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التقييم الرسيع املستقل لألسلوب امل ّتبع بالصندوق األخرض للمناخ يف طلب املقرتحات
مقدمة

املذكورة.

طلب املقرتحات ( )RFPهو مستند عمل يعلن عن مرشوع ويطلب عطاءات
أو ردو ًدا 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:
•الربنامج التجريبي لتحسني الوصول املبارش (( )EDAالقرار B.10/04
الصادر يف يوليو )2015
•الربنامج التجريبي لدعم املؤسسات متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة (( )MSMEالقرار  B.10/11الصادر يف يوليو )2015
•الربنامج التجريبي لحشد األموال عىل نطاق واسع (القرار  B.10/11يف
يوليو )2015
•الربنامج التجريبي لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األشجار وتدهور
الغابات ( + )REDDالدفع عىل أساس النتائج (( )REDD + RBPالقرار
 B.18/07الصادر يف أكتوبر )2017
وقد أوعز مجلس إدارة الصندوق بإعداد طلب ملقرتح خامس أثناء االجتامع
الثامن عرش للمجلس ( B.18املنعقد يف أكتوبر  )2017لدعم حاضنات
رسعات تكنولوجيا املناخ ،ولكن مل يتم إطالقه.
وم ّ

نبذة عن التقييم الرسيع

1

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 بد ًءا من املوافقة عىل طلبات
املقرتحات األوىل يف يوليو  2015وحتى نهاية مارس  ،2021ويركز 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
ال يقوم التقييم الرسيع بتقييم املوضوعات التي تتناولها طلبات املقرتحات

طلب املقرتحات من الصندوق األخرض للمناخ

اعتبا ًرا من مايو  ،2021متت املوافقة عىل  18مرشو ًعا من خالل طلبات
املقرتحات املذكورة ،بإجاميل استثامرات يبلغ  850مليون 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.
	 1.لودجلاطلب املقرتحات من الصندوق األخرض للمناخ (اعتبا ًرا من
مايو )2021
نوع طلب املقرتح

تحسني الوصول
املبارش
الرشكات متناهية
الصغر والصغرية
واملتوسطة
حشد األموال عىل
نطاق واسع
خفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة
األشجار وتدهور
الغابات ()REDD
 +الدفع عىل أساس
النتائج ()RBP

الرتكيز

امليزانية
املخصصة

املرشوعات
املعتمدة  /املبلغ
املعتمد بالدوالر
األمرييك

تعزيز تفويض اتخاذ
القرار بشأن التمويل
واملرشوع عىل املستوى
الوطني أو اإلقليمي
دعم املؤسسات متناهية
الصغر والصغرية
واملتوسطة يف مواجهة
تحديات التخفيف
والتكيف
إطالق العنان لتمويل
القطاع الخاص يف
البلدان النامية

 5مرشوعات /
 500مليون دوالر
 263.4مليون
األمرييك
دوالر األمرييك

تفعيل REDD +
 RBPواختبار عنارصها
اإلجرائية والفنية

 8مرشوعات /
 500مليون دوالر
 496.7مليون
األمرييك
دوالر األمرييك

مرشوعان 30 /
 200مليون دوالر
مليون دوالر
األمرييك
األمرييك
 200مليون دوالر
األمرييك (جرى
خفضه فيام بعد
إىل  100مليون)

 3مرشوعات /
 60مليون دوالر
األمرييك
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االستنتاجات الرئيسية من التقييم

1.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.
2.مل توفر طلبات املقرتحات حاف ًزا للداعمني فيام يتعلق بدورة
املرشوع أو االعتامد.
3.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.
4.عىل الرغم من عدم اختيار موضوعات طلب املقرتحات بشكل
منهجي ،فإن موضوعات طلبات املقرتحات األربعة وثيقة الصلة بوالية
الصندوق واحتياجات البلدان.
5.ال تعكس عمليات طلب املقرتحات املامرسات الجيدة املتاحة ،مام
أعاق كفاءة العمليات.
6.مل يتحقق الهدف (الضمني) لطلبات املقرتحات للمساعدة يف سد
الفجوات يف مشهد متويل املناخ بشكل كامل.
7.تعد املوارد البرشية واملالية املستخدمة لتطوير وتنفيذ طلبات
املقرتحات غري كافية ومتفاوتة.
8.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.
9.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

1.ينبغي أن يواصل الصندوق األخرض للمناخ النظر يف طلبات
املقرتحات كأداة لتوليد املرشوعات  /الربامج املستهدفة ،وتركيز
االستثامرات عىل موضوعات محددة.
2.يجب أن يتبع الصندوق نه ًجا شفافًا واسرتاتيجيًا لتحديد سامت
وموضوعات طلب املقرتحات املستقبلية.

للتواصل مع وحدة التقييم املستقلة
وحدة التقييم املستقلة
+82-032-458-6450
الصندوق األخرض للمناخ
ieu@gcfund.org
Art center-daero ,175 ieu.greenclimate.fund
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3.ينبغي أن تنظر األمانة العامة للصندوق يف تصميم عملية موحدة
لطلب لتقديم املقرتحات عىل أساس املامرسات الجيدة املعرتف بها
عامل ًيا ونظرية التغيري مع افرتاضات محددة بدقة.

عىل مستوى األسلوب املتّبع يف املدى املتوسط

4.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.
هيكل داخليًا لتنسيق
5.ينبغي أن تحدد األمانة العامة للصندوق ً
ومراجعة وتقييم تصميم طلبات املقرتحات وتنفيذها بشكل مركزي.

عىل املستوى االسرتاتيجي يف املدى الطويل

6.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.
7.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.
8.ينبغي أن تحسن طلبات املقرتحات منوذج عمل الصندوق
عرب توفري حوافز ملقرتحي املرشوع للميض قد ًما للمشاركة يف طلب
املقرتحات وزيادة فعاليتها كأسلوب متّبع.

األساليب امل ّتبعة

اعتمد فريق التقييم نه ًجا متعدد األساليب يشمل جمع البيانات اعتمد
التقييم الرسيع نه ًجا متعدد األساليب لجمع املعلومات وتحليلها من
مصادر متعددة يف فرتة زمنية قصرية .وتض ّمن جمع البيانات مراجعة
متعمقة للمستندات ،ومراجعة تقييامت لجنة التقييم املستقلة السابقة،
وبيانات حافظة الصندوق األخرض للمناخ واملقرتحات قيد اإلعداد ،وعدة
مقابالت ،واستطال ًعا للمامرسات الجيدة لطلبات املقرتحات ،واستطال ًعا
عرب اإلنرتنت وقد تم تحليل البيانات باستخدام أساليب مختلفة ،مثل
تحليل الحافظة ،وتثليث البيانات ،وإجراء الغوص العميق يف كل طلب
من طلبات املقرتحات األربعة.
ومل يتم إجراء أي زيارات ميدانية بسبب قيود السفر املفروضة عىل
خلفية وباء فريوس كورونا ،ولكن تم إجراء مقابالت متعمقة مع فرق
املرشوعات.
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