
خلفية
يف اجتامعه الرابع والعرشين، طلب مجلس الصندوق األخرض للمناخ 
من وحدة التقييم املستقلة تقييم مدى أهمية استثامرات الصندوق 

وفعاليتها يف الدول الجزرية الصغرية النامية.1

السياق
تعد الدول الجزرية الصغرية النامية مجموعة متباينة للغاية من 

البلدان، بيد أن كل تلك البلدان تتشاطر شيئًا واحًدا مشرتكًا: فجميعها 
مكشوفة لحد بعيد أمام آثار التغري املناخي، وتواجه تهديدات مناخية 
عدة، منها االرتفاع يف درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، 

وتغري أمناط هطول األمطار، والفيضانات، والجفاف، وانحسار الشعاب 
املرجانية.

ويف ستة من مجموع الدول الجزرية الصغرية النامية املؤهلة لتلقي 
التمويل من الصندوق والبالغ 40 بلًدا، يرتاوح ارتفاع أكرث من ربع كتلة 
اليابسة عن مستوى سطح البحر مبا بني صفر وخمسة أمتار، مام يوضح 
الحاجة إىل اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة. ونظًرا الرتفاع مستوى سطح 
البحر أيًضا، تتوقع العديد من الدول الجزرية الصغرية النامية أن تواجه 

انعدام األمن الغذايئ ونقًصا يف املياه العذبة. فالدول الجزرية الصغرية 
النامية تعاين أكرث بكثري من التغري املناخي مقارنة مبا تسهم فيه من 

خالل انبعاثات غازات الدفيئة. ويف هذا السياق، دعت الدول الجزرية 
الصغرية النامية مراًرا وتكراًرا إىل إعطاء األولوية للدعم املايل الدويل 

ألنشطة التكيف مع التغري املناخي والتخفيف من آثاره. غري أنه عندما 
تتلقى الدول الجزرية الصغرية النامية متوياًل لألنشطة املناخية، فإنها 

تشيس، فاسانثا، ديفيد هوانج، نايون كيم، جيسيكا كايل، هوارد مارانو، لوغان فايفر، آرتيش رستوجي، أندرياس رومان، وبيرت ويستون )2020(. التقييم املستقل ملدى أهمية استثامرات   1
الصندوق األخرض للمناخ وفعاليتها يف الدول الجزرية الصغرية النامية. تقرير التقييم رقم 8، ترشين األول/أكتوبر 2020. لجنة التقييم املستقلة بالصندوق األخرض للمناخ، سونجدو، كوريا 

الجنوبية.

كثرًيا ما تواجه تحديات يف تنفيذ املشاريع، مثل ارتفاع تكلفة املعامالت 
ومحدودية القدرات البرشية والحاجة إىل تنسيق مشاريع متعددة يف 

وقت واحد )انظر الشكل 1(.

“وقت العمل كان باألمس! فالتغري املناخي ليس خياًل بل 

حقيقة، وهو ل يعرتف بالحدود. فالدول الجزرية الصغرية 

النامية مل تسهم إل بقدر ضئيل يف النبعاثات العاملية، 

ومع ذلك فإنها تتحمل أثقل عواقبها.”

- السيدة فيكيتامويلوا كاتوا أوتويكامانو
املمثلة السامية ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول 

الجزرية الصغرية النامية

أهم النتائج واالستنتاجات

عوامل تتعلق بالتمويل املناخي الفعال يف الدول . 	
الجزرية الصغرية النامية

هناك خمسة عوامل بالغة األهمية عند النظر يف متويل األنشطة 
املتعلقة باملناخ يف الدول الجزرية الصغرية النامية:

الحاجة امللحة التخاذ إجراءات متعلقة بتغري املناخ	 

أهمية أنشطة التكيف	 

القيود عىل القدرات	 

ارتفاع تكاليف املعامالت أو العمليات	 

التقييم املستقل ألهمية استثامرات الصندوق األخرض للمناخ 
وفعاليتها يف الدول الجزرية الصغرية النامية
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الحاجة إىل املرونة	 

أهمية توجيهات الصندوق وأطره وسياساته بالنسبة . 	
للدول الجزرية الصغرية النامية

تفتقر سياسات الصندوق إىل املرونة فيام يتعلق بالتنفيذ والتطبيق . 		
لتلبية االحتياجات الفريدة للدول الجزرية الصغرية النامية عىل نحو 

مالئم.

مل يقر املجلس بعد العديد من السياسات ذات األهمية الكربى . 		
للدول الجزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك السياسات املتعلقة 

بالتكاليف اإلضافية، واملعاملة التساهلية، والتمويل املشرتك، والنهج 
الربنامجية.

مل تكن استجابة الصندوق فعالة بشكل كامل فيام يتعلق بإرشادات . 		
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
بشأن الدول الجزرية الصغرية النامية فيام يتصل مبشاركة القطاع 

الخاص، وتحسني إمكانية الوصول إليه، ومستوى جهوزيته واعتامده.

لدى املشهد السياسايت للصندوق القدرة أن يكون مرنًا مبا فيه 
الكفاية ليوائم ظروف الدول الجزرية الصغرية النامية، غري أن 
املسائل املتعلقة بالسياسات واإلدارة التي تهم الدول الجزرية 

الصغرية النامية تتطلب مزيًدا من املناقشة واتخاذ القرارات من 
جانب املجلس.

اعتامد الدول الجزرية الصغرية النامية ووصولها إىل . 	
التمويل من الصندوق

هناك أربع دول فقط من بني 40 دولة من الدول الجزرية الصغرية . 		
النامية لديها كيان وطني للولوج املبارش )انظر  الشكل 2(.

تُعد كيانات الوصول املبارش اإلقليمية أبرز الكيانات بني الدول . 		
الجزرية الصغرية النامية. بيد أنه يف كثري من األحيان، ال يوجد لديها 

عدد كاف من املوظفني لتلبية الطلب عىل خدماتها.

الكثري من الكيانات الدولية املعتمدة ال تشعر باالرتياح إزاء ما تراه . 		

من تكاليف مرتفعة للمعامالت عند العمل مع الصندوق يف املشاريع 
الصغرية الخاصة بالدول الجزرية الصغرية النامية.

تفتقر الدول الجزرية الصغرية النامية إىل القدرة عىل إعداد . 		
مقرتحات للحصول عىل متويل من الصندوق. ويتعني عىل برنامج 

الصندوق الخاص بدعم االستعداد واألنشطة التحضريية أن يعالج هذا 
القصور يف القدرات عىل نحو أفضل.

النموذج الحايل املتبع من قبل الصندوق قيام يتعلق باالعتامد و 
الولوج يحرم الدول الجزرية الصغرية النامية التي تعاين من قصور 

يف القدرات أو الخربات أو الثقة يف سعيها إىل الوصول املبارش إىل 
الصندوق. وعادة ما تفتقر الدول الجزرية الصغرية النامية إىل 

القدرة عىل وضع مذكرات مفاهيمية ومقرتحات متويلية لصالح 
تفي مبعايري الصندوق. ويساعد برنامج الصندوق الخاص بدعم 

االستعداد واألنشطة التحضريية ومرفق إعداد املشاريع عىل 
معالجة هذا األمر، ولكن النهج ليست مصممة لتوائم بالشكل 

الكايف محدودية املوارد البرشية يف الدول الجزرية الصغرية النامية

مرشوعات الصندوق يف الدول الجزرية الصغرية النامية. 	
وافق املجلس عىل 29 مرشوًعا تشمل الدول الجزرية الصغرية . 		

النامية، بقيمة إجاملية تبلغ 818 مليون دوالر أمرييك. ومع ذلك، فإن 
التمويل املشرتك املخصص للدول الجزرية الصغرية النامية أقل بكثري 

مقارنة بغريها من الدول.

تركز أكرث من نصف استثامرات الصندوق يف الدول الجزرية . 		
الصغرية النامية عىل أنشطة التكيف. وتبلغ نسبة املنح 50 يف املائة 

من هذا الرقم، وهو ما يناسب الدول الجزرية الصغرية النامية نظًرا 
للمشكالت التي تواجهها املتعلقة بجوانب الضعف والقدرة عىل تحمل 

الديون، إال أنه يجب بذل املزيد من الجهد إليجاد نُُهج متويل مبتكرة.

إن العديد من عمليات املوافقة داخل منظومة الصندوق تستغرق . 		
وقًتا طويًل ما يحول دون تلبيتها للحاجة امللحة إىل العمل املناخي يف 

من االبتكار إىل التكرار والتوسع. 1الشكل 
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IEU DataLab مصدر: مراجعات األداء السنوية، اعتباًرا من 31 يوليو 2020، كام تم تحليلها بواسطة
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الدول الجزرية الصغرية النامية )انظر الشكل 3(.

تًعد عملية املوافقة املبسطّة »SAP« مهمة بالنسبة للدول الجزرية . 		
الصغرية النامية، ولكنها مل تبّسط بعد بالقدر الكايف للتعجيل بتطوير 

املشاريع.

مل تكن طريقة الصندوق الخاصة بطلبات تقديم العروض فعالة يف . 		
توليد طلبات التمويل قيد اإلعداد يف الدول الجزرية الصغرية النامية.

ومل يف الصندوق بفعالية بالحتياجات العاجلة للدول الجزرية 
الصغرية النامية. غري أنه ميكن أن يعجل باالستثامرات يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية ويحقق نتائج عىل نطاق واسع من خالل 
تحسني طرائق »SAP« وطلبات تقديم املقرتحات، وعرب اتباع نهج 

برنامجي.

وقد ركز متويل الصندوق يف الدول الجزرية الصغرية النامية، بشكل 
مناسب ، عىل أنشطة التكيف املمولة عرب املنح. بيد أن هناك فرًصا 

لتمويل هياكل وأدوات مالية أكرث ابتكاًرا.

الصندوق والقطاع الخاص يف الدول الجزرية الصغرية . 	
النامية

أشار أصحاب املصلحة يف الدول الجزرية الصغرية النامية إىل أن . 		
مفهوم القطاع الخاص لدى مرفق القطاع الخاص التابع للصندوق ال 

يأخذ باالعتبار بالشكل الكايف الحجم متناهي الصغري والقاعدة منخفضة 

رأس املال وضعف القدرة عىل تحمل املخاطر التي متيز املشاريع 
التجارية يف الدول الجزرية الصغرية النامية. وتفتقر منظومة الصندوق 

إىل اسرتاتيجية تراعي السياق بالنسبة للقطاع الخاص.

كام أن النهج الذي يتبعه الصندوق إزاء القطاع الخاص يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية غري محدد مبا فيه الكفاية. ومع ذلك، لقد 
كان مثة توجه قوي مؤخًرا لتحسني قدرات ومرونة القطاع الخاص 

املحيل يف الدول الجزرية الصغرية النامية من خالل حافظة قسم 
التخفيف والتكيف.

أهم التوصيات
تحسني الدعم املقدم من طرف برنامج »دعم االستعداد . 	

واألنشطة التحضريية« بالصندوق لتعزيز إمكانية وصول الدول 
الجزرية الصغرية النامية إىل الصندوق بشكل مبارش والتعامل مع 

قدراتها املحدودة عن طريق ما ييل:

ǧ إرشاك موظفني مدربني يعملون إىل جانب املوظفني الحكوميني 	
وموظفي كيانات الوصول املبارش للمساعدة اإلمنائية يف بناء 

قدرات طويلة األجل؛

ǧ تعديل املساعدة التقنية التي يقدمها الصندوق من خالل برنامج 	
دعم االستعداد واألنشطة التحضريية بحيث تعكس عىل نحو 

أفضل الحاجة إىل مزيد من الدعم العميل لكتابة مذكرات املفاهيم 
يف الدول الجزرية الصغرية النامية؛ و

ل االبتكار والتكرار. 2الشكل  رسم بياين لحافظة برنامج »SAP« عىل متصَّ

البحرين

جزر القمر
موريشيوس

املالديف
ساو تومي وبرنسيب سيشيل

سنغافورة

تيمور الرشقية

املصدر: بيانات االعتامد: بيانات لطلب الحصول عىل االعتامد. لحدود البلدان: قاعدة البيانات العاملية للمناطق اإلدارية )GADM(، اعتباًرا من 12 آذار/ مارس 2020، والتي جرى تحليلها 
من جانب 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

ǧ تشجيع الدعم املتعدد السنوات إلدماج املستشارين يف السلطات 	
الوطنية املعينة، أو تسهيل الوصول إىل مثل هذا الدعم.

ترسيع دورة املرشوع وتبسيطها، وال سيام عن طريق ما ييل:. 	

ǧ تفعيل التوصيات الواردة يف تقييم وحدة التقييم املستقلة لربنامج 	
»SAP«، و هي أداة متزايدة األهمية بالنسبة للدول الجزرية 

الصغرية النامية لتطوير املشاريع قيد اإلعداد؛

ǧ وضع اسرتاتيجية لـ )SAP(؛	

ǧ - تفويض السلطة إىل األمانة العامة للموافقة عىل املشاريع التي 	
تفي مبعايري التأهيل الخاصة بـ )SAP(؛ )و(

ǧ - تبسيط منوذج مقرتحات التمويل للسامح للدول الجزرية 	
الصغرية النامية بالوصول إىل البيانات التي تبني ضعفها العام عىل 

املستوى الوطني إزاء آثار التغري املناخي.

ينبغي ملجلس الصندوق أن ينظر يف وضع الصيغة النهائية . 	
لسياسة النهج الربنامجي، مع إيالء االعتبار الواجب للدول الجزرية 

الصغرية النامية.

ǧ ينبغي أن تشمل النهج الربنامجية برامج أحادية ومتعددة األقطار، 	
وأن تتضمن أحكاًما لتبسيط عمليات املوافقة عىل املشاريع 

الفرعية.

ǧ ينبغي لألمانة العامة، مبجرد اعتامد هذه السياسة، أن تقدم 	
توجيهات بشأن كيفية إعداد برامج العمل املتعلقة بالتغري 

املناخي.

ǧ يتعني عىل مجلس الصندوق واألمانة العامة أن يكفال ربط الُنُهج 	

مبساهامت البلدان املشاركة املحددة وطنيًا، وخطط التكيف 
الوطنية، وغريها من االسرتاتيجيات الطويلة األجل.

النظر يف اعتامد نهج للقطاع الخاص يضمن ما ييل:. 	

ǧ يعكس خصائص كيانات القطاع الخاص املحلية يف الدول الجزرية 	
الصغرية النامية؛ و

ǧ يحدد بوضوح الهدف من مشاركة القطاع الخاص، مثل حشد 	
استثامرات القطاع الخاص لالرتقاء باألهداف والطموحات 

املرتبطة باملناخ، أو تحسني مرونة القطاع الخاص املحيل.

األساليب املّتبعة
تبنى التقييم نهًجا يقوم عىل مزيج من األساليب، باستخدام بيانات 

وأساليب نوعية وكمية لتطوير نتائج التقرير واستنتاجاته وتوصياته 
املستندة إىل األدلة. وشملت مصادر البيانات واألساليب، يف جملة 
أمور، استعراًضا لألدبيات، وتحلياًل لحافظة البيانات، ولقاءات مع 

املخربين، ومقابالت عرب اإلنرتنت مع البعثات الُقطرية، وتحلياًل 
لبيانات نظم املعلومات الجغرافية، ومسح عرب اإلنرتنت ألصحاب 

املصلحة املعنيني، وتوليًفا لدراسات الحالة الُقطرية.

القيد الرئييس: نظراً للتحديات التي يفرضها وباء فريوس كورونا، 
فقد أُجريت كل مقابالت التقييم والبعثات امليدانية عرب اإلنرتنت. 

ومن املهم مالحظة أن هذا التقييم هو تقييم للحافظة الفرعية، 
ومع أن استنتاجاته ذات صلة بالدول الجزرية الصغرية النامية، فإنها 

ال متّس البلدان الضعيفة األخرى.
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قليلمتوسطقليلمتوسطقليل

الوقت املستغرق من تقديم مقرتحات التمويل إىل املجلس للموافقة عليها عرب حجم املشاريع بالنسبة للدول الجزرية الصغرية النامية والدول األخرى. 3الشكل 

املصدر: البيانات الواردة من Tableau Server iPMS، اعتباًرا من 31 متوز/يوليو 2020، والتي جرى تحليلها من قبل مخترب البيانات التابع لوحدة التقييم املستقلة


