
خلفية
تم إطالق برنامج دعم االستعداد واألنشطة التحضريية »الربنامج« 

يف عام 2014 بغرض تعزيز املسؤولية الوطنية والوصول إىل 

التمويل املمنوح من ِقبل الصندوق األخرض للمناخ »الصندوق«. 

ويوفر الربنامج املوارد الالزمة لتعزيز قدرات السلطات الوطنية 

املعينة أو جهات االتصال وكيانات الوصول املبارش عىل التعامل مع 

الصندوق بكفاءة. وتتخذ املوارد شكل منح أو مساعدات تقنية.

الهدف من التقييم
طلب مجلس الصندوق يف اجتامعه السابع عرش من وحدة التقييم 

املستقلة إجراء تقييم مستقل للربنامج مع مراعاة التايل:

تقييم فعالية عمليات الربنامج ومدى تحقيقها لألهداف 	 
املتوخاة منها، إضافة إىل أهداف املسؤولية الوطنية.

استعراض النهج املتبعة يف تنفيذ الربنامج، والتقدم 	 
بتوصيات لتحسني االتساق مع أهدافه، والتوصية بتحقيق 

مكاسب فيام يتصل بالفعالية والكفاءة واملسؤولية الوطنية 
واألثر املستدام.

التوصيات
قَّدم تقييم وحدة التقييم املستقلة للربنامج التوصيات الرئيسية 

التالية:

بناء القدرات والتوعية

تزويد البلدان مبا يكفي من التمويل واملشورة لتلبية 	 
احتياجاتها وأولوياتها، مبا يشمل متويل استقدام خرباء 

استشاريني وطنيني عىل املدى الطويل لتقديم الدعم للسلطات 
الوطنية املعينة/جهات االتصال الضعيفة يف أقل البلدان منًوا 

والدول الجزرية الصغرية النامية وأفريقيا.

توفري مزيد من الدعم لبناء القدرات فيام يتعلق 	 
بالضامنات االجتامعية الجنسانية والبيئية.

تقديم الدعم بعد االعتامد إىل كيانات الولوج املبارش.	 

تشجيع فرص التعلم بني األقران فيام بني البلدان وكيانات 	 
الولوج املبارش.

التوسع يف استخدام اللغتني الفرنسية واإلسبانية يف 	 
األنشطة التوعوية، وال سيام يف املبادئ التوجيهية والنامذج 

املرتبطة بها.

الربامج القطرية

تزويد الربامج القطرية مببادئ توجيهية واضحة، مع 	 
الرتكيز عىل وضع أولويات واضحة ومذكرات مفاهيمية 

محددة.

وضع معايري للمسؤولية الوطنية، مبا يف ذلك ما إذا كانت 	 
البلدان بحاجة إىل أكرث من كيان ولوج مبارش واحد.

ضامن تنسيق أفضل وإنشاء حواجز واقية ملنع تضارب 	 
املصالح داخل البلدان.

التقييم املستقل لوحدة التقييم املستقلة لربنامج االستعداد ودعم 
األنشطة التحضريية - ملخص*
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إتاحة قدر أكرب من املرونة إلجراء تعديالت عىل مستوى 	 
املشاريع بعد املوافقة عليها.

بيان أدوار الخرباء واالستشاريني اإلقليميني واملوظفني 	 
ذوي الصلة ومختلف ُشعب ووحدات األمانة العامة لتطوير 

أوجه التآزر وضامن االستخدام األمثل للموارد اإلقليمية 
املوسعة.

وضع إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة بالربنامج.	 

وضع وتنفيذ نظم للتخطيط وإلعداد التقارير تركز عىل 	 
تحقيق النتائج ألنشطة الربنامج.

توفري قاعدة بيانات مفتوحة للربنامج ليك تتمكن البلدان 	 
من متابعة موقف الطلبات واملنح.

الرؤية واالسرتاتيجية واألهداف

تحديد الوقت الذي يعترب فيه البلد جاهًزا.	 

تقرير كيفية إدارة الربنامج بغرض تحقيق النتائج املرجوة، 	 
وليس وفًقا لألنشطة والنواتج فحسب.

تحديد امليزة النسبية لتصميم الربنامج وإنجازه ونتائجه 	 
مقارنة باملؤسسات املناخية الثنائية واملتعددة األطراف 

األخرى.

تحسني بيان مساهمة الربنامج فيام يتصل بـ »االستعداد« 	 
وإيصال األهداف والنتائج املحققة بوجه عام )باعتبارها 

مستقلة عن األنشطة والنواتج(.

األساليب املتّبعة

ر فريق التقييم واستخدم عدة أساليب وأدوات 	  طوَّ
منهجية. وكان النهج العام املعتمد هو التقييم املستند إىل 
النظرية، شمل إعادة بناء نظرية التغيري الخاصة بالربنامج.

كام لجأ هذا التقييم إىل نهج مختلطة الطرائق باستخدام 	 
أنواع البيانات النوعية والكمية عىل السواء، واملستقاة من 

املصادر األولية والثانوية.

وشمل التقييم استعراًضا للمستندات والسياسات 	 
واملشاريع املرتبطة بالربنامج، وقاعدة بيانات تابعة لوحدة 

التقييم املستقلة تحتوي عىل بيانات من مصادر متنوعة، 
ودراسة استقصائية عاملية للتصورات عرب اإلنرتنت للسلطات 

الوطنية املعينة/جهات االتصال، ومقابالت مع 362 من مقدمي 
املعلومات، باإلضافة إىل مناقشات املجموعات البؤرية.

وشملت سلسلة من دراسات الحالة اإلفرادية القطرية 	 
بعثات تقييم إىل أنتيغوا وباربودا وبنغالديش وكينيا ومنغوليا 
وناميبيا وباراغواي والسنغال وفانواتو، بينام شملت تحليالت 

البيانات تحلياًل زمنيًا، وتحلياًل مقاَرنًا، وتحلياًل تجميعيًا.

التطوير املستقبيل

تُنصح األمانة بالنظر يف سيناريوهني لتطوير الربنامج مستقباًل:

إجراء تعديالت حاسمة وهامة عىل املدى القصري يف 	 
الربنامج، حيث ال يعترب سيناريو بقاء األمور عىل حالها خياًرا 

مطروًحا.

تكييف الربنامج لضامن الرتكيز االسرتاتيجي عىل 	 
االحتياجات والسياقات والنتائج واألشغال الوطنية، وتقديم 

خدمات متباينة وفًقا لطلبات البلدان وأنواعها.

املربع: األساليب
وضَع واستخَدم فريق التقييم العديد من النُّهج واألدوات 

املنهجية. وكان النهج العام املعتَمد هو تقييم قائم عىل 

النظرية تضمن إعادة بناء نظرية التغيري لربنامج االستعداد 

ودعم األنشطة التحضريية. واستخدَم هذا التقييم نُهجاً 

مختلطة األساليب مستعيناً بأنواع البيانات النوعية والكمية 

املستمدة من املصادر األولية والثانوية. واشتمل التقييم عىل 

استعراض وثائق الربنامج والسياسات واملشاريع، وقاعدة 

بيانات تابعة لوحدة التقييم املستقلة جمعت البيانات 

من مصادر مختلفة، ودراسة استقصائية عاملية أُجريت 

عرب اإلنرتنت للتصورات بشأن السلطات الوطنية املعيَّنة/

جهات التنسيق، ومقابالت مع 362 من املبلِّغني، ونقاشات 

أفرقة الرتكيز. وتضمنت سلسلة من دراسات الحالة الُقطرية 

بعثات تقييم إىل كّل من أنتيغوا وبربودا، وبنغالديش، هايتي 

)افرتاضيّاً(، وكينيا، ومنغوليا، وناميبيا، وباراغواي، والسنغال، 

وفانواتو. فيام تضمنت تحليالت البيانات تحليل الفواصل 

الزمنية، واملقارنة املعيارية، والتحليل الِتلْوي.
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