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ما أبرز استنتاجات استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية فيام يتعلق بعملية االعتامد يف ر 
الصندوق األخرض للمناخ؟

يَُعدُّ االعتامد جانباً أساسياً من منوذج أعامل الصندوق األخرض للمناخ، ويعتمد الصندوق عىل الكيانات املعتَمَدة يف اضطالعه 	 

بواليته وتنفيذه الستثامراته ببلدان العامل.

يف الوقت الراهن، نجد أن نطاق عملية االعتامد ضيّق للغاية. وعىل وجه التحديد، العملية ليست إلزاميًة أو مهيأًة لتقييم قدرة 	 

الكيانات املتقّدمة لنيل االعتامد. وبسبب هذا النطاق الضيّق، قد ال تكون كيانات معتَمَدة عّدة مهيأًة مبا فيه الكفاية للنهوض بأجندة 

املناخ العاملية للصندوق األخرض للمناخ.

تسري عملية االعتامد يف الصندوق األخرض للمناخ ببطء، وعمليات االعتامد التي هي قيد النظر فيها مرتاكمة، األمر الذي يخاطر 	 

بسمعة الصندوق األخرض للمناخ وعملياته وقدرته عىل إبرام رشاكات مع كياناٍت واعدٍة.

دة أكرث مام يلزم وال متّيز بقدٍر كاٍف بني الفوارق بحسب نوع البلد أو الكيان أو املرشوع، فيام يتعلق باالمتثال 	  عملية االعتامد موحَّ

لسياسات الصندوق األخرض للمناخ.

قد تكون مسارات االعتامد املتاميزة مفيدةً. فثمة فرصة الستحداث مسارات أخرى للكيانات بُغية وجود أنواع مختلفة من 	 

التدخالت

ما أبرز توصيات استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية فيام يتعلق بعملية االعتامد يف 
الصندوق األخرض للمناخ؟

َوْضع اسرتاتيجية اعتامد تجتذب املؤسسات ذات القدرات التي تتناسب مع الصندوق األخرض للمناخ والتي ميكن أن تساعده يف 	 

تحقيقه لواليته.

تضمني أهداف سنوية لالعتامد وتحديداً لكيانات الوصول املبارش باإلضافة إىل إنشاء حافظة كيانات تعكس االسرتاتيجية واألولويات 	 

الجديدة للصندوق األخرض للمناخ.

تحقيق قدر أكرب من اإلنفاق من استثامرات الصندوق األخرض للمناخ من خالل كيانات الولوج املبارش، والنظر يف إنشاء كيانات ذات 	 

جاهزية للصندوق عرب إدماج الجاهزية بشكل أوثق يف عملية االعتامد.

اإلعالن عن معايري األعامل واملتطلبات املتوقعة للعمليات لتحسني كّل من الشفافية، وإمكانية التنبؤ، والتوقعات، والتواصل.	 



اتباع معايري كافية أو دنيا إلدارة املشاريع بدالً من االعتامد عىل أفضل املامرسات.	 

إتاحة املزيد من الخيارات لعمليات االعتامد البديلة بناًء عىل سياقات مختلفة بشأن البلد، وأهداف املرشوع، ونوع األداة املالية.	 

تناُول أوجه التكامل مع سائر عمليات صندوق املناخ األخرض خاصًة مع دورة املرشوع واملفاوضات بشأن اتفاقات األنشطة 	 

لة. املموَّ

معالجة عمليات االعتامد املرتاكمة التي هي قيد النظر فيها عىل سبيل االستعجال	 

املزيد عن عملية االعتامد يف الصندوق األخرض للمناخ
قبَل حصول املنظامت عىل متويٍل ملبادرات العمل من أجل املناخ من الصندوق األخرض للمناخ يتعنيَّ أن تكون تلك املنظامت معتَمَدًة من 

الصندوق. ولنيل االعتامد يجب أن تثبت املنظمة أنها مستوفية ملتطلبات الصندوق األخرض للمناخ فيام يتعلق باملعايري املالية، والضامنات 

البيئية واالجتامعية، والجنسانية.

مثة ثالث آليات للحصول عىل االعتامد. أوالً، قد تكون الكيانات املعتَمَدة من جانب صناديق املناخ األخرى مؤهلًة لـ«املسار الرسيع« 

لة  يف حال تم التحقُّق منها بالفعل من جانب أحد نظراء الصندوق األخرض للمناخ. ثانياً، إعطاء األولوية للكيانات املستوفية ملعايري مفضَّ

معينة. ويشمل ذلك كيانات الولوج املبارش الوطنية، وكيانات القطاع الخاص، والكيانات املستجيبة لطلب الصندوق األخرض للمناخ بتقديم 

العروض، والكيانات املعتَمَدة الساعية الستيفاء رشوطها املتعلقة بفعالية اتفاقات االعتامد الرئيسية، والكيانات املعتَمَدة امللتمسة لرتقيٍة يف 

توصيف االعتامد الخاص بها. ثالثاً، قد يتم تخفيف بعض املعايري املحددة للكيانات التي تندرج تحت أنواع معينة من املشاريع، مثل فئات 

املخاطر البيئية/االجتامعية املنخفضة.

م بطلبات إلعادة االعتامد بعَد مرور خمس سنوات.  ومبجرد نيل االعتامد، يتعنيَّ عىل الكيانات املعتَمَدة تقديم تقييامت سنوية ذاتية والتقدُّ

وال يُقصد بإعادة االعتامد أن يُعاد تقديم طلب االعتامد؛ وبدالً من ذلك، من املتوقع من الكيانات أن تحّدث أيَّ تفاصيل قد تكون تغريت، 

وهذه تخضع ملوافقة األمانة. وقد اعتمد صندوق املناخ األخرض 84 كياناً، منها 43 كياناً مرتبطاً باتفاقات اعتامد رئيسية سارية، و41 ال تزال 

قيد اإلجراءات القانونية

قامئة املذكرات بشأن استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية
15 رسالة مهمة يف ُعجالة مستخلصة من استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية. 	

ملحة عامة عن االستعراض. 	

ما الذي ميكن أن يفعله مرفق القطاع الخاص املنبثق من الصندوق األخرض للمناخ  بشكل أفضل من حيث رسعته وأدائه وذكائه؟. 	

ما الذي نتعلّمه عن عملية االعتامد يف الصندوق األخرض للمناخ؟. 	


