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الخلفية
وافق مجلس الصندوق األخرض للمناخ يف اجتامعه الـ21 الذي 

عقد يف أكتوبر 2018 عىل خطة عمل وحدة التقييم املستقلة 

املنبثقة عن الصندوق للعام 2019. و يتمثل الُعْنُص األسايس يف 

هذه الخطة عىل إجراء تقييم مستقل عىل نهج امللكية القطرية 

الذي يعتمده الصندوق األخرض للمناخ كام ينعكس ذلك يف صكه 

اإلداري.

ملحة عامة: ما هي امللكية القطرية؟
يستند تعريف وحدة التقييم املستقلة للمسؤولية الوطنية إىل 

ثالث سامت تعكس فهم ماهية أصحاب املصلحة يف الصندوق 

األخرض للمناخ، فضال عن الخطاب الدويل بشأن متويل املناخ 

والعون التنموي واملسؤولية. وميكن التحدث عن وجود مسؤولية 

وطنية:

يضطلع البلد بدور القيادة يف العمليات االسرتاتيجية . 	

املعتمدة لتحديد استثامرات الصندوق األخرض للمناخ يف حني 

يسهر عىل التقيد بالسياسات الوطنية والسياسات األخرى 

وينخرط انخراطا جديا مع أصحاب املصلحة.

تتوفر لدى البلد القدرة املؤسساتية عىل التخطيط ألنشطة . 	

تعالج أهداف الصندوق األخرض للمناخ وتديرها وتنفذها.

يتشارك كل من البلد والكيانات املعتمدة والصندوق . 	

األخرض للمناخ املسؤوليات واملساءلة ويعدون ويعتمدون 

أفضل املامرسات العاملية يف مجال التخطيط الستثامرات 

الصندوق وتقدميها وإجراء التقارير بشأنها.

ملاذا تتحىل املسؤولية الوطنية باألهمية؟
إن تشجيع البلدان عىل االضطالع بقدر أكرب من املسؤولية عن 

األموال املخصصة للمناخ التي يقدمها الصندوق األخرض للمناخ 

سيساعد يف بناء القدرة املحلية عىل إدارة املناخ ويشجع عىل 

إحالل املزيد من التعاون بني األطراف الحكومية واألطراف غري 

الحكومية، كام يشجع عىل املساءلة يف أوساط الكيانات التي تعالج 

االستثامرات ويدمج املعارف املحلية لحل املشاكل املحلية، كام 

يعزز من قدرة البلدان عىل التصدي بصورة أفضل لتحديات املناخ 

املستقبلية. وسوف يساعد الصندوق األخرض للمناخ من خالل 

التشجيع عىل زيادة املسؤولية الوطنية البلدان النامية عىل تقديم 

أنشطة تستهدف حاجاتها الخاصة يف مكافحة تغري املناخ وحامية 

موارد العيش والبيئة، فضال عن تحسني حياة الناس.
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املسائل والنتائج األساسية

كيف يصمم الصندوق األخرض للمناخ امللكية . 	

القطرية وكيف يضعها موضع التنفيذ؟
مل يعرف الصندوق األخرض للمناخ امللكية القطرية وهو . 		

يعتمد نهجا مرنا بهذا الصدد. وتشمل الصفات األكرث شيوعا التي 

تم تحديدها من قبل أصحاب املصلحة يف الصندوق: )1( تكيف 

استثامرات الصندوق وسياساته والسياسات واألولويات الوطنية، 

)2( االنخراط انخراطا جديا مع األطراف غري الحكومية، )3( 

االضطالع بدور أكرب يف مجال استخدام األموال املخصصة لتغري 

املناخ.

تراعي سياسات الصندوق األخرض للمناخ املسؤولية الوطنية . 		

بيد أن هذه السياسات ال تكفي إال بصورة جزئية وال تدعم 

بصورة مالمئة تعريف املسؤولية الوطنية التي تتخطى مجال 

الحكومات الوطنية.

تشكل املسؤولية الوطنية جزءا من العديد من مبادئ . 		

الصندوق األخرض للمناخ، مبا يف ذلك التحول النموذجي. بيد أن 

االستجابة ملتطلب املسؤولية يف هذه السياسات قد يؤدي إىل 

تبادالت محتملة ال تتوفر لدى الصندوق طريقة شفافة ملعالجتها. 

إضافة إىل ذلك، ال تكون املسؤولية الوطنية كمعيار استثامر مفيد 

من أجل تحديد األولويات.

مل يضطلع الصندوق األخرض للمناخ بحصته من املسؤولية . 		

ملساعدة البلدان عىل تطوير مسؤوليتها الوطنية. وأعاق كل من 

عدم قدرة الصندوق عىل التنبؤ وغياب الشفافية والفعالية لديه 

من قدرات البلدان عىل اعتامد قرارات مستنرية وتتوىل الريادة 

فيها بشأن كيفية التعامل مع الصندوق.

كيف يساهم الصندوق األخرض للمناخ يف املسؤولية . 	

الوطنية ومشاركة البلدان؟
تتوفر لدى كل البلدان املؤهلة للحصول عىل متويل من . 		

الصندوق األخرض للمناخ سياسات أو اسرتاتيجيات أو خطط وطنية 

لتغري املناخ ميكن لها أن توجه استثامرات الصندوق. ويف حني أن 

استثامرات الصندوق تكيفت وهذه االسرتاتيجيات واألولويات، إال 

أنه مثة تغريات كبرية عىل صعيد نوعية سياسات البلدان والطابع 

املؤسيس عىل الصعيد القانوين فيها.

يعتمد الصندوق األخرض للمناخ اعتامدا كبريا عىل البنى . 		

الوطنية للتنسيق القامئة بشأن تغري املناخ عوضا عن إنشاء 

بنى موازية لها. ويدعم هذا النهج املسؤولية الوطنية، بيد أن 

املعلومات الحالية توحي إىل أنه تتوفر لدى نصف هذه البلدان 

فقط بنى تنسيق تنطوي عىل األطراف غري الحكومية.

عانت دورة استثامر الصندوق من عدم كفاية مشاركة أصحاب . 		

املصلحة املتعددين. وعموما قدم الصندوق األخرض للمناخ 

توجيهات غري مالمئة للكيانات املحلية بشأن ما يتوقعه عىل صعيد 

مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين واألمثلة عن املشاركة الهامة.

تستهدف برامج البلدان تحديد املجاالت األعمق أثرا وذات . 		

القدرة عىل إحداث تحول منوذجي وتطوير الخطوط التي متلكها 

البلدان. بيد أن برامج البلدان مل تقدم نتائج يف هذا الصدد 

ويعود ذلك بشكل كبري إىل عدم صياغة الصندوق أهداف الربامج 

الوطنية، اما من أجل البلدان أو لنفسه. ومثة خطر يحدق اليوم 

بسمعة الصندوق األخرض للمناخ ناجم عن برامج البلدان التي مل 

تقدم توجيهات يف مجال االستثامر يتجسد يف تكوين توقعات بأن 

الصندوق يدعم كل املشاريع التي تعتمدها الربامج الوطنية.

ما هي درجة فعالية الصندوق األخرض للمناخ يف . 	

بناء القدرة املؤسساتية )يف البلدان ويف إطار الصندوق 

نفسه( من اجل املسؤولية الوطنية؟
لقد دعم الصندوق األخرض للمناخ بنجاح إنشاء السلطات . 		

املعينة وطنيا/جهات تنسيق يف 147 من البلدان املؤهلة الـ154 

)95 باملئة(.  وما زال من غري الواضح ما إذا كان من األفضل أن 

تتواجد السلطات املعينة محليا/ جهات التنسيق يف وزارات تعنى 

بالبيئة أو باملسائل املالية/التخطيط. وختاما، يشكل التنسيق مع 

الوكاالت الحكومية مسؤولية أساسية تضطلع بها هذه السلطات/

الجهات.

: يوافق أصحاب املصلحة القطريون عموما عىل أنه ميكن . 		

للسلطات املعينة محليا/ جهات التنسيق اعتامد قرارات مستنرية 

بشأن كل من القطاع العام ومبشاريع البلدان. بيد أنه يعترب أن 

السلطات املعينة محليا/جهات التنسيق هي أقل فعالية عىل صعيد 

خرط القطاع الخاص وتوفري الرقابة خالل تنفيذ املرشوع. وغالبا 

ما ال تتوفر لدى السلطات املعينة محليا/جهات التنسيق املهارات 

التقنية واملوارد البرشية واإلدارة. ويوحي ذلك إىل أن مثة حاجة 

قوية لبناء القدرات بصورة مستمرة.

يشكل كل من أمانة الصندوق األخرض للمناخ ومستشاريه . 		

اإلقليميني قنوات هامة للمعلومات املوجهة للبلدان. ويكون هذا 

العنص بالغ األهمية يك تضطلع البلدان باملسؤولية عن مشاركتها 



أدلة موثوقة. سياسات مستنرية. تأثري عاٍل.

2019 نوفمرب  GEvalBrief

يف الصندوق. بيد أنه يعترب أن اتصال البلدان بالصندوق األخرض 

للمناخ متقطع وغري فعال كام يفتقر يف بعض األحيان إىل املعارف 

املحلية مبا يكفي لدعم السلطات املعينة محليا/ جهات التنسيق. 

وأبدت البلدان قلقها إزاء الحاجة إىل التعامل مع البلدان تعامال 

مختلفا.

ما مدى فعالية الصندوق األخرض للمناخ يف . 	

استخدام االعتامد والنفاذ املبارش لدعم اضطالع البلدان 

باملسؤولية؟
يعترب أصحاب املصلحة من البلدان أن النفاذ املبارش أسايس . 		

فيام يضطلع باملسؤولية الوطنية بيد أنهم يعتربون أنه مل تنجز 

أهداف النفاذ املبارش إال بصورة جزئية. لقد تم اعتامد 51 كيانا 

من كيانات النفاذ املبارش أي أن هذا الرقم فاق بـ14 عدد الكيانات 

املعتمدة دوليا. بيد أنه أقل من ثلث مجموع البلدان املؤهلة حاليا 

ينفذ حاليا إىل الصندوق األخرض للمناخ من خالل كيان واحد عىل 

األقل من كيانات النفاذ املبارش. وقدمت هذه الكيانات الوطنية أو 

اإلقليمية أقل من ثلث اقرتاحات التمويل واملذكرات املفاهيمية.

قام تحفيز السلطات املعنية وطنيا بتعيني كيانات النفاذ املبارش . 		

عىل اكتساب نفاذ رسيع إىل الصندوق األخرض للمناخ عوضا عن 

اللجوء إىل االعتبارات االسرتاتيجية طويلة األمد. ومل تكن مالمئة 

الخطوط التوجيهية للصندوق حول كيفية فحص تعيني كيانات 

النفاذ املبارش بصورة اسرتاتيجية.

تتسبب مواطن عدم الفعالية والتأخري يف اعتامد كيانات . 		

النفاذ املبارش بإحباط لدى املتقدمني بالطلبات عىل الرغم من أنها 

تستغرق عموما فرتة زمنية أقص من الكيانات املعتمدة دوليا. 

ويعترب العديد من أصحاب املصلحة من البلدان أن التمييز يف 

عملية االعتامد ال يكفي.

تكون قدرة كيانات النفاذ املبارش وخربتها ملعالجة أولويات . 		

املناخ يف البلدان أوضح يف إطار كيانات النفاذ املبارش اإلقليمية أكرث 

منها يف إطار كيانات النفاذ املبارش الوطنية. وتتوفر كذلك لدى 

البلدان فرص أقل إلنجاز مشاريع كبرية ومشاريع عالية املخاطر 

مع كيانات النفاذ املبارش باملقارنة مع الكيانات املعتمدة دوليا. 

وتتغري قدرة كيانات النفاذ املبارش إلعداد اقرتاحات متويل من 

الصندوق األخرض للمناخ اال أنها تكون ضعيفة عموما.

يبد أن العديد من أصحاب املصلحة من البلدان يبدون شكوكا . 		

فيام يتصل بتعهد الكيانات املعتمدة دوليا إزاء املسؤولية الوطنية. 

وتصف الكيانات املعتمدة دوليا نهجها فيام يتصل باملسؤولية 

الوطنية يف إطار الصندوق األخرض للمناخ بأنه عمل معتاد وتسلط 

األضواء عىل امللكية كونها تشكل جزءا أساسيا من منوذج أعاملها. 

ووجدت عملية التقييم أمثلة عن دعم الكيان املعني دوليا لكيانات 

النفاذ املبارش فيام يتصل باالعتامد إال أنها مل تجد أدلة دامغة 

لهذا الدعم الذي أطلق من خالل تعهدات قطعت بها الكيانات 

املعتمدة دوليا للصندوق األخرض للمناخ.
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للتواصل مع وحدة التقييم املستقلة
وحدة التقييم املستقلة

الصندوق األخرض للمناخ
Yeonsu-gu ,Art center-daero ,175

Incheon 22004
جمهورية كوريا

+82-032-458-6450         
ieu@gcfund.org         

ieu.greenclimate.fund         

التوصيات الرئيسية يف إطار التقييم املستقل
باالستناد إىل مجموعات النتائج األربع هذه، صاغت وحدة التقييم 

املستقلة 7 توصيات أساسية لتحسني نهج املسؤولية الوطنية يف 

إطار الصندوق األخرض للمناخ.

تفعيل معيار قيايس )تفاهم متفق عليه( للمسؤولية . 	

الوطنية يتخطى نطاق الحكومة الوطنية.

يجب أن تصبح املسؤولية الوطنية معيار تأهل أدىن وحيدا. 	

املبادرة باسرتاتيجية نشيطة إلعداد برامج خاصة بالبلدان . 	

. ويجب أن تحفز االسرتاتيجية البلدان عىل إعداد برامج 

وطنية عالية النوعية تعزز االتفاق بني األطراف الحكومية وغري 

الحكومية وتحديد الخطوط عميقة التأثري والتي تحدث تحوال 

منوذجيا.

إعداد كتيب بأفضل املامرسات وتقديم الدعم التدريبي . 	

لألمانة فيام يتصل بالسلطات املعينة وطنيا/جهات التنسيق.

تشجيع الكيانات املعنية دوليا عىل إعداد وتنفيذ . 	

استثامرات الصندوق األخرض للمناخ بصورة مشرتكة مع 

كيانات النفاذ املبارش املعينة. ومن املرجح أن تبني هذه 

الخطوة قدرة كيان النفاذ املبارش وأن تضمن أن تقود البلدان 

بدرجة أكرب استثامرات الكيانات املعتمدة املبارشة.

تحسني الشفافية من خالل الرتويج لنرش املستندات . 	

املتصلة بربامج البلدان وتقارير األداء السنوي للجمهور.

بناء اسرتاتيجية توجه إىل كيانات النفاذ املبارش وبيان . 	

متى وكيف وماذا ستقدم هذه الكيانات من دعم يف إطار 

اسرتاتيجية الصندوق األخرض للمناخ. وميكن أن يساعد 

الصندوق البلدان يف اعتامد قرارات مستنرية بشأن التعيينات 

املتصلة بالكيانات املعتمدة دوليا من خالل إضفاء املزيد من 

الوضوح عن تيرس املوارد.

األساليب
شمل التقييم إطار عمل معياريا واستخدم أساليب مختلطة 

شملت تجميع وتحليل بيانات كمية ونوعية عىل حد سواء. 

وشملت مصادر البيانات املستخدمة كال من املصادر األولية 

والثانوية من مستندات الربنامج والسياسة واملرشوع، 

فضال عن تحليل مبجموع مشاريع الصندوق األخرض للمناخ 

واستعراض قاعدة البيانات ودراسة استقصائية لتصورات 

أصحاب املصلحة الرئيسيني يف الصندوق ومقابالت مع 

مقدمي املعلومات الرئيسيني ومناقشات مجموعات الرتكيز 

وسلسلة من الدراسات اإلفرادية للبلدان التي تم انتقاؤها 

عمدا ملد فريق التقييم برؤى يف مجال التنفيذ والبنى داخل 

البلدان. وشملت البلدان التي متت زيارتها خالل الدراسة 

كولومبيا واندونيسيا وفيجي وماالوي واملغرب ورسيالنكا 

وأوغندا وفانواتو

يشارك السيد سولوم اسفاو من وحدة التقييم املستقلة )الشخص الثاين عىل اليسار( 
يف نقاش يف جزيرة فيجي.


