
خلفية
إن الغرض من إطار إدارة النتائج »اإلطار« الذي وضعه الصندوق 

األخرض للمناخ »الصندوق« يتلخص يف إتاحة الرصد والتقييم 

الفعالني لنواتج ونتائج وتأثريات استثامرات الصندوق وحافظة 

مرشوعاته، فضًل عن ضامن فعالية الصندوق من حيث التنظيم 

والكفاءة التشغيلية. ومن املتوقع أن يتضمن اإلطار أيًضا مؤرشات 

شفافة وفعالة ونظاًم قابلة للقياس وذات كفاءة لدعم عمليات 

الصندوق، مبا يف ذلك كيفية معالجة الصندوق للفوائد املشرتكة 

املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية ومراعاة الفوارق 

بني الجنسني. وينبغي أن تُستخدم الدروس املستخلصة من اإلطار 

إلثراء تصميم أنشطة الصندوق ومعايري التمويل الخاصة بها 

وكيفية تنفيذ تلك األنشطة.

الهدف من االستعراض
طلب مجلس الصندوق، يف اجتامعه التاسع عرش، إىل وحدة 

التقييم املستقلة أن تجري استعراًضا إلطار إدارة النتائج التابع 

للصندوق مع مراعاة التايل:

تقييم تصميم هذا اإلطار وتنفيذه وجدواه.. 	

وضع توصيات تستند إىل النتائج التي تم التوصل إليها . 	

للمساعدة يف إطلع اإلدارة التكيفية اللحقة.

التوصيات
العيوب يف األجل القصري فإن من املرجح أن تتضخم مع منو 

الحافظة، ما سيجعل الصندوق غري قادر عىل اإلبلغ عن نتائج 

نسبة كبرية من عملياته.

توصيات منبثقة من استعراض وحدة التقييم 
املستقلة

قًّدم استعراض وحدة التقييم املستقلة التوصيات التالية:

أواًل، ينبغي لألمانة العامة للصندوق أن تضع وتفّعل نظريات 

التغيري للمجاالت املواضيعية الرئيسية، وأن تدمج هذه النظريات 

يف مقرتحات املشاريع يف وقت مبكر.

ثانيًا، يتعني عىل األمانة العامة أن تقوم بتحديث اإلطار وأطر 

قياس األداء، ومعالجة أوجه القصور، ووضع الربوتوكوالت التي 

توفر التوجيه بشأن ماذا ومن ومتى وكيف ينبغي أن تقاس 

املؤرشات. وعلوة عىل ذلك، ينبغي لألمانة العامة أن تنسق 

املفاهيم واملؤرشات الحيوية وأن تضع معايري وأساليب للمؤرشات 

الجديدة للمشاريع املعنية بالتخفيف والتكيف، وذلك من خلل 

التعاون مع الوكاالت الرئيسية األخرى وأصحاب املصلحة. كام 

ينبغي إيلء االهتامم الواجب لتحديد مؤرش أسايس موثوق به 

للتكيف.

االستعراض املستقل لوحدة التقييم املستقلة إلطار إدارة النتائج 
الخاص بالصندوق األخرض للمناخ*
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املربع: األساليب
نُّفذ االستعراض يف الفرتة من آذار/مارس إىل آب/أغسطس 

2018. وقد أُجري استعراٌض وتحليٌل مكتبيان للوثائق وقد 

أُجري االستعراض يف الفرتة من آذار/مارس إىل أيلول/سبتمرب 

2018. أواًل، أُجري استعراض مستندي وتحليل للمستندات 

الرئيسية لتوفري معلومات عن العنارص املكونة إلطار 

الصندوق، وعن أطر قياس األداء املناظرة.

واستند االستعراض أيًضا إىل استعراض للسوابق الدولية، 

والذي حدد التحديات الرئيسية يف تصميم إدارة النتائج 

التي واجهت املنظامت الدولية األخرى. كام تشاور فريق 

عمل االستعراض مع أكرث من 100 من أصحاب املصلحة من 

خلل املقابلت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني ومناقشات 

املجموعات البؤرية، مبا يف ذلك مع موظفني من األمانة العامة 

للصندوق، والسلطات الوطنية املعينة، وكيانات الوصول.

وعلوة عىل ذلك، أجرى الفريق تحليًل لحافظة مشاريع 

الصندوق املعتمدة، وتحليًل للتقارير املرحلية السنوية املتاحة 

التي قُدمت إىل األمانة العامة للصندوق. كام استند الفريق 

إىل استعراض آخر لحافظة املشاريع أجرته وحدة التقييم 

املستقلة، تناول مدى جودة مقرتحات الصندوق عند تقدميها.

وختاًما، اضطلع فريق االستعراض بثلث بعثات تقييم قطرية 

يف كينيا ورواندا وفيتنام للتعرف بشكل مبارش عىل الخربات 

والرؤى ذات الصلة بالعمليات والقدرات املرتبطة بتنفيذ إطار 

إدارة النتائج عىل املستوى اإلقليمي والوطني واملحيل.

ثالثًا، عىل األمانة العامة للصندوق أن تضع نظاًما شفافًا إلدارة 

حافظة املشاريع عرب شبكة اإلنرتنت يتيح ملختلف أصحاب 

املصلحة االطلع عىل املعلومات املتعلقة باملشاريع والتقدم املحرز 

فيها بشكل آين.

رابًعا، ينبغي لألمانة العامة أن تضع دليًل تقنيًا يدمج بطريقة 

واضحة ومتسقة جميع قرارات املجلس وسياساته ذات الصلة 

بإدارة النتائج. وبينام تواصل األمانة العامة تطوير نظام إدارة 

املخاطر، يتعني عليها أن تويل اهتامًما خاًصا ألدوار الكيانات 

ذة ومسؤولياتها. ويلزم أيًضا توضيح التمييز بني  املعتمدة واملنفِّ

ذة. أدوار الكيانات املعتمدة والكيانات واملنفِّ

خامًسا، يتعني عىل األمانة العامة أن تبدأ حواًرا مع السلطات 

الوطنية املعينة والكيانات املعتمدة وغريها من أصحاب املصلحة 

الرئيسيني لتحديد الدور املناسب للسلطات الوطنية املعينة 

طيلة دورة املرشوع. وينبغي، حيثام أمكن، أن ترتبط مؤرشات 

الصندوق مبؤرشات الرصد القطرية وإعداد التقارير املتعلقة 

بأهداف التنمية املستدامة.

سادًسا، ينبغي لألمانة العامة أن توضح األدوار واملسؤوليات 

داخليًا، وأن تكفل إيلء االهتامم الكايف أثناء إعداد املرشوع 

لتصميم وميزنة نظام لرصد املشاريع وتقييمها قبل املوافقة عىل 

مقرتحات املشاريع.

سابًعا، عىل غرار ما تم االضطلع به إلنجاز هذا االستعراض، 

يُطلب إىل وحدة التقييم املستقلة إجراء »استعراضات لقابلية 

التقييم« بشكل منتظم للوقوف عىل مدى احتاملية نجاح املشاريع 

يف اإلبلغ عن آثارها ونواتجها وقياسها عىل نحو موثوق به.

ثامًنا، ينبغي لوحدة التقييم املستقلة أن تعد مبادئ توجيهية 

إلنجاز تقييامت املشاريع.

تاسًعا، عىل وحدة التقييم املستقلة، بناء عىل موافقة مجلس 

الصندوق، أن تُجري استعراًضا مستقًل لعملية االعتامد يراعي 

أوجه القصور الواسعة النطاق املتعلقة مبدى قابلية التقييم 

وبأرجحية إعداد تقارير موثوق بها، كام حددها هذا االستعراض، 

عرب حافظة املشاريع املعتمدة.

عارًشا، ينبغي لألمانة العامة أن تنقح مؤرشاتها الجنسانية بحيث 

تعالج عىل نحو أكمل الجوانب األخرى لإلدماج االجتامعي 

ودمجها يف اإلطار. وإىل جانب ما سبق، عىل األمانة العامة أيًضا 

أن توضح أثر اإلدماج الجنساين واالجتامعي ألنشطة الصندوق 

وأولويات نواتجها، وال سيام فيام يتعلق بالتخفيف من آثار التغري 

املناخي. وسيلزم مواصلة تطوير أطر إدارة املشاريع وإطار إدارة 

النتائج لضامن إيلء االعتبار الواجب للنظم القامئة فيام يتصل 

بإدراج املنظور الجنساين يف تخطيط املشاريع وعمليات الرصد 

والتقييم.

للتواصل مع وحدة التقييم املستقلة
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