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أوالً: خلفية
َم استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية الخاص ب الصندوق األخرض للمناخ)الصندوق( إىل مجلس الصندوق يف اجتامعه الثالث  قُدِّ

ر مسار الصندوق وعملية تجديده. وتهدف التوصيات الرئيسية املنبثقة من استعراض األداء  والعرشين، وهو ما مثَّل لحظًة فاصلًة يف تطوُّ

ذي النظرة االسترشافية إىل مساعدة الصندوق عىل أن يكون أفضل يف رسعته وأدائه وذكائه خالل فرتته االسرتاتيجية التالية.

ثانياً: أبرز التوصيات
ت إىل حّد  يقرُّ استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية بأنَّ االحتياجات والتحديات والجهات الفاعلة يف مجال متويل املناخ قد تغيَّ

بعيد منذ إنشاء الصندوق األخرض للمناخ، األمر الذي يربز الحاجة الستعراض الصندوق بصفٍة عاجلٍة. وقد خلَص استعراض األداء ذو 

النظرة االسترشافية إىل أنَّ الصندوق األخرض للمناخ بحاجٍة إىل التعجيل يف العمل، وإنجاز املهاّم برسعة، وتلبية االحتياجات املناخية يف 

م استعراض األداء ذو النظرة  البلدان النامية عىل نحو أكرث ابتكاراً وشفافيًة وأهميًة، مع إحداث تأثي أكرب وأكرث وضوحاً. وتبعاً لذلك، قدَّ

االسترشافية أربع توصيات رئيسية:

أوالً: تعزيز املعايري وعمليات األعامل وهياكل التنفيذ التي من املرّجح أن تلبي بشكل أفضل االحتياجات والقدرات املتاميزة للبلدان 

النامية، مع الرتكيز عىل كيانات الولوج املبارش. وضمن ما سبق، َوْضع مؤرشات األداء واألهداف الرئيسية لتتبُّع الشفافية، والرسعة، 

والقدرة عىل التنبؤ، والتأثي، واالبتكار.

ثانياً: َوْضع خطة اسرتاتيجية تنصّب عىل جعل الصندوق األخرض للمناخ رائَد فكٍر عاملّياً ومؤثراً يف السياسات املناخية، وتقوم بإرساء 

مكانته مبا يتناسب مع االبتكار والتأثري.

ثالثاً: إعادة التأكيد عىل التكيُّف مع اإلقرار )وتسخري( دور األطراف الجديدة يف التخفيف )واحتياجاتها الخاصة(، وتعزيز دور القطاع 

الخاص ضمن منظومة تكافلية شاملة من األدوات والطرائق املالية التي تتيح الوصول بشكل أفضل والشفافية والقدرة عىل التنبؤ بالنسبة 

للكيانات، وتعزز الحلول االبتكارية والتأثي يف تغيُّ مناخ العامل بالنسبة للبلدان.

رابعاً: التوضيح والنظر من جديد يف الفصل بني اإلرشاف واإلدارة يف الصندوق األخرض للمناخ والنظر يف تفويض السلطة للتأكيد عىل 

الوكالة واملسؤولية والحاجة يف تلبية احتياجات املناخ يف البلدان النامية )عىل نحو ميكن التنبؤ به، وبشفافية، وبرسعة، وبطريقة ابتكارية، 

مع إحداث تأثي(.



ثالثاً: نطاق استعراض وحدة التقييم املستقلة
نطاق استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية، عىل النحو املنصوص عليه يف القرار B.17/21 ، هو أن يقوم بتقييم:

م الذي أحرزه الصندوق األخرض للمناخ يف الوفاء بواليته عىل النحو املنصوص عليه يف الصّك الناظم للصندوق، وخطته 	  التقدُّ

االسرتاتيجية األولية ومنوذج أعامله، مع الرتكيز بشكل خاص عىل نجاح الصندوق يف االستجابة الحتياجات البلدان النامية.

لة.	  لة، وأوُجه فعاليته وكفاءته املحتملة، ومستويات رصفه لألنشطة املموَّ أداءالصندوق األخرض للمناخ ، مبا يف ذلك األنشطة املموَّ

حافظة الصندوق األخرض للمناخ وما يف ُجعبته من مشاريع قيد اإلعداد، وتطبيقه لألدوات املالية، واآلثار املتوقعة لقرارات التمويل 	 

وأنشطة الدعم األخرى من حيث التخفيف والتكيُّف.

أداءالصندوق األخرض للمناخ من زاوية استرشافية واسرتجاعية عىل حّد سواء.	 

كام طلب املجلس أن يقوم استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية بتوجيه عملية التجديد.

وانطالقاً من هذه األهداف واسرتشاداً بالصّك الناظمللصندوق األخرض للمناخ ، متثّل الغرض العام من استعراض األداء ذي النظرة 

االسترشافية يف تقييم ما إذا كان الصندوق قادراً عىل العمل بنشاط عىل تعزيز نقلة نوعية يف متويل املناخ.

رابعاً: الخلفية و األهداف
الصندوق األخرض للمناخ، بصفته أكرب صندوق مخصص للمناخ يف العامل، ينفرد بوضع ميّكنه من مساعدة البلدان النامية عىل ترجمة 

طموحاتها املناخية إىل أفعال. ويف السنوات الخمس املنقضية منذ بدء تعبئة املوارد األولية، حققالصندوق ، حتى شباط/فرباير 2019، ما 

ييل:

الوصول إىل 97 بلداً بتمويل املشاريع وأكرث من 120 بلداً بربامج دعم التحضي واالستعداد للمشاريع.	 

االلتزام مبا يزيد قليالً عىل 5.3 مليار دوالر أمرييك )أو 75 يف املئة( من 7.1 مليار دوالر أمرييك من رأس املال املتاح املتعهَّد به 	 

للمشاريع والربامج.

زيادة االستفادة من التمويل املشرتك اإلضايف املتوقع الذي يصل إىل 12.6 مليار دوالر أمرييك يف استثامرات املشاريع املدعومة من 	 

الصندوق.

استالم أفكار مشاريع من الربامج الُقطرية وبرامج عمل الكيانات بقيمة تزيد عىل 20 مليار دوالر أمرييك	 

ومن األمور ذات الداللة هنا أّن من املتوقع أن يزيدالصندوق األخرض للمناخ  االستفادة من التمويل املشرتك اإلضايف بقيمة 12.6 مليار 

دوالر أمرييك يف استثامرات املشاريع املدعومة من الصندوق - وهو متويل إضايف سيستفيد منه أكرث من 276 مليون شخص.

بعة خامساً: مواضيع االستعراض السَّ
يستند االستعراض يف توصياته األربع الرئيسية إىل تحليِل سبعة مواضيع رئيسيةللصندوق األخرض للمناخ:

السياق الذي تمَّ فيه إنشاء الصندوق لإلجابة عن سؤال عاّم إذا كان الصندوق مالمئاً للغرض املنشود منه	 

تقييم للخطة االسرتاتيجية األولية وما يرتتب عليها من أولويات ومعايي	 

فعالية وكفاَءة سياسات وأُطر الصندوق األخرض للمناخ، مبا يف ذلك عملية االعتامد	 

منوذج أعامل الصندوق األخرض للمناخ	 

أداءالصندوق األخرض للمناخ ، ال سيام دورة مشاريع الصندوق	 

دور القطاع الخاص ومرفق القطاع الخاص املنبثق من الصندوق األخرض للمناخ	 

النتائج الفعلية واملتوقعة	 

سادساً: موجز استنباطات االستعراض
وجد استعراض األداء بنظرٍة استرشافيٍة أن الصندوق األخرض للمناخ قد حقق العديد من اإلنجازات الرئيسية بحلول نهاية شباط/فرباير 



2019. وتشمل تلك اإلنجازات

مجلس مؤثر يتسم بتمثيل وصوت متساوينَْي للمتلقني واملساهمني.	 

إنشاء صندوق جديد مستقل عن صناديق املناخ القامئة األخرى، ميلك هيكالً تنظيميّاً وموظفني وخطة اسرتاتيجية مبدئية.	 

أمانة عىل رأسها مدير تنفيذي )ُعنّي األول يف حزيران/يونيو 2013(، وثالث وحدات مستقلة.	 

تعهُّدات تصل قيمتها إىل 10.3 مليار دوالر أمرييك.	 

املوافقة عىل السياسات واألُطر الرئيسية التي تشكل دعامة الصندوق، مبا يف ذلك إطار االستثامر املبديئ والسياسات املتعلقة 	 

باملخاطر املحيقة بالضامنات البيئية واالجتامعية، والجنسانية، والسكان األصليني، والنتائج، واألداء، واإلفصاح عن املعلومات

أربعة ومثانون كياناً معتَمداً )كيانات وطنية وإقليمية ودولية( لديها القدرة الكامنة لوضع الوالية العامةللصندوق األخرض 	 

للمناخموضع التنفيذ يف البلدان.

ر قيمتها بأكرث من 5.0 مليارات دوالر أمرييك إىل جانب 12.6 مليار دوالر أمرييك من 	  والً معتَمداً )تُقدَّ حافظة تضّم 102 مرشوعاً ممَّ

التمويل املشرتك( باإلضافة إىل 324 مليون دوالر أمرييك لربامج رئيسية أخرى مثل برنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيية ومرفق 

إعداد املشاريع.

ما يزيد قليالً عىل ُخْمَس )41 يف املئة( من رأس مال الصندوق امللتَزم به للمشاريع هو قيد التنفيذ، ويتمُّ رصف 9 يف املئة من 	 

التزامات مشاريعه.

استمرار االستجابة لإلرشادات الصادرة عن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ املناخ/مؤمتر األطراف	 

سابعاً: أبرز األرقام الواردة يف استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية
تستغرق عملية الوصول إىل أموال الصندوق األخرض للمناخ أكرث من 1000 يوم.	 

يعتمد استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية عىل تحليل أكرث من 50 سياسة من سياسات الصندوق األخرض للمناخ 	 

ترُصف نسبة 9 يف املئة من األموال امللتَزم بها عىل املشاريع.	 

لة املعتَمَدة يف إعداد استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية.	  تمَّ استعراض 102 من املشاريع املموَّ

تضمنت البحوث الخاصة بإعداد استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية القيام بزيارات إىل 12 بلداً.	 

أُجريت مقابالت مع 500 شخص ألغراض هذا االستعراض	 

ثامناً: مساهامت راسخة من أصحاب املصلحة ألغراض استعراض الصندوق األخرض للمناخ
م املحَرز  تعاون فريق استعراض األداء ذي النظرة االسترشافية تعاوناً وثيقاً مع جميع أصحاب املصلحة املعنيّني إلبقائهم عىل اطالع بالتقدُّ

يف االستعراض وللحصول عىل تعقيباتهم. وتواصل الفريق مع أعضاء مجلس الصندوق، واألمانة، وممثيل السلطات الوطنية املعيَّنة، والهيئات 

املعتَمَدة، ومنظامت املجتمع املدين، وأصحاب املصلحة اآلخرين. وباإلضافة إىل ذلك، أجرى الفريق مقابالٍت شخصيًة خالل 12 بعثة قُطرية، 

وأرشَف عىل دراسة استقصائية عرب اإلنرتنت وصلت إىل أكرث من 500 من أصحاب املصلحة يف الصندوق األخرض للمناخ عىل مستوى العامل، 

وأعاد بناء نظرية التغيي يف الصندوق يف إطار عملية تشاركية ألصحاب املصلحة املتعددين.

تاسعاً: األسلوب املّتب
يستعني استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية بنهج يقوم عىل مزيج من األساليب جمَع بني األساليب والبيانات الكمية والنوعية. وضمنت 

بيانات مدَخالت مخترب بيانات وحدة التقييم املستقلة DataLab املستمدة من مصادر مختلفة، داخلية وخارجية بالنسبة للصندوق األخرض 

للمناخ، اتساَق االستعراض وقامت بتحليل اإلحصاءات الرئيسية. وتشمل مصادر البيانات الرئيسية وأساليب التحليل املتبعة يف استعراض 

األداء ذي النظرة االسترشافية ما ييل:

مقابالت شخصية شبه منظمة وأفرقة تركيز ودراسة استقصائية عرب اإلنرتنت.	 

استعراض شامل ملقررات املجلس، ووثائق الصندوق األخرض للمناخ، واملؤلَّفات الخارجية عن املناخ ومتويل املناخ.	 



تجميع لالستعراضات الحالية والسابقة وتقييامت الصندوق األخرض للمناخ و تقييامتها النقدية.	 

تحليل الحافظة االستثامرية للصندوق األخرض للمناخ.	 

بيانات وتحليالت نُظم املعلومات الجغرافية.	 

بعثات التقييم إىل 12 بلداً متثل مجموعة متنوعة من خربات التنفيذ، مبا يف ذلك الدول الُجزرية الصغية النامية والدول اإلفريقية 	 

وأقّل البلدان منواً

ويدرس استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية جميع األنشطة التي يدعمهاالصندوق األخرض للمناخ ، مثل السياسات، واالسرتاتيجيات، 

ومنوذج األعامل، واملوضوعات النظامية واملؤسسية الناشئة، والهيكل التنظيمي والرشاكات، والعمليات وأداء برامج ومبادرات الصندوق. 

وتغطي فرتة تحليل استعراض األداء ذو النظرة االسترشافية الفرتة من عام 2015 حتى مطلع عام 2019، مع بيانات متضمنة للفرتة حتى 

28 شباط/فرباير 2019

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؟. 	


