
مقدمة
طلب املقرتحات )RFP( هو مستند عمل يعلن عن مرشوع ويطلب عطاءات 

أو ردوًدا من الكيانات املؤهلة إلنجازه. إنها تعد طريقة شائعة االستخدام 
من قبل كيانات القطاعني العام والخاص. وقد وافق مجلس إدارة الصندوق 
األخرض للمناخ »الصندوق« عىل أربعة طلبات لتقديم املقرتحات حتى اآلن:

 	 B.10/04 القرار( )EDA( الربنامج التجريبي لتحسني الوصول املبارش
الصادر يف يوليو 2015(

الربنامج التجريبي لدعم املؤسسات متناهية الصغر والصغرية 	 
واملتوسطة )MSME( )القرار B.10/11 الصادر يف يوليو 2015(

الربنامج التجريبي لحشد األموال عىل نطاق واسع )القرار B.10/11 يف 	 
يوليو 2015(

الربنامج التجريبي لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األشجار وتدهور 	 
الغابات )REDD( + الدفع عىل أساس النتائج )REDD + RBP( )القرار 

B.18/07 الصادر يف أكتوبر 2017(
وقد أوعز مجلس إدارة الصندوق بإعداد طلب ملقرتح خامس أثناء االجتامع 

الثامن عرش للمجلس )B.18 املنعقد يف أكتوبر 2017( لدعم حاضنات 
ومرّسعات تكنولوجيا املناخ، ولكن مل يتم إطالقه.

نبذة عن التقييم الرسيع1
يهدف هذا التقييم إىل إعالم مجلس إدارة الصندوق األخرض للمناخ حول 

كفاءة طلبات املقرتحات األربعة التي تم إطالقها وفعاليتها، وهو يغطي 
العمليات املرتبطة بطلبات املقرتحات بدًءا من املوافقة عىل طلبات 

املقرتحات األوىل يف يوليو 2015 وحتى نهاية مارس 2021، ويركز عىل 
املجاالت التالية:

مالءمة طلبات املقرتحات السرتاتيجية الصندوق والحتياجات البلدان	 
كفاءة وفعالية تنفيذ طلب املقرتح	 
القيمة املضافة لطلبات املقرتحات كطريقة للوصول إىل الصندوق	 
الدروس املستفادة لطلبات املقرتحات املستقبلية وطرائق الوصول 	 

األخرى للصندوق
وحدة التقييم املستقلة )2021(. التقييم املستقل الرسيع لطريقة طلب الصندوق األخرض للمناخ لتقديم املقرتحات. تقرير التقييم رقم 11 )يونيو(. سونغدو ، كوريا الجنوبية: وحدة   1

التقييم املستقلة،الصندوق األخرض للمناخ.

ال يقوم التقييم الرسيع بتقييم املوضوعات التي تتناولها طلبات املقرتحات 
املذكورة.

طلب املقرتحات من الصندوق األخرض للمناخ
اعتباًرا من مايو 2021، متت املوافقة عىل 18 مرشوًعا من خالل طلبات 
املقرتحات املذكورة، بإجاميل استثامرات يبلغ 850 مليون دوالر أمرييك 

مملوكة للصندوق األخرض للمناخ. وميثل هذا ٪61 من التمويل املتاح 
لطلبات املقرتحات و٪10 من إجاميل عدد املرشوعات التي وافق عليها 

الصندوق حتى اآلن.
طلب املقرتحات من الصندوق األخرض للمناخ )اعتباًرا من . 1الجدول 

مايو 2021(

الرتكيزنوع طلب املقرتح
امليزانية 

املخصصة

املرشوعات 
املعتمدة / املبلغ 
املعتمد بالدوالر 

األمرييك

تحسني الوصول 
املبارش

تعزيز تفويض اتخاذ 
القرار بشأن التمويل 

واملرشوع عىل املستوى 
الوطني أو اإلقليمي

200 مليون دوالر 
األمرييك

مرشوعان / 30 
مليون دوالر 

األمرييك

الرشكات متناهية 
الصغر والصغرية 

واملتوسطة

دعم املؤسسات متناهية 
الصغر والصغرية 

واملتوسطة يف مواجهة 
تحديات التخفيف 

والتكيف

200 مليون دوالر 
األمرييك )جرى 

خفضه فيام بعد 
إىل 100 مليون(

3 مرشوعات / 
60 مليون دوالر 

األمرييك

حشد األموال عىل 
نطاق واسع

إطالق العنان لتمويل 
القطاع الخاص يف 

البلدان النامية

500 مليون دوالر 
األمرييك

5 مرشوعات / 
263.4 مليون 
دوالر األمرييك

خفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة 
األشجار وتدهور 

 )REDD( الغابات
+ الدفع عىل أساس 

)RBP( النتائج

 REDD + تفعيل
RBP واختبار عنارصها 

اإلجرائية والفنية

500 مليون دوالر 
األمرييك

8 مرشوعات / 
496.7 مليون 
دوالر األمرييك

التقييم الرسيع املستقل لألسلوب املّتبع بالصندوق األخرض للمناخ يف طلب املقرتحات
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أهم االستنتاجات
الصلة باملوضوع. 	

يعد كل طلب مقرتح وثيق الصلة بالتخطيط والتفويض االسرتاتيجيني 
للصندوق األخرض للمناخ ويستجيب لألولويات والتكليفات الصادرة عن 

األداة الحاكمة، والخطة االسرتاتيجية األولية، والخطة االسرتاتيجية املحدثة، 
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وعىل الرغم من أن 

الغرض من طلبات املقرتحات ال يزال غري واضح، فإنه يُفهم عموًما عىل أنه 
وسيلة لإليفاء بتفويض الصندوق من خالل تركيز العمليات وجذب الرشكاء 

إىل موضوع معني. وترتبط أهداف طلبات املقرتحات باحتياجات البلدان، 
ويقر تصميم املرشوع ويراجع ملكية البلدان واحتياجات املتلقني. ومل تتح إال 

فرص محدودة لالستفادة من الدروس بسبب التنفيذ املحدود للمرشوع.

التنفيذ. 	
وفيام يتعلق بالكفاءة، فقد اختلفت طلبات املقرتحات األربعة اختالفًا كبرًيا 
من حيث عملية التنفيذ، واملوارد املخصصة من قبل األمانة العامة لتنفيذها.

ومل توفر األطر املرجعية لثالثة من طلبات املقرتحات األربعة معلومات 
واضحة وكافية للداعمني لضامن عملية شفافة وميكن التنبؤ بها.

 )REDD + RBP تشبه دورة املرشوع لجميع طلبات املقرتحات )باستثناء
عملية املوافقة عىل املرشوع العادية، ولكن مع متطلبات إضافية. يف 

املتوسط، تكون مدة عملية تقييم املرشوع مامثلة لتلك الخاصة بالعملية 
العادية. وقد متت املوافقة عىل نسبة صغرية فقط من املذكرات املفاهيمية 

املقدمة.
وتختلف فعالية كل طلب مقرتح )انظر الجدول 2(، وقد تأثرت ليس فقط 

بدورة املرشوع، ولكن أيًضا بنقص الحوافز وقيود االعتامد. فلم يكن الفريق 
االستشاري الفني املستقل )iTAP( وال األمانة العامة مجهزين لتقييم 

امليزات املحددة لطلبات املقرتحات )بالرغم من وجود مزيد من الوضوح 
.)REDD + RBP بخصوص طلب املقرتح

املخصصات واملدفوعات الخاصة بطلبات املقرتحات. 2الجدول 

نسبة األموال املخصصة املدفوعةالنسبة املخصصةطلب املقرتح

EDA15%42%

MFS53%6%

MSME30%43%

REDD+RBP99%57%
املصدر: بيانات iPMS اعتباًرا من مارس 2021، تم تحليلها بواسطة مخترب البيانات التابع 

لوحدة التقييم املستقلة

تشتمل الحافظة الحالية للمرشوعات املختارة من خالل طلبات املقرتحات 
عىل معظم امليزات الرئيسية املحددة يف أطرها املرجعية واالستهداف 

املعزز ذي الصلة بوالية الصندوق األخرض للمناخ، ولكن ال تزال هناك بعض 
الثغرات يف تحقيق أهداف طلبات تقديم املقرتحات.

القيمة املضافة. 	
إمكانية الوصول إىل الصندوق األخرض للمناخ: ال تعترب أي من الكيانات 

املعتمدة التي لديها مرشوعات متت املوافقة عليها من خالل طلبات 
املقرتحات جديدة بالنسبة للصندوق األخرض للمناخ، ومعظمها تم املوافقة 

عليها أو كانت بالفعل يف مرحلة الحصول عىل املوافقة بالصندوق. ومل تأخذ 
طلبات املقرتحات يف االعتبار الحاجة إىل حوافز لجذب كيانات جديدة. كام 
مل متكِّن طلبات تقديم املقرتحات من تعزيز وصول الدول الجزرية الصغرية 

النامية، حيث متت املوافقة عىل مقرتحني فقط للتمويل يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية.

ملكية البلدان: تم االعرتاف بهذا العنرص من قبل اثنني من طلبات املقرتحات 
لدى الصندوق األخرض للمناخ )EDA وREDD + RBP(، ولكن يتم تطبيقه 

كمعيار استثامري من قبل جميع طلبات املقرتحات.
االتساق والتكامل: حقيقة أن معظم طلبات املقرتحات تتبع نفس العمليات 
التي تتبعها بقية مقرتحات الصندوق تساعدها عىل التوافق بشكل مناسب 
مع العملية، ولكنها ال توفر املرونة املطلوبة لبعض طلبات املقرتحات. عىل 

سبيل املثال، عندما تكون املرشوعات الفرعية متضمنة، ال ميكن تحديدها يف 
مرحلة اقرتاح التمويل.

االتساق عىل املستوى الوطني كاٍف، ال يختلف عن مرشوعات الصندوق 
األخرى، بينام جاء االتساق مع املبادرات األخرى التي تغطي مواضيع مامثلة 

متفاوتًا.
ال تحتوي طلبات املقرتحات عىل قيمة مضافة محددة عىل أساليب النوع 
االجتامعي حيث يُشرتط أيًضا االمتثال لسياسة النوع االجتامعي، كام هو 

الحال مع مرشوعات الصندوق األخرى. يركز طلبان لتقديم املقرتحات 
)EDA وMSME( يصالن إىل أصحاب املصلحة املحليني مبارشة بشكل خاص 

عىل متطلبات النوع االجتامعي.

الدروس املستفادة من تجربة طلب املقرتحات يف الصندوق . 	
األخرض للمناخ

إدارة املعارف وآليات التعلم املؤسيس من املراجعات التي تجريها األمانة 
العامة ليست كاملة، ومل يتم تحديد الدروس املستفادة من هذه العمليات. 

من خالل التقييامت األخرية، حددت لجنة التقييم املستقلة االستخدامات 
املحتملة لطلبات املقرتحات يف مجاالت مواضيعية مختلفة، مثل الدول 

الجزرية الصغرية النامية والقطاع الخاص. وهناك فرص للتعلم من طلبات 
املقرتحات فيام يتعلق بالتصميم، والقدرة، وإمكانية التنبؤ، واسرتاتيجية 

الخروج، والتواصل، واملشاركة، والتي ميكن أن تكون قابلة للتطبيق عرب إطار 
الصندوق.

االستنتاجات الرئيسية من التقييم
ال تعالج طلبات املقرتحات أوجه القصور يف منوذج أعامل . 	

الصندوق األخرض للمناخ، فلم ينجح تنفيذها يف جعل الوصول إىل 
الصندوق أكرث سهولة للكيانات الوطنية والقطاع الخاص.

مل توفر طلبات املقرتحات حافًزا للداعمني فيام يتعلق بدورة . 	
املرشوع أو االعتامد. كام مل تقدم خيارات رسيعة املسار للكيانات 

الجديدة التي تسعى إىل الوصول إىل الصندوق من خالل تقديم طلب 
مقرتح.

ال توجد طريقة وآلية لطلب املقرتحات يف حد ذاتها متعارف . 	
عليها لدى الصندوق، ولكن بدالً من ذلك، هناك أربعة طلبات مقرتحات 

منفردة. مل يكن لطلبات املقرتحات كطريقة أو آلية أهداف واضحة، 
كام مل يقدم املجلس أو األمانة العامة إرشادات حول كيفية القيام بها أو 

استخالص الدروس. 
عىل الرغم من عدم اختيار موضوعات طلب املقرتحات بشكل . 	

منهجي، فإن موضوعات طلبات املقرتحات األربعة وثيقة الصلة بوالية 
الصندوق واحتياجات البلدان. ويستجيب كل مرشوع يتم اختياره مللكية 
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البلد )امللكية الُقطرية(، واحتياجات املتلقني، ووالية الصندوق وسياساته. 
وتعد طلبات املقرتحات عبارة عن أداة لتوليد املرشوعات املستهدفة، 

ولكن مل يتم استخدامها بشكل فعال.
ال تعكس عمليات طلب املقرتحات املامرسات الجيدة املتاحة، مام . 	

أعاق كفاءة العمليات.
مل يتحقق الهدف )الضمني( لطلبات املقرتحات للمساعدة يف سد . 	

الفجوات يف مشهد متويل املناخ بشكل كامل. فال يوجد ارتباط واضح 
بني طلبات املقرتحات التي تم إطالقها وتحليل فجوة الحافظة الذي تم 

إجراؤه خالل تعبئة املوارد األولية للصندوق األخرض للمناخ.
تعد املوارد البرشية واملالية املستخدمة لتطوير وتنفيذ طلبات . 	

املقرتحات غري كافية ومتفاوتة، مع وجود عدد قليل فقط من املوظفني 
غري املتفرغني لدعم هذه العمليات، بينام ال يوجد فريق مركزي 

لتنسيقها.
يحد العدد املنخفض من املرشوعات التي متت املوافقة عليها من . 	

خالل طلبات املقرتحات من التأثريات املحتملة للصندوق األخرض للمناخ 
يف املناطق املختارة لتقديم طلبات املقرتحات. تعد فرص التعلم من 

تنفيذ طلبات املقرتحات محدودة بسبب االفتقار إىل املعرفة املحددة 
وإدارة النتائج.

حتى اآلن، مل تحقق طلبات املقرتحات نتائج مهمة بسبب الحجم . 	
املحدود للحافظة الحالية وكون املرشوعات ال تزال يف مراحلها املبكرة. 

وستقترص إنجازات طلبات املقرتحات إىل حد كبري عىل إنجازات كل 
مرشوع عىل حدة.

أهم التوصيات

عىل مستوى العملية يف املدى القصري

ينبغي أن يواصل الصندوق األخرض للمناخ النظر يف طلبات . 	
املقرتحات كأداة لتوليد املرشوعات / الربامج املستهدفة، وتركيز 

االستثامرات عىل موضوعات محددة. وسيتطلب ذلك توضيًحا واٍف 
للغرض من طلبات املقرتحات وأهدافها كأسلوب متّبع، وفهاًم مشرتكًا 

لقيود عملية طلب املقرتحات.
يجب أن يتبع الصندوق نهًجا شفافًا واسرتاتيجيًا لتحديد سامت . 	

وموضوعات طلب املقرتحات املستقبلية. كام يجب أن يخضع اختيار 
املوضوع لنهج قائم عىل األدلة، ميكن أن يشمل تحليالت فجوة الحافظة، 

وتحليالت أصحاب املصلحة، وتحليالت السوق، والتنبؤ بأداء الحافظة.
ينبغي أن تنظر األمانة العامة للصندوق يف تصميم عملية موحدة . 	

الطوابع الزمنية لدورة املوافقة للمرشوعات مبوجب أربعة طلبات املقرتحات. 1الشكل 

يناير 2017المرحلة  يناير 2018 يناير 2019

يناير 2018 يناير 2019 يناير 2020 يناير 2021

يناير 2017 يناير 2018 يناير 2019

يناير 2019 يناير 2020 يناير 2021

وع  00. استمم فكرة الموو

01. المرحلة 3: استمم المذكرة المفاهيمية 

02. المرحلة 3: الرد ع  المذكرة المفاهيمية 

ح التمويل  04. المرحلة 4: استمم مقحح

ح التمويل  05. المرحلة 4: الرد ع  مقحح

  مجال المناخ 
06. المرحلة 4: اعتماد لجنة اسستثمارات   

ح التمويل)  (لمقحح
ح التمويل  07. المرحلة 4: الرد ع  مقحح

عب  08. المرحلة 4: إنجاز المراجعة فيما ب    الشع

  مجال المناخ 
10. المرحلة 4: اعتماد لجنة اسستثمارات   

  اسستشاري للمراجعة 
11. المرحلة 5: إرسال إ  الفريق الف  

  اسستشاري 
12. المرحلة 5: التوصية من قبل الفريق الف  

ح  12. سحب المقحح

دارة  13. المرحلة 5: النظر من قبل مجلس اسد

14. المرحلة 6: الموافقة 

تاريخ تنفيذ اتفاق النشاط الممول 

تاريخ ييان اتفاق النشاط الممول 

املصدر: بيانات iPMS اعتباًرا من مارس 2021، تم تحليلها بواسطة مخترب البيانات التابع لوحدة التقييم املستقلة
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للتواصل مع وحدة التقييم املستقلة
+82-032-458-6450     

ieu@gcfund.org     
ieu.greenclimate.fund     

وحدة التقييم املستقلة
الصندوق األخرض للمناخ

Art center-daero ,175

Yeonsu-gu
Incheon 22004

إنتشون، جمهورية كوريا

لطلب لتقديم املقرتحات عىل أساس املامرسات الجيدة املعرتف بها 
عامليًا ونظرية التغيري مع افرتاضات محددة بدقة. ويجب أن يعمل 

الصندوق عىل تحسني إمكانية التنبؤ والشفافية واالتساق يف طلبات 
املقرتحات وعملياتها، وتحفيز مشاركة الجهات الفاعلة املناسبة يف 

طلبات املقرتحات.

عىل مستوى األسلوب املتّبع يف املدى املتوسط

ينبغي أن ينظر الصندوق يف إرساء طلب املقرتحات كأسلوب . 	
بشكل مؤسيس. فعند إرساء طريقة طلب املقرتحات، يجب عىل األمانة 

العامة للصندوق إعداد إرشادات داخلية حول كيفية إعداد طلبات 
تقديم املقرتحات.

ينبغي أن تحدد األمانة العامة للصندوق هيكاًل داخليًا لتنسيق . 	
ومراجعة وتقييم تصميم طلبات املقرتحات وتنفيذها بشكل مركزي.

عىل املستوى االسرتاتيجي يف املدى الطويل

ينبغي أن يقوم الصندوق األخرض للمناخ بتقييم وتوضيح الغرض . 	
من طلبات املقرتحات واستخدامها فيام يتعلق بنموذج األعامل، فهذا 
من شأنه أن يوضح االفرتاضات السائدة فيام يتعلق باألسلوب املتّبع.

ينبغي أن يستخدم الصندوق طلبات تقديم املقرتحات للتأكيد . 	
عىل قدرته عىل عقد االجتامعات يف مجال متويل املناخ من خالل تركيز 
االنتباه عىل موضوعات وسامت معينة، باإلضافة إىل التأكيد عىل مبادئ 

تكاملها واتساقها.
ينبغي أن تحسن طلبات املقرتحات منوذج عمل الصندوق . 	

عرب توفري حوافز ملقرتحي املرشوع للميض قدًما للمشاركة يف طلب 
املقرتحات وزيادة فعاليتها كأسلوب متّبع. وقد تشمل هذه الحوافز 

الدعم الفني، وتبسيط عملية االعتامد، ومواءمة املراجعات املجراة من 
قبل األمانة العامة والفريق الفني االستشاري املستقل، والترسيع.

األساليب املّتبعة
اعتمد التقييم الرسيع نهًجا متعدد األساليب لجمع املعلومات وتحليلها 

من مصادر متعددة يف فرتة زمنية قصرية. وقد تم تصميم املقابالت 
لتكون شاملة واسرتاتيجية.

وتضّمن جمع البيانات ما ييل:
مراجعة متعمقة للمستندات	 
مراجعة تقييامت لجنة التقييم املستقلة السابقة	 
بيانات حافظة الصندوق األخرض للمناخ واملقرتحات قيد اإلعداد	 
املقابالت شبه املنظمة، ومجموعات الرتكيز، واالتصاالت عرب الربيد 	 

اإللكرتوين
استطالع للمامرسات الجيدة لطلبات املقرتحات	 
استطالع عرب اإلنرتنت	 

تم تحليل البيانات باستخدام أساليب مختلفة، مثل:
تحليل الحافظة	 
تثليث البيانات من مصادر مختلفة	 
الغوص العميق يف كل طلب من طلبات املقرتحات مع التحقق من 	 

كيفية تطوير وتنفيذ كل طلب مقرتح لتحقيق النتائج املتوقعة
ومل يتم إجراء أي زيارات ميدانية بسبب قيود السفر املفروضة عىل 

خلفية وباء فريوس كورونا، ولكن تم إجراء مقابالت متعددة مع فرق 
املرشوعات.


