
مقدمة
تنص األداة الحاكمة للصندوق األخرض للمناخ عىل أن يلعب 

الصندوق األخرض للمناخ دوًرا رائًدا يف توجيه موارد مالية جديدة 

ميكن التنبؤ بها، ويف حفز التمويل املتعلق باملناخ من القطاعني 

العام والخاص عىل حد سواء، وعىل املستويني الدويل والوطني.

كام تشمل الصالحيات املمنوحة للصندوق األخرض للمناخ تعزيز 

مشاركة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص يف البلدان النامية، وال 

سيام املحلية منها.

النتائج الرئيسية بناء عىل االستنتاجات
نجح مرفق القطاع الخاص )PSF( بالصندوق األخرض . 	

للمناخ يف توجيه متويالت جديدة إىل البلدان النامية، بيد 

أنها ركزت بشكل أسايس عىل تعظيم االستفادة عىل مستوى 

كل مرشوع منفرًدا، بداًل من حفز التمويل الخاص عىل 

نطاق أوسع. ومن املحتمل أن يكون التأثري التحفيزي لـ 

PSF محدوًدا نظًرا لضعف إقباله عىل قبول املخاطر ونقص 

التمويل املخصص لبيئة التمكني. إن الخطة اإلسرتاتيجية 

املحدثة للصندوق األخرض للمناخ ليست واضحة فيام إذا كان 

الصندوق األخرض للمناخ يعتزم أن يكون صندوق تعبئة أم 

صندوق حفز.

إن بدء املرشوعات من خالل PSF مدفوع بشكل أسايس . 	

من قبل كيانات دولية معتمدة، مع ملكية قطرية محدودة. 

وحتى يف ضوء الصالحيات الواضحة للصندوق األخرض للمناخ 

بشأن امللكية الُقطرية، ظلت مشاركة الصندوق األخرض 

للمناخ محدودة مع الحكومات الوطنية من حيث اإلنفاق عىل 

االسرتاتيجيات والخطط الوطنية املرتبطة باملناخ.

تركز محفظة PSF يف معظمها عىل أنشطة التخفيف، ومل . 	

تقدم سوى النذر اليسري من التمويل املبارش ألنشطة التكيف. 

ومل يتم استثامر إال القليل جًدا لتمويل مشاريع القطاع الخاص 

بشكل غري مبارش، عىل سبيل املثال، لدعم بيئات التمكني.

بينام تم اعتامد العديد من كيانات الوصول املبارش . 	

الخاصة، مل يتدفق أي متويل تقريبًا من خاللها. ونتيجة لذلك، 

مل ينجح PSF يف تنفيذ مسؤولياته فيام يتصل بتعزيز مشاركة 

الجهات الفاعلة املحلية من القطاع الخاص والوسطاء املاليني.

ركز دعم PSF للمشاريع الخاصة يف الدول الجزرية . 	

الصغرية النامية وأقل البلدان منًوا عىل التمويل املبارش ملشاريع 

التخفيف، مع متويل ضئيل للغاية مخصص ألنشطة التكيف. 

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه متويل مشاريع 

التكيف يف إظهار أنها ميكن أن تكون مربحة، وقد حقق 

الصندوق األخرض للمناخ نتائج محدودة من حيث االستثامر 

يف بيئات التمكني ألنشطة التكيف للقطاع الخاص، أو من حيث 

التقييم املستقل لنهج الصندوق األخرض للمناخ تجاه القطاع الخاص
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إظهار قبول كاف للمخاطر لتحقيق مسؤولياته يف هذا الصدد 

يف الدول الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منًوا.

التوصيات الرئيسية
توضيح أن الصندوق األخرض للمناخ هو صندوق يقبل . 	

درجة عالية من املخاطر، يهدف إىل حفز االستثامرات يف 

املشاريع التحويلية يف مجايل التكيف والتخفيف، عوًضا عن 

كونه مجرد صندوق عايل الرافعة املالية يهدف إىل تعظيم 

قيمة االستثامر املشرتك.

تعزيز رسعة عمليات الصندوق األخرض للمناخ وشفافيتها . 	

لتتامىش مع احتياجات القطاع الخاص من حيث الكفاءة 

والقدرة عىل التنبؤ. ويجب أن يُنظر يف تبسيط عملية اعتامد 

املرشوعات واملوافقة عليها، واستخدام نظام تتبّع عرب اإلنرتنت، 

وكذلك توضيح أهداف تنّب نهج التقييم املحدد حسب كل 

مرشوع.

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضامن أن تكون مشاريع . 	

القطاع الخاص مملوكة للبلدان، ويجب أن يكون الوصول إىل 

الصندوق األخرض للمناخ مبني عىل نهج قُطري التوجه، موّجه 

ومحدد األولويات عرب تحليل فجوة املساهامت املحددة وطنیًا.

إنشاء هياكل مؤسسية وتنظيمية داخل األمانة العامة . 	

للصندوق األخرض للمناخ لتفعيل التمويل املبارش وغري املبارش 

ألنشطة القطاع الخاص، عىل سبيل املثال، من خالل توضيح 

القسم املسؤول تحديًدا عن تقديم الدعم التقني والتمويل 

لبيئة التمكني قيام يتعلق بأنشطة التكيّف والتخفيف للقطاع 

الخاص.

وضع توجيه التمويل إىل املرشوعات املتناهية الصغر . 	

والصغرية واملتوسطة الحجم كأولوية اسرتاتيجية للصندوق 

األخرض للمناخ، واستكشاف طرائق الوصول واألدوات املناسبة، 

وتقديم الدعم الجهوزية املستهدف.

زيادة الرتكيز عىل األدوات املالية، ودعم الصندوق األخرض . 	

للمناخ عىل وجه التحديد، لتمكني استثامرات القطاع الخاص 

يف مجال التكيف، وال سيام يف الدول الجزرية الصغرية النامية 

وأقل البلدان منًوا.
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األساليب املّتبعة
استخدم التقييم نهًجا متعدد األساليب لجمع املعلومات 

وتحليلها من مجموعة واسعة من املصادر. وقد اشتمل جمع 

البيانات عىل إجراء مراجعة شاملة لألدبيات، وعملية لوضع 

املعايري، ومقابالت مع أصحاب املصلحة، وتوليًفا للتقييامت 

السابقة الصادرة عن وحدة التقييم املستقلة، وتحلياًل لبيانات 

محفظة الصندوق األخرض للمناخ وبيانات املرشوعات قيد 

اإلعداد، واستقصاء للتصورات عرب اإلنرتنت، وست دراسات 

حالة قُطرية تشمل بوركينا فاسو وأرمينيا وبنغالديش وشييل 

وغانا، باإلضافة إىل الحالة اإلقليمية باملحيط الهادئ – جزر 

سليامن وبابوا غينيا الجديدة.


