملية استعراض مقرتحات التمويل 

وتقييمها.

وضع اللمسات األخرية عىل سياسة النهج الربامجي، لتسهيل 	 
التوسع واالبتكار.

ينوع من األدوات املالية التي تستخدمها يف مشاريع التكيف، 	 
وبخاصة تلك التي توسع من الحجم عرب نسب أعىل من التمويل 

املشرتك.

قياس النتائج واألثار: يتعني عىل الصندوق أن يتصدى . 	
لتحديات قياس التدابري املتعلقة بالتكيف لتعزيز الرصد 

النشط، والتجميع عىل مستوى املرشوع والصندوق، ولتسهيل 
استخالص الدروس والتوجيه. وينبغي للصندوق أن يقوم 

بالتايل:

زيادة االنخراط مع صناديق املناخ األخرى وشبكات املامرسني 	 
لتحسني املؤرشات والقياس ووضوح التجميع، مبا يف ذلك تحسني 

املؤرشات عىل مستوى الصندوق للمستفيدين املبارشين وغري 
املبارشين.

مبا أن مجاالت نتائج التكيف واسعة النطاق، ينبغي للصندوق 	 
أيًضا أن يتتبع النتائج عىل املستوى القطاعي إلدارة املحفظة. 
وسيسمح ذلك بالتجميع عىل مستوى املحفظة لتيسري معرفة 

أكرب بالنتائج وإمكانية املقارنة مع صناديق املناخ األخرى.

ينظر فيام إذا كان االستثامر يف التكيف يلبي أولوية وطنية 	 

حوض سمك محفور من FP043: مرشوع الحفاظ عىل املياه يف سايس
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للتواصل مع وحدة التقييم املستقلة
+82-032-458-6450     

ieu@gcfund.org     
ieu.greenclimate.fund     

وحدة التقييم املستقلة
الصندوق األخرض للمناخ

Art center-daero ,175

Yeonsu-gu
Incheon 22004

إنتشون، جمهورية كوريا

من خالل ربط مجاالت النتائج مبؤرش يعكس احتياجات التكيف 
يف بلد ما.

االبتكار وقبول املخاطر: ينبغي أن يعالج الصندوق . 	
االفتقار املستمر إىل الوضوح وأن يقدم إرشادات بشأن منهجه 
تجاه االبتكار. وعىل وجه التحديد، ينبغي للصندوق أن يقوم 

بالتايل:

يحدد ماهية االبتكار ويحفزه بشكل واضح، حيث أن االبتكار 	 
جزء من األولويات االسرتاتيجية للفرتة من عام 2020 إىل عام 

.2023

يُعّرف تنفيذ الهياكل واألنظمة واملنظامت الناجحة عىل أنها 	 
تأثريات فعلية للمرشوع. ومن األمثلة عىل ذلك تحديد دعم 

الهياكل املبتكرة، كأدوات التمويل املختلط للتكيف، والتي 
تُستخدم بنجاح يف أنشطة التخفيف ولكن ليس بالقدر الكايف يف 

أنشطة التكيف بعد.

تعزيز النهج الربامجية يف متويل التكيف، حيث إنها مهمة 	 
لالستفادة من الدروس من مرشوع إىل آخر ولتعزيز االستنساخ 

املبتكر.

األساليب املّتبعة
اعتمد فريق التقييم نهًجا متعدد األساليب يشمل جمع 
البيانات الكمية والنوعية وتحليلها، بهدف إثراء النتائج 

املستندة إىل األدلة يف التقرير. وتم تكييف هذا النهج مع 
الظروف الناتجة عن جائحة فريوس »كورونا«. وقد سعى 

الفريق إىل التحقق من املعلومات واألدلة من مصادر متعددة 
ودرس وجهات نظر مختلفة. وتضمنت هذه األساليب مراجعة 

شاملة للوثائق واملستندات، وتحليل محفظة البيانات التي تم 
جمعها بواسطة مخترب البيانات التابع لوحدة التقييم املستقلة 

)IEU DataLab(، واملقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني، 
واالستطالعات عرب اإلنرتنت، والبعثات القطرية االفرتاضية، 

والبحث املتعمق يف كل مرشوع.

لعب تحليل البيانات دوًرا رئيسيًا يف التقييم، مبا يف ذلك بيانات 
الصندوق الخارجية والداخلية ومجموعة واسعة من وجهات 

نظر أصحاب املصلحة. ومن خالل املقابالت مع مقدمي 
املعلومات الرئيسيني، انخرط هذا التقييم مع مجموعة واسعة 
من أصحاب املصلحة. وقد تم استخدام دراستني استطالعيتني 

موجزتني عرب اإلنرتنت للوصول إىل فئات معينة من الصندوق، 
وبصفة خاصة السلطات الوطنية املعتمدة والكيانات املعتمدة. 
وختاًما، يدعم التقرير دراسات حالة قطرية وبحوث متعمقة يف 

املرشوعات، استناًدا إىل املشاركات القطرية يف غامبيا وأوغندا 
وطاجيكستان وغواتيامال واملغرب وناميبيا. وتم االنتهاء من 

التقارير القطرية للبلدان األربعة األوىل، بينام أُنجزت عمليات 
البحث املتعمق القطرية ملشاريع محددة يف كينيا واملغرب 

وأوغندا.


