
الخلفية
مثة عنرص أسايس من خطة عمل وحدة التقييم املستقلة للعام 

2019 قام عىل إجراء تقييم عىل نظام إدارة الضامنات البيئية 

واالجتامعية ونظام اإلدارة البيئية واالجتامعية للصندوق األخرض 

للمناخ.

ويتوجب عىل الصندوق إدارة كل األخطار االجتامعية والبيئية 

املحتملة املصاحبة ألنشطة تغري املناخ التي يقوم بها.

وبغية إنجاز ذلك مثة نظام لإلدارة البيئية واالجتامعية يف 

الصندوق األخرض للمناخ يتكون من سياسة الصندوق البيئية 

واالجتامعية، فضال عن مجموعة من املعايري املؤقتة للضامنات 

البيئية واالجتامعية.

املسائل األساسية
عالج التقييم الذي أجرته وحدة التقييم املستقلة عىل الضامنات 

البيئية واالجتامعية للصندوق األخرض للمناخ والنظام البيئي 

واالجتامعي الخاص به ثالثة مسائل هي:

إىل أي مدى يقي الصندوق األخرض للمناخ من اآلثار 	 

البيئية واالجتامعية السلبية املحتمل أن تنجم عن املشاريع 

التي ميولها ويخفف من أثرها ويديرها؟

هل يروج الصندوق األخرض للمناخ عىل نحو فعال لألداء 	 

االجتامعي والبيئي وفوائده املشرتكة؟

كيف يبيل الصندوق األخرض للمناخ يف رصد اآلثار السلبية 	 

البيئية واالجتامعية والفوائد املشرتكة والتبليغ بها؟

التوصيات الرئيسية
تتضمن التوصيات الرئيسية للتقييم:

ال يعترب أنه يتكيف كل من نظام اإلدارة البيئية 	 

واالجتامعية والضامنات حاليا والوالية اإلجاملية للصندوق 

األخرض للمناخ أو يعترب أنها غري وثيقة الصلة به. وال بد 

للصندوق من أي يعد ويحرض بصورة طارئة مجموعة جديدة 

من السياسات التي تعكس قيمة بيئية واجتامعية ومناخية 

إيجابية يف أعامله واستثامراته. وال بد للصندوق بصورة 

خاصة من معالجة الفجوات يف املعايري املؤقتة املتصلة بقيمة 

التوصيات الصادرة عن التقييم املستقل الذي أجري عىل نظام إدارة 
الضامنات البيئية واالجتامعية للصندوق األخرض للمناخ 
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يناقش السيد جوزيف موتونغا من وحدة التقييم املستقلة وممثل من السطلة املعينة وطنيا يف باراغواي استخدام الضامنات البيئية واالجتامعية يف إطار املرشوع املعنون “الفقر وإعادة التشجري والطاقة 
وتغري املناخ” الذي ميوله الصندوق األخرض للمناخ. ويستهدف املرشوع االستعاضة عن استخدام حرق الفحم النبايت يف األفران واملامرسات األخرى املتصلة بإزالة الغابات.
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املناخ وحقوق االنسان واملساواة بني الجنسني واملوافقة من 

بني جملة أمور. وال بد للصندوق كذلك من إعداد خطوط 

توجيهية تشغيلية مخصصة وإعداد اسرتاتيجية بشأن أثر 

االستثامر.

ال بد للصندوق األخرض للمناخ من تصميم إجراءاته 	 

وعملياته )االعتامد والجهوزية وبرنامج دعم االستعداد 

ومرفق إعداد الربامج( بغية مراعاة الرتكيز عىل األداء البيئي 

واالجتامعي وفوائده املشرتكة. ويجب عىل الصندوق كذلك 

تحسني تعريف معيار التنمية املستدامة الخاص به وتحويل 

اإلنصاف إىل اعتبار بارز 

وال بد للصندوق األخرض للمناخ من تشغيل إطار 	 

الرصد واملساءلة الخاص به كام ال بد له من تحديد األدوار 

واملسؤوليات يف األمانة بغية تصميم أداء الضامنات البيئية 

واالجتامعية وفوائدها املشرتكة ورصدها والتبليغ بها 

وإنجازها. ويجب عىل الصندوق كذلك تحسني تتبع التعهدات 

املتصلة بالضامنات البيئية واالجتامعية يف أطار التبليغ الخاص 

به وأن يفكر يف بناء القدرة بغية إحالل االستثامر املسؤول يف 

أوساط أصحاب املصلحة لديه.

ويتمتع مرفق إعداد املشاريع بقدرة كامنة ليصبح أسلوبا 

هاما، بيد أنه ال يحقق أهدافه حاليا. وال بد من إعادة تصميم 

اسرتاتيجيته بحيث ميكن للمرفق أن يركز عىل دعم التحضري 

ملشاريع واعدة وابتكارية.

ويشكل أعضاء منظامت املجتمع املدين أصحاب مصلحة 	 

هامني يف الصندوق األخرض للمناخ. وينبغي للصندوق األخرض 

للمناخ إعادة النظر يف العمليات التي تعالج مشاغل املجمع 

املدين و وضع سياسة بشأن مشاركة أصحاب املصلحة )وتتوفر 

لدى الصندوق فعال خطوط توجيهية(. وال بد من إذكاء الوعي 

فيام يتصل بآليات التظلم يف البلدان عىل صعيد املشاريع 

وعىل الصعيد الوطني وعىل صعيد الصندوق األخرض للمناخ. 

ويكتيس هذا األمر أهمية خاصة مع منو حافظة الصندوق.

األساليب
لقد أجرت وحدة التقييم املستقلة التقييم من 	 

أبريل إىل ديسمرب 2019 . واستخدم تقييم الضامنات 

البيئية واالجتامعية للصندوق األخرض للمناخ ونظام 

اإلدارة البيئية واالجتامعية الخاص به نهجا شمل 

أساليب مختلطة ضمت األساليب الكمية والنوعية.

واستخدم التقييم األساليب التالية:

استعراض مستفيض لقرارات املجلس ومستندات 	 

الصندوق األخرض للمناخ األخرى فضال عن املنشورات 

الخارجية وثيقة الصلة والتقييامت املستقلة التي 

تشمل الضامنات البيئية واالجتامعية والتي تجريها 

صناديق مناخ أخرى.

تحليل واسع للحافظة استخلص واستخدم بيانات 	 

كمية ونوعية.

إجراء مقابالت شبه منظمة واستشارات 	 

مجموعات الرتكيز والدراسات االستقصائية للتصورات.

إجراء عملية مقارنة مع الصناديق املناخية 	 

األخرى.

إجراء تحليل معمق يشمل البلدان التالية: 	 

املغرب وبريو وباراغواي وزامبيا ورسيالنكا وساموا 

وكازاخستان.

أجرت وحدة التقييم املستقلة التقييم من أبريل إىل 

ديسمرب 2019. وتصلح كل البيانات املدرجة هنا لغاية 8 

يوليو 2019 إال يف حال ذكر عكس ذلك.


