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أوالً: خلفية
حتى 28 شباط/فرباير 2019، تألفت حافظة مرفق القطاع الخاص من 23 مرشوعاً نالت موافقة مجلس الصندوق األخرض للمناخ )متثل 

23٪ من مشاريع الصندوق(، بقيمٍة إجامليٍة قدرها 2.074 مليار دوالر أمرييك من التمويل )41٪ من إجاميل التمويل املوافَق عليه من 

الصندوق(. وتوجز هذه املذكرة املواضيعية التوصيات الرئيسية املتأتية من استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية ملرفق القطاع الخاص 

املنبثق من الصندوق األخرض للمناخ. وتنظر املذكرة، عىل وجه التحديد، يف قدرة مرفق القطاع الخاص عىل متويل أنشطة التخفيف 

عد الوطنية واإلقليمية والدولية. والتكيُّف يف القطاع الخاص عىل نحو مبارش وغري مبارش، وعىل الصُّ

ثانياً: أبرز االستنتاجات فيام يتعلق مبرفق القطاع الخاص
مت وحدة التقييم املستقلة استعراَض األداء ذا النظرة االسترشافية للصندوق األخرض للمناخ )الصندوق( إىل مجلس الصندوق يف  قدَّ

اجتامعه الثالث والعرشين.

الصندوق األخرض للمناخهو األشدُّ تركيزاً عىل القطاع الخاص من بني صناديق املناخ متعددة األطراف وهو األقدر عىل توسيع 	 

نطاق املشاريع من خالل مجموعته املرنة من األدوات املالية.

من الناحية العملية، مثة عوامل عّدة تقّيد مشاركة القطاع الخاص يف الصندوق األخرض للمناخ، وتشمل تلك العوامل أ( منوذج 	 

األعامل القائم عىل رّد الفعل، ب( االفتقار إىل املشاركة مع كيانات الولوج املبارش، ج( طول مدة املوافقة عىل املرشوع واملَهل الزمنية 

ر للقدرة عىل التنبؤ من جانب الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص. للتقييامت القانونية، ود( االفتقار املتصوَّ

لة متويالً 	  الكيانات املعتَمدة من الصندوق األخرض للمناختتألف يف معظمها من مصارف تنمية )دولية( مملوكة ملكيًة عاّمةً أو مموَّ

عاّماً. وحتى اآلن، مثة مرشوع واحد ال أكرث للصندوق مبشاركة كيان معتَمد ذي طبيعة تجارية.

عىل الرغم من الرغبة املحفوفة مبخاطر عالية، يواجه مرفق القطاع الخاص تحدياٍت يف الحصول عىل مشاريع لتكيُّف القطاع الخاص 	 

من خالل كيانات معتَمَدة لدى الصندوق األخرض للمناخ. وبالتايل، يتم توفري 2 يف املئة فقط من متويل مرفق القطاع الخاص ألغراض 

التكيُّف، عىل الرغم من الحاجة الكبرية لالستثامرات.

ثالثاً: أبرز التوصيات فيام يتعلق مبرفق القطاع الخاص
استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية يشّجع مرفق القطاع الخاص عىل التفكري فيام ييل:



ل مخاطر أكرب والرتكيز بشكل أكرب عىل االبتكار والتكرار. ينبغي ملرفق القطاع الخاص االرتقاء بإقبال واليته املحفوفة مبخاطر 	  تحمُّ

عالية عىل متويل املشاريع الريادية والقابلة للتكرار. وميكن أن تشمل حافظته تقنيات الرشكات الناشئة، ورأس املال املغامر الذي ينصّب 

تركيزه عىل املناخ، وصناديق االستثامر يف مرحلة مبكرة، والتمويل املختلط، أو أنشطة التكيُّف مثل التمويل البالغ الّصغر أو التأمني 

)البالغ الّصغر( يف مجال املناخ.

زيادة الوعي والرتكيز عىل االبتكار يف القطاعات. مرفق القطاع الخاص بحاجٍة إىل هيكلٍة تتفق بشكل أقّل مع األدوات املالية 	 

وبشكل أكرب مع القطاعات التي تبحث عن حلول. وميكن لخرباء مرفق القطاع الخاص تقديم املشورة بشأن مبادرات القطاع الخاص 

عبة املذكورة من  التي تدعم تحقيق أهداف مشاريع ُشعبة تخفيف آثار تغري املناخ والتكيُّف معها. واملعرفة التي ميلكها خرباء الشُّ

املحتمل أن تكون أحد مصادر اإللهام الوفرية للمبادرات القطاعية املبتكرة.

زيادة متويله بالعمالت املحلية، من خالل الضامنات واملِنح القابلة لالسرتداد. فإقراراً بأنَّ مخاطر العملة تقيّد استثامر القطاع 	 

الخاص يف العديد من البلدان النامية، ميكن أن يساعد مرفق عملة محلية منبثق من الصندوق األخرض للمناخ يف إدارة مخاطر العمالت 

غري املحمية بالتحّوط و/أو ضامن خطوط ائتامن مالية.

إنشاء مركز ابتكار داخيل يركز عىل االبتكارات املناخية يف املراحل املبكرة. ميكن أن ينظر الصندوق األخرض للمناخ يف تعزيز 	 

ل. وميكن أن  ع أو إحداث تحوُّ االستثامرات العالية املخاطر يف اإلجراءات املناخية الصغرية غري املخترَبة واملبتكرة مع إمكانية التوسُّ

يكون ذلك صندوقاً داخلياً متخصصاً يسمح بالتمويل املبارش يف أنشطة األكادمييني والرشكات والرشكاء اآلخرين التي من شأنها إحداث 

تغيريات فارقة.

زيادة تركيزه عىل مشاريع التكيُّف. ميكن أن يطور مرفق القطاع الخاص توازناً أفضل بني التخفيف والتكيُّف من خالل تصميم 	 

طلب تقديم عروض مشاريع القطاع الخاص يف مجال التكيُّف التي من شأنها إرسال إشارة إىل األسواق بأن الصندوق األخرض للمناخ 

جاّد يف جذب التمويالت التجارية نحو التكيُّف. وقد يتطلب تحقيق ذلك أن يعمل الصندوق األخرض للمناخ مع حاضنات، وكيانات 

بحثية، ورواد أعامل من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم.

إصالح اعتامد الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص. تبسيط االعتامد بشكل عام للجهات الفاعلة يف القطاع الخاص، وال سيام كيانات 	 

الولوج املبارش الوطنية؛ عىل سبيل املثال، من خالل تحسني تقييم مدى مالَءمة السياسات للجهات الفاعلة والسامح بـ »فرتات سامح« 

دة للمؤيدين الذين يفوزون بطلبات تقديم العروض أو االستثامر املبارش يف هذه  لوضع السياسات. كذلك السامح باعتامد مشاريع محدَّ

املشاريع.

زيادة الرتكيز عىل التعامل مع الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص. االستثامر يف مشاركة أكرث نشاطاً مع املصارف التجارية الوطنية 	 

والدولية واملستثمرين املؤسسيّني مثل صناديق التقاعد، ورشكات التأمني، وصناديق الرثوة السيادية، إلطالق رؤوس أموالهم وتشجيع 

االستثامر الخاص )املشرتك( عىل نطاق واسع يف التنمية املنخفضة الكربون واملتأقلمة مع املناخ.

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؟. 	


