
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. ويندرج هذا التقييم 
يف إطار جهود متضافرة تبذلها وحدة التقييم املستقلة لدراسة مدى 

أهمية وفعالية اسرتاتيجية الصندوق واستثامراته يف البلدان األكرث 
تعرًضا آلثار التغري املناخي.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 الدول الجزرية 

الصغرية النامية تهديدات مناخية عدة، منها االرتفاع يف درجات 
الحرارة، وتغري أمناط هطول األمطار، والفيضانات، والجفاف، ونقص 

توافر املياه العذبة، وانحسار الشعاب املرجانية، وارتفاع مستوى سطح 
البحر. وتعاين الدول الجزرية الصغرية النامية أكرث بكثري من التغري 

املناخي مقارنة مبا تسهم فيه من خالل انبعاثات غازات الدفيئة. ولطاملا 
رفعت تلك الدول أصواتها عاليًا بشأن تأثري التغري املناخي عىل مسريتها 

التنموية، ودعت إىل إعطاء األولوية للدعم املايل الدويل ألنشطة 
التكيف مع التغري املناخي والتخفيف من آثاره. كام أيدت الدول 

الجزرية الصغرية النامية إطار الصندوق لدعم مسارات التنمية خفيضة 
االنبعاثات ومتأقلمة مع املناخ يف البلدان النامية.
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الجنوبية.

“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 االستنتاجات
بوجه عام، فإن طرائق الصندوق وعملياته ال تأخذ يف االعتبار . 	

بشكل فعال التحديات املناخية امللحة والفريدة التي تواجهها 
الدول الجزرية الصغرية النامية.

يعرقل منوذج العتامد و الولوج املّتبع حالًيا من قبل . 	
الصندوق الدول الجزرية الصغرية النامية التي تعوزها القدرات أو 

الخربات أو الثقة يف السعي إىل الولوج املبارش إىل الصندوق.

يعوق الفتقار إىل القدرة عىل وضع مذكرات مفاهيمية . 	
ومقرتحات متويلية وصول الدول الجزرية الصغرية النامية إىل 

التمويل من الصندوق.

يركز الصندوق عىل أنشطة التكيف املمولة بواسطة املنح، . 	
بيد أنه من السابق ألوانه تقييم ما إذا كانت حافظة الدول الجزرية 

التقييم املستقل ألهمية استثامرات الصندوق األخرض للمناخ 
وفعاليتها يف الدول الجزرية الصغرية النامية
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الصغرية النامية تحقق النتائج املرجوة منها.

يفتقر النهج الذي يتبعه الصندوق إزاء القطاع الخاص يف . 	
الدول الجزرية الصغرية النامية إىل التنسيق والتصميم الكافيني 

ليتالءم مع القطاع الخاص يف تلك البلدان.

ميكن للمشهد السياسايت الخاص بالصندوق أن يستوعب الدول . 	
الجزرية الصغرية النامية، ولكن سّن السياسات ذات األهمية الكربى 
للدول الجزرية الصغرية النامية يتطلب صدور قرارات عن املجلس.

أهم التوصيات
تحسني برنامج » دعم الستعداد واألنشطة التحضريية« . 	

ملساندة كيانات الوصول املبارش اإلقليمي ومعالجة تدين قدراتها. 
وينبغي أن يشمل بناء القدرات يف الدول الجزرية الصغرية النامية 
بني يعملون مع موظفي اإلدارات الحكومية وكيانات  موظفني مدرَّ

الولوج املبارش.

ترسيع دورة املرشوع وتبسيطها، وال سيام عملية املوافقة . 	
املبّسطة للصندوق )SAP(. كام ينبغي أن يركز تقييم االعتامد 

الخاص بكل مرشوع عىل تبسيط إجراءات الصندوق، إىل جانب 
النظر يف تفويض املزيد من السلطة إىل األمانة العامة فيام يتعلق 
 )SAP( ويف إجراء االستعراضات لـ ،)SAP( بـعملية املوافقة عرب

من جانب اللجنة االستشارية التقنية املستقلة عىل أساس التناوب.

إقرار سياسة بشأن نهج برنامجي يشمل النظر يف التحديات . 	
املناخية الفريدة واحتياجات التمويل املتعلقة باملناخ التي تواجهها 
الدول الجزرية الصغرية النامية. وينبغي أن يشتمل هذا النهج عىل 

برامج أحادية القطر وأخرى متعددة األقطار. كام ينبغي لألمانة 
العامة تقديم التوجيه لكيانات الدول الجزرية الصغرية النامية 

بشأن تهيئة برامج العمل املتعلقة باملناخ.

ضامن أن يعكس النهج الذي يتبعه الصندوق إزاء القطاع . 	
الخاص طبيعة القطاع الخاص املحيل يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية ويتضمن نهًجا منسًقا عىل نطاق األمانة العامة. وينبغي 

لهذه املشاركة أن تستفيد من نفوذ رأس مال القطاع الخاص بهدف 
تعزيزه، وتزيد من مرونة القطاع الخاص املحيل، وتخفف من 

مخاطر استثامراته املتصلة باملناخ.

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: نظًرا 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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