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 توطئة
ا للتقيويم الصوا ف.  قود خضوحل هرحلتور الت ريتيوة للتقيويم ًتور ج وة GEFمرفق البيئة العالمية ) ًً ( هو إحدى أكثر المنظمات الدولية خضوو

سوتق  ااًودةً هتتحوة  وي كو  تقييم خا جية هستقلة. وًندها تتلو  هر ق التيئة الحالمية  ي صو تر المحادة هيكلت ا، أصتح التقيويم الاوا جي الم

ا.  وي  ترة ت ديد للموا د، و ا ق ذلك إخضاع أداء هر ق التيئة الحالمية للد اسة الشواهلة ححاةوة دو ة ت ديود المووا د التاليوة ًلًموا هنتائ  و

اداه ا خصيًصا ألجو  هو ا هادئ األهر، كانل الحادة أن يتم إسناد د اسات األداء وإن ازها لفرق أو شركات هتاصصة  ي التقييم، ويتم است

اء الغرض. لكن إنشاء هكتب التقييم المستق   ي هر ق التيئة الحالمية، أصتح المكتب المشا  إلير هو ال  ة التي تضطلع هإجراء د اسات األد

 ( ثاني د اسة يضطلع المكتب هتنفي ها.OPS5، وتعتبر دراسة األداء العام الخامسة )(OPS)الحاف 

صبح مصطلح "دراسة األداء" أقل مالءمة للحاال. فاالحجم الكلاي للشاواهد التاي أسافرت عنهاا عملياة التقيايم فاي مرفاق ومع مرور الوقت، أ

الحتماي البيئة العالمية شهد زيادة جذرية؛ وبدالً من استخدام مصطلح "دراسة" المستند إلى المقابالت الشخصية، وآراء الخبراء، أصبح مان 

ه عن استحقاق مسمى "تقييم" الذي يستند على شواهد واضحة. وبينما كان التركياز فاي دراساات األداء العاام في الوقت الحالي أن يُطلق علي

ق المبكرة ينصب إلى حٍد كبيٍر على األداء، فإن الدراستين الرابعاة والخامساة حولتاا االنتبااه إلاى مشاكالت التاأثير المنشاود: هال يُحاد  مرفا

، والمنظور منظور األداءالم؟ هناك ميل إلى إطالق مسمى "التقييمات الشاملة" على تلك التقييمات التي تشمل البيئة العالمية فارقًا في هذا الع

المؤسسي من جهة، ومنظور الفاعلية والتأثير من جهة أخرى. وعلى هذا، فدراسة األداء العام الخامسة هذه ستكون آخر دراسة يُطلق عليها 

 تقييم الشامل السادس لمرفق البيئة العالمية على الدراسة التالية.هذا االسم؛ وسيتعين إطالق مسمى ال

قد تكون هناك احتمالية عالية الستخالص الدروس من النجاحات واألخطااء الساابقة عبار الشاواهد التاي أسافرت عنهاا عملياة التقيايم الحالياة 

بسااهولة، وال تضاامن أيًضااا أن يسااود المرفااق ثقافااة الااتعلم  داخاال مرفااق البيئااة العالميااة، لكاان هااذا ال يضاامن أن تكااون المشااكالت قابلااة للحاال

لعالمية المناسبة. ولقد لوحظ في دراسات األداء العام السابقة إلى أن إدارة المعرفة وتعلمها تميالن إلى الحدو  أكثر في هيئات مرفق البيئة ا

خامساة علاى شاواهد إضاافية علاى أن الاتعلم داخال مرفاق البيئاة مقارنةً بمعدل حدوثها في الدول وعبر الهيئات. تشتمل دراسة األداء العاام ال

العالمية أمر يتسام بالتعقياد. وهنااك ميال إلاى اساتخدام الشاواهد التاي أسافرت عنهاا عملياة التقيايم بشاكل أساساي ألمارال تتعلاق بالمسااءلة؛ 

مثال هاذه المشاكلة علاى نحاو أكثار عمقًاا خاالل الفتارة فوظيفة التعلّم من عملية التقييم ميار مساتخدمة بالقادر الكاافي. وبالتأكياد يجاب دراساة 

 السادسة لمرفق البيئة العالمية. 

و تااوفر دراسااة األداء العااام الخامسااة الشااواهد علااى أن مرفااق البيئااة العالميااة يلعااب دوًرا تحفيزيًااا فااي مساااندة الاادول للوفاااء بالتزاماتهااا نحاا

المشاكالت البيئاة العالمياة. هاذا الادور التحفيازي لاه ساجل حافال: فالهيئاات، والادول، االتفاقيات البيئياة متعاددة الجواناب، وفاي التعلاب علاى 

عاًما ماع هاذا النماوذف. فاوق ذلاك، بادأت الجهاود التاي يادعمها مرفاق البيئاة  20والجهات المقترحة للمشروعات كلها تتمتع بخبرة تربو عن 

على االتجاهات البيئية. وهذا أمر مشجع للعاية، نظاًرا للفتارة الزمنياة طويلاة العالمية في اإلثمار في الوقت الحالي، وأصبح لها تأثير واضح 

العاالمي المدى الالزمة إلحدا  التعييرات المنشودة في النظم البيئية والعمليات الفيزيائية الحيوية، لكنه كذلك يبدو مير كاٍف لمواجهة الحجم 

لبيئة العالمية وشركائه. ومع ذلك فالفكرة األساسية هي أن نموذف التدخل المعماول لكثير من المشكالت، نظًرا لمستويات التمويل في مرفق ا

 به في مرفق البيئة العالمية يؤدي وظيفته بنجاح، ويتسم بالفعالية، وله تأثير.

لشابكات والشاراكات، فإناه أما على الجانب المؤسسي، فيواصل مرفق البيئة العالمية بحثه عن حل لهذه المسألة. فباعتباره مرفقًا قائًما علاى ا

باأكبر قادر ممكان مان السالساة. وقاد  -التي تعطياه مبارر وجاوده  -يواجه خيارات قاسية بشأن كيفية أداء وظيفته في تعزيز عمليات التدخل 

علاى  -ا، أو أنناا تسببت الظروف واالتجاهات الداخلية والخارجية في معاودة ظهور العديد من المشكالت التي كان ثّم اعتقاد بأنه قاد تام حلها

نسير في االتجاه الصحيح لحلها. لقد تراجع حجام التفااعالت داخال الشابكة، لكناه ربماا وصال إلاى مساتوى أقال بكثيار مان المساتوى  -األقل 

التأخيرات المفاجئة التاي كانات تحاد  فاي وقات  -وخاصة في مرحلة اعتماده  -المطلوب إلحدا  تواصل جاد؛ وقد قلصت دورة المشروع 

ق، لكن ال يمكن )حتى هذه اللحظة( اعتبار ذلك كافيًا؛ وقد تكون هناك صعوبة خاصة في معالجة حجم التعقياد الاذي تتسام باه المشاكالت ساب

اعتمااًدا علاى اإلدارة المساتندة إلاى النتاائج، وماا  -كما ورد في إرشاادات االتفاقياات وإساتراتيجيات مجاال التركياز  -التي يراد التعلب عليها 

ة، لكان . وأخيًرا، ال يزال مدى مناسبة النموذف المنتهج الحالي قيد المناقشة. يعتبر مرفق البيئاة العالمياة مرفقًاا تمويليًاا، ال هيئاة تنفيذياشابهها

. الكثير من عناصر أساليبه العملياتية مستمد من عمل الهيئات التنفيذية التي تفرل سيطرة كاملة على دورات مشروعاتها وترتيبات تنفياذها

يظل على مفترق طرق، وسيحتاف المرفق إلى انتهاف أسلوب التقيايم  -أعني نموذف أعماله  -لكن أسلوب تنظيم مرفق البيئة العالمية لعملياته 

 الذاتي إليجاد الحلول في فترة تجديد الموارد القادمة.

اختصاصات دراسة األداء العام الخامسة في بنية جديدة. ولهذا السبب أعاد هذا التقرير ترتيب المشكالت الرئيسية التي تم رصدها في نطاق 

عقب التعريف المختصر بالظروف الدولياة التاي يعمال مرفاق البيئاة العالمياة فاي ظلهاا، سانتناول بالدراساة نماوذف األعماال لتحدياد ماواطن 

تعمل هذه الحلول علاى تعزياز نماوذف التادخل  ظهور المشكالت واجبة الحل التي يواجهها مرفق البيئة العالمية في عملياته العديدة. يجب أن



عاة الذي يتم انتهاجه في مرفق البيئة العالمية، وهذا تجدونه في الجزء الثاني من التقرير. وكرابط بين هذين المنظورين، ستجري مناقشة طبي

ييم في مرفق البيئة العالمي، سايتم دماج نتاائج مرفق البيئة العالمية من حيث االعتماد على الشراكة والشبكات. وكما هي العادة في تقارير التق

كلٍّ منهما في االستنتاجات والتوصيات الشاملة والعامة، وهذا ماا سايتم عرضاه فاي الفصال الثااني. الفصاول التالياة ساتعرل الشاواهد التاي 

وثائق الفنية الخاصة بدراسة األداء العام أسفرت عنها عملية التقييم لهذه النتائج والتوصيات. يمكن االطالع على الشواهد بتفصيل أكبر في ال

 . http://www.thegef.org/gef/OPS5موقع  الخامسة التي تجدونها متاحة على

 

فاي  -وكما هي العادة المتبعة مع ما سبق من دراسات األداء العامة، وجد مكتب التقييم المستقل في مرفق البيئة العالمياة أناه مان الضاروري 

 -المهم نحو عملية تجديد الموارد في مرفق البيئة العالمية. وقد شعلت دراسة األداء العام السابقة سهام اإليضطلع بهذا أن  -حدود صالحياته 

OPS4 -  هما سوةً هنفصولةً هون حيوا تناول وا لقضوايا وهشوكالت  -إلى حٍد هحيوٍد  -امة التقييمات االًتيادية التي اضطلع ه ا المكتب، وهثلل

اد النظر إلي ا هاًتتا ها وثيقة الصلة هحملية ت ديد الموا د. و يما يتص  هد اسة األداء الحاف الااهسة، تم تحقيق هسوتوى هحين ا كان هن المحت

المضي هحملية الدهج هو   إلوى ا واق أهحود.  -وهن الواجب  -أ ض  هن الدهج هين التقييمات االًتيادية ود اسات هحين ا، وهع ذلك هن الممكن 

ون  ي ًملية ت ديد الموا د هأن يكون التقييم الحاف التالي هتاًحا ًند هداية ًملية ت ديد الموا د، والتي  هما يكون تحقيق وا واد ةالب المشا ك

 همكنًا إذا تم دهج هؤشرات األداء الرئيسية واحن ازات  ي الحم  التقييمي االًتيادي ال ي يضوطلع هور المكتوب. واود ااتورر كتوا  استشوا يي

تق  هحض األ كا  ال ديرة هالد اسوة  وي هو ا الصودد، وسويتم األخو  ه وا  وي هرحلوة التاطويت للتقييموات خوالس االجتمواع السواد  التقييم المس

 لمر ق التيئة الحالمية. ه ا ويمكن الحثو  ًلى إ ادت م هاصوص د اسة األداء الحاف الااهسة تحل ًنوان "الملحق )أ(" ضمن ه ا التقرير.

Rob D. van den Berg 

 مدير مكتب التقييم المستقل في مرفق البيئة العالمية



 هقدهة .1
(  وي هنيوة جديودة. OPS5أعاد هذا التقرير ترتيب المشكالت الرئيسية التي تم تمييزها في نطاق اختصاصات دراساة األداء العاام الخامساة )

 وا، سونتناوس هالد اسوة نمووذع األًمواس لتحديود هوواةن وًقب التحريف الماتصر هالظروف الدولية التي يحم  هر ق التيئوة الحالميوة  وي  ل

الال   ي ًمليات هر ق التيئة الحالمية الحديدة والتي تؤدي لظ و  المشكالت التي ي ب حل ا. ي ب أن تحم  ه   الحلوس ًلى تحزيز نموذع 

قريور. وكوراهت هوين هو ين المنظوو ين، سوتتم هنااشوة التدخ  ال ي يتم انت اجر  ي هر ق التيئة الحالمية، وه ا ت دونر  ي ال زء الثاني هون الت

م دهج ةتيحة هر ق التيئة الحالمية هن حيا االًتماد ًلى الشراكة والشتكات. وكما هي الحادة  ي تقا ير التقييم  ي هر ق التيئة الحالمي، سيت

الفصو  الثواني. الفصووس التاليوة سوتحرض الشوواهد نتائج ك ٍّ هن ما  ي االستنتاجات والتوصيات الشاهلة والحاهة، وه ا ها سويتم ًرضور  وي 

داء التي أسفرت ًن ا ًملية التقييم ل    النتائج والتوصيات. يمكن االةالع ًلى الشواهد هتفصي  أكتر  ي الوثائق الفنية الااصة هد اسوة األ

 وهد جة  ي الملحق )د(. http://www.thegef.org/gef/OPS5الحاف الااهسة التي ت دون ا هتاحة ًلى هواع 

وبناًء على هذا، تتضمن دراسة األداء العام الخامسة ثالثة مستويات من المعلومات ويعتمد ذلك على مدى الشوط الذي يرمب القارئ في أن 

صال الثااني؛ فالمعلوماات التاي يحتويهاا هاذا الفصال تتسام يقطعه. فعلى من يتوخى التعرف على مستوى أعلى من االستنتاجات أن يطاالع الف

بالشمول والكفاية لمساندة هذه التوصيات ذات المستوى األعلى. وعلى القارئ الذي يتاوخى اكتسااب فهام أعماق للمشاكالت التاي ياتم تناولهاا 

ن البيانااات، والمقاربااات، والتحلاايالت، بالدراسااة فااي الفصاال الثاااني أن يواصاال قااراءة التقرياار لنهايتااه. وإلماطااة اللثااام بشااكل كاماال عاا

 بشأن المشكالت التي يمكن التعلب عليها، اقرأ الوثائق الفنية ذات الصلة.تفصيالً واالقتراحات األكثر 

 تفرل اختصاصات دراسة األداء العام الخامسة المطالبة بإجراء تقييم "لمدى تحقيق صندوق البيئة العالمية لألهداف المنشاودة مان إنشاائه،

 GEF IEOوتحديد التحسينات المحتملة". وقد جرى تقسيم القضايا الهامة التي تعني بهاا دراساة األداء العاام الخامساة باين التقريار األول )

2013e ال ي تم تقديمر  ي اجتماع ت ديد الموا د األوس هن ج ة، وه ا التقرير الن ائي هن ج ة أخرى. واد ادف التقرير األوس نظرة ًاهوة )

(. واود OPS4ا تتسم هالشموس هشأن النتائج التقييمية التي توم استاالصو ا  وي نضوون السونوات التوي تلول د اسوة األداء الحواف الراهحوة )لكن 

تنوواوس ًلووى وجوور التحديوود اح شووادات المستالصووة هوون االتفاايووات، وأوس تقيوويم لحا ظووة ًمليووات هر ووق التيئووة الحالميووة هشووأن األداء والتووأثير 

تمثلل نتائ ر الرئيسية  ي أن االجتماع الااهس لمر ق التيئة الحالمية اد ش د زيادة هثيرة لالهتماف  ي المشروًات التي تتميوز  المنشود. واد

ق هنطااات تركيز هتحددة، وأن التقدف المتحقق نحو التأثير المنشود دًمتر اليوات ًديودة ضومنل انت اًجوا أوسوع للحلووس والمقا هوات  يموا يتحلو

 التيئية ذات الصلة ًالميًا، والتي هد هر ق التيئة الحالمية وشركاؤ  يد الحون للدوس  ي ستر نو ها. هالمشكالت 

بماا  من بين القضايا الهامة بالنسبة للتقرير النهائي المشكالت التي خضعت للتقييم عبر الدراسات المتفرعة عن دراسة األداء العام الخامساة،

، فضاالً عان القضاايا الجامعاة مثال القضاايا الجنساية. هاذه (STAP(الهيئاة االستشاارية العلمياة والفنياة دور  -علاى سابيل المثاال  -في ذلك 

نماوذف الدراسات الفرعية لها وثائقها الفنية المستقلة؛ وتم تقديم نتائجها فاي هاذا التقريار حياث تام دمجهاا فاي التقيايم العاام لنماوذف األعماال و

ة العامة. يوفر الملحق )ب( خارطة طريق للقضايا الهامة وأين يمكان العثاور علاى الشاواهد التاي أسافرت التدخل اللذين ينتهجهما مرفق البيئ

 عنها عملية التقييم في هذا التقرير. 

 نظرة ًاهة ًلى حا ظة األًماس 1-1

ير مرفااق البيئااة العالميااة كااان الصااندوق االسااتئماني لمرفااق البيئااة العالميااة المصاادر الرئيسااي للماانح المقدمااة ماان طاارف المرفااق. كااذلك يااد

(. NPIF، وصاندوق تنفياذ بروتوكاول ناموياا )(SCCF(، والصندوق الخااص بتعيار المناا  (LDCF(الصندوق الخاص ألقل الدول نمًوا 

ملياار دوالر أمريكاي عبار هااذه  13.02، كاان إجماالي المانح المقدماة مان طارف مرفاق البيئاة العالمياة قاد بلا  2013سابتمبر،  30وهحلووس 

(. وهوجر ًاف، هلغ ًدد المشروًات التي شكلل ايمة المنح التي تحصلل ًلي ا هن هر ق التيئة الحالمية 1-1ناديق االستئمانية )الجدول الص

(. واتو  ن ايوة  تورة ت ديود المووا د الااهسوة  وي هر وق التيئوة 1-2)ال ودوس  2013سابتمبر  30مشروًعا بحلاول  3566مليار  13.02هتلغ 

أش ر، ت اوز هحدس االستفادة هن الصندوق االستئماني الرئيسي لفترة ت ديد الموا د الااهسة  ي هر ق التيئة الحالمي األ ااف هتسحة  الحالمية

 المتحققة  ي  ترة الت ديد الراهحة.

مرفاق البيئاة العالمياة. تنكّب المشروعات متعددة نطاقات التركيز على المشكالت البيئية العالمية وثيقة الصلة بأكثر من نطااق تركياز واحاد ل

، كما ويمثل كّل من التنوع البيولوجي وتدهور التربة نطاقي التركيز األكثر ارتباطًا بمشروعات مرفق البيئة العالمية متعددة نطاقات التركيز

ا ذا نطاق تركيز هتحودد ًلوى تمويو  هون أكثور هون صوندوق اسوت1-3رأينا في الجدول  ًً ئماني واحود. . ه ا واد حص  واحد وًشرون هشرو

( جنتًووا إلوى جنوب هوع صووندوق 19أنلوب هو   المشوروًات كانول تتلقووى تموويالً هون خوالس الصوندوق االسووتئماني  وي هر وق التيئوة الحالميوة )

LDCF  )8)  أو صندوقSCCF  )10) أحد ه   المشروًات تلقى تمويالً هن الصندوق االسوتئماني لمر وق التيئوة الحالميوة جنتًوا إلوى جنوب .

http://www.thegef.org/gef/OPS5


 . SCCFو LDCFتمويالً مشترًكا من كلٍّ من صندوقي  ؛ وتلقى مشروعانNPIFق هع صندو

شااكلت القيمااة الدوالريااة التااي حصاالت عليهااا مشااروعات التعياار المناااخي والتنااوع البيولااوجي حااوالي ثلااث التموياال الممنااوح ماان الصااندوق 

يا  الدوليوة هون التمويو  تقلتوات وكوان ًنود أدنوى حود لور  وي (. واد ش د نصيب هشروًات الم1-4االستئماني لمرفق البيئة العالمية )الجدول 

فاي المائاة. فيماا حافظاات الحصاة المخصصاة لمشاروعات تادهور الترباة ماان  9 تورة ت ديود المووا د الااهسوة لمر وق التيئووة الحالميوة هنسوتة 

لماوارد الثالثاة لمرفاق البيئاة العالمياة، بينماا فاي المائاة مناذ تعيينهاا كنطااق تركياز منفصال فاي فتارة تجدياد ا 9الموارد على ثباتها عند نسابة 

في المائة في  10بالمائة في فترة تجديد الموارد الثانية إلى  2( هن الموا د هن POPارتفعت الحصة المخصصة للملوثات العضوية الثابتة )

في المائاة مان حجام  12كانت تشكل نسبة  ، والتي(ODS(فترة تجديد الموارد الخامسة. أما مشروعات المواد المسببة لتآكل طبقة األوزون 

فقد مثلت حصة صعيرة للعاياة مان حافظاة األعماال مناذ فتارة تجدياد  الموارد المالية في فترة تجديد الموارد األولى في مرفق البيئة العالمية،

 الموارد الثانية؛ حيث تواصل عمليات نطاق التركيز هذا تقلصها.

وعات والبرامج متعددة نطاقات التركياز تساارًعا كبياًرا خاالل فتارة تجدياد الماوارد الخامساة فاي مرفاق وقد شهد التوجه المتزايد نحو المشر

مليار دوالر أمريكي من البرامج التي تنتماي لنطااق التركياز الاذي  2.82، كان ما يقدر بـ2013سبتمبر عام  30 البيئة العالمية. واعتباًرا من

بالمائة( تم توجيهها  42مليار دوالر أمريكي )بنسبة  1.21مرفق البيئة العالمية قد تم إنفاقه، ومن بينها تعني به فترة تجديد الموارد الخامسة ل

 إلى المشروعات متعددة نطاقات التركيز )بما في ذلك المشروعات ذات التمويل االستئماني المتعدد(.

كبياارة الحجاام، والمشااروعات ذات الحجاام المتوسااط، واألنشااطة  يقادم مرفااق البيئااة العالميااة تمويلااه عباار أربعااة أنماااط أساساية: المشااروعات

(. خووالس  توورة ت ديوود الموووا د الااهسووة  ووي هر ووق التيئووة الحالميووة، اسووتمرت 1-5( )ال وودوس SGPالتمكينيااة، وبرنااامج الماانح الصااعيرة )

مان حجام التمويال  ةالمائفي  86لةً ها نستتر المشروًات كتيرة الح م  ي شغ  هكانة النمت التمويلي الرئيسي  ي هر ق التيئة الحالمية، هشك

بالمائة. في  4بالمائة في تقرير األداء العام الرابع إلى نسبة  8الممنوح من المرفق. أما نصيب المشروعات متوسطة الحجم، فقد انخفض من 

ملياون  2.0ملياون دوالر إلاى  1.0، قارر مجلاس مرفاق البيئاة العالمياة زياادة حاد التمويال للمشاروعات متوساطة الحجام مان 2012نوفمبر 

 دوالر. وربما توفر هذه الزيادة في السقف التمويلي حوافز أكبر لهذا النموذف من المشروعات. أما الزيادة الطارئة على حصة حافظة أعمال

مائاة فاي فتارة تجدياد بال 9بالمائاة فاي المرحلاة التجريبياة إلاى  2(   ي جديرة هالمالحظة؛ حيا ا تفحول هون SGPبرنامج المنح الصعيرة )

 الموارد الخامسة لمرفق البيئة العالمية.

(. 1-6الحصص التمويلية الممنوحة من مرفق البيئة العالمية للهيئات الفردية التابعة للمرفق طرأت عليها تعيرات مع مرور الوقت )الجدول 

( هوأكتر حصوة هون التمويو  UNDPميوة التواهع لمهوم المتحودة )وهن   ترة ت ديود المووا د الراهحوة لمر وق التيئوة الحالميوة، احوتفج هرنواهج التن

بالمائة تقريبًا، بينما اساتحوذ برناامج  25بالمائة. وقد حصل البنك الدولي على نسبة  40الممنور هن هر ق التيئة الحالمية ًند نستة تزيد ًن 

بالمائة الباقية. التعيارات الكبيارة فاي الحصاة مان  25بة الـبالمائة؛ وشكلت الهيئات األخرى نس 10( ًلى نستة UNEPاألمم المتحدة للبيئة )

 التمويل بين الهيئات حدثت خالل فترة تجديد الموارد الرابعة في مرفق البيئة العالمية عندما ظهرت وكاالت جديدة في المشروعات الممولاة

 من المرفق.

ملياون دوالر. وعلاى النقايض،  572التي تبل   LDCFأعمال صندوق وقد حصل برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة على ثلثي قيمة حافظة 

، لكنها تظال الهيئاة الحاصالة علاى أكبار حصاة مان حصاص حافظاة LDCFكان للبنك الدولي وجود محدود للعاية في مشروعات صندوق 

دوق الاادولي للتنمياة الزراعيااة بالمائااة(. بعاض الهيئااات، مثال بنااك التنمياة اإلفريقااي والصان 37)حيوا تتلووغ نسوتت ا  SCCFأعماال صااندوق 

)IFAD)( من حافظاات أعمالهاا  33بالمائة و 48، وجدت البيئة المالئمة في هذه الموارد التمويلية األخرى التي تشكل حصة كبيرة )بالمائة

 الخاصة. 

بالمائاة  30تحوذت علاى نسابة الحصة التمويلية حسب المنطقة عبر مراحل مرفق البيئة العالمية. تواصل آسيا، التي اسا 1-7يوضح الجدول 

ي من حجم التمويل في فترة تجديد الموارد الخامسة في مرفق البيئة العالمية، تلقي الحصة األكبر من التمويال حساب المنطقاة. أماا اإلنفااق فا

بالمائاة فقاط مان  20سابة القارة اإلفريقية، فيواصل انخفاضه عند االقتصار على منح الصاندوق االساتئماني بمرفاق البيئاة العالمياة وحاده )بن

لجهاات الموارد التمويلية والتي تمثل أدنى مستوى منذ فترة تجديد الموارد الثانية بمرفق البيئة العالمية(. وماع ذلاك، وباعتبارهاا واحادة مان ا

صناديق التي ياديرها مرفاق المستفيدة الرئيسية من منح صناديق التكيف، تشهد الحصة الخاصة بقارة إفريقيا من الموارد المتلقاة من جميع ال

 بالمائة.  27البيئة العالمية زيادة تصل بها إلى نسبة 

وقد حدثت زيادة في الدعم المقدم من مرفق البيئاة العالمياة للادول التاي تواجاه ظروفًاا خاصاة خاالل فتارة تجدياد الماوارد الخامساة باالمرفق 

م االضطالع بها عبر هاذه الادول مان خاالل الصاندوق االساتئماني الرئيساي. ، وقد استند ذلك إلى المشروعات الوطنية التي ت(1-8)الجدول 

يبًاا، وبمقارنة الوضع مع فترة تجديد الموارد الرابعة بمرفق البيئة العالمي، شهد التمويل الموّجه إلى الدول الهشة زياادة بمقادار الضاعف تقر



بالمائة، وحجام التمويال الموّجاه إلاى البلادان ميار السااحلية بنسابة  63بنسبة الصعيرة النامية دول الجزر بينما زاد حجم التمويل الموّجه إلى 
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 النهج، والنطاق، والقيود  1-2

تخدام يعتبر النهج التقييمي المتبع في دراسة األداء العام الخامسة نهًجا نظريًا، حيث تتبع الدراسة نهًجاا ذا أسااليب مختلطاة، وتركاز علاى اسا

دوات المناسبة للقضايا الهامة المحددة. وقد استند جزء كبيار مان العمال التحضايري لدراساة األداء العاام الخامساة إلاى نظرياة األساليب واأل

 التعيياار العامااة التااي تماات صاايامتها فااي مرفااق البيئااة العالميااة. وقااد اسااتند التقرياار األول إلااى تقياايم ذاتااي للتقااارير والدراسااات والمراجعااات

طلع بها مكتب التقييم المستقل منذ فترة تجديد الموارد الرابعة. وقد نُفّذ العمل التحضيري للتقرير األول هذا عبر الدراساات التقييمية التي اض

دراسات الفرعية التي تم إجراؤها باتباع األساليب المختلطة المناسبة ووثيقة الصلة. وقد قدم الفريق المعني باألداء في المكتب دعمه لجميع ال

عبر عمله على ضمان استخدامها لنفس المجموعات من المشاريع المكتملاة والمصادق عليهاا مان طارف المساؤول التنفياذي األول،  الفرعية

ص فضالً عن بيانات حافظة األعمال األخرى. وقد وفر الفريق المعني بالدراسات تحليالً أكثر عمقًا إلستراتيجيات نطاق التركيز، كما استخل

ة أعمال الدول الشواهد المتاحة على مستوى الادول حيثماا كاان ذلاك مناسابًا. كماا طاور الفرياق المعناي بشاؤون التاأثير الفريق المعني بحافظ

أدوات وأساليب معينة، مثل نظرياة التعييار العاماة. كاذلك قادم الفرياق أسااليب جديادة مثال التحليال الكيفاي المقاارن وبارامج تحليال الشابكات 

 االجتماعية.

ورقة نهج دراسة األداء العام الخامسة بتنسيق مع أصحاب المصلحة فاي مرفاق البيئاة العالمياة، يمكان تنزيلهاا مان موقاع كذلك تمت صيامة 

(. يستند التقرير الن ائي إلى االسوتنتاجات المسوتمدة هون http://www.thegef.org/gef/OPS5دراسة األداء العام الخامسة على الويب )

عان التحلايالت المتعلقاة بقضاايا  ة فنية تم نشرها على موقع دراسة األداء العام الخامسة على الويب، فضاالً وثيق 21التقييم والمستالصة هن 

 بعينها.

تقييًماا ودراساة اضاطلع بتنفياذها  33وعلى ذلك، تعتمد دراسة األداء العام الخامسة علاى تارا  مان التقييماات والدراساات التاي يبلا  عاددها 

دراساة فرعياة عان دراسااة األداء العاام الخامساة، فضاالً عان المراجعاات التاي خضاعت لهااا  21عاام الرابعاة، والمكتاب مناذ دراساة األداء ال

 3566مشروًعا مكتمالً. وقاد تام تضامين حافظاة األعماال الكاملاة لمرفاق البيئاة العالمياة والتاي قوامهاا  491التقييمات النهائية لحصيلة تبل  

مشاروًعا تام  969أهمياة خاصاة نحاو توجياه فاي التحليال الماذكور، ماع  2013سبتمبر  30تى تاريخ مشروًعا بدًءا من المرحلة التجريبية ح

 54اعتمادها منذ نهاية دراسة األداء العام الرابعاة. كاذلك تتضامن دراساة األداء العاام الخامساة شاواهد علاى مساتوى الادول مستخلصاة مان 

مشاروًعا تعاود إلاى  92وًعا تتراوح باين كاملاة ومتوساطة الحجام، فضاالً عان مشر 118دولة، وشواهد مبنية على زيارات تم إجراؤها إلى 

 برنامج المنح الصعيرة التابع لمرفق البيئة العالمية.

تم كذلك تسليط الضوء على القيود المفروضة بشأن الشواهد التي أسافرت عنهاا عملياة التقيايم فاي مرفاق البيئاة العالمياة وذلاك فاي كثيار مان 

لتي أجراها المكتب. وعلى سبيل اإليجااز، بادأ المشاروعات المكتملاة وتقييماتهاا النهائياة فاي المراحال المبكارة لمرفاق البيئاة عمليات التقييم ا

د بعاد العالمية، وبناء على ذلك قد ال تعكس الممارسة الحالية. تبحث التقييمات المعنية بااألثر المنشاود عان شاواهد التقادم نحاو التاأثير المنشاو

وع بفترة تتراوح بين خمس وثماني سنوات، وبناء على ذلك تشير هذه التقييماات إلاى الخطاوات األولاى األكثار قادًما التاي تبادأ اكتمال المشر

والتناامم المتاوفرين فاي موضاوعات إلى االستىرارالر  امن المراحل المبكرة للعاية لمرفق البيئة العالمية. وقد أشارت تقييمات نطاق التركيز 

ا، وهو ما يشير إلى االرتباط الوثيق لالستنتاجات المستمدة من التقييمات بحاضر ومستقبل مرفق البيئة العالمياة. أماا المشروعات وعناصره

المشروعات المصدق عليها من طرف المساؤول التنفياذي األول، فياتم تقييمهاا علاى أسااس تصاميمها ووثاائق المشاروع؛ وهاو ماا قاد يجعال 

في دول كثيرة: عادةً ما تفشل المقارنات بين الدول حيث تميل الدول إلى أن تتصف بالكثير من الخصائص محصلتها مختلفة. يتم تقديم الدعم 

المتباينة، مما يضفي تفرًدا على تاريخها التطويري والتنموي، األمر الذي يفرل تحديات إضافية على استخالص االستنتاجات من الشواهد 

هذه القيود عن مثيلتها فيما يتعلاق بالمنظماات الدولياة ومتعاددة الجواناب، ويحادد وجودهاا القارارات التي تسفر عنها عملية التقييم. ال تختلف 

 النهائية وأحيانًا ما يخفف من حدتها. 

يم لتقياوكما هي العادة دائًما فيما يتصل بأي تقييم شامل مثل دراسات األداء العام في مرفاق البيئاة العالمياة، تاوفر الشاواهد التاي يسافر عنهاا ا

والتي تظهر على مدى عملية التنفيذ دفعتها الخاصاة فاي اتجاهاات بعينهاا، مماا ياؤدي إلاى تجاهال االتجاهاات األخارى. تمثال موثوقياة نظاام 

رة معلومات إدارة المشروع مثاالً لهذا، فهي ليست على المستوى المنشود، وكان المتوقع أن يكون التركيز فيها على إعداد التقارير بشأن دو

روع. لكن واقع المشكالت في دورة المشروع سريًعا ما يفرل نفسه ويتطلب المزيد من االنتباه. مثال آخر يتمثل في قدر االهتمام الذي المش

إلى تقييم السياسات الجامعة مثل سياسة التدخل العام. فقد اتضح أن هذه السياسة لام تعاد مواكباة للعصار، وأصابحت الحاجاة إلاى توجيهه يتم 

يثات عليها أمًرا شاائًعا للعاياة حتاى لام تعاد هنااك ضارورة إلجاراء دراساة فرعياة متعمقاة بهاذا الشاأن، خاصاة وأن ماا يكفاي مان إدخال تحد



العوامل المحفزة في اتجاه تحديثها يمكان العثاور عليهاا فاي الدراساات الفرعياة األخارى، مثال الدراساات المعنياة بمشااركة منظماة المجتماع 

 ية هقضية هراًاة المنظو  ال نسي.( وتلك المحنCSOالمدني )

وقد وفرت مجموعة مرجعية تتألف من نظراء ألعضاء مكاتب التقييم المستقل مان الهيئاات التابعاة لمرفاق البيئاة العالمياة اختباارات ضامان 

شاأن األخطااء الواقعياة أو الجودة. كذلك تم توزيع جمياع الوثاائق الفنياة علاى أصاحاب المصاالح فاي مرفاق البيئاة العالمياة إلباداء تعليقااتهم ب

فيادة، التحليلية. وقد نوقشت كذلك العديد من الوثائق الفنية في االجتماعات التي تم عقدها بين الوكاالت. وقد طرحت الكثيار مان التعليقاات الم

رى اإ ىرال اهىالااللررا ىرال اا،اوقى وتوجه مكتب التقييم المستقل بالشكر إلى جميع من شارك بطرح تعليقاته لما بذلوه من جهود وأبدوه مان دعام

 . هذا ويظل المكتب مسؤوالً مسؤولية كاملة عن أي أخطاء ال تزال باقية، وعن تحليله النهائي للنتائج. عنااللشكراكاالً افيااللالحقا)هـ(

وهام: جااو ييانج تشاين وقد تعاون ثالثة من كبار استشاريي التقييم المستقل من أعلى المستويات مع فريق عمل دراساة األداء العاام الخامساة 

)من الصين(، وكبير هاشم )من سريالنكا(، وإليزابيث ماكاليستر )من كندا(. وتصريحاتهم بشأن جودة التقرير ومدى تناوله للقضاايا المهماة 

 باعتباره مرجًعا تم إيرادها كملحق في هذا التقرير تحت اسم "الملحق )أ(".



 
 ة المدارة بواسطة مرفق البيئة العالمية )بماليين الدوالرات( االنتفاع بالصناديق االستئماني 1-1الجدول 

 المرحلة التجريبية الصندوق

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 اإلجمالي 5-العالمية

الصندوق االستئماني التابع 

 ةلمرفق البيئة العالمي

662 1,036 1,818 2,950 2,790 2,880 12,138 

 634 480 143 11 مير متاح مير متاح مير متاح LDCFصندوق 

 241 136 89 16 مير متاح مير متاح مير متاح SCCFصندوق 

 10 10 مير متاح مير متاح مير متاح مير متاح مير متاح NPIFصندوق 

 13,022 3,506 3,022 2,977 1,818 1,036 662 اإلجمالي

 

، وتتعلق بالمشروعات المعتمدة، باستثناء مشروعات برنامج المنح الصعيرة، والمشروعات التي تم إلعاؤها 2013سبتمبر  30البيانات اعتباًرا من  مير متاح = مير قابل للتطبيقمالحظة: 

 دون أي انتفاع.

 

 ونطاق التركيزمشروعات مرفق البيئة العالمية حسب الصندوق االستئماني  1-2الجدول 

 الصندوق االستئماني/

 نطاق التركيز

 المرحلة التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 اإلجمالي 5-العالمية

 الرقم

النسبة 

 الرقم المئوية

النسبة 

 الرقم المئوية

النسبة 

 رقمال المئوية

النسبة 

 الرقم المئوية

النسبة 

 الرقم المئوية

النسبة 

 الرقم المئوية

الصندوق االستئماني 

التابع لمرفق البيئة 

 العالمية

ا3,349ا100ا644ا100ا751ا100ا850ا100ا617ا100ا371ا100ا116

BD 62ا1,221ا26ا165ا36ا269ا28ا240ا46ا282ا55ا203ا53ا

CC 38ا888ا22ا135ا26ا199ا20ا170ا34ا209ا37ا137ا33ا

IW 13ا209ا4ا24ا8ا57ا6ا54ا8ا47ا4ا14ا11ا

LD  مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا188ا8ا50ا5ا41ا11ا96ا1> ا1

نطاق تركيز 

 متعدد

ا467ا22ا140ا14ا104ا22ا191ا4ا26ا1ا5ا1ا1

المواد المسببة 

 لتآكل األوزون

ا29ا1> ا2ا1> ا3ا1> ا3ا1ا7ا3ا12ا2ا2

الملوثات 

 ة الثابتةالعضوي

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا328ا17ا109ا10ا78ا11ا96ا7ا45

MTF  مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا19ا3ا19



 مير  LDCFصندوق 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

46 100 43 100 73 100 162 

 LDCFصندوق 

 فقط

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا152ا86ا63ا100ا43ا100ا46

مشروعات 

متعددة نطاقات 

 التركيز

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا10ا14ا10

  مير SCCFصندوق 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا46ا100ا21ا100ا19ا100ا6

 SCCFصندوق 

 فقط

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا34ا43ا9ا100ا19ا100ا6

مشروعات 

متعددة نطاقات 

 التركيز

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا12ا57ا12

 مير  NPIFصندوق 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا7ا100ا7

 NPIFصندوق 

 فقط

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 تاحم

ا6ا86ا6

مشروعات 

متعددة نطاقات 

 التركيز

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا1ا14ا1

جميع الصناديق 

 االستئمانية

 3,566ا100ا747ا100ا813ا100ا902ا100ا617ا100ا371ا100ا116

 

= صندوق هتحدد نطااات التركيز. ه    MTF= تدهو  الترهة،  LD= الميا  الدولية،  IW= التغير المناخي،  CC= التنوع التيولوجي،  BDيق، مير متاح = مير قابل للتطبمالحظة: 

 ، ويُستثنى منها مشروعات برنامج المنح الصعيرة2013سبتمبر  30التيانات اًتتاً ا هن 

 

 حسب تمويل نطاق التركيز اق التركيزمشروعات مرفق البيئة العالمية متعددة نط 1-3الجدول 

 5-مرفق البيئة العالمية 4-مرفق البيئة العالمية 3-مرفق البيئة العالمية نطاق التركيز

ا85ا48ا5 التنوع البيولوجي

ا66ا36ا3 التعير المناخي

ا18ا19ا3 المياه الدولية

ا70ا46ا6 تدهور التربة

 متاح ميرا1 مير متاح المواد المسببة لتآكل األوزون

ا5ا2 مير متاح الملوثات العضوية الثابتة



ا65 مير متاح مير متاح أ +SFM(/REDD( اإلدارة المستدامة للعابات 

ا47ا44ا144 أنشطة بناء القدرات و/أو األنشطة التمكينية 

 مير متاح مير متاحا39 بالنطاق متعدد التركيز

ا159ا104ا191 اإلجمالي

 

، ويُستثنى من ذلك مشروعات برنامج المنح 2013سبتمبر  30ل للتطبيق هذه البيانات تخص مشروعات الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية اعتباًرا من مالحظة: مير متاح = مير قاب

 الصعيرة.

الدول النامية، ودور المحافظة على العابات واإلدارة المستديمة لها  بأنه يمثل تقليل االنبعاثات الصادرة من إزالة العابات وتدهورها في REDD)أ( يحّرف هر ق التيئة الحالمية هصطلح +

 وتعزيز مخزونات الكربون في مابات الدول النامية. 

 )ب(  ي  ترة ت ديد الموا د الثالثة، لم تكن المشروًات هتحددة نطااات التركيز اد جرى تقسيم ا حسب نطاق التركيز.

 

 لعالمية حسب الصندوق االستئماني ونطاق التركيزالتمويل في مرفق البيئة ا 1-4الجدول 

 الصندوق االستئماني/

 نطاق التركيز

 المرحلة التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 اإلجمالي 5-العالمية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

ليون بالم

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

الصندوق االستئماني 

التابع لمرفق البيئة 

 العالمية

ا100 12,138ا100 2,880ا100 2,790ا100 2,950ا100 1,819ا100 1,037ا100ا662

BD 292ا33 3,986ا28ا830ا32ا894ا30ا892ا38ا686ا38ا392ا44ا

CC 229ا32 3,830ا32ا926ا31ا875ا28ا830ا34ا620ا34ا350ا35ا

IW 121ا12 1,517ا9ا265ا11ا306ا13ا392ا17ا314ا11ا119ا18ا

LD  مير

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا6ا777ا9ا262ا9ا260ا9ا254ا1>ا1

نطاق تركيز 

 متعدد

ا8ا973ا7ا179ا6ا172ا14ا407ا8ا150ا5ا49ا2ا16

المواد المسببة 

 لتآكل األوزون

ا2ا186ا1>ا6ا1ا22ا1>ا8ا1ا20ا12ا127ا1ا4

الملوثات 

 العضوية الثابتة

مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا6ا745ا10ا285ا9ا263ا6ا166ا2ا29

SFM 

/REDD+أ 

مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا1ا126ا4ا126

مير  LDCFصندوق 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا100ا634ا100ا480ا100ا143ا100 11



مير  SCCFصندوق 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 تاحم

ا100ا241ا100ا136ا100ا89ا100 16

مير  NPIFصندوق 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا100ا10ا100ا10

ا100 13,022 100 3,506ا100 3,022ا100 2,977ا100 1,819ا100 1,037ا100ا662 اإلجمالي

 

= احدا ة المستداهة للغاهات. ه   التيانات SFM= تدهو  الترهة،  LD= الميا  الدولية،  IW= التغير المناخي،  CC= التنوع التيولوجي،  BDابل للتطبيق، ملحوظة: مير متاح = مير ق

ات متعددة التركيز، ويوزعها على نطاقات التركيز ذات الصلة. ، ويُستثنى منها مشروعات برنامج المنح الصعيرة يقّسم هذا الجدول الموارد المالية ذات النطاق2013سبتمبر  30اًتتاً ا هن 

يل الموّجه للمشروعات متعددة نطاقات التركيز أعلى بمراحل أما النماذف متعددة التركيز فهي تلك النماذف التي يستحيل تقسيم الموارد المالية فيما يتعلق بها. ونتيجة لما سبق، نجد أن حجم التمو

 المبال  الممنوحة من صناديق استئمانية متعددة على الصناديق االستئمانية ذات الصلة.  -بطريقة مشابهة -هذه الوثيقة. كذلك يقّسم هذا الجدول  مقارنة بما نعرضه في

ودور المحافظة على العابات واإلدارة المستديمة لها بأنه يمثل تقليل االنبعاثات الصادرة من إزالة العابات وتدهورها في الدول النامية،  REDD)أ( يحّرف هر ق التيئة الحالمية هصطلح +

 وتعزيز مخزونات الكربون في مابات الدول النامية.

 

 تمويل مرفق البيئة العالمية حسب النمط المتبع 1-5الجدول 

 النمط

 المرحلة التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

 مرفق البيئة 

 3-العالمية

ة مرفق البيئ

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 اإلجمالي 5-العالمية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

المئو

 ية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

FSP 617ا86 11,135ا86 3,029ا86 2,578ا83 2,479ا82 1,498ا90ا934ا93ا

MSP  مير

 متاح

مير 

 متاح

ا5ا691ا4ا128ا8ا245ا6ا167ا8ا144ا1ا7

EA 33ا3ا432ا1ا46ا1ا24ا5ا159ا5ا100ا7ا71ا5ا

SGP 13ا6ا765ا9ا302ا6ا175ا6ا171ا4ا77ا3ا26ا2ا

 

، ويُستثنى 2013سبتمبر  30ه   التيانات اًتتاً ا هن  = النشاة التمكيني. EA= المشروع هتوست الح م،  MSPمشروع كتير الح م; = ال FSPمير متاح = مير قابل للتطبيق، مالحظة: 

 منها جميع الصناديق االستئمانية.

 

 تمويل مرفق البيئة العالمية حسب الهيئة 1-6الجدول 

 الهيئة

 المرحلة التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

ئة مرفق البي

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 اإلجمالي 5-العالمية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 ردوال

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

UNDP 252ا40 5,143ا42 1,474ا42 1,261ا38 1,134ا35ا644ا36ا377ا38ا

UNEP 18ا10 1,281ا10ا363ا12ا360ا11ا297ا11ا199ا4ا44ا3ا

WB 390ا38 4,988ا23ا805ا27 803ا48 1,418ا53ا957ا59ا615ا59ا



ADB  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

ا2ا199ا2ا57ا3ا87ا2ا48ا1> ا7 ير متاحم

AfDB  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا1ا142ا4ا129ا1ا14

EBRD  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا1ا104ا2ا52ا2ا53

FAO  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

ا2ا314ا6ا221ا3ا78ا1ا14

IDB  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

ا2ا275ا5ا169ا3ا90ا1ا17

IFAD  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

ا1ا169ا2ا53ا3ا86ا1ا29

UNIDO  مير 

 متاح

مير 

 متاح

 ر مي

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

ا3ا398ا5ا179ا6ا187ا1ا20

 مير ا1> ا3 السكرتارية

 متاح

 مير  مير متاح

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

 مير 

 متاح

مير 

 متاح

ا1> ا10ا1> ا7

ا100 13,022ا100 3,506ا100 3,022ا100 2,977ا100 1,818ا100 1,037ا100ا662 اإلجمالي

 

=  FAO= التنك األو وهي حًادة التناء والتنمية،  EBRD= هنك التنمية اح ريقي،  AfDB= هنك التنمية اآلسيوي،  ADB= التنك الدولي،  WBير متاح = مير قابل للتطبيق، ممالحظة: 

، ويُستثنى 2013سبتمبر  30دة للتنمية الصناًية. ه   التيانات اًتتاً ا هن = هنظمة األهم المتح UNIDO= هصرف التنمية للتلدان األهريكية،  IDBهنظمة األن ية والز اًة لمهم المتحدة، 

 منها جميع الصناديق االستئمانية.

 

 تمويل مرفق البيئة العالمية حسب المنطقة 7-1الجدول 

 المنطقة

 4-بيئة العالميةمرفق ال 3-مرفق البيئة العالمية 2-مرفق البيئة العالمية 1-مرفق البيئة العالمية المرحلة التجريبية

مرفق البيئة 

 اإلجمالي 5-العالمية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 ويةالمئ

ا24 3,183ا27ا943ا25ا767ا27ا813ا19ا350ا19ا192ا18ا118 إفريقيا

ا27 3,498ا30 1,043ا30ا890ا22ا639ا23ا425ا26ا273ا35ا228 آسيا

ECA 58ا12 1,579ا10ا356ا11ا322ا12ا367ا13ا239ا23ا237ا9ا

LAC 153ا20 2,593ا19ا655ا20ا607ا19ا560ا26ا477ا14ا141ا23ا

ا17 2,169ا15ا510ا14ا436ا20ا597ا18ا327ا19ا193ا16ا106 متعددة/عالمية

ا100 13,022ا100 3,506ا100 3,021ا100 2,977ا100 1,818ا100 1,037ا100ا662 اإلجمالي

 

 الصناديق االستئمانية. ، ويُستثنى منها جميع2013سبتمبر  30= أهريكا الالتينية وجز  الكا يتي. ه   التيانات اًتتاً ا هن  LAC= أو وها واسيا الوسطى،  ECAمالحظة: 

 



 حسب نوع الدولة للمشروعات الوطنيةتمويل مرفق البيئة العالمية  8-1الجدول 

 النوع

 5-مرفق البيئة العالمية 4-مرفق البيئة العالمية 3-مرفق البيئة العالمية 2-مرفق البيئة العالمية 1-مرفق البيئة العالمية المرحلة التجريبية

بالمليون 

 دوالر

ة النسب

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

بالمليون 

 دوالر

النسبة 

 المئوية

LDC 50ا15ا280ا14ا267ا17ا302ا14ا169ا13ا89ا10ا

SIDS 25ا7ا134ا4ا82ا4ا80ا4ا47ا2ا16ا5ا

ا13ا239ا11ا204ا14ا247ا13ا158ا6ا43ا10ا49 احليةالدول مير الس

ا10ا181ا5ا96ا7ا120ا3ا35ا4ا31ا6ا28 الدول الهشة

ا71 1,332ا76 1,446ا73 1,330ا75ا926ا83ا569ا79ا382 أأخرى

ا100 1,884ا100 1,894ا100 1,829ا100 1,232ا100ا690ا100ا482 اإلجمالي

 

، 2013سبتمبر  30الصغيرة الناهية. ه   التيانات تاص هشروًات الصندوق االستئماني لمر ق التيئة الحالمية اًتتاً ا هن س ال ز  دو=  SIDS= الدوس األا  نمًوا،  LDCمالحظة: 

 واحدة.ال يتم جمع المبال  التفصيلية مع المبال  اإلجمالية ألن الدول يمكن تصنيفها في أكثر من مجموعة ويُستثنى من ذلك مشروعات برنامج المنح الصعيرة. 

 الصغيرة الناهية، أو الدوس ال شة، أو الدوس نير الساحلية.دوس ال ز  )أ( الدوس التي ال تحد هن الدوس األا  نمًوا، أو 

 



 . االستنتاجات والتوصيات الرئيسية2
 

الكفااءة، واالساتدامة، والتاأثير تظهر االساتنتاجات الشااملة لدراساة األداء العاام الخامساة والمساتندة علاى معاايير وثاقاة الصالة، والفاعلياة، و

.  مر وق التيئوة الحاهوة يواصو  تميوز  (2.1)اللاراى اتواصل النجاح فيما بين فترتي دراسة األداء العام الرابعة ودراسة األداء العام الخامسة 

د. وًلوى الورنم هون أن هن حيا هحيا  وثااة الصلة، ون احر  وي ًمليوات التودخ  التوي يضوطلع ه وا، لكون كفواءة ًمليوات تقو  هشوك  هتزايو

أكثر تحفيًزا،  إن نموذجر لمًماس ال يزاس ًند هفترق ةورق، وًليور أن يكوون  -وي ب أن يكون  -نموذع التدخ  المتتع  ير يمكن أن يكون 

 أكثر تحديًدا خالس  ترة ت ديد الموا د القادهة.

إلاى أن "االتجاهاات  2009ة األداء العاام الرابعاة فاي عاام ففترة تجديد الموارد تأتي في ظل ظروف محيطة مير ساارة. فقاد خلُصات دراسا

في تأكيدها على هاذه النظارة  2009(. واد استمرت وج ات النظر الحلمية هن  ًاف GEF IEO 2010bالبيئية العالمية في هبوط مستمر" )

كوكب وإمكاناتاه. فقاد كارر التقريار األول لدارساة القاتمة. الجديد هو هذا التأكيد على اقتراب البشرية من بلوغ الحدود القصوى لطاقة هذا ال

تنتاف. فلم األداء العام الخامسة هذا االستنتاف الذي أطلقته الدراسة الرابعة، وال يملك التقرير النهائي خياًرا آخر، سوى إعادة ترديد نفس االس

هد مان شاأنها أن تعيار هاذه القناعاة. وهاو ماا يمهاد تظهر في الفترة بين شهر مارس/آذار وموعاد االنتهااء مان صايامة هاذا التقريار أي شاوا

 الطريق أمام تجديد الموارد في مرفق البيئة العالمية.

ول خالل السنوات التالية، من المتوقع أن تقل نسبة المتاح مان التمويال العاام العاالمي الموّجاه لادعم الادول النامياة. وقاد عمادت كثيار مان الاد

اق التطااوعي فااي ميزانياتهااا العامااة، وبناااء علااى ذلااك، تواصاال تقليصااها اللتزاماتهااا الرساامية بتقااديم المتقدمااة إلااى تقلاايص مسااتويات اإلنفاا

ساتتوفر لاه نفاس القادرة الشارائية التاي كانات متاحاة لمرفاق البيئاة  6-المساعدات التنموياة. وقاد يكاون التأكياد علاى أن مرفاق البيئاة العالمياة

ي نفاس الوقات رمام ذلاك، وافاق مرفاق البيئاة العالمياة علاى تحمال التازام هائال جدياد يتمثال فاي إنجاًزا كبيًرا في وضع كهذا. وفا 5-العالمية

 التحول إلى جهة تقديم مساعدات مالية رئيسية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق مع وجود توقعات كبيرة بتوفر موارد مالية هائلة.

 1االستنتاف 

ال تظهر فترة تجديد الموارد أي زيادة في القدرة الشرائية، في الوقات الاذي وافاق فياه مرفاق  االتجاهات البيئية العالمية في هبوط مستمر. قد

 البيئة العالمية على تحمل المزيد من االلتزامات.

 

باالمواد  قد يتم تمويله جزئيًا مان خاالل تقليال احتياجاتاه فيماا يتصال mercuryالدور الجديد المناط بمرفق البيئة العالمية فيما يتصل باتفاقية 

التعارف علااى  -بوجاٍه عاام  -المساببة لتآكال األوزون، حياث إن إجاراءات المتابعاة المتبقيااة أقال احتياًجاا للماوارد المالياة، لكان ماان الصاعب 

األداء الطريقة التي سيتمكن من خاللها مرفق البيئة العامة من االحتفاظ بدوره التحفيزي إذا لم يستطع الحفاظ على قدرته الشرائية. ودراساة 

م العام الخامسة تحصل على شواهد تثبت أن المستويات األكثر ارتفاًعا للتمويل المقدم من مرفق البيئة العامة في المشروعات يؤدي إلاى تقاد

بشاكل  أسرع نحو تحقيق األثر المنشود. فالوفاء بااللتزامات المتزايدة مع نفس القدر من الموارد أو أقال سايؤدي إلاى توزياع الماوارد المالياة

جية أكثر انكماًشا، وسيقلل من سرعة تحقيق األثر المنشود. ولهذه األسباب يحتاف مرفق البيئاة العالمياة إلاى التركياز علاى القضاايا اإلساتراتي

 والتي يمكن بالتركيز عليها أن يحد  فارقًا، أو عليه أن يواجه موقفًا يِعد فيه بتقديم الدعم، لكن يقف عاجًزا عن الوفاء به. 

 1توصية ال

 تعبئة الموارد واالختيارات اإلستراتيجية في مرفق البيئة العالمية يحتاجان إلى أن يعكسا الطبيعة الملحة للمشكالت البيئية العالمية.

 

د التاي يمكن تحقيق تحسينات في مستوى التمويل، وفي طريقة إتاحة الموارد المالية لمرفق البيئة العالمية بما يعزز القدرة على سوق الشواه

ة تثبت أن الطبيعة الملحة للمشكالت البيئة العالمية ذات االهتمام المشترك تؤدي إلى المزيد والمزيد من اإلجراءات الساريعة. تتضامن دراسا

 يًا.األداء العام الخامسة توصيات محددة بشأن كيفية تعزيز تعبئة الموارد وإتاحة الموارد المالية على نحو أكثر سرعة للتحرك بها ميدان

في الوقت الاراهن، ياتم التعبيار عان مساؤوليات أداء العمال فاي مرفاق البيئاة العالمياة عبار اإلساهامات القوياة للادول المتقدماة فاي الصاندوق 

يلياة تمواالستئماني في مرفق البيئة العالمية، بينما تميل الدول النامية والدول ذات االقتصاديات التي تعتبر في طور التحول إلاى تقاديم مباال  

كبيرة عبر تمويل مشروعات مرفق البيئة العالمية التي تمولها مشروعات تمويل مشترك أخرى مما يضمن شاراكة هائلاة نحاو التعلاب علاى 



ع ، وما4-يةالمشكالت ميدانيًا. وقد وسّعت دول مستفيدة عديدة تعهداتها نحو مرفق البيئة العالمية أثناء فترة تجديد الموارد بمرفق البيئة العالم

 ذلك تظل هذه التعهدات أقل من إسهاماتها في المنظمات الدولية األخرى. 

الاث تشير التوصيات المحددة التالية إلى االتجاه الذي يمكن اتخاذ إجراءات نحوه. المزيد من التوصيات المحددة التي أوردناها في الفصل الث

 ينبعي كذلك أن تؤخذ في الحسبان.

 

شا ك األًتاء والتسوويات ذات احسو اهات النسوتية  وي  تورة ت ديود المووا د  وي هر وق التيئوة الحالميوة ي ب التالي ًن تسويات ت 1-1

 حيا إن ا تضر وال تنفع.

ينتغي إخضاع توسيع القاًدة التمويلية لمزيد هن الد اسة، وينتغي أن يشم  ذلك توجير دًوة إلى المفوضية األو وهية لالنضوماف  1-2

 هر ق التيئة الحالمية.إلى اائمة المانحين  ي 

الناًم وال ي يحدُّ هما سة هقتولة  ي كثير هن المنظمات التي تقودف هسواًدات  ي ب الشروع  ي انت اع هسا  ًدف تحم  المااةر 1-3

ى الادول مليون دوالر من عمليات التحويل إلا 400ثنائية االت ا  وكثير هن المنظمات الدولية. ه   الاطوة اد تؤدي إلى تسريع ضخ حوالي 

 المستفيدة في وقت تشهد الطبيعة الملحة للمشكالت البيئية العالمية تزايًدا كبيًرا. 

 2االستنتاف 

 نموذف األعمال المتبع في مرفق البيئة العالمية لم يُعد مناسبًا ويؤدي إلى تزايد أوجه عدم الكفاءة.

 

 -تحقيق األثار المنشاود، لكان تحقيقهاا ياتم  لعالمية في تدشين ودعم التقدم نحويجب أال يتم التقليل من شأن النجاحات التي حققها مرفق البيئة ا

بعد التعلب على العوائق اإلدارياة الجسايمة التاي تحاول دون ذلاك. دورة المشاروعات فاي مرفاق البيئاة العالمياة، والتاي ال تعاد  دورة  -مالبًا 

لعالمياة ضامن دورات الوكااالت التابعاة لمرفاق البيئاة العالمياة، تتسام باالبطء حقيقية، بل تتكون من نقااط اتخااذ القارارات فاي مرفاق البيئاة ا

تستعرق ستة أشهر، ويتم تبنيها ضمن برناامج عمال المجلاس. ويساتعرق األمار  -على األقل  -الشديد. فالموافقة على نصف أفكار المشروع 

والحصاول علااى موافقااة المسااؤول التنفيااذي األول.  -قاال علااى األ -شاهًرا أخاارى السااتكمال تجهيااز نصااف أفكاار المشااروعات المعتماادة  20

ونصف عدد المشروعات الحاصلة على موافقة المسؤول التنفيذي األول يتم البدء بها في مضون خمسة أشهر بعاد ذلاك. وإجمااالً، يساتعرق 

أثنااء ذلاك، يظال نصاف األفكاار األمر عاامين ونصافًا ليتحاول نصاف األفكاار النظرياة للمشاروع إلاى واقاع حقيقاي علاى أرل الواقاع. فاي 

سانوات، ومالبًاا ماا ياتم تمدياد وقات  5النظرية اآلخر عالقًا في وسط العديد من نقاط اتخاذ القرار. وفاي المتوساط، يساتعرق تنفياذ المشاروع 

 التنفيذ لفترة عام ونصف أخرى.

الطموح إلى اإلصالح لام يكان كبياًرا جاًدا، وقيااس إصالح دورة المشروعات أخفق حتى هذه اللحظة، لكن هذا الفشل مير ظاهر كذلك، ألن 

شاهًرا كاادورة مشاروع مسااتهدفة، وباادأت ساكرتارية المرفااق فاي تحديااد متوسااط  20النجااح والفشاال شاابه قصااور. عنادما تاام تحديااد فتارة الااـ

 22حقق من نجاح أو فشل هدف الـالمشروعات المعتمدة، أصبح هذا هو المؤشر، وطريقة قياسه. لم تتمكن دراسة األداء العام الرابعة من الت

شاهًرا، أصابح بمقادور  18. وًنودها توم النوزوس هال ودف إلوى 4-شهًرا، حيث كان قدر مير كاف من الوقت قاد مار مناذ مرفاق البيئاة العالمياة

كااٍف لتوضايح  دراسة األداء العام الخامسة أن تحدد الهدف، ومؤشره المتفق عليه. وقاد تباين أن مؤشار متوساط المشاروعات المعتمادة ميار

الصورة الكاملة. وبذلك أصبح مرفق البيئة العالمية في مواجهة وضع جديد. فقد أظهر مؤشرها حتى اآلن أنه قد تم الوفاء بالهدف في مرفاق 

ء الحوواف . وكانوول التقووا ير الصوواد ة هوون هر ووق التيئووة الحالميووة هشووأن هوو ا صووحيحة.  د اسووة األدا5-ومرفااق البيئااة العالميااة 4-البيئااة العالميااة

 الااهسة توضح أننا هحاجة إلى هؤشر أ ض ، وأننا هحاجة إلى ًملية إصالحية أخرى.

وقد ظهرت بعض المؤشرات المبشرة في دورة المشروع عبر تطورين: أصبح هناك اتجاه إلى أن تؤدي الموافقات على البرامج إلى تسريع 

تنامم دورات المشروعات بين مرفق البيئة العالمية والبنك الادولي قاد ياؤدي الموافقة على المشروعات المقترحة ضمن البرنامج نفسه، وأن 

 إلى تقليل تكاليف التعامالت التجارية وتسريع معالجة المقترحات.

تحدد دراسة األداء العام الخامسة مجموعة متنوعة من األسباب المؤدية إلى اإلخفاق في تسريع اتخاذ القرارات بشأن المشروعات، لكن هذه 

ألسااباب يمكاان تقليلهااا إلااى سااببين رئيساايين: التحااديات المتعلقااة بكيفيااة تحديااد نقاااط اتخاااذ القاارار داخاال مرفااق البيئااة العالميااة وتفعيلهااا، ا

 تاوي هاذاوالصعوبات المتزايدة بصدد أداء شبكة مرفق البيئة العالمية لوظائفها. فيما يتعلق بنقاط اتخاذ القرار داخل مرفق البيئة العالمية، يح



التقرير على كثير من االقتراحات والتوصيات المحاددة بشاأن كيفياة إضافاء المزياد مان السارعة علاى العمال. وأماا بخصاوص الشابكة، فاإن 

عادد مرفق البيئة العام تجاوز اآلن الحدود المتعلقة بعدد وسائل االتصال والتفااعالت التاي تتايح شابكة تواصال فعالاة وعالياة الكفااءة، نظاًرا ل

 المشاركين.الفاعلين 

مهاددة باالنفصاام. أثنااء الجازء  -وهاي أحاد أهام مصاادر قوتهاا  -ونتيجة للعبء الزائد على الشبكة، أصبحت شراكات مرفق البيئة العالمياة 

التنفياذي ، لم يكن هاذا األمار باديًاا للعياان، حياث أعااد المساؤول 5-والجزء األول من مرفق البيئة العالمية 4-األخير من مرفق البيئة العالمية

ة األول آنذاك تنظيم الشراكة والشبكة، ونجح في تقليل عدد التفاعالت لضمان أن تظل الشبكة قابلة لالستمرار. ومع ذلك، تام تعياين المساؤول

اآلن التنفيذي األولى الحالية واالحتفاء بها بفضل رؤيتهاا التاي تساتهدف جعال مرفاق البيئاة العالمياة "الشاريك الاذي يملاك حاق االختياار"، و

ها تصطدم رؤيتها بشأن استعادة الشراكة بالعقبات التي تفرضها حدود الشبكة االستيعابية. وهذه هي المشكلة العويصة التي ينبعي التعامل مع

 . 6-خالل دورة انعقاد مرفق البيئة العالمية

 2التوصية 

 .6-الل فترة دورة انعقاد مرفق البيئة العالميةيحتاف نموذف األعمال المتبع في مرفق البيئة العالمية عملية إصالح رئيسية خ

 

ة توصي دراسة األداء العالم الخامسة بتعيير اتجاهات نقاط اتخاذ القرارات في مرفاق البيئاة العالمياة. يجاب أن يساتمر االنتقاال نحاو البرمجا

قت الحالي مان التصاورات النظرياة للمشاروعات، . عاجالَ أو آجالً، يجب أن يتألف برنامج العمل، الذي يتكون في الوالبرامجية والمقاربات

للمشكالت البيئية اإلقليمياة البرامجية والمقاربات  -بصورة أساسية  -من الموافقات الخاصة باقتراحات البرمجة المقدمة من الدول المستفيدة 

زياد مان التطاوير. ويجاب اإلعاالن عان والعالمية. ويجب إعفااء المساؤول التنفياذي األول مان مساؤوليات معالجاة المشاروعات المقترحاة لم

 برنامج العمل على أساس إجراء عدم االعترال وهو المبدأ المأخوذ به حاليًا فيما يتعلق باعتمادات المسؤول التنفياذي األول. مان شاأن هاذه

المشاروعات باين مرفاق الخطوة أن تضفي المزيد من السرعة على العملية. فوق ذلك، يمكن نقال التجاارب التاي شاهدت تنامًماا فاي دورات 

 .البرامجية البيئة العالمية والبنك الدولي إلى وكاالت مرفق البيئة العالمية األخرى ضمن إطار العمل قائم بشكل أكبر على

يمكن التنازل عن متطلبات التمويل المشاترك، التاي تتسابب اآلن فاي تاأخير كبيار فاي كالٍّ مان توضايح مفااهيم المشاروع وموافقاة المساؤول 

فيذي األول، في مرحلة التوضيح، ويجب تخفيفها في مرحلة موافقة المسؤول التنفيذي األول. من شأن هذه الخطوة أن تضفي المزياد مان التن

السرعة على عملية اتخاذ القارار. وبادالً مان المطالباة بإثباات أكياد علاى تاوفر التمويال المشاترك، يجاب قباول بياناات النواياا التاي تزياد عان 

اآلن مالبًا ماا تلتازم الجهاات المقترحاة للمشاروعات بفتارة زمنياة  ألدنى المتفق عليها، خاصة من شركاء مثل القطاع الخاص.مستوى الحد ا

هائي تبل  شهوًرا لضمان أن يكون إثبات التمويل المشترك الذي تجده دراسة األداء العام الخامسة مالبا ما يكون أقل من التمويل المشترك الن

عليه. في حالة القطاع الخااص، دائًماا ماا ال يصابح التمويال المشاترك المتعهاد باه واقًعاا، علاى الارمم مان كام االلتزاماات  الذي يتم الحصول

المؤكدة على الورق، ودائًماا ماا ياتم اساتبداله بتمويال مشاترك أعلاى مساتوى مان شاركاء آخارين فاي القطااع الخااص. بكلماات أخارى، أدت 

ت متبادلة مهدرة للوقت بين ساكرتارية مرفاق البيئاة العالمياة، والجهاات التابعاة لمرفاق البيئاة العالمياة، شروط التمويل المشترك إلى إجراءا

والدول األعضاء فيها، وميرهم من الشركاء بعية الحصول على إثبات مكتوب بالمبال  وهو األمر الذي يتم تجااوزه فاي أملاب المشاروعات 

 في الواقع. 

ه عام نجاًحا هائالً في مرفق البيئة العالمية، بل وتجاوز كل التوقعات. لكن دراسة األداء العام الخامسة تضفي لقد القى التمويل المشترك بوج

شاايئًا ماان الواقعيااة علااى هااذه الصااورة الحالمااة: إن المعاادالت المرتفعااة للعايااة للتموياال المشااترك مسااتحقة للمشااروعات الخارجيااة، وهااي 

تجذب معدالت تمويل مشترك مرتفعة للعاية. كذلك أوضحت دراسة األداء العام الخامسة أن التمويل  المشروعات كبيرة الحجم والهائلة التي

المشاترك متماااٍم مااع مباادئ الخطااوط األساسااية والتكااليف المتزاياادة، وأنااه يلعاب دوًرا حاسااًما فااي تكاوين شااراكة قويااة علاى أساااس يعاازز 

 -الطويال. لكان ال يحُسان أن تكاون المشاروعات الخارجياة بمثاباة النماوذف والمعياار  اإلجراءات الهادفة إلى تحقيق تأثير منشود على المدى

كينياة لكن يجب مع ذلك أخذها في الحسبان؛ فهي تمثل جزًءا من الدور التحفيزي لمرفق البيئة العالمية تماًما مثلما هو الحال مع األنشطة التم

القوي الذي يبديه مرفق البيئة العالمية نحو التمويل المشترك، لكن يجب الحد مان  التي ال تتطلب أي تمويل مشترك. يجب أن يستمر التشجيع

التركيز الشديد على النسبة لكل عملية من عمليات التدخل، وقبول الفوائد المخفضة في المناطق والدول التاي تجاد صاعوبة فاي تحقياق فوائاد 

لمشااترك متااى كااان ذلااك ممكنًااا. لقااد تساابب الاانهج القااائم علااى معاملااة كبياارة، فضااالً عاان ضاارورة تشااجيع المسااتويات المرتفعااة للتموياال ا

 المشروعات المختلفة بنفس الطريقة تسبب في تعطيل دورة المشروعات. 

( المتتع  ي هر ق التيئة الحالمية ًاهالً اخر هن ًواه  التأخير التي ش دت تطوً ا هثيوًرا RBMكذلك يمثل إطار اإلدارة القائم على النتائج )

الاذي ياتم انتهاجاه فاي  5-ى األسوأ.  تدالً هن تحزيز النتائج، تحوس  ي الوااع إلى ًاه  يحيق تحقق ا. لقد تستب إةوا  هر وق التيئوة الحالميوةإل



مفاوضات تجديد الموارد في تعطيل نظام الموافقة في المرفق بقدر أكبر مما يمكن تحمله من العناصر، والمؤشرات، وهو األمر الذي يجعل 

مؤشاًرا،  140عنصاًرا، بماا فاي ذلاك أكثار مان  285يتألف من  4-فترل قياسه "مهمة مستحيلة". وبينما كان إطار مرفق البيئة العالميةما ي

 -مؤشاًرا تقريبًاا  180فئاة ميار مترابطاة منطقيًاا ماع تاوفر  11عنصاًرا مصانفين فاي  616عدًدا هاائالً وهاو  5-يتضمن مرفق البيئة العالمية

 لب الكثير من الجهد لتجميعه عبر أدوات التتبع الخاصة بنطاقات التركيز، وهو ما يفرل عبئًا خاًصا.وكثير منها سيتط

 تنصح الكتيبات اإلرشادية المعنية باإلدارة المساتندة إلاى تحقياق النتاائج والمراقباة بتحدياد أقال عادد مان المؤشارات التاي يمكان للمنظماة مان

ائج التي تنشدها أم ال. وقد أوصتها مجموعة التقييم المستقل بالبنك الدولي، بعاد مراجعتهاا لماا يزياد خاللها أن تعرف إذا ما كانت ستحقق النت

 IEG"هؤشورات لنتوائج سو لة القيوا  تتميوز هوأن هيانات وا هتاحوة هالفحو " ) 10إلاى  5برنامج شراكة عالميًا بتحديد ماا ال يزياد عان  50عن 

راهحوة  وي واول اريوب هوون توا يخ االتفواق خوالس ت ديود المووا د ًلوى احةوا  الطموور لوو دا ة (. واود اختتتمول د اسوة األداء الحواف ال2012

. وهالرنم هن ذلك، كان ًلى هكتب التقييم المستق  أن ي ري اختتاً ا لمدى ااهليوة احةوا  5-المستندة إلى تحقيق النتائج لمر ق التيئة الحالمية

الضوء ًلى ه   المشكلة ات  الشروع  ي تنفي  . لكن المكتب لم يقودف ًلوى هو   الاطووة، وهوو الم كو  للتقييم، وال ي كان هن شأنر أن يلقي 

ئوة هن يتحم  هسؤولية ذلك. وهو اآلن يحرض إجراء اختتا  ااهلية التقييم ل ةا  ال ديود لو دا ة المسوتندة إلوى تحقيوق النتوائج  وي هر وق التي

 .6-الحالمية

المحددة التالية التي تقدم توجيهات لحلول المشكالت. يمكن العثور علاى توصايات أكثار تحدياًدا ضامن  من شأن هذا أن يقودنا إلى التوصيات

 النص الرئيسي للتقرير.

أن يتضامن عادًدا محادوًدا مان مؤشارات النتاائج التاي  6-ينتغي حةا  احدا ة المستندة إلى تحقيق النتائج  ي هر ق التيئوة الحالميوة 2-1

البيانات المتوفرة أو التي يسهل إنشاؤها. كذلك يجب أن يختبر مكتب التقييم المستقل قابلياة هاذا اإلطاار للتقيايم قبال أن  يمكن قياسها باستخدام

 يوافق عليه المجلس.

ين ك لك ي ب تتسيت أدوات التتتع، وحيثما تتلقى اواًد التيانات ذات المحا ف الحاهة الشاهلة التيانات التي يتم إنشاؤها،  من المتح 2-2

 الشروع  ي تنفي ها وتمويل ا هالشك  المالئم. وي ب تقلي  األًتاء التي تفرض ا أدوات التتتع ًلى المشروًات هتحددة نطااات التركيز.

ي ب ًلى هر ق التيئة الحالمية تحوي  االهتماف هن التموي  المشترك إلى التره ة )ًتر األدلة اح شادية المت وددة( وإلوى هوا قوة  2-3

س التنفي ي األوس، وإلوى هراحو  هوا قوة ال يئوة التاهحوة لمر وق التيئوة الحالميوة غ وذلوك هغيوة تشو يع الشوركاء ًلوى أ ض الوااوع ًلوى المسؤو

يوة هواصلة التحا ًن الحلوس المناستة التي تثمر هستويات ًالية هن التموي  المشترك، وتمويالً اويًا للاطوة األساسوية، و وائود هيئيوة ًالم

  ا التحوس هن شأنر أن يقلص التكاليف التي تتكتدها ال يئات، ويحيد تقوية أواصر الشراكة ًلى أ ض الوااع.هتزايدة. ه

ي ب ًلى شتكة هر ق التيئة الحالمية أن تحيد تحريوف دهوج الشوركاء  وي نقواة اتاواذ القورا ، هوع التركيوز ًلوى اورا ات الم لوس  2-4

ى القرا ات التي يتم اتااذها ًلوى هسوتوى الودوس والتوي تتوولى التنسويق هين وا نقواة التركيوز هشأن احستراتي يات والسياسات هن ناحية، وًل

( هن ناحية أخرى. ي ب أن تحا ًملية ت ديد الموا د كالً هن الم لس، والمسؤوس التنفي ي األوس، وشركاء هر ق التيئة OFPsالحملياتية )

 . 6-ة خالس هر ق التيئة الحالميةالحالمية، ًلى صيانة  ؤية جديدة  يما يتحلق هالشراك

التوي يمكن وا أن التره وة وثوائق . ي وب ًلوى الم لوس أن يوا وق ًلوى التره ةوإةا ات  وي ب تحزيز الدو  ال ي تلحتر التراهج  2-5

. أها  يموا يتصو  ًلى هستوى الدوسالتره ة تثمر هقترحات همشروًات يتم تقديم ا إلى المسؤوس التنفي ي األوس لني  الموا قة، وذلك يشم  

هالمشووروًات التقليديووة، ي ووب أن تقتصوور هتطلتووات التوضوويح للمفوواهيم ًلووى اضووايا الصووالحية؛ وي ووب ًلووى الم لووس أن يفوووض المسووؤوس 

التنفيوو ي األوس هاصوووص اضووية الوودهج  ووي هرنوواهج الحموو ؛ لكووي يووتم نشوورها ًلووى أسووا  ًوودف االًتووراض. إذا كانوول هفوواهيم أو ااتراحووات 

دهة لني  هوا قة المسؤوس التنفي ي األوس تتطلب أكثر هن إجراءين هتتادلين هين السكرتا ية وهيئة هوا،  وإن هو   المشوكالت المشروًات المق

 ي ب حل ا  ي و ش ًم  تشايصية.

 ي ب أن يتضمن أي نموذع ًم  جديد لمر ق التيئة الحالمية سياسة تدخليوة ًاهوة وهت وددة وإسوتراتي ية هؤسسوية لترنواهج المونح 2-6

الصوغيرة، وتحووالً لو يفوة ضومان ال ووودة التوي تقووف ًلي وا ال يئووة االستشوا ية الحلميوة والفنيوة هون ه وورد هرااتوة المشوروًات إلوى هرااتووة 

  التووراهج وحا ظووات األًموواس. ي ووب هووع المسوواندة التووي تتلقاهووا ال يئووة االستشووا ية الحلميووة والفنيووة هوون هرنوواهج األهووم المتحوودة للتيئووة احاوورا

 ليت ا  ي الحم ، وضمان المساندة احدا ية واللوجيستية المناستة ل ا.هاستقال

 3االستنتاف 

 مبررات عملية التدخل تتميز بأنه تحفيزية وناجحة في تحقيق التأثير المنشود بمرور الوقت.



نجاازات الملحوظاة التاي تارتبط بمنطاق وال ينبعي للمشكالت التي يواجهها نموذف األعمال في مرفق البيئة العالمية أن تلقي بظاللها على اإل

التدخل حسب مرفق البيئة العالمية، أو نظريته بشأن التعيير. وعلى الرمم من المرفق يمكن تصانيفه كآلياة ضاخ تمويال بطيئاة مان شاأنها أن 

تتخطاى المعاايير الدولياة تثقل مشروعاتها باشتراطات مالبًا ما ال تكون ضارورية، فاإن المشاروعات الناتجاة تاوفر نتاائج متميازة باساتمرار 

بالمائة منها أثمرت نتائج يتم تصنيفها ضمن فئة المشروعات المرضية إلى حٍد ما أو أكثر( وتبرز شواهد واضحة على تحقيق  80)أكثر من 

ياة الواقاع تقدم نحاو التاأثير المنشاود، علاى الارمم مان أنهاا قاد تحتااف إلاى مزياد مان السارعة. أضاف إلاى ذلاك أن التحليال المبناي علاى نظر

المعاكس يوضح أن كثيًرا من الجهود التي يساندها مرفق البيئة العالمية ماا كاان لهاا أن تاتم دون اإلساهام التحفيازي مان طارف مرفاق البيئاة 

مشاروًعا  18العالمية، وفي أماكن حدوثها المفترضة، كانت ستصبح أقل سرعة أو مير متماشاية ماع المعاايير الدولياة. فاي معارل دراساة 

لق بتخفيف آثار التعير المناخي، كانت التوقعات تشاير إلاى أن مشاروًعا واحاًدا فقاط هاو الاذي سيساير باذات السارعة والجاودة فاي ميااب تتع

 مساندة مرفق البيئة العالمية. بينما أظهرت المشروعات السبعة عشر األخرى شواهد على نجاح الدور التحفيزي لمرفق البيئاة العالمياة. هاذه

 ي على ثالثة أقسام بشواهد من التقييمات األخرى التي اضطلع بها مكتب التقييم المستقل. النتيجة تحتو

عند المستوى الوطني، بل وإقليميًا وعالميًا. ومع ذلك، تظهر المشاروعات اإلقليمياة  ناجحاً وال يعد منطق التدخل حسب مرفق البيئة العالمية 

المنشود، وهناك المزيد مما يجب ويمكن القيام به لتحقيق نفس المستوى مان الكفااءة وانتهاًجاا والعالمية تحديات إضافية تواجه تحقيق التأثير 

 أوسع لهذه. 

وعلى الرمم من أن عمليات التدخل تختلف باختالف نطاق التركيز، بل وباختالف العرل ضمن نطاقات التركياز، لكنهاا بارمم ذلاك تتمياز 

التي تؤكد هذا األمر استخلصاها مكتاب التقيايم المساتقل فاي نظرياة التعييار العاماة التاي ينتهجهاا فيما بينها بمنطق مشترك للتدخل. والشواهد 

 علاى مرفق البيئة العالمية، والتي تتألف من العناصر ذات التأثير المستمر في كثير من المشروعات التي يساندها مرفق البيئاة العالمياة. بنااءً 

، وعلى الظروف المحيطة، تتميز المشروعات بمزيج من المعارف واآلليات المؤسسية والتنفيذية التي المشكلة البيئية التي يراد التعامل معها

تحقيق األثر المنشود. يظهر أحد  تعالج مشكالت التمويل، والعرل واإليضاح، واالستثمار التي من الواضح أنها تؤدي إلى حدو  تقدم نحو

روعات المكتملة ال تملك أي فرصة لتبٍن أوسع للحلول، أو إلحدا  تأثير بيئي مباشار. إذا كاان بالمائة فقط من المش 7التحليالت المتعمقة أن 

مقدًرا استخالص أي استنتاف من هذا، فهو أن على مرفق البيئة العالمية أن يتقبل مخاطر أعلى ليحصل على مكاسب محتملة أكبر. من شاأن 

بالمائاة منهاا مالبًاا ماا يُنظار إليهاا بصافتها  25، فعلى النطاق الادولي، هنااك نسابة تبلا  هذا، بطبيعة الحال، أن يزيد كذلك من عدد اإلخفاقات

 مقبولة نظًرا للطبيعة المبتكرة لعمليات التدخل والبرامج.

 إحدى الخطوات بالعة األهمية هي تخصيص ما يكفي من الوقت لتحقيق قدر أوساع نطاقًاا مان التبناي والتاأثير، فضاالً عان انخاراط الشاركاء

المهمين. هذه األمور يمكن تحقيقها عبر الشاراكة القوياة علاى أرل الواقاع، وعبار التمويال المشاترك، وعبار مواصالة األنشاطة بعاد انتهااء 

عملية التدخل التي يساندها مرفق البيئة العالمية بفتارة طويلاة. مان شاأن إجاراءات عديادة أن تاؤدي إلاى إحادا  تابنٍّ أوساع نطاقًاا، وخاصاة، 

لدوري لدورات تستهدف التعيير األخالقي للسلوك داخال المجتماع واالقتصااد، ويعازز ذلاك إجاراءات تتخاذها الحكوماة، والمجتماع التنظيم ا

المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية للحد من التهديدات التي تتعرل لها البيئاة. هاذه اإلجاراءات بادورها ساتؤدي إلاى االساتعادة 

عمليات الفيزيائية الحيوية لتوفير خدمات المنظومة اإليكولوجياة فاي المادى األبعاد، ومعالجاة مشاكالت بعينهاا مان بينهاا البطيئة، واألكيدة، لل

ماة، فقدان التنوع البيولوجي، وتعير المناا ، والمشاكالت العاابرة للحادود المعلقاة بالهيئاات المعنياة بشاؤون الميااه، والملوثاات العضاوية الدائ

 تدهور التربة.والفضالت، فضالً عن 

لياة تمويال. يتم تمكين الدور التحفيزي لمرفق البيئة العالمية عبر ارتباطه الفريد باالتفاقيات البيئياة متعاددة الجواناب التاي يعتبار بالنسابة لهاا آ

طنياة، وياوفر مرفاق وعلى البلدان الموقّعة على المعاهدات دمج اإلرشادات المستخلصة منها في اإلستراتيجيات والسياساات واألولوياات الو

بالعمل ماع  البيئة العالمية التمويل الالزم لهذا. إحدى الخصائص الفريدة لمرفق البيئة العالمية بين المنظمات الدولية أنه يمتلك تفويًضا حاسًما

يبدو جليًا بشكل أساسي في االنسجام  البلدان على إيجاد طريقة لدمج الفوائد البيئية العالمية في القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية. هذا األمر

هاذا  بين الدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العالمية واألولويات الوطنية، وهاو ماا يعاد  أماًرا اساتثنائيًا فاي ضاوء إعاالن بااريس. وماع ذلاك، يبادو

حفياز لتظهار وجاود إمكانياة االنسجام واضاًحا علاى نطااق نظاري أكثار مناه علاى أرل الواقاع حياث تظهار ملكياة الدولاة وقادرتها علاى الت

 للتحسين. وعندما تتحقق ملكية الدولة، تتحسن النتائج، وتزداد سرعة التحول وتتاح قدرة أكبر على تبني النهج.

وهناك ات ا  هتزايد الًتتا  المشروًات ذات نطااات التركيز المتحددة حالً للمشكالت التوي تظ ور ًلوى أ ض الوااوع، والتوي تتطلوب نالتًوا 

هتواصلة  ي نطااات تركيز هاتلفة ليتسنى حل ا. ك لك هن شأن ه ا النوع هن المشروًات أن يو ر هستوى أًلى هون التمويو  الو ي  ج وًدا

حواف اد يكون كلمة السر لتسريع التقدف نحو تحقيق التأثير المنشود وذلك ًلوى النحوو الو ي يتورز  ال وزء المتحلوق هالتوأثير  وي د اسوة األداء ال

ك يظ ر التحلي  األكثر تحمقًا ألحدث المشروًات ذات نطاق التركيز المتحدد أن ا تظ ر هاستمرا  نفس الاصائص التي كانول الااهسة. ك ل

تة تتميز ه ا نفس النوع هن المشروًات  ي أواات الساهقة. إذا تكللل هالن ار ال  ود الراهية إلى الحد هن الحبء ال ي تفرضر أدوات المراا

 وو   المشووروًات،  رهمووا سوويكون هإهكان ووا أن تصووتح نمووت المسووتقت  هالنسووتة لمر ووق التيئووة الحالميووة،  ووي حووين ستصووتح والتتتووع المحنيووة ه



وهتورً ا احستراتي يات المتحلقة هنطااات التركيز همثاهة دالئ  إ شادية ل ا، وستكون تأكيًدا ًلى أهمية الحواه  المحفزة ًلى تحقيق التوأثير، 

لة الحوائق التي تحوس دون التتني الواسع للن ج، وااةرة أاوى للشراكات التوي يمكون هون خالل وا التغلوب ًلوى هو   للتدخ  ال ي يست دف إزا

 الحوائق. 

 3التوصية 

ه لتعظيم النتائج ألقصى حد، يحتاف نموذف التدخل الذي ينتهجه مرفق البيئة العالمية إلى تطبيقه حيث تكون الحاجة قصوى إليه وحيث تتاح ل

 ة من نموذف عمل أفضل.المساند

 

وهذا ال ريب أن نموذف العمل الذي ينتهجه مرفق البيئة العالمية نموذف ناجح، لكنه مع ذلك ليس الحل الناجع للمشكالت التي يواجهها العالم. 

ت وقتناا الحاضار عبارة عن مشكلة متعلقة بالنطاق، ومن جهة أخرى، يمثل مشكلة الحاجة إلى مستوى تركيز أكبر على مشكال -من جهة  -

 األكثر إلحاًحا. وحتى إذا لم يتعير النطاق، فمن الممكن تحسين مستوى التركيز، وإضفاء المزيد من الوضوح على النموذف. 

ولتعيير السالوك الاذي يساتهدف ضامان الاتخلص مان أي تهديادات بيئياة أهمياة كبيارة بالنسابة لنماوذف التادخل. وهاذا التعييار سيصابح واقًعاا 

أي إذا عاادت علايهم هام أيًضاا تلاك التعييارات بفائادة. ولهاذا، تعاد  الفوائاد —ذا شعر الناس الذين نحتاف إلى تعيير سلوكياتهم بفائدتاهملموًسا إ

بين الجنس  -مالبًا  -االجتماعية واالقتصادية والجنسية وسائل ذات أهمية كبيرة لتحقيق التعيير المستدام في التفاعالت ذات الطبيعة الكارثية 

 البشري والبيئة اآلخذة في التدهور. 

لقد حاول مرفق البيئة العالمية أن يحسن من مستوى ارتباطاته مع المجتمع المدني )بما في ذلك الشعوب األصلية(، والقطااع الخااص، ومان 

فقد أنشأ مخصصات مالياة للقطااع  دمجه للقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عملياته عبر التعييرات التي أدخلها في نموذف األعمال.

الخاص )عبر صندوق األرل، على سبيل المثال( وللمجتمعات المحلية )عبر برنامج المنح الصعيرة( وسعى إلى الحصاول علاى ضامانات 

ت لنقاال هااذه مان نقاااط اتخاااذ القارار فااي مرفااق البيئاة العالميااة أن التموياال المشااترك واالشاتراطات األخاارى ساايتم الوفااء بهااا. لقااد حاان الوقاا

وضبط األولويات على المستوى الوطني، والتحليل. ويجاب علاى مرفاق البرمجة العناصر إلى حيث تنتمي: إلى نموذف التدخل، وإلى وضع 

 -بادوره  -البيئة العالمية أن يوفر المزيد من المساندة للممارسات الوطنية واإلقليمية لضمان شراكات أقوى على أرل الواقع، مما سيضمن 

 دًما أسرع نحو تحقيق التأثير المنشود. تق

يمكن رصد الكثير من التطورات المشجعة في المجتمع المدني وفي القطااع الخااص نحاو االساتخدام المساتدام للماوارد الطبيعياة، ماع العمال 

كل من المجتمع والقطاع الخاص على الحد من الفقر، ومساندة النمو األخضر. ومع ذلك، كثير من التأثيرات المدمرة للممارسات المتبعة في 

واالقتراحاات  2020مستمرة بكامل قوتهاا كماا أنهاا مساتمرة فاي تفوقهاا علاى التطاورات اإليجابياة. تاولي رؤياة مرفاق البيئاة العالمياة للعاام 

اون ماع المجتماع المادني والقطااع اهتماًما بالًعا لهذه القضاايا. مان المهام للعاياة التعا 6-المعنية بالتركيز اإلستراتيجي في مرفق البيئة العالمية

الخاص على مستوى الدولة بشأن هذه القضايا ليس فقط لمساندة التطورات المشجعة، بل ولمواجهة محركات التأثير التي تتسبب في إحادا  

 الدمار.

علاى الارمم مان —ئياة وبدالً من مراجعة مفاهيم المشروعات بنظارة مكبرة للبحاث عان شاواهد للتركياز الصاحيح علاى حال المشاكالت البي

ينبعي لمرفق البيئة العالمية أن يبدأ في تقديم المساندة للوسااطة المعرفياة  —ضرورة استمرار هذا العناية الواجبة بهذا الصدد بطبيعة الحال 

يجب توسيع نطاق بشأن الكثير من النجاحات واإلنجازات التي حققها نموذجها التدخلي، والذي جرت صيامته بالتعاون مع شركائها، والذي 

مشاركته عبر جهود جديدة في قطاع إدارة المعرفة. إن التحدي هنا إنما يكمن في إعاادة تركياز الشاراكة حياث تحقاق الفاعلياة القصاوى: أي 

 على أرل الواقع وليس في أي موقع آخر. 

ع فاي مرفاق البيئاة العالمياة، وباإلمكاان مشااركة تقترح دراسة األداء العام الخامسة إنشاء مجتمع ممارسة مفتوح معني بنموذف التدخل المتبا

هذا مع كثير من الشركاء، وهو قادر على صيامة ممارسة أكثر جودة. لكان التحادي هناا يتمثال فاي زياادة سارعة الساير نحاو تحقياق التاأثير 

يفتهاا جياًدا، واألخارى التاي يجاب أن المنشود. توفر الدراسة المعنية بالتأثير والتي يضطلع بها المكتب شاواهد علاى األنمااط التاي تاؤدي وظ

تشهد المزيد من التحسينات. وقد توصلت دراسة المكتب المعنياة بالتاأثير إلاى شاواهد علاى أن المشاروعات التاي تتضامن مان المباادرات ماا 

ا فاي تساريع تحقياق هي األكثار نجاًحا —وهذا مرتبط كذلك بأصحاب المصالح الرئيسيين —يدعم التبني األوسع للنهج بعد انتهاء المشروع 

التااأثير المنشااود. ويمكاان لكيفيااة دمااج هااذا األماار فااي تصااميم المشااروع وتنفيااذه أن يكااون أحااد أوائاال الموضااوعات التااي يجااب علااى مجتمااع 

 الممارسة المشار إليه أن يعالجها. 



ألكثر صاالحيةً والتحارك األسارع نحاو إحادا  يقودنا هذا إلى التوصيات النوعية التالية التي تشير إلى اتجاه تعزيز الخيارات اإلستراتيجية ا

 المتن الرئيسي للتقرير توصيات واقعية بها المزيد من التفاصيل. يحتوي تأثير أطول أجالً. 

ي ووب أن تمثوو  االختيووا ات احسووتراتي ية وال  ووود الراهيووة إلووى تسووريع التتنووي األوسووع نطااًووا للوون ج نطوواق تركيووز ه ًمووا للتره ووة  3-1

 يمية. واناراة أصحاب المصالح ًنصر ه م  ي ذلك. الوةنية واحال

( والقطواع الاواص  وي CSOي ب أن يش ع هر ق التيئة الحالميوة الودوس ًلوى أخو  هشوا كة كو ٍّ هون هنظموات الم تموع المودني ) 3-2

 . 6-الحستان ًند تحديد األولويات وتحريف حا ظات األًماس  ي هر ق التيئة الحالمية

ج ذو نطواق التركيوز الواحود والون ج هتحودد نطااوات التركيوز د اسوة لكيفيوة إشوراك الم تموع المودني والقطواع ي ب أن يشتم  الن  3-3

 الااص  ي الم االت التي يكون  ي ا للمما سات المتتحة  ي الوال الحالي أ در التأثيرات ًلى التيئة.

ية والفنية  ي هر وق التيئوة الحالميوة هوع التركيوز هد جوة أكتور وي ب تحزيز الدو  احستراتي ي ال ي تلحتر ال يئة االستشا ية الحلم 3-4

ًلى هحال ة المشكالت التي تواج  وا الحلووف الطتيحيوة واالجتماًيوة، وي وب إحيواء األهحواث الحلميوة المسوت د ة، والتركيوز ًلوى اسوتاالص 

 الد و  هن حا ظة المشروًات المكتملة ذات الح م ال ائ . 

ير برناامج المانح الصاعيرة وتقويتهاا متاى تطلاب األمار ذلاك. ويجاب أن تتعااون ماع برناامج األمام المتحادة ويجب إحياء لجنة تسي   3-5

 للتنمية والسكرتارية لضمان إضفاء الطبيعة المؤسسية على برنامج المنح الصعيرة، ولتوفير اإلرشاادات اإلساتراتيجية للتوجهاات المساتقبلية

 للبرنامج وللنمط. 

، هوع أخو  ال نسوين ق التيئة الحاهة خطة ًم  تحني هتنفي  السياسوات السوائدة  يموا يتصو  هقضوايا المسواواة هنويي ب أن يتتنى هر  3-6

 نتائج د اسة األداء الحاف الااهسة  ي الحستان.

 وي ووب أن توودًم احدا ة المده ووة للمحووا ف وإسووتراتي ية تطوووير القوود ات هوو ا األهوور. وي ووب د اسووة الوسووائ  ال ديوودة للوسوواةة 3-7

المحر ية هث : ه تمع هما سات هاصص لل  ات المقترحة للمشروًات ويحني هتحسين التصميم والتنفي  لتحقيق تأثير يمتد لفترة أةوس هع 

 .IW:Learnتو ير التموي  الكا ي والموا د المناستة، التحلم هن ن احات هث : 



 

 لتقييمالقرار العاجل لمرفق البيئة العالمية بشأن معايير ا 1-2المربع 

 بالمعاهدات واألولويات اإلقليمية والوطنية إلى الحد الذي يسمح به المستوى اإلجمالي للتمويل المتاح له. معنيًايعُد مرفق البيئة العالمية 

ماات مرفق البيئة العالمية ليست باستمرار فاوق مساتوى الشاكوك؛ نظاًرا لنماوذف العمال العتياق المعتماد باه والاذي يتضامن منظو فاعليةلكن 

ق شبكات تتميز بالتعقيد المفرط، وبالتركيز على الموافقة على المشروعات، ال البرامج، فضالً عن أن منظومتهاا لاادارة المساتندة إلاى تحقيا

 النتائج مثقلة بمقدار هائل من األعباء.

بالمائة بماا يتجااوز المعياار  80اح يزيد عن في مجال تحقيق النتائج، مع متوسط نسبة نج فعالةوتتميز مشروعات مرفق البيئة العالمية بأنها 

 .5-بالمائة، وذلك خالل فترة مرفق البيئة العالمية 75الدولي الذي يبل  

بالمائاة فقاط مان المشاروعات  7حياث ال يظهار  —سامتان مبشارتان مان سامات هاذه النتاائج  االستدامة والتقدم المتحقق نحو األثار المنشاود

ويمكن تعزيز ذلاك بشاكل إضاافي مان خاالل  —لنهج على نطاق أكثر اتساًعا، أو على التأثير البيئي المنشود المكتملة أي شواهد على تبني ا

 تحفيز تبني النهج على نطاق أوسع وتسريع التقدم نحو تحقيق التأثير المنشود.

التفاقيات البيئية متعددة الجواناب والاذي يسامح لمرفق البيئة العالمية، فيمكن رصدها في مركزها المتفّرد كآلية تمويلية ل القيمة المضافةوأما 

واإلقليمياة  لها بتركيز مساندتها على األولويات التي تم االتفاق عليها دوليًا، والتي يتم العمل بناًء عليها بنهج تحفيزي عند المستويات الوطنية

 فه.والعالمية. ويواصل مرفق البيئة العالمية تنفيذ التفويض الممنوح له وتحقيق أهدا



 . تحتئووووووة الموووووووا د وحوكمت ووووووا لتحقيووووووق أجنوووووودة ةموحووووووة 3

 ًلى نحو هتزايد

 ت ديد الموا د  ي هر ق التيئة الحالمية 3-1

(. واود GEF IEO 2010bإلى أن "االتجاهات البيئياة العالمياة فاي هباوط مساتمر" ) 2009فقد خلُصت دراسة األداء العام الرابعة في عام 

تشير نًصا إلى أن االتجاهات البيئية  2013األداء الحاف الااهسة نتائج هشاه ة  ي ش ر ها  /اذا  هن الحاف استالص التقرير األوس لد اسة 

، ولم تظهر في الفترة بين شهر مارس/آذار وموعد االنتهااء مان صايامة هاذا التقريار أي (GEF IEO 2013e(مستمر  العالمية في انحدار

د استمرت وجهات النظر العلمية في تأكيدها على هذه النظرة القاتمة. ولكن الجدياد هاو هاذا التأكياد شواهد من شأنها أن تعير هذه القناعة. وق

 من وجهات النظر العلمية على اقتراب البشرية من بلوغ الحدود القصوى لطاقة هذا الكوكب وإمكاناته.

موّجاه لادعم الادول النامياة. فمناذ الوصاول إلاى أقصاى قيماة وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقل نسابة المتااح مان التمويال العاام العاالمي ال

حساب مقااييس منظماة التعااون االقتصاادي  -مليار دوالر، تواصل المساعدات الرسمية المتعلقة بالتنمية  137وهي  2010للتمويل في عام 

ذلك أن تواصال تقلصاها فاي مضاون ، ومان المتوقاع كا(2011مليار دوالر فاي عاام  127التقلص ) قد انافضل إلى  -( OECDوالتنمية )

العالمية  السنوات القادمة. وقد انخفضت النسبة المئوية لاللتزامات المالية نحو المساعدات المتعلقة بالتنمية والمكرسة لتحقيق األهداف البيئية

. هحظوم 2010بالمائة فاي عاام  14بالمائة(، لكنها قفزت إلى مستوى  5.2)حيا هلغل  2006بالمائة( إلى  7.2)حيا هلغل  2002بدًءا من 

بالمائاة مان الحجام  65ه   الزيادة كانل هغية التافيف هن اثا  التغير المنواخي، والو ي يمثو   وي الواول الوراهن الغورض األساسوي لحووالي 

 بالمائة. 20عن اإلجمالي للمساعدات التنموية الرسمية في المجال البيئي، وتشكل المساعدات المكرسة للتنوع البيئي نسبة تقل بقليل 

ملياار دوالر، يلعب مرفق البيئة العالمية دوًرا محدوًدا نسبيًا، لكنه تحفيزي، في التمويل العالمي العام. وتبل  قيماة التزاماتهاا السانوية إجمااالً 

ر. ويارى تقادير ماتحفظ ملياارات دوال 10وعلى العكس من ذلك، تم تقييم إجمالي التمويل العالمي العام الموجه للمشاكالت البيئياة حياث بلا  

وثيقاة لدراسة األداء العام الخامسة أن مرفق البيئة العالمية نجح في زيادة القيمة اإلجمالية للتمويل المخصص للتعامال ماع المشاكالت البيئياة 

ملياارات دوالر تقريبًاا عبار التمويال المشاترك. 3الصلة علاى نطااق عاالمي بمقادار 
1
لاى نظرياة الواقاع فاوق ذلاك، يظهار التحليال المبناي ع 

ن أن المعاكس ثالثة طرق يعد  مرفق البيئة العالمياة ألجلهاا تحفيزيًاا: تادعم منظوماة التمويال فاي مرفاق البيئاة العالمياة األنشاطة التاي ال يمكا

ام بهاا بصاورة تتحقق في أرل الواقع بأي وسيلة أخرى، ويؤدي الدعم المقدم من مرفق إلى تسريع القدرة على القيام بإجراءات، وعلى القيا

 أفضل. 

ملياار دوالر سانويًا.  100وتظهر التقديرات المتحفظة أن مقدار الموارد المالية المطلوب لسد احتياجات حل المشكالت البيئياة العالمياة يبلا  

ركاء أقويااء فاي ومن المعتقد على نطااق واساع أن هاذا المبلا  التماويلي ال يمكان تاوفيره إال إذا أصابح المجتماع المادني والقطااع الخااص شا

التعامل مع المشكالت البيئية العالمية والمحلية. وفي الوقت نفسه، يتاوفر بصافة سانوية تمويال عاالمي عاام مقاداره تريلياون دوالر علاى أقال 

ميار  تقدير مخصص التي تشجع الممارسات البيئية مير المستدامة مثل اإلعاناات المالياة الموجهاة للوقاود الحفاري، وللممارساات الزراعياة

المستدامة، والصيد الجائر، واالستخدام المفرط للموارد المائية.
2
 

يجري في ظال ظاروف صاعبة نظاًرا لألزماة التاي تعصاف بالتمويال العاام لادى كثيار مان  6-إن تعبئة الموارد الالزمة لمرفق البيئة العالمية

مانحاة جديادة مثال الادول متوساطة الادخول والادول ذات األساواق الدول المانحة التقليدية. باإلضافة إلى ما سبق، وعلى الارمم مان أن دوالً 

م الناشئة مرتبطة بالتزام نحو مرفق البيئة العالمية، فإنها ال توفر سوى حصص تمويل منخفضة مقارنةً بما تقدماه، علاى سابيل المثاال، لألماا

تركة ولكون المتموايزة" ًون التغيور المنواخي تلحوب دوً ا (. وال شوك أن هشوكلة "المسوؤوليات المشوIDAالمتحدة أو المؤسسة الدولية للتنمية )

نير هنظو . كانل ه   التوليفة حاضورة  وي كثيور هون هوائود المفاوضوات المحنيوة همشواك  التغيور المنواخي هغيوة احاورا  هوأن الحوالم المتقودف 

ق هركوب الثوو ة الصوناًية. وكثيور هون الودوس ضاًف هن انتحاثات ناز الد يئة ات   ترة زهنية ةويلة هن شوروع الودوس الناهيوة  وي االلتحوا

                                            
شريكة مليارات دوالر المذكور. هذا وتوفر الدول ال 10هع الحلم أن التموي  المشترك المستمد هن المساًدات التنموية الرسمية يمث  هالفح  جزًءا هن  ام الـ 1

 -لم ترصده منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -وشركاء مير رسميين في مجال المساعدات التنموية، مثل المنظمات الدولية مير الحكومية، تمويالً مشترًكا إضافيًا 

 مليارات دوالر تقريبًا. 3مقداره 

 
 (. IMF 2013تريليون دوالر سنويًا ) 1.9وهناك تقديرات تص  هاحًانات المالية الموج ة للواود الحفري إلى  2

 



المستفيدة ترى أن هر ق التيئة الحاهوة لويس سووى أداة  وي يود الودوس المتقدهوة تتحمو  هون خالل وا المسوؤوليات المتتاينوة وتفضو  التحتيور ًون 

مان حجام التمويال المشاترك فاي  بالمائاة 50المنظو  المشترك ًتر هستويات كتيرة هن التموي  المشترك. وتسو م الودوس المسوتفيدة هحووالي 

 (.GEF IEO 2010aمرفق البيئة العالمية وهي بذلك تتفوق على الدول المانحة التقليدية )

وقد عمدت كثير مان الادول المتقدماة فاي الوقات الحاالي إلاى تقلايص مساتويات اإلنفااق التطاوعي فاي ميزانياتهاا العاماة مقارناة بالمساتويات 

ساتتوفر لاه  6-ت التزاماتها الرسمية بتقديم المساعدات التنموية. وقد يكون التأكيد على أن مرفق البيئة العالمياةالسابقة ، وبناء على ذلك قلص

إنجاًزا كبيًرا وسط مثل هذه الظروف. ويصعب تصاور كياف سايتمكن مرفاق  5-نفس القدرة الشرائية التي كانت متاحة لمرفق البيئة العالمية

دوره التحفيازي إذا لام ياتمكن مان االحتفااظ بقوتاه الشارائية، خاصاة وهاو يُطالاب باساتمرار بتحمال مساؤوليات البيئة العالمية من االحتفاظ با

مثل دوره الجديد المتعلق باتفاقية الزئبق. وحتى إذا كانت مساندة مرفق البيئة لقضاية الزئباق سايتم تمويلهاا عبار االحتياجاات اآلخاذة إضافية 

بالمواد المسببة لتآكل األوزون؛ نظًرا ألن إجراء المتابعة المتبقي محدود المتطلبات مان الناحياة المالياة، في التضاؤل لنطاق التركيز المعني 

لتركياز فإن هذا سيمثل حالً للمشكلة في واحدة من مجاالت التركيز في مرفق البيئة العالمية. ولهذه األسباب يحتاف مرفق البيئة العالمية إلى ا

التي يمكنه فيها أن يحد  فارقًا، أو يواجه موقفًا يعد فياه بتقاديم الادعم، لكان يقاف عااجًزا عان الوفااء باه. هاذا هاو  على القضايا اإلستراتيجية

رد التمويل المحدود المحتمل الذي يشير إليه تقرير التقدم الصادر عن دراسة األداء العام الخامسة، والذي تم عرضه في اجتماع تجديد الماوا

 . 2013ل الثاني في سبتمبر/أيلو

تم التخلي عن تسويات تشارك األعباء في كثير من فترات تجديد الموارد حياث إنهاا تضار وال تنفاع. تواصال مفاوضاات تجدياد الماوارد فاي 

ات مرفق البيئة العالمية النظر إلى مسودة التقرير العاشر للمؤسسة الدولية للتنمية باعتبااره نقطاة مرجعياة لمسااهمات الادول المانحاة وتساوي

لدراسة األداء العام الخامساة أن مسااهمات الادول المانحاة الحالياة  8تشارك األعباء التي يجب أخذها في الحسبان. توضح الوثيقة الفنية رقم 

 الموجهة لمرفق البيئة العالمية ليس لها أي عالقاة بمساودة التقاارير العاشار وحتاى الساادس عشار للمؤسساة الدولياة للتنمياة فيماا يتعلاق بهاذا

(  ي حد ذات ا نقطة هرجحية ألن ا ال تحكس اد ة الدوس ًلى الد ع، أو األولوية التي يمنحون ا IDAمر. وال تُعد المؤسسة الدولية للتنمية )األ

للمحونة التنموية الرسمية هصو ة ًاهة، أو للتيئة هصو ة خاصة، ضمن نطواق المحونوات التنمويوة الرسومية. إنور الواول الو ي أصوتحل  يور 

ت ديد الموا د  ي هر ق التيئة الحالمية هحيا هم الااص وستيل م إلى الو اء هااللتزاهوات واالحتياجوات المحينوة التوي يواج  وا هر وق دو ات 

لوى أن التيئة الحالمية. ي ب د اسة توسيع القاًدة التمويلية لمر ق التيئة الحالمية ًلوى المودى التحيود، هموا يشوم  دًووة المفوضوية األو وهيوة إ

 ج ة هانحة لمر ق التيئة الحالمية. تصتح

 كثير من الجهات األوروبية المانحة وكذلك الياباان تحملاوا التزاماات نسابية وفقًاا لهاا يكاون جازء مان االلتازام الاذي تحملاوه مشاروطًا بوفااء

ن التازم بهاذه الممارساة مان الادول الجهات المانحة الرئيسية بالتزاماتها. أدى ذلك إلى االمتناع عن دفاع مباال  هائلاة بمارور السانين. آخار ما

، ليس بسبب اساتيفاء الشاروط التاي اشاترطتها الدولاة 2013المساهمة )فرنسا وألمانيا واليابان( رفعت القيود عن المبال  المستحقة عليها في 

هاات المانحاة المتخلفاة عان الادفع، المانحة الرئيسية استيفاًء تاًما، بل ألنها اقتنعت أن هذه الممارسة لن تؤدي إلى ممارسة الضعوط علاى الج

فاي بل سينتج عنها تقليل الماوارد المالياة المتاحاة لمرفاق البيئاة العالمياة. وقاد تام إيقااف العمال بممارساة الاربط النسابي فاي ساندات االلتازام 

ت ديود المووا د  وي هر وق التيئوة ( والصندوق اح ريقي للتنمية. يوصى هإيقاف ه   المما سة تماًهوا  وي  تورة IDAالمؤسسة الدولية للتنمية )

 الحالمية.

 الحوكمة 3-2

، انتهت دراسة األداء العام الرابعة إلى أن نظام حوكمة مرفق البيئة العالمية يشبه إلى حد كبيار النظاام المعماول باه فاي المؤسساات األخارى

لعالمية إحدى أكثار المنظماات الدولياة شافافية فيماا يتعلاق خصوًصا فيما يرتبط بالشفافية. ومنذ دراسة األداء العام الرابعة، ظل مرفق البيئة ا

مجارد بنظام الحوكمة فيه. فهو يعتمد اتفاقيات تجديد الموارد ويقدمها إلى الجمعية العمومية لمرفاق البيئاة العالمياة ماع توصاية باعتمادهاا. وب

ة المسااؤولية ماارة أخاارى ويضااع برنااامج العماال ويتخااذ موافقااة الجمعيااة العموميااة علااى تجديااد المااوارد، يتااولى مجلااس مرفااق البيئااة العالمياا

فاي إطاار دوره كهيئاة حوكماة يومياة  -القرارات المعنياة بالسياساات واإلساتراتيجيات والوساائل الالزماة لتنفياذ األعماال. يضاطلع المجلاس 

ي مناقشاتها قبال اجتمااع المجلاس بأربعاة بمسؤولياته بشفافية وإفصاح كاملين. يتم اإلفصاح عان الوثاائق التاي ساتجر -لمرفق البيئة العالمية 

أسابيع على موقع ويب عاام، باساتثناء وثاائق الجلساات المعلقاة. كماا أن اجتمااع المجلاس بحاد ذاتاه ياتم بثاه عبار الشابكة، باساتثناء الجلساات 

 المعلقة كذلك.

لمؤسساة المالياة الوحيادة التاي لاديها نظاام تصاويت يتمتع المجلس باستمرار بسلطة قوية على الدوائر االنتخابياة. مرفاق البيئاة العالمياة هاو ا

عضاًوا هام أعضااء المجلاس، ينحادر  32مزدوف: فمن لهم األملبية في األسهم بحاجة للدمج فيمن لهم األملبية في أعضاء المجلس. من باين 

مان الادول  14فاي طاور التحاول(، ومن الدول النامية وعضوين من الدول ذات االقتصاديات التي تعتبار  16منهم من الدول المستفيدة ) 18



 المتقدمة. يشبه ذلك إلى حٍد كبيٍر مجلس الصندوق األخضر للمنا ، الذي يتضمن عدًدا متساويًا من الدول النامية والمتقدمة.

يقااة اختيااار الحظات دراسااة األداء العاام الرابعااة وجاود نقااص فاي اإلرشااادات المعنياة بكيفيااة تشاكيل الاادوائر االنتخابياة، وآليااة عملهاا، وطر

أعضاء المجلس واألعضاء المناوبين وطريقة تناوبهم للمناصاب. وقاد أوصات الدراساة باأن يتاولى المجلاس أمار تطاوير اإلرشاادات؛ حياث 

واجهت الدوائر الكبرى خصوًصا مشكالت في هذا الشأن. لم يتم تقديم أي متابعة بخصوص هذه التوصية. مع ذلاك، عالجات بعاض الادوائر 

باالرمم مان  ه األمور بنفسها، واتخذت قرارات بشأن اختيار أعضاء المجلس واألعضاء المناوبين وطريقة تدويرهم للمناصاب.االنتخابية هذ

 ذلك، استمر ممثلو الدول في دوائر انتخابية عديدة في اإلعراب عن مخاوفهم في استطالعات الرأي والمقابالت الشخصية.

. لوم يتمتوع هو ا المسوؤوس هاسوتقاللية تاهوة ًون إدا ة هر وق التيئوة الحالميوة؛ 2007لنزاعات في العام عيّن مرفق البيئة العالمية مسؤوالً لحل ا

ن ول لك كانل ه متر الرئيسية هي التوست هين الدوس وال يئات، وةتلِب هنر أال يودخ   وي نوزاع أهوًدا هوع سوكرتا ية هر وق التيئوة الحالميوة؛ أل

، لام ياتم تعياين 2012صالح أو تحيز  ي ه ا الصدد. هع هغاد ة هسؤوس حو  النزاًوات  وي الحواف هوافر ه ا اد يتفسر هوجود تضا ب  ي الم

مسؤول آخر في المنصب، وطُلب من أحاد رواد فرياق العمال فاي الساكرتارية أن يضاطلع بهاذا الادور بنظاام العمال الجزئاي. يعناي ذلاك أن 

تستخدم هيئات مرفق البيئة العالمية آلياتها الخاصة  في مرفق البيئة العالمية.وظيفة المفول أو حل النزاعات المستقلة مير متوفرة إلى اآلن 

 لحل النزاعات. 

ق في السنوات التي أعقبت دراسة األداء العام الرابعة، كان ثم تطور يستحق عظيم اإلشادة أال وهو اساتمرار مرفاق البيئاة العالمياة فاي تطبيا

التي يديرها. وقد أضيف صاندوق اساتئماني جدياد، وهاو صاندوق تنفياذ بروتوكاول ناموياا، وتام  الحوكمة الكاملة على الصناديق االستئمانية

قبوله في مرفق البيئة العالمية شاريطة أن تتاولى اآللياات الكاملاة لكياناات مرفاق البيئاة العالمياة والمجلاس مهماة حوكماة الصاندوق وإدارتاه 

. هر ق التيئة الحالمية هو إحدى المنظموات الدوليوة القليلوة التوي SCCFو LDCF وتقييمه. وهذه نفس الترتيبات التي اتخذت بشأن صندوقي

تلتووزف هالحوكمووة الكاهلووة للصووناديق االسووتئمانية التووي تووديرها. واوود وا ووق التنووك الوودولي ًلووى الكثيوور هوون اليووات الحوكمووة الماتلفووة للصووناديق 

األهم المتحدة، نالتًا ها تحتفج ال يئات الحاكموة هوالتحكم المتاشور  وي التوراهج االستئمانية التي يديرها، هع إهقاء ه لس التنك ًلى هسا ة.  ي 

يتات والميزانيات األساسية،  ي حين تترك هساهمات الصناديق االستئمانية الطوًية )التي اد تكون  حليًا أكتر هن الميزانيات األساسية( لترت

ندية التي جرت هؤخًرا لو ائف التقييم  وي هنظموات األهوم المتحودة، كموا أثيورت أخرى. واد هرزت ه   المشكلة  ي الحديد هن المراجحات ال

 . 2011هوصف ا نتي ة ه مة  ي و شة ًم  حوس التقييمات الشاهلة  ي ها يس  ي يونيو /حزيران ًاف 
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ياات تحويال فاي الوقات المناساب مان الادول المانحاة إلاى بعد االتفاق على تجديد مرفق البيئة العالمية، تتخذ تعبئة الماوارد شاكالً يضامن عمل

ويتشاكل هاذا التادفق النقادي مان األماوال الجديادة  الصندوق االساتئماني لتيساير التادفق المساتمر للماوارد المالياة إلاى بارامج العمال الجديادة.

ات أو الملعاة. وقد تتم إضاافة الادخل االساتثماري إلاى الواردة عبر التحويالت، واألموال التي تعيدها الهيئات المعنية بالمشروعات قليلة النفق

لدراسة األداء العام الخامساة عادة تقلباات فاي هاذا التادفق والتاي يمكان  8الموارد المالية المتوفرة لبرنامج عمل ما. توضح الوثيقة الفنية رقم 

 مواجهتها بشكل أفضل.

سااس "عادم تحمال المخااطر": ال يمكان قباول مفااهيم المشاروعات إال لتحقياق في الوقت الحاضر، يدير مرفق البيئة العالمية برامجه علاى أ

من الموارد المالية المقترحاة فاي الصاندوق االساتئماني. يتمثال االلتازام  ةهالمائ 100مزيد من التطوير على االقتراحات في حالة توفر نسبة 

ج العمل( في منحة إعداد المشروع والدفعة األولى مان رساوم الهيئاة. المالي الوحيد عند موافقة المجلس على مفهوم ما )عبر قبوله في برنام

من هذه الموارد المالية بموافقة المدير التنفيذي، بعد أكثر من عام ونصف فاي المتوساط. باإلضاافة  ةالمائفي  95يبدأ االلتزام الفعلي لحوالي 

ت للجناة لدراساتها فاي الهيئاات ذات الصالة، وبضاعة شاهور إلى ذلك، يستعرق األمر في المتوسط بضعة شاهور أخارى لتحويال المشاروعا

وإجمااالً، ياتم احتجااز الماوارد المالياة للمشاروعات لمادة عاامين فاي المتوساط قبال صارف مصااريف الخادمات األولاى.  أخرى لبدء التنفيذ.

المخااطر فعليًاا مان االنعادام إذا اناتهج مرفاق وتتدفق الموارد المالية باستمرار إلى صندوق الموارد المالية خالل هذين العامين. وقاد تقتارب 

، من الموارد المالية المقترحاة، ومانح إعاداد المشاروعات األقال ةهالمائ 100بدالً من  ةهالمائ  60 البيئة العالمية مساًرا ناعًما يحتجز بموجبه

 40تراحات المشروعات بمذكرة قانونية تصارح باأن ورسوم الهيئات التي تدفع مقدًما. وقد تنعدم المخاطر في حالة اقتران الموافقات على اق

 بالمائة من رسوم الهيئة، ومنح إعداد المشروع متوفرة مقدًما لتطوير اقتراح المشروع، لكان موافقاة المادير التنفياذي تخضاع لتاوفر الماوارد

 المالية. 

ارساات الكثيار مان الجهاات المانحاة ثنائياة الجواناب، مان األماوال المتاوفرة ماع مم ةالمائوفاي  60قد يتنامم التحول إلى مساار نااعم بتعطياة 

 والعديد، إن لم يكن جميع، من المنظمات متعددة الجوانب. وقد يتاح تسريع مير متكرر لعمليات التحويل إلى الدول المساتفيدة التاي قاد تصال



التي يقدم مرفق البيئة العالمية ألجلهاا دعماه. مليون دوالر أمريكي بمرور الوقت، مما يوضح أن الطبيعة الملحة للمشكالت  400قيمتها إلى 

ويمكن دمج هذا مع إجراءين آخرين لتسريع حشد الموارد: ويمكن تقسايم الرساوم المساتحقة للهيئاات إلاى ثاال  دفعاات، كماا يمكان أن تتسام 

الدفعة النهائية عند انتهااء المشاروع  السندات اإلذنية بنطاق زمني أقل. وقد يؤدي دفع الرسوم المستحقة للهيئات على ثال  دفعات مع تسديد

 إلى التحفيز على إكمال المشروع، وضمان التسديد األكثر جدية للموارد المالية الخاصة بالمشروعات الملعاة إلى المجلس. وقاد ياؤدي تقليال

( إلاى تاوفير المزياد مان الماوارد مدة السندات اإلذنية )حاليًا سبعة أعوام كحد أقصى مقارنة بمتوسط عمر المشروع الذي يبل  خمساة أعاوام

 المالية لالستثمار وتقليل مخاطر العملة. 

، وباالتي تحدياد األولوياة، فاي الادعم المقادم مان مرفاق البرمجة وهناك سببان إضافيان الختصار مدة السندات اإلذنية. األول هو تزايد أهمية

الية لتجديد الماوارد مبكاًرا إلتاحاة إمكانياة تساليم الماوارد المالياة للمشاروعات البيئة العالمية، مما يعني أن هناك حاجة إلى توفير الموارد الم

زيد ذات األولوية. والثاني هو أنه إذا تحول مرفق البيئة العالمية إلى عمليات إنفاق أعلى سرعة عبر هيئاته، فسوف تكون حاجة إلى توفر الم

ال تتم ترجمة الطبيعة الملحة لمشكالت البيئة العالمية إلى مساتوياٍت للتمويال فحساب،  من الموارد المالية مقدًما لتمكين ذلك. وبناًء على ذلك،

 بل أيًضا إلى توفير الموارد المالية المتعهد بها لمرفق البيئة العالمية بصورة أسرع. 

 وفي الختام، يمكن تعزيز حشد الموارد بصورة أكبر من خالل التوصيات الملموسة التالية:

 تسويات تشارك األعباء في فترة تجديد الموارد في مرفق البيئة العالمية حيث إنها تضر وال تنفع. يجب التخلي عن .1

ويجب لفترة التجديد أن تستند إلى درجاة إلحااح المشاكالت البيئياة بادالً مان اساتنادها إلاى النساب ميار الصاالحة لتجدياد الماوارد،  .2

 عالمية.والتي ال يمكن مقارنتها مع الوضع في مرفق البيئة ال

 ويجب التخلي عن التسويات ذات اإلسهامات النسبية في فترة التجديد ألنها تمثل عقوبة للبلدان المستفيدة وليس للدول المانحة.  .3

ينبعي إخضاع توسيع القاعدة التمويلية لمزيد من الدراسة، وينبعي أن يشمل ذلك توجيه دعوة إلى المفوضية األوروبية لالنضامام  .4

 نحين في مرفق البيئة العالمية. إلى قائمة الما

على مجلاس مرفاق البيئاة العالمياة أن ياوفر اإلرشاادات المتعلقاة بكيفياة عمال الادوائر االنتخابياة وكيفياة اختياار أعضااء المجلاس  .5

 واألعضاء المناوبين وكيفية تناوبهم على المناصاب علاى أن تساتند تلاك اإلرشاادات إلاى أحاد  التحساينات التاي تام إدخالهاا علاى

 الدوائر االنتخابية العديدة. 

الناعم والذي يعد  ممارسة مقبولة في كثير من المنظمات التي تقادم مسااعدات  يجب الشروع في انتهاف مسار عدم تحمل المخاطر .6

ل مليون دوالر من عملياات التحويا 400ثنائية االتجاه وكثير من المنظمات الدولية. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسريع ضخ حوالي 

 إلى الدول المستفيدة في وقت تشهد الطبيعة الملحة للمشكالت البيئية العالمية تزايًدا كبيًرا.
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حتااى مرحلااة مرفااق البيئااة باادأ مرفااق البيئااة العالميااة تاريخااه المهنااي كمرفااق تمااويلي للمشااروعات التقليديااة. وفااي مراحاال تجديااد المااوارد 

، كان قد تم االتفاق على مبال  رمزية لادعم مجااالت التركياز فاي اتفاقياات تجدياد الماوارد. وماع إدخاال إطاار تخصايص الماوارد 4-العالمية

(RAFي هر ق التيئة الحالمية  )-ة، حياث سايتم في لعب دور أكثر منهجية داخل مرفق البيئاة العالمياالبرمجة ، أصبح من المتيسر أن تبدأ 4

 تزويد البلدان بالمخصصات التي يمكنها وضع برامج لها. 

 (STAR( إلى نظاف التاصيص الشفاف للموا د )RAFمن إطار تخصيص الموارد )

كااان إطااار تخصاايص المااوارد معيبًااا علااى أكثاار ماان صااعيد، وذلااك علااى نحااو مااا بينااه تقياايم منتصااف الماادة إلطااار تخصاايص المااوارد فااي 

وهوو ًتوا ة ًون د اسوة تقييميوة كوان ل وا أثور ًظويم ًلوى إًوداد نظواف التاصويص  —(GEF IEO 2009)  2009لعاام يوليو/تماوز مان ا

. واود خلتوص تقيويم هنتصوف المودة لنظواف التاصويص 2009( وال ي توم تتنيور  وي نو متر/تشورين الثواني هون الحواف STARالشفاف للموا د )

( إلوى أن النظواف GEF IEO 2013d) 2013لس  ي نو متر/تشورين الثواني هون الحواف الشفاف للموا د ال ي جرت هنااشتر  ي اجتماع الم 

ال ديد يمث  ن اًحا ًلى كثير هن األصحدة.  مؤشوراتر صوحيحة ًلميًوا و نيًوا ًلوى الورنم هون الحاجوة إلوى إجوراء هحوض التحوديالت الطفيفوة. 

دولوة، وهوي نتي وة توم التأكيود ًلي وا  وي التقييموات التوي أجريول ًلوى وتنفي   يتسم هسالسة نسوتية، كموا سواًد ًلوى زيوادة الشوفا ية وهلكيوة ال

 هستوى الدوس والتي اضطلع هتنفي ها هكتب التقييم المستق  خالس السنوات األ هع الساهقة.

م وقد نجح كلٌّ من إطار تخصيص الموارد، ونظام التخصيص الشفاف للموارد في تمكين الدول مان فارل سايطرة أكبار علاى برمجاة الادع

ساليم المقدم من مرفق البيئة العالمية. هذا التطور بادوره أثمار تاأثيًرا إيجابيًاا علاى دورة المشاروعات فاي مرفاق البيئاة العالمياة: فقاد أصابح ت

علياه الوضاع فاي ااىااكىانامفاهيم المشروع بعية الحصاول علاى موافقاة المجلاس أكثار تزامنًاا فاي الوقات الحاالي ماع التخصيصاات مقارناةً 

  السابق.

والتاي ُتعارف كاذلك باسام مرحلاة ماا  —وقد وصفت دراسة األداء العام الرابعة المرحلة السابقة لنيل موافقة المجلس على مفهوم المشاروع 

لمزياد قبل استمارة تحديد المشروع )وهذه المرحلة هي عبارة عن النشرة التمهيدية التي يوافق عليها مرفق البيئة العالمية أثناء برنامج عمله 

بأنها "الصندوق األسود". لقد كانت الشكوى المعتادة الصدور من نقاط التركيز العملياتية تتمثل فاي أنهاا بمجارد أن تضاع  —ن التطوير ( م

توقيعها على موافقة ما، فإن المشروع المقترح يختفي فاي الالمكاان ليظهار بطريقاة مامضاة منهاا بعاد عادة أشاهر كمشاروع مقتارح مكتمال 

نت مرحلة ما قبل استمارة تحدياد المشاروع هاي المرحلاة التاي تتمياز بارتباطاتهاا المشابوهة حياث تجتماع الجهاات المقترحاة األركان. لقد كا

للمشروعات مع فريق عمل الهيئة والسكرتارية لتمرير مقترحاتهم، ويتم عقد الصفقات في نيويورك وواشانطن ونيروباي. وعلاى الارمم مان 

د، وربما لن يكون لها كذلك، ولم تتحقق من قبل أبًدا، فمن الممكن تحقيقها بدرجة أكبار عبار تطبياق النظاام: أن الشفافية الكاملة ليس لها وجو

 أي عبر ضمان مرور جميع الخطوات في دورة المشروع بطريقة مناسبة تتيح تسجيلها وتتبعها.

 ممارسة تكوين حافظة األعمال الوطنية

، (STAR)( ًنصوًرا ثانيًوا، جنتًوا إلوى جنوب هوع نظواف التاصويص الشوفاف للمووا د NPFEظلت ممارسة تكوين حافظة األعمال الوطنية )

وكانت تستهدف تعزيز قدرة الدول على التحكم في برمجة دعم مرفق البيئة العالمية. وعلى الرمم من أن ممارسات تكاوين حافظاة األعماال 

 GEF IEO(تصاف المادة لممارساة تكاوين حافظاة األعماال الوطنياة الوطنية لم تكن ناجحة بشكل تاام فاي هاذا الصادد، كماا يشاير تقيايم من

2013c) فااإن كثيااًرا ماان الاادول المسااتفيدة رحباات بفكاارة الحصااول علااى فرصااة لبرمجااة دعاام مرفااق البيئااة العالميااة المسااتقبلي فااي ضااوء ،

التاي تام تطبياق ممارساات تكاوين حافظاة األعماال  التزاماتها نحو االتفاقيات البيئية متعددة الجوانب. لقد أدت هذه المبادرة، في مالبية الدول

الوطنية بها، إلى تعزيز ملكية الدولة عبر المشاورات مع مجموعة واسعة من أصاحاب المصاالح وإنشااء لجاان تسايير وطنياة لتاوفير هيكال 

لممارسات تكوين حافظاة األعماال أوسع لصناعة القرار والتنسيق فيما يتصل ببرمجة دعم مرفق البيئة العالمية. يوصي تقييم منتصف المدة 

، وخاصة عند نهاية مرحلة فترة تجديد الموارد، لضمان جاهزياة الادول للبرمجةالوطنية بمواصلة تقديم الدعم من جهة مرفق البيئة العالمية 

 للمرحلة الجديدة عند بدئها. 

يثير المدهش أن كثيًرا من أفكار المشروعات المحاددة فاي  هي مصطلح جديد نسبيًا في أروقة مرفق البيئة العالمية، ولذلك ليس مما البرمجة



ممارسات تكوين حافظة األعمال الوطنية لم تكن مؤهلة للحصول على دعم مرفق البيئة العالمية، أو أنها مالبًا ماا كانات تساتهدف مساتويات 

ابالً للتطبيق. يوصي تقييم منتصاف المادة لممارساات التمويل التي إما لم يكن من الممكن الحصول عليها أو كانت أقل من أن تتيح مشروًعا ق

تكوين حافظة األعمال الوطنية بأن يتحول تركيز دعم مرفق البيئة العالمية أكثر وأكثر نحاو مشاكالت األهلياة، والتمويال المشاترك، وأنمااط 

بالمشاكالت العالمياة واإلقليمياة. كاذلك يمكان فيماا يتعلاق البرمجاة نحاو تشاجيعي  بادورالتمويل. كذلك يمكن أن يضطلع مرفق البيئة العالمية 

 لورم عمل الدوائر االنتخابية الموسعة أن توفر منتدى مخصًصا لمناقشة األولويات اإلقليمية وتعزيز التعاون باين البلادان بشاأن المشاكالت

 البيئية العابرة للحدود وثيقة الصلة عالميًا. 

وطني واإلقليمي حالً لبعض المشكالت متكررة الظهور في دعم مرفق البيئة العالمية مثل: ومن المحتمل أن تكون البرمجة عند المستويين ال

كيفيااة االنخااراط مااع منظمااات المجتمااع الماادني والقطاااع الخاااص، وكيفيااة دمااج المشااكالت االجتماعيااة والمشااكالت المعنيااة بالمساااواة بااين 

 الصلة والتي نحتاف إلى دمجها في الدعم.  الجنسين، وكيفية تعزيز تحديد المشكالت العلمية والتقنية ذات

 في الختام، تم تقديم التوصيات التالية:

كمما سة نير إلزاهية، وي ب أيًضا أن تتلقى دًًما اويًا هن هر ق التيئة الحالمية ًند المستويين الوةني التره ة يتحين أن تستمر  .7

هلية، والتموي  المتار، والمشكالت التوي ينتغوي حل وا  وي التوراهج ًتر التموي  وك لك ًتر اح شادات المتحلقة هاأل —واحاليمي 

هالمساواة والمشروًات هث  اناراة هنظمات الم تمع المدني والقطاع الااص، واالهتماف المناسب هاألهحاد االجتماًية والمتحلقة 

 هين ال نسين، هما  ي ذلك الشحوب األصلية.

يق المزيد هن األهداف هقلي  هن هوا د هما يكفوي هالكواد. ويمكون للمشوروًات ذات ، سيتم التغلب ًلى هحضلة تحقالتره ة وًتر .8

 ه االت التركيز المتحددة أن تتيح القد  األدنى هن الموا د المالية، وأن تحالج المشكالت هطريقة هتتكرة. 
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إلى فهم شامل للمشكالت البيئية ذات الصلة على النطاق العالمي، واإلجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها إلصالح برمجة اليجب أن تستند 

مشكالت تدهور المنظومات اإليكولوجية وخدماتها، واألنماط المتبعة في مرفاق البيئاة العالمياة ومتطلباات التمويال فياه. لهاذا العارل، أنشاأ 

إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج الذي يتضمن العناصر األساسية آللية الدعم فيه لمساعدة الدول على التعامل مع  مرفق البيئة العالمية

لدراساة األداء العاام الخامساة أن إطاار اإلدارة المساتندة  11المشكالت البيئية. ومع ذلك، توضح الشواهد التقييمية الواردة في الوثيقة التقنياة 

النتائج مير مالئم وطموح بدرجة زائدة، ولهذا السبب يمثل عبئًا على النظام أكثر منه إطااًرا داعًماا يضامن الشافافية ويتايح اتخااذ إلى تحقيق 

 القرارات استناًدا إلى الشواهد. 

( ًلوى M&Eقابة والتقيايم )لقد أشار مكتب التقييم المستقل في مرفق البيئة العالمية في تقريره لعدة مرات في الماضي العبء الذي تمثله الر

هحوض االهتمواف لمسوتوى األداء المنحود   يموا يتصو  ه موع التيانوات وتحليل وا، هتوجيور المشروًات ذات ه االت التركيز المتحددة، وةالب 

سوة  وي أن إةوا  وخاصة ألنراض تتص  هالتأثير المنشود. لكن التقييم ال ي يتسم همن  ية أكتر هن نير  اتفق هوع د اسوة األداء الحواف الااه

ن يتنظور احدا ة المستندة إلى تحقيق النتائج  ي هر ق التيئة الحالمية اد أحدث نقلة نوًية  ي كيفية هالحظة المكتب ل    المشكالت. وهينما كا

 ة المسوتندة  ي الماضي إلى كثير هن ه   المشكالت هاًتتا ها تمث  نقًصا  ي التوا ق هون ةورف ال يئوات والمشوروًات هوع هتطلتوات احدا

فاإن الشاواهد توضاح أن إطاار اإلدارة المساتندة إلاى تحقياق النتاائج ال تمثال اإلطاار  ،(M&E)( والرااهوة والتقيويم RBMإلى تحقيق نتائج )

كفي مان المناسب لهيئة تمويلية مثل مرفق البيئة العالمية؛ فهو أصعب من أن يتم تنفيذه، ومير متناسق، وال يعير مسألة مجاالت التركيز ما ي

ارة االهتمام. وقد سلط التقرير المعني بالتقدم المتحقق الذي تم تقديمه في اجتمااع تجدياد الماوارد الثااني فاي نياودلهي الضاوء علاى إطاار اإلد

لخامساة: المستندة إلى تحقيق النتائج في مرفق البيئة العالمية بصفته مشاكلة ينبعاي دراساتها، وأوضاح الانهج المتباع فاي دراساة األداء العاام ا

سابة يجب أال يهدف نظام اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج إلى قياس كل شيء، ولكن المهام التي سيناط به قياسها، يجب أن تتم بطريقة منا

(GEF IEO 2013b .) 

أن اإلطاار الاذي  5-يئاة العالمياةومرفاق الب 4-كذلك يظهر تحليل تم إجراؤه ألطر اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج في مرفق البيئة العالمية

نجح بشكل ملموس في زياادة معادالت الرقاباة ووضاع التقاارير عان المعادل الاذي يتطلباه إطاار مرفاق البيئاة  5-انتهجه مرفق البيئة العالمية

ت ًنود هاتلوف المسوتويات . إذا أحصينا ًدد جميع ًناصر أةر احدا ة المستندة إلى تحقيق النتائج، هما  ي ذلوك األهوداف والغايوا4-العالمية

)ه اس التركيز، وه اس التركيز الفرًي، والم االت المشتركة(،  ضالً ًن النتائج والتأثيرات والمؤشرات واألهداف المنشوودة،  وإن إةوا  

 5-البيئاة العالمياة عنصًرا. كذلك يتضمن إطار اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج في مرفاق 285يتضمن  4-احدا ة  ي هر ق التيئة الحالمية

عنصًرا وثيق الصلة بإستراتيجيات مجال  479عنصًرا، منها  659حسب البيانات المقدمة في الوثائق النهائية لفترة تجديد الموارد الخامسة 



 عنصًرا إضافيًا مذهالً معنيًا بالنتائج المؤسسية. 180التركيز، بما في ذلك التكيف. ويتضمن اإلطار 

بوصفه شريًكا في إطار اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج في مرفق البيئة العالمية، من المفترل أن يكون مكتب التقيايم بعد تفكير عميق، و

وأخضاع قابليتاه للتقيايم لتفكيار عمياق فاي نفاس وقات حصاوله علاى  5-المستقل قاد ألقاى نظارة أكثار عمقًاا علاى نظاام مرفاق البيئاة العالمياة 

لقابلية للتقييم هي جزء مقبول من مجموعة األدوات المستخدمة في مكاتب التقييم. كان بمقادور مثال هاذا االختباار أن الموافقة. إن اختبارات ا

عنصاًرا، نصافها تقريبًاا يتطلاب إعاداد تقاارير، والثلاث يحتااف إلاى القيااس  659يقودنا إلى نقام مبكر حول جدوى نظام ما يضم بين طياته 

الختبار أن يميط اللثام عن بعض المشكالت التي يواجهها نظام اإلدارة المستندة إلاى تحقياق النتاائج فاي الوقات والمراقبة. وكان بمقدور هذا ا

 الراهن مثل:

 لم يتم تطويره وفقًاا ألفضال الممارساات الدولياة. وكماا جااء فاي  5-أن إطار اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج في مرفق البيئة العالمية

مان دراساة األداء العاام الخامساة، تشادد الكتيباات اإلرشاادية المعنياة بااإلدارة المساتندة إلاى  11في الوثيقة الفنية رقام النقاشات الواردة 

.  في الحادة، يوصى هأن تحمود المنظموات إلوى تحديود هوا ال (Kusek and Rist 2004( تحقيق النتائج على ضرورة اتباع نهج معتدل

أن يكون ها يميزها هو ااهليت وا للقيوا  هسو ولة ًتور التيانوات المتاحوة حاليًوا. وهالنسوتة لصوندوق  يزيد ًن ستحة هؤشرات للنتائج، ًلى

تمويلي هحقد هث  هر ق التيئة الحالمية، يمكن ترجمة ه   اح شادات إلى أدنى ًدد همكن هن المؤشرات حسب ه اس التركيز هودالً هون 

هع ذلك، ه   المؤشرات سيكون ًددها أاو  هكثيور هون هؤشورات النتوائج التوي تزيود تركيزها ًلى هر ق التيئة الحالمية كوحدة واحدة. و

 .5-مؤشر حسب إطار مرفق البيئة العالمية 100ًن 

 و يتضمن أهدا ًا وتأثيرات ةويلة المدى،  ضالً ًن اشوتمالر ًلوى 5-هناك قدر مير كاٍف من االتساق في إطار مرفق البيئة العالمية   .

هو يتضمن أهدا ًا  ئيسية، ونايات ونتائج وهؤشرات ل و   النتوائج، وأهوداف هرتتطوة ه وا )و نوم ذلوك، أكثور هون هؤشرات لتقييم ا، و

هن ا(،  ضالً ًن المحصالت األساسية، والمؤشرات الااصة هالمحصوالت األساسوية. هرجوة نصف هؤشرات النتائج ليس هناك ناية 

فئاات للعناصار، وكثيار منهاا لايس لاه تعرياف واضاح. وعناد المقارناة، نجاد أن  10بتقسيمات تضم  5-يتميز إةا  هر ق التيئة الحالمية

 كان يضم ستة فئات لكل منها استخدام أكثر تنامًما.  4-إطار مرفق البيئة العالمية

 ياة لاه هادف والخالصة أن إطاار اإلدارة المساتندة إلاى تحقياق النتاائج ميار مناساب ألهاداف مرفاق البيئاة العالمياة. فمرفاق البيئاة العالم

مزدوف يتمثل في جميع البيانات وتحليلها: فالمرفق يرمب في صيامة تقارير بشأن إنجازاته، ويرمب كذلك في المساهمة في المعارف 

شااديدة األهميااة المرتبطااة بالمشااكالت البيئيااة التااي يواجههااا. علااى ساابيل المثااال، تتخطااى أدوات تتبااع التنااوع البيولااوجي إطااار اإلدارة 

(. METTلى تحقيق النتائج المعني بالتنوع البيولوجي، وتتايح البياناات لقاعادة البياناات العالمياة ألداة تتباع الكفااءة اإلدارياة )المستندة إ

ه ا ال دف احضا ي لتحض ًمليات ت ميع التيانات اد ال يتم  صد  كاهالً  ي إةا  احدا ة المستندة إلى تحقيق النتائج، و هموا كوان اود 

ك ٍّ هن المشروًات والشركاء  ي هر ق التيئة الحالمية )هما  ي ذلك السكرتا ية( ًتئًوا إضوا يًا لوم يحودث أن توم  صود   أدى إلى تحمي 

 -هن ات  هطريقة هناستة  يما يتص  هقضية التموي  والتو يوف. ي وب أن توؤدي الضورو ة الملحوة ل موع هسوتوى أ ضو  هون التيانوات 

التموي  للمرااتة والتقيويم، حيوا يضواف هودف هحر وي ًواف إلوى أهوداف ًمليوة التودخ . لكون إلى هستويات أًلى هن  -هشأن ها ي ري 

 ال دف الساهق، هع ذلك، حريٌّ هر أال يكون جزًءا هن نظاف احدا ة المستندة إلى تحقيق النتائج.

هما يحدث داخو  المشوروًات.  وي حوين تحودُّ و وق ذلك، ال يرتتت هر ق التيئة الحالمية، هصفتر هر قًا تمويليًا، هأي ًالاة هرهية هتاشرة  

 ا هع السكرتا ية ج ة تلٍق للمحلوهات. إن ال  ة التي يتحين ًلي ا تو ير المرااتة ودهج ه    ي التسويات التحاادية والقانونية التي يحقدون

 ال يئات التنفي ية أو الحكوهات المستفيدة هن الدًم إنما هي هيئات هر ق التيئة الحالمية. 

ًتور هر وق التيئوة  يتم تمويل وا تموويالً هشوترًكا وق ذلك، ال توجد هشروًات "لمر ق التيئة الحالمية"  ي حد ذاتر. لكن توجد هشروًات  

الحالميووة، وكثيووًرا هووا يووتم تمويل ووا ًتوور شووركاء اخوورين، وتنفيوو ها ًتوور شووركاء اخوورين نيوورهم، ولكوو  هوون م هتطلتاتوور الااصووة  ووي إًووداد 

قص  ووي المسوواءلة المتاشوورة ال هوود هوون أن يووؤدي إلووى نظوواف يقلوو  هوون ًمليووات القيووا  وإًووداد التقووا ير ألدنووى حوود ًلووى التقووا ير. هوو ا الوون

احةالق. ي ب أن يقيس النظاف أدنى ًدد همكن هن الحناصر )وي ب أن يقيس ا جيًدا( لتحديود هوا إذا كوان هر وق التيئوة الحالميوة اخوً ا  وي 

ية أف ال. ه ا األهر هستحسن جًدا ألي نظاف يرى القائمون ًلير أنر إذا كانل المشروًات تواجور سلسولة تحقيق نتائ ر ًتر هوا د  التمويل

 هحقدة هن المشكالت واألهداف،  إن ا تحتاع إلى أن تكون ااد ة ًلى إنشاء تقا ير هشأن ا جميًحا أو هشأن نالتيت ا. 

بتقليص إطار اإلدارة المستندة إلاى تحقياق النتاائج فاي مرفاق البيئاة العالمياة إلاى ونظًرا لهذه المشكالت، توصي دراسة األداء العام الخامسة 

أدنى حد على اإلطالق من مؤشرات قياس النتائج التاي مان شاأنها أن تقادم للمجلاس والادول األعضااء البياناات التاي تشاير إلاى ماا إذا كانات 

فق البيئة العالمية االضطالع باختبار قابلية التقييم بشأن اإلطاار المتفاق علياه النتائج آخذة في التحقق أم ال. يعرل مكتب التقييم المستقل بمر

إلى اقتراحات بإجراء تعديالت يمكن للقائمين على فتارة تجدياد الماوارد أن يطاالبوا المجلاس يؤدي في فترة تجديد الموارد، وهو ما يمكن أن 



 بتنفيذها.

التتباع فاي مرفاق البيئاة العالمياة، وأن تصابح أكثار ساهولة فاي االساتخدام، ويجاب أن  ويجب أن يقل مستوى الصعوبة الذي تتمياز باه أدوات

يكون هناك فصل بين ما يعد  ضروريًا بالنسبة لادارة المستندة إلى تحقيق النتائج، وما هو مطلاوب ألمارال المعرفاة العاماة. ويجاب علاى 

ة حاليًا والتاي لاديها ساجل متابعاة أو ممنوحاة تفويًضاا بتنفياذ عملياات مراقباة مرفق البيئة العالمية أن يحدد المؤسسات أو المنظمات الموجود

د فاي أكثر تفصيالً لعملية الحد من التوتر البيئي وللحالة البيئياة، ويجاب علياه دعمهاا. وبهاذه الطريقاة، يمكان لمرفاق البيئاة العالمياة أن يسااع

اإلقليمي و/أو العالمي لتجميع المعلوماات طويلاة المادى )عبار أحاد  التقنياات( توفير القدرة الدائمة على مستوى الدولة و/أو على المستوى 

 وتصنيفها واستخدامها في اتخاذ القرارات والتقييم. 

ويجب تقليل األعباء التي تضعها أدوات التتبع على المشروعات متعددة نطاقات التركيز. وقد أثارت الشواهد على مستوى الدول ألكثار مان 

المشكلة بوصفها مصدًرا للقلق، وطالب المجلس بتقليل هاذا العابء. وقاد رأت الساكرتارية أن الحلاول الواقعياة للمشاروعات  مرة واحدة هذه

ذات مجاالت التركيز المتعددة متاحة، لكن اإلرشادات التوجيهية المعنية بها هي التي ليس لها وجود. يجب أن تضامن اإلرشاادات الواضاحة 

فرول من جهة المراقباة والتقيايم علاى المشاروعات ذات مجااالت التركياز المتعاددة إلاى الحاد المعقاول. فاي نفاس والشفافة تقليل العبء الم

الوقت، ليس لدى مكتب التقييم المستقل القدرة على تقديم شواهد قوية بشأن حادود العابء الاذي تفرضاه المراقباة والتقيايم علاى المشاروعات 

 اوف التي أبدتها تقارير التقييم المبكرة. متعددة مجاالت التركيز بخالف تلك المخ

 في الختام، تم تقديم التوصيات التالية:

أن يتضامن عادًدا محادوًدا مان مؤشارات النتاائج التاي  6-ينتغي حةا  احدا ة المستندة إلى تحقيق النتائج  ي هر ق التيئوة الحالميوة .9

ا. كاذلك يجاب أن يختبار مكتاب التقيايم المساتقل قابلياة هاذا اإلطاار يمكن قياسها باستخدام البيانات المتوفرة أو التاي يساهل إنشااؤه

 للتقييم قبل أن يوافق عليه المجلس. 

وال ي يحوّد هود ًا جزئيًوا للحناصور  —ي ب ًلى هر ق التيئة الحالمية تش يع إنشاء هحا ف ًالمية ًاهة ًتر هرااتة المشروًات  .11

موي  ذلوك أًلوى هون هسوتوى هيزانيوات المرااتوة والتقيويم الحاديوة؛ نظوًرا لكن ي ب أن يكون هستوى ت — المكونة ألدوات التحقب

ألن ا تفي هغرض ال يمث  جزًءا هن المشروع، وي ب أال يمث  ًتئًا ًلى أًماس المرااتة والتقييم الحادية التوي ي وب تو رهوا لودًم 

 احدا ة التكيفية وإًداد التقا ير هشأن النتائج. 

حيثما تتلقى اواًد التيانات الدولية التيانات التي يتم إنشواؤها،  مون المتحوين أن يصوتح القوائمون ًلي وا ي ب تتسيت أدوات التتتع، و .11

شركاء  ي ضمان جمع التيانات. وي ب تقلي  األًتاء التي تنشأ ًن أدوات التتتع والتي توؤثر ًلوى المشوروًات هتحوددة ه واالت 

 التركيز.

مشووروًات، وي ووب هوو س ال  ووود هانتظوواف للتحقووق هوون صووحة هوو   التيانووات ودات ووا ي ووب تصووحيح هيانووات نظوواف هحلوهووات إدا ة ال .12

 ولتحديث ا، وي ب تو ير ها يكفي هن الموا د لضمان تنفي  ه ا. 

ي ب أن يدًم هر ق التيئة الحالمية اد ات جمع هحلوهوات المرااتوة وتتتح وا وتازين وا واسوتاداه ا  يموا يتصو  هالماواوف التيئيوة  .13

 توى الدوس والمستوى احاليمي والحالمي ًتر دًم الدوس أو المنظمات احاليمية.الحالمية ًلى هس

 الدو  الم م للتموي  المشترك 4-3

يعتبر التمويل المشترك عموًما ذا أهمية خاصة بالنسبة لحشد الماوارد بعياة تحقياق أهاداف مرفاق البيئاة العالمياة. وقاد أوضاح مجلاس مرفاق 

ل المشترك في العديد من المناسبات، ومالبًا ما صاورته الساكرتارية بوصافه مؤشاًرا إلاى الماوارد اإلضاافية التاي البيئة العالمية أهمية التموي

راساات تمكن مرفق البيئة العالمية من جذبها نحو تحقيق الفوائد البيئية العالمية. ونظًرا ألهميته، أصبح التمويال المشاترك يُادرس دائًماا فاي د

 مرفق البيئة العالمية. األداء العام التي ينظمها

وهناك إجماع واسع عبر دراسات األداء العام على أن التمويل المشترك ذو فائدة كبيرة لمشروعات المرفق. ومع ذلك، هناك بعض الشكوك 

جميع هاذه الدراساات بشأن حدود المساعدة التي يوفرها التمويل المشترك لتوليد موارد إضافية بعية تحقيق الفوائد البيئية العالمية. وقد دعت 

جاب باستثناء دراسة األداء العام الثانية إلى عدم المعاالة في السعي وراء التمويل المشترك، معربةً عن أن البحث عن مساتويات عالياة مناه ي

البحاث عان مساتويات  أال يكون هدفًا في حد ذاته. على الجانب اآلخر، ارتأت دراسة األداء العام الثانية أن مرفق البيئة العالمية مضاطر إلاى

 عالية من التمويل المشترك.



بيئة وقد تنبه اجتماع تجديد الموارد الثالث للصندوق االستئماني في مرفق البيئة العالمية إلى التوصية القاضية بأن تصوغ سكرتارية مرفق ال

ر يونياو/حزيران، اعتماد مجلاس مرفاق البيئاة العالمية سياسة للتمويل المشترك بالتشاور ماع هيئاات المرفاق. وفاي اجتماعاه المنعقاد فاي شاه

(. تحوّرف هو   GEF 2003العالمية التعريفات والسياسات والممارسات الموصى بها فاي الورقاة التاي تحمال عناوان "التمويال المشاترك" )

تاهحوة للمر وق، والتوي تمثو  أو هصواد  أخورى نيور الحالميوة الو اة التموي  المشترك هأنر ".هوا د المشروع التي تو رها هيئة هر ق التيئة 

ق أهمية كتيرة لتحقيق أهداف هشروًات هر ق التيئوة الحالميوة." واتسوااًا هوع التوصويات التوي اودهت ا د اسوة األداء الحواف الثانيوة، يشودد هر و

ر سونوات أو أكثور، كثيًرا ًلى الحاجة إلى هيئات خاصة "لزيادة" التموي  المشترك "ألاصى حد". ولمدة ًشو (GEF 2003)التيئة الحالمية

ن  لل الو اة التحثية المشا  إلي ا نقطة هرجحية للمنااشات المحنية هالتموي  المشترك هع شركاء هر وق التيئوة الحالميوة. وًلوى الورنم هون أ

 ووق التيئووة اح شوادات المتحلقووة هالسياسووات الراهيووة إلووى زيووادة التمويوو  المشووترك ألاصووى حوود كانوول هتاحووة لحقوود كاهوو ، إال أن سووكرتا ية هر

 . 2006الحالمية لم تت س المزيد هن ال  ود لتحقيق هستويات أًلى هن التموي  المشترك إال هن  ًاف 

تحلايالً تفصايليًا للانهج المتباع فاي مرفاق البيئاة العالمياة تجااه  2119 ًواف  وي الحالمية التيئة هر ق ًن الصاد  السنوي األداء تقريرولقد قدم 

لى أن "مرفاق البيئاة العالمياة يساتفيد مان الحشاد للتمويال المشاترك عبار المكاساب المتعلقاة بالفاعلياة، والحاد مان التمويل المشترك وخلُص إ

(. لكنور حو   GEF IEO 2010aالمخاطر، والتضافر، والمرونة على نطاق أوسع فيما يتعلق بأنواع المشروعات التي يضطلع بتنفياذها" )

دالت تمويوو  هشووترك هرتفحووة اوود يووأتي هنتووائج هحاكسووة؛ حيووا إن هوو ا سوويالق ًوائووق أهوواف كوو لك هوون أن التركيووز الفووردي ًلووى تحقيووق هحوو

 االضطالع هتنفي  هشروًات ألن هناك احتمالية كتيرة لتحقيق  وائد هيئية ًالمية، لكن هحدالت التموي  المشترك هنافضة.

باين أصاحاب المصاالح الرئيسايين فاي الشاراكة ماع مرفاق البيئاة مان دراساة األداء العاام الخامساة إجماًعاا عاًماا  21تنقل الوثيقة الفنياة رقام 

العالمية على أن التمويل المشترك ذو فائدة عظيمة؛ حيث إنه يساعد على جلب المزيد من الموارد إلى مشروعات المرفق، ويزيد مان ملكياة 

 العالمية.  الدولة، ويعزز احتمالية توفير دعم ألنشطة المتابعة لمشروع ما مدعوم من مرفق البيئة

يظهر تحليل للتكاليف المتزايدة في المشروعات والتمويل المشترك أن حشد ما يكفي من التمويل المشترك لمشاروع ماا يسااعد علاى ضامان 

ياة أن قيام مرفق البيئة العالمية بتوجيه الدعم إلى التكاليف المتزايدة لمشروع ما. وماع ذلاك، مالبًاا ماا يكاون علاى شاركاء مرفاق البيئاة العالم

يتكبدوا تكاليف فيما يتصل بالوقت والجهد في حشد موارد التمويل المشاترك. يجاب أخاذ هاذه التكااليف فاي االعتباار لتقيايم المنفعاة الخالصاة 

 التي يدرها التمويل المشترك.

فاق البيئاة العالمياة خاالل فتارات التعييرات في نسبة التمويل المشترك المتعهد باه مقارناةً باالموارد المالياة المتاحاة لمر 1-4 يعرل الجدول

ه تجديد الموارد في مرفق البيئة العالمية. هناك انخفال أولي في معدالت التمويل المشترك بعد المرحلة التجريبية، لكن ظهار بعاد ذلاك اتجاا

رك المتعهّاد باه عناد مرحلاة الموافقاة ، زاد معدل التمويال المشات4-ومرفق البيئة العالمية  3-نحو الزيادة. ففي الفترة بين مرفق البيئة العالمية

، (2013يونياو/حزيران  30)حتوى  5-هالنستة لمر وق التيئوة الحالميوة 3.6إلى  4.3بالنسبة لحافظة األعمال الشاملة لمرفق البيئة العالمية من 

تحققول  وي الفتورة هوين هر وق التيئوة . الزيوادة التوي 4-مرفاق البيئاة العالمياة ظل معدل التمويل المشترك الشاامل بانفس القيماة المساجلة لفتارة

واضحة عبار حافظاات األعماال الخاصاة بالفئاات المختلفاة للادول، ومجااالت التركياز، وأنمااط التمويال  4-ومرفق البيئة العالمية 3-الحالمية

ئات وا ًنود هسوتويات هموا  وي ذلوك هصوالح ا وهي —. هالنسوتة للمشوروًات كتيورة الح وم، تحودُّ الحكوهوات المسوتفيدة (6-4و 2-4)الجادوالن 

المساهم الرئيسي  ي التموي  المشترك، تلي ا هيئات هر ق التيئة الحالمية، ثوم هصواد  القطواع الاواص. ترتيوب هصواد   —الحوكمة الحديدة 

مل الحكوهات هنستة . أثناء ه   الفترة، ساه5-ومرفق البيئة العالمية 3-التموي  المشا  إلي ا  لل كما هي  ي الفترة هين هر ق التيئة الحالمية

، وأساهم القطااع 29و 24بالمائة من حجم التمويل المشترك، وأسهمت هيئات مرفق البيئة العالمياة بنسابة تتاراوح باين  45و 34تتراور هين 

ساهامات بالمائاة، وأماا إ 7و 4بالمائة. وقد شكلت إسهامات المنظمات متعددة الجوانب نسبة تتراوح بين  16و 15الخاص بنسبة تتراوح بين 

 بالمائة من القيمة اإلجمالية.  2(  قد هثلل  ي أاصى تقدير ل ا NGOالمنظمات مير الحكومية )

بالمائة مان المباال  التاي تام  147وقد بل  مستوى تحقق التمويل المشترك لمجموعة المشروعات المكتملة حسب دراسة األداء العام الخامسة 

األول. هذه المشروعات تعود إلى الفترات المبكرة لمرفق البيئة العالمياة؛ ولاذلك قاد ال تعطاي فكارة  التعهد بها عند موافقة المسؤول التنفيذي

 جيدة عن المستويات الحالية للتمويل المشترك المتعهد به. ومع ذلك، زاد معدل التحقق، بمرور الوقت، زيادة ملموساة بداياةً مان نسابة تحقاق

بالمائة بالنسبة للمشروعات التي كانت قد اكتملت فاي  92تم رصدها في دراسة األداء العام الرابعة وبالمائة بالنسبة للمجموعة التي  98تبل  

متوسط معدالت التمويل المشترك لمشروعات مرفق البيئة العالمية علاى مادار فتارات تجدياد الماوارد فاي  4-4وقت سابق. يعرل الجدول 

لتمويال المشاترك المتوقعاة مان المشاروعات شاهدت زياادة فاي الفتارة مان مرفاق البيئاة المرفق. يدعم هاذا النتيجاة التاي تقاول إن مساتويات ا

. واد كانل الزيادة التوي ةورأت ًلوى 5-، وأن هذه شهدت زيادة إضافية أثناء فترة مرفق البيئة العالمية4-إلى مرفق البيئة العالمية 3-العالمية

مقارناةً بالزياادة التاي شاهدها  5-ومرفاق البيئاة العالمياة 3-هر وق التيئوة الحالميوة هتوست هحدالت التموي  المشترك كتيرة جًدا  وي الفتورة هون

بالمائااة فااي معاادل  47بالمائااة فاي المعاادل المتوسااط مقارنااةً بزيااادة بنساابة  236وهااي زيااادة بنساابة  —المتوساط بالنساابة لحافظااات األعمااال 

إلاى أن الجهاات المقترحاة  5-ل المشترك أثناء فترة مرفق البيئة العالميةحافظات األعمال. تشير الزيادة الملموسة في متوسط معدالت التموي



كانات مضاطرة إلاى حشاد ماوارد التمويال المشاترك التاي لام تكان فحساب أعلاى  (ذي قيمة متوسطة)لمشروع ذي تمويل مشترك "متوسط" 

، بال وأعلاى كاذلك مان المساتوى المتوقاع أثنااء 3-عالمياة كثيًرا من المستوى المتوقع أثناء المرحلة التجريبية ومروًرا بمرحلة مرفق البيئة ال

. توضح األ ااف أن شركاء هر ق التيئة الحالمية يواصلون ه س المزيد هن ال  ود  ي خلق هستويات أكتور هون 4-مرحلة مرفق البيئة العالمية

 التموي  المشترك.

ستناًدا إلى تصميم المشروع، وحصاة الفوائاد البيئياة العالمياة فاي وفي حين يظل األساس المنطقي لالتجاه المتصاعد نحو البحث عن تمويل ا

ماازيج فوائااد المشااروع، والتكاااليف المتزاياادة، ظااروف الدولااة قويًااا، فااإن حجاام اإلرشااادات المتعلقااة بمسااتويات التموياال المشااترك ألنااواع 

صالح اآلخرون في الشراكة يرون أن تحقياق المشروعات المشتركة ال يزال مير كاف. في مياب اإلرشادات الواضحة، سيظل أصحاب الم

المتطلبات المرتبطاة بالتمويال المشاترك علاى أناه يفتقاد إلاى الشافافية، وخاصاة الشاركاء فاي الادول المساتفيدة. ميااب اإلرشاادات بشاأن هاذا 

ما تسعى إليه السكرتارية، وهاذا الموضوع يخلق كذلك اختالفًا معلوماتيًا؛ حيث تشعر الجهات المقترحة للمشروعات بعدم اليقين نحو طبيعة 

األمر يؤدي إلى حدو  تأخيرات أثناء مرحلة التجهياز للمشاروع، خاصاة بالنسابة للادول والهيئاات التاي يتاوفر لاديها حجام خبارات أقال فاي 

 التجهيز للمشروعات المدعومة من مرفق البيئة العالمية. 

العالمية نحو مسألة التمويل المشترك. وفي واقاع األمار، هنااك حاجاة إلاى تشاجيع  هناك حاجة إذن إلعادة تقدير النهج المتبع في مرفق البيئة

وفااء ، هناك حاجة إلى زيادة التركيز علاى ضامان زيادته ألقصى حدالتمويل المشترك نظًرا لفوائده. ومع ذلك، بدالً من التركيز على قضية 

مرتبطااة بالتموياال المشااترك والتااي يشااار إليهااا فااي مقترحااات المشااروعات . وحيثمااا كاناات االلتزامااات الماليااة الالتموياال المشااترك بااالمراد

منخفضة، يجب توجيه االهتمام إلى العوامال الملطفاة األخارى مثال: أهمياة اإلساهامات الفنياة ميار المالياة مان طارف المؤسساات الشاريكة، 

تابعااة، ومياار ذلااك، فعلااى الاارمم ماان أنهااا ال يااتم وتعهاادات الاادول المسااتفيدة بخصااوص تعيياار السياسااات، والتزامااات الاادول نحااو أنشااطة الم

احتسابها ضمن التمويل المشترك، لكنها بال استثناء وثيقة الصالة بدرجاة أكبار باألهاداف التاي يتاوخى أي مشاروع مادعوم مان مرفاق البيئاة 

 العالمية تحقيقها.

علاى البرمجاة معيناة، ويمكان تضامين التوقعاات فاي يجب تحديد مستويات واقعية للتمويل المشاترك لمجموعاات الادول التاي تواجاه ظروفًاا 

، تركاز جمياع مجموعاات الادول علاى معادالت تمويال مرتفعاة بصاورة 2-4مستوى الدولة. في الوقت الحالي، حسب ما يظهر فاي الجادول 

. فقاد تاؤدي المساتويات متماثلة. يجب قبول مستويات التمويل المشترك المحددة حسب مجال التركيز وعملية التدخل وإدخال تعاديالت عليهاا

المرتفعة من التمويل المشترك المتوقع إلى مستوى أقل من االبتكار وتحمل مرفق البيئة العالمية لمخاطر؛ حيث إنه يكون مان الصاعب أكثار 

 عادةً أن يتوفر التمويل المشترك للنهج الجديدة نسبيًا ولعمليات التدخل األكثر ابتكاًرا. 

من التمويل المشترك ودوره الهام الذي يلعبه في ضمان أساس قوي للتمويل المبدئي، فضالً عن إسهامه بصورة  ونظًرا للمستويات المرتفعة

 ملحوظة في تحقيق الفوائد البيئية، يتعين على مرفق البيئة العالمية أن يكاون أكثار وضاوًحا فاي تحدياد مساتويات التمويال المشاترك المناسابة

ت التركياز )وفاي المشاروعات ذات مجااالت التركياز المتعاددة(. يقودناا هاذا إلاى التوصايات المحاددة وأيها مستحسن وفي أي الدول ومجاال

 التالية:

يجب تحديث اإلرشادات المعنية بالتمويال المشاترك فاي مرفاق البيئاة العالمياة، ويجاب كاذلك تحدياد المساتويات المتوقعاة للتمويال  .14

 المشترك إلى مستويات أكثر واقعية.

يات المرتفعة للتمويل المشترك المتحقق، يجاب علاى مرفاق البيئاة العالمياة أن يتوقاف عان الساعي وراء الضامانات ونظًرا للمستو .15

التي تتجاوز الحد المتاح حاليًا، ويجب أن يشجع الشركاء على أرل الواقاع علاى مواصالة البحاث عان حلاول مناسابة تاؤدي إلاى 

 ي للمراحل األولية، وزيادة الفوائد البيئية العالمية.مستويات مرتفعة من التمويل المشترك، والتمويل القو



 معدالت التمويل المشترك حسب نوع المشروع 1-4الجدول 

 نوع المشروع

المرحلة 

 التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 أ5-العالمية

 6.3 6.3 4.3 4.1 2.5 4.0 لياإلجما

 6.6 6.7 4.7 4.5 2.7 4.2 المشروعات كبيرة الحجم

 4.0 3.3 3.0 2.6 1.8 مير متاح المشروعات متوسطة الحجم

 1.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 األنشطة التمكينية

 

 مالحظة: مير متاح = مير قابل للتطبيق. 

 .2013يونيو/حزيران  30)أ( اًتتاً ا هن 

 

 المعدالت المتوسطة للتمويل المشترك للدول ذات الظروف الخاصة 2-4الجدول 

 فئة الدولة

المرحلة 

 التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 أ5-العالمية

 4.0 2.6 2.4 1.8 1.6 0.2 الدولة األقل نمًوا

 4.0 2.5 2.1 1.1 0.4 0.3 الصعيرة الناميةالجزر دول 

 4.1 2.7 2.3 1.3 1.1 0.6 الدولة النامية مير الساحلية

 4.0 2.9 3.5 2.1 1.6 0.4 الدولة الفقيرة المثقلة بالديون

 3.9 2.6 2.0 1.3 0.4 0.2 الدول الهشة

 3.7 2.7 1.1 0.6 0.0 0.3 المعدل المتوسط الشامل

 

 .2013يونيو/حزيران  30 )أ( اًتتاً ا هن

 

 معدالت التمويل المشترك المتوسطة حسب مجال التركيز ونمط التمويل 3-4جدول 

 مجال التركيز/النمط

المرحلة 

 التجريبية

مرفق البيئة 

 1-العالمية

مرفق البيئة 

 2-العالمية

مرفق البيئة 

 3-العالمية

مرفق البيئة 

 4-العالمية

مرفق البيئة 

 أ5-العالمية

 4.3 2.3 1.8 1.3 1.0 0.3 البيولوجيالتنوع 

 5.2 3.8 3.5 2.1 1.7 0.9 التعير المناخي

 5.8 3.1 1.9 1.2 1.0 0.3 المياه الدولية

 4.5 3.0 3.0 مير متاح مير متاح مير متاح تدهور التربة



 2.3 0.7 0.7 0.1 0.6 0.4 تآكل األوزون

 4.0 2.0 1.1 1.0 مير متاح مير متاح الملوثات العضوية الثابتة

 3.4 2.7 1.6 1.0 1.1 0.3 نطاق تركيز متعدد

 3.9 2.3 0.4 مير متاح مير متاح مير متاح LDCFصندوق 

 7.1 3.5 1.7 مير متاح مير متاح مير متاح SCCFصندوق 
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 إلى المشروًات. هن التره ة 5
 

دلايالً تقييميًاا حاول دورة المشاروع. حياث يوضاح المساتند التاأجيالت الكبيارة التاي  5الخااص بدراساة األداء الشاامل  18يقدم المستند الفناي 

 يقتضايها نقاال مقترحااات المشااروع مان إحاادى مراحاال اتخاااذ القارار فااي مرفااق البيئااة العاالمي إلااى المرحلااة التااي تليهاا ويطاارح أسااباب هااذه

ياة التأجيالت وإمكانية معالجتها من خالل المزيد من التنظيم. ويستنتج أن أكبر إمكانية إلحدا  تخفيضات في هذه التأجيالت تقع في نقل عمل

باعتمااد العدياد مان البارامج؛ حياث تمتلاك الوكااالت  5-صنع القرار من المشروعات إلى البرامج. حيث قام المجلس في مرفق البيئة العالمي

س للموافقة على المشروعات، وال يتعين تقديم ملف معلومات البرنامج الخاص بمشروعات فردية داخل البرامج المتفق عليها، ومن ثام مجال

الفواصل الزمنية المنقضية للعديد من مراحل اتخاذ القارار  5.1تذهب الملفات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للمصادقة عليها. يوضح الجدول 

شروع مرفق البيئة العالمي، وتوثيق الوقت المستعرق. وتبين هذه البيانات الحاجة الماسة إلى المزيد من االنتقال نحو المناهج بجانب دورة م

 البرمجية.

 هن التحديد )المستق( إلى هوا قة الم لس 5-1

اناة مرفاق البيئاة العاالمي وتساجيله فاي نظاام إلى أن يتم تقديم ملف معلوماات البرناامج إلاى أم ارحل االلرح   االلاتاقال تتوفر أي بيانات في 

معلومات إدارة المشروع. ومن ثم يحد  أول فاصل زمني جدير بالمالحظة باين تقاديم وتصاريح ملاف معلوماات البرناامج مان قبال األماناة 

خالل شاهر واحاد. وتساتعرق في المائة من ملفات معلومات البرامج المقدمة، يتم إجراء التصريح  25(. وهالنستة لما يص  إلى 1-5)الشكل 

في المائة التالية من ملفات معلومات البرامج وقتًا أطول للحصول على تصريح، ماع امتاداد الوقات المطلاوب لماا يزياد عان أربعاة  25نسبة 

حصاول علاى في المائة التالية من ملفاات معلوماات البارامج فاي الحسابان لل 25أشهر. ويزيد الفاصل الزمني ألكثر من عام عند وضع نسبة 

في المائة من مفاهيم المشروع تعاني مان تاأجيالت كبيارة لماا يزياد عان عاام واحاد حتاى قبال بلاوغ  50تصريح. وينبعي مالحظة أن حوالي 

 شهًرا بين موافقة المجلس على المفهوم وموافقة الرئيس التنفيذي لبدء تنفيذ اقتراح المشروع.  18الفاصل الزمني المستهدف والبال  

، ال تازال 4-يظهر التحسن الكبيار الاذي تحقاق مقارناة بمرفاق البيئاة العاالمي 5-تصريح ملف معلومات برنامج مرفق البيئة العالميرمم أن 

 حاالت الوقت الضائع المعنية تمنع من تحقيق وضع مقبول. وتبرز هنا قضيتان: 

  .أسباب التأجيل المطلوب معالجته 

 التوقعات المقبولة والواقعية. احتياف هذه المرحلة إلى فهم أفضل لتحديد 

يوضح الدليل التقييمي سببين رئيسيين لحاالت التأجيل باين تقاديم ملاف معلوماات البرناامج والتصاريح باه. ويُعاد السابب األول هاو متطلباات 

وفااء بوعاود التمويال ، رفضت األماناة فاي العالاب التصاريح بالمقترحاات حتاى تام ال5-التمويل المشترك. خالل اجتماع مرفق البيئة العالمي

أن هذا المتطلب يأتي  5الخاص بدراسة األداء الشامل  21المشترك بل وتجاوزها لمستويات أعلى من تلك المقترحة. ويوضح المستند الفني 

النهائياة علاى  مبكًرا في العملية. وينبعي أال يكون التمويل المشترك عامال تأجيال فاي هاذه المرحلاة. فوفقًاا للفاصال الزمناي الطويال للموافقاة

 تاةالمشروع عند الحاجة إلى وضع ترتيبات التمويل المشترك قيد التنفيذ، فإن أيّا من هذه الترتيبات في مرحلاة المفهاوم تُعاد علاى األقال مؤق

الخااص كماا حتى إذا تم تضمين خطابات تتعهد بالتمويل المشترك. فعلى سبيل المثال، لم يتم مطلقًا تحقيق التمويل المشترك مان القطااع  —

ة تم التعهد به في ملف معلومات البرنامج، نظًرا لطول الفاصل الزمني بالنسبة للقطاع الخاص. ونظًرا ألن التمويل المشترك في مرفاق البيئا

عامال  العالمي يستمر في الوفاء بالوعود المقدمة وقت الموافقة على المشروع بل وتجاوزها، ليس هناك داٍع ألن يكون التمويل المشترك هو

نما التأجيل في مرحلة إنشاء ملف معلومات البرنامج. وال يعني هذا أنه ينبعي علينا التوقف عن متابعة التمويل المشترك في هذه المرحلة، وإ

ة علاى وأن تحقياق هاذه النواياا متاروك لقارار الموافقا اللرزالاىا التمويل المشاترك تام تقاديمها بالفعال بادالً مان كونهاا مجارد  نوال اقد يعني أن 

 المشروع.

 ويُعد السبب الثاني للتأجيالت بين تقديم ملف معلومات البرنامج والتصريح هو تزايد عدد مرات تكرار ملف معلومات البرناامج باين األماناة

لوقت المناسب. كما والوكالة المعنية. فملفات معلومات البرنامج التي تم التصريح بها فوًرا أو إعادة تقديمها مرة واحدة يتم التصريح بها في ا

بادو تميل ملفات معلومات البرنامج التي يتعين إعادة تقديمها أكثر من مرتين إلاى أن ياتم تأجيلهاا بشادة. أماا ملفاات معلوماات البرناامج التاي ت

أو أن تصابح خاضاعة محاطة باإلشكاليات، فتُعد بحاجة إلى إعادة التقديم ألكثر من مرتين، وينبعي إما عدم مواصلة العمل عليها فاي النظاام 

وينبعااي أن يتحلااى مرفااق البيئااة العااالمي  لتاادابير أخاارى. فااي لعبااة البيساابول، يعنااي تحقيااق ثااال  ضااربات أن ضااارب الكاارة خااارف اللعبااة



بالشجاعة لطرد أي مفهوم مير مجٍد عاجالً قبال آجاٍل. فقاد تصابح المفااهيم عالقاة ومؤجلاة بسابب ساوء الفهام. ويمكان حال ذلاك إذا أصابحت 

ت معلومات البرنامج التي تتطلب إعادة تقديم ثالث موضًعا للنقام في اجتماع األماناة والوكالاة لتشاخيص السابب فاي عادم إحاراز ملاف ملفا

معلومات البرنامج ألي تقدم، ولمعرفة األمور المطلوبة لكي يحصل على ترخيص من الوكالة أو ما إذا كان يتعين التخلي عنه تماًماا. ساوف 

ولكنه عبء لخفض الوقت المساتعرق فاي التكارار  — ماع باعتراف الجميع عبئًا زمنيًا على جانب األمانة وعاملي الوكالةيضيف هذا االجت

 المتزايد إلعادة تقديم ملفات معلومات البرنامج المؤجلة. 

لعاالمي. إذا كاان مطلوبًاا مان ويبرز التحدي في فهم عملية تقديم ملف معلومات البرنامج على نحو أفضال ووضاعها فاي دورة مرفاق البيئاة ا

البرمجاة أن تلعاب دوًرا أكبار، فساوف تتااوفر مبادئيًا نسابة كبيارة مان مفاااهيم المشاروعات فاي بداياة فتارة التجديااد. وسيُصابح بعاد ذلاك نشاار 

لتاوفر تمويال  المقترحات جزًءا ضروريًا للبرمجة مع مرور الوقت، ألنه يتعذر إدخال جميع المقترحاات إلاى الادورة فاي نفاس الوقات نظاًرا

البرمجة لدى مرفق البيئة العالمي على فترات زمنية ممتدة. يؤكد هذا العامل على الحاجة إلى اإلسراع مان عملياات تحويال التماويالت التاي 

ق برمجاة تم التعهد بها لصندوق ائتمان مرفق البيئة العالمي، ومن ثم يمكن استخدامها للوفاء بالتزامات المشاروعات الجديادة. وبمجارد تحقيا

أفضل، يتوقف استخدام عملية تقديم مفاهيم المشروعات الفردية كعامل مؤجل وهام في مرفق البيئة العالمي. وفضالً عن ذلك، سوف تتحقاق 

وجهة نظر أفضل حول سبب انتظار مقترحات معينة لوقت أطول من ميرها حتى تصبح مشروعات على أرل الواقاع، نظاًرا ألن مراحال 

 دراجها في البرمجة والتعريف بها في بداية البرنامج. الدعم سوف يتم إ

وكما الحظنا، فإن الفاصل الزمني بين التصريح بملاف معلوماات البرناامج وموافقاة مجلاس مرفاق البيئاة العاالمي انخفاض فاي مرفاق البيئاة 

للمجلاس كال عاام، اجتمااعين بماا أن هنااك ، حيث يميل إلى استعراق من شهر إلى شهرين. و4-بالمقارنة مع مرفق البيئة العالمي 5-العالمي

إلدخال ملفات معلومات البرامج في برنامج العمل: خالل شهر واحد قبل كل اجتماع للمجلاس. ومان ثام موعدين نهائيين ثابتين فلقد تم تحديد 

دة لتقصاير هاذه الفتارة هاي إذا أصبح معدل شهرين بين تصريح ملف معلومات البرنامج وموافقة المجلس أماًرا باديهيًا. وتعاد الطريقاة الوحيا

ي كان يتعين أن تصبح الموافقة على برنامج العمل عملية متواصلة للمجلس مماثلة لقرار موافقة الرئيس التنفياذي: فقاد ينشار الارئيس التنفياذ

ين علاى أعضااء ملفات معلومات البرامج الُمدخلة في برناامج العمال علاى أسااس ميار قابال للارفض فاي مضاون فتارة شاهر واحاد. وإذا تعا

 المجلس الرفض، فقد يصبح ملف معلومات البرنامج موضع نقام في اجتماع المجلس التالي.

 وختاًما، يتم توجيه التوصيات التالية لتقوية مرحلة التعرف على مرفق البيئة العالمي:

لتاي قاد تاؤدي إلاى مقترحاات ينبعي تقوية دور البرامج وأطار عمال البرمجاة. يجاب أن يوافاق المجلاس علاى مساتندات البرمجاة ا .16

 المشروع للحصول على موافقة الرئيس التنفيذي، بما في ذلك البرمجة على مستوى الدولة. 

 وبالنسبة للمشروعات التقليدية، يجب خفض متطلبات ملف معلومات البرنامج لحل مشكالت استيفاء الشروط.  .17

ثناين باين الوكالاة المعنياة وأماناة مرفاق البيئاة العاالمي، يجاب تنظايم وبالنسبة لمفاهيم المشروع التي تؤدي إلى أكثر من تفااعلين ا .18

 ورم عمل تشخيصية لحل هذه المشكالت. 

قد يصبح تصريح ملف معلومات البرناامج وقباول برناامج العمال قاراًرا واحاًدا إذا قاام المجلاس بتفاويض هاذا األمار إلاى الارئيس  .19

يذي: وربما يتم نشر عمليات تصريح ملف معلوماات البرناامج علاى أسااس ميار التنفيذي بنفس الشروط وفقًا لموافقة الرئيس التنف

 قابل للرفض.

 هن هوا قة الم لس إلى هوا قة الرئيس التنفي ي 5-2

الخاص بدراسة األداء الشامل صورة قاتمة عن واقع الفواصل الزمنية بين الموافقاة علاى برناامج العمال فاي المجلاس  18يقدم المستند الفني 

أن  2-5شهًرا للمشروعات كبيرة الحجام. يوضاح الشاكل  18ة الرئيس التنفيذي. وبالنسبة لهذا الفاصل، تم التكليف بمدة مستهدفة تبل  وموافق

. وًند استثناء هشروًات الون ج التره وي هون التحليو ، 5-في المائة من موافقات مرفق البيئة العالمي 44إلى  38شهًرا يلبي من  18معيار 

شاهًرا. ويبادو أن هاذا  18كاملة الحجم تتم الموافقة عليهاا فاي مضاون  5-في المائة فقط من مشروعات مرفق البيئة العالمي 41إلى  36 إن 

فشل مأساوي ومير مقبول من جانب مرفق البيئة العالمي من حيث زيادة فعاليته. ومع هذا، عند دراساة األساباب التاي أدت إلاى هاذا الوقات 

 شاؤًما، كما نتمكن من تحديد نقاط إجرائية مادية محددة قد توفر قدًرا كبيًرا من المساعدة. الضائع، تظهر صورة أقل ت

كما هو الحال تماًما في مرحلة تصريح ملف معلومات البرنامج، تتفاعل األمانة مع الوكاالت حاول تأيياد مقترحاات الارئيس التنفياذي، وكماا 

، تصابح نسابة معيناة مان المشاروعات القابلاة للتحجايم خاضاعة إلعاادة التقاديم المتكارر. هو الحال تماًما في مرحلة ملف معلومات البرناامج



. وهرة أخرى، وكموا هوو الحواس تماًهوا هوع هرحلوة 5-إلى مرفق البيئة العالمي 4-حيث تزايد عدد مرات إعادة التقديم من مرفق البيئة العالمي

م ي ب أن يصتح هحدوًدا، هع تشايص المشروًات المحنية وهشكالت ا المحلولوة إنشاء هلف هحلوهات الترناهج،  إن ًدد هرات إًادة التقدي

 لحملية ال هاب واحياب التي تؤدي إلى المزيد هن التأجيالت. خضوعهاهدالً هن 

( IEG 2013المي )قيام مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بمراجعة الشراكة القائمة بين مجموعة البنك الدولي ومرفق البيئاة العا

ن واحهالغ ًن هالحظات اادة  ريق الم مة  ي التنك الدولي. و قًا للمراجحة،  ي وال التحضير لملف هحلوهات الترناهج، اد تتو ر القلي  ه

الفريوق المحلوهات حوس الحديد هن هتطلتات االب هلف هحلوهات الترنواهج. تقووف المراجحوة،  وي هحوض الحواالت، هواحهالغ ًون "اتووس اوادة 

هتامين المحلوهات نير المتو رة هتساةة  ي ه   المرحلة المتكورة. ويوؤدي هو ا هحود ذلوك إلوى التفواوت  وي المحلوهوات المتوو رة  وي هرحلوة 

 هوا قوووة الووورئيس التنفيووو ي التوووي اووود تطلوووب األهانوووة توضووويًحا ل وووا، هموووا يوووؤدي إلوووى ًمليوووة ذهووواب وإيووواب هلوووف هحلوهوووات الترنووواهج" 

(IEG 2013, 51و .) توضح ه   النتي ة الحاجة إلى تركيز هرحلوة التحديود ًلوى اضوايا اسوتيفاء الشوروة  قوت. وهحتوا ة أخورى، إذا كانول

 هرحلة التحديد تقتضي هحلوهات أا  تفصيالً،  إن هرحلة هوا قة الرئيس التنفي ي لن يشوه ا أي ًدف تطاهق  ي المحلوهات. 

في  39، و3-في المائة من التقديمات في مرفق البيئة العالمي 23الرئيس التنفيذي، تلقى  ومن بين المشروعات المقدمة للحصول على موافقة

تعليقاات متعلقاة بالمراقباة والتقيايم.  5-في المائة من التقديمات في مرفق البيئة العاالمي 50، و4-المائة من التقديمات في مرفق البيئة العالمي

لتقديم ذات الصلة بالمراقبة والتقييم باعتبارها ميار كاملاة بالنسابة لمعظام مقترحاات مرفاق البيئاة وقام المراجعون في األمانة بتقييم عمليات ا

  5-فاي المائاة( ومرفاق البيئاة العاالمي 53) 3-في المائة(. وترتفع هذه الحالة بكثير بالنسابة لمقترحاات مرفاق البيئاة العاالمي 65) 5-العالمي

ائعة أخارى متعلقاة بالمراقباة والتقيايم باين التقاديمات أال وهاي إضاافة أو مراجعاة المؤشارات؛ في المائة(. وتم التعرف علاى مشاكلة شا 50)

فاي المائاة مان التقاديمات التاي تتلقاى تعليقاات مرتبطاة بالمراقباة والتقيايم مان باين جماعاة مرفاق البيئااة  43وكانات هاذه الحالاة موجاودة فاي 

. ويؤكود هو ا النموو ًلوى الحاجوة إلوى 4-ومرفاق البيئاة العاالمي 3-مرفاق البيئاة العاالميفي المائة لدى تقاديمات  36، بالمقارنة مع 5-العالمي

 خفض ًبء المرااتة والتقييم كما هو هد ع  ي إةا  ًم  احدا ة القائمة ًلى النتائج. 

وافقاة الارئيس التنفياذي تتضمن المخاوف المتعلقة بالتمويل المشترك التي تمت مالحظتها عند مراجعاة المساتندات المقدماة للحصاول علاى م

االفتقار إلى التأكيد من الممولين المشاركين والحاجة إلى معالجة خطار عادم االلتازام بتعهادات التمويال المشاترك. فاي حاوالي رباع تقاديمات 

الاذي تام التعهاد باه.  موافقة الرئيس التنفيذي التي تلقت تعليقات متعلقة بالتمويل المشترك، طلبت األمانة زيادة في مساتوى التمويال المشاترك

فاي حااالت التعليقاات المرتبطاة  5-، كاان هنااك انخفاال هامشاي خاالل انعقااد مرفاق البيئاة العاالمي4-وبالمقارنة ماع مرفاق البيئاة العاالمي

-البيئاة العاالمي بالتمويل المشترك في تقارير المراجعة الخاصة بالتقديمات المتعلقة بموافقة الرئيس التنفيذي. ومع هذا، وبالمقارنة مع مرفق

، تزاياادت التعليقااات المتعلقااة بالتموياال المشااترك علااى نحااو متكاارر. وبااالنظر إلااى المسااتوى المرتفااع والمسااتمر للوفاااء بتعهاادات التموياال 3

 المشترك، يجب معالجة هذه المخاوف بأسلوب مختلف. وبدالً من طلب ضمان بالوفاء بجميع التزامات التمويال المشاترك، يمكان تبناي نسابة

ومن ثم يتعاين إمهاال داعماي المشاروع المزياد مان الوقات لتاأمين التماويالت المشاتركة  — مئوية يتعين تأمينها قبل الموافقة على المشروع

 األخرى قبل بدء تنفيذ المشروع. 

ويات مرتفعة مان التمويال قد يؤدي تبني متطلبات تمويل مشتركة وموحدة لجميع الدول إلى تأجيالت في الدول التي يتعذر عليها الوفاء بمست

المشترك. قامت تقييمات مرفق البيئة العالمي على مستوى الدولة بجمع أدلة إثبات حاول هاذه النقطاة. باإلضاافة إلاى زياادة مروناة متطلباات 

إلاى تبناي مساتويات وال سايما فاي الادول األقال تقادًما، حياث تميال ا،التمويل المشترك، يجب أيًضا إجراء تقييم أكثر عقالنية لما يمكان توقعاه

 الصعيرة النامية، التي تميل نسبيًا إلى العزلة ولديها دعم أقل تنوًعا من المانحين.ودول الجزر منخفضة من التمويل التقديري العام، 

الحكوماات، على سبيل المثال، عنادما تتعيار  ،تلعب التطورات والظروف الخارجية دوًرا في التأجيالت وصوالً إلى موافقة الرئيس التنفيذي

وعند حدو  كوار  طبيعية أو من صنع البشر، أو عناد حادو  تعيارات فاي المواقاف االقتصاادية/المالية، كماا حاد  خاالل أزماة االئتماان 

المالي العالمية. ولهذا السبب سوف توجد نسبة مئوية من مقترحات المشروعات ال تتقيد بفاصل زمني مستهدف، ومع هذا، تكون هذه النسبة 

 .معقولة

 وختاًما، يتم توجيه التوصيات التالية لتقوية مرحلة تأييد مرفق البيئة العالمي:

يجب أن تؤدي مراجعة إطار عمل اإلدارة القائمة على النتائج لمرفق البيئة العالمي إلى خفض عبء المراقبة والتقييم على موافقة  .21

رئيسية والتي ينبعي من أجلها إيجاد توجيهاات واضاحة حاول الرئيس التنفيذي، خصوًصا بالنسبة للمشروعات متعددة المجاالت ال

 ممارسات المراقبة والتقييم وتطبيق أدوات التعقب. 

وبالنسبة لمقترحات موافقة الرئيس التنفيذي التي تؤدي إلى أكثر من تفاعلين اثنين بين الوكالة واألماناة، يجاب تنظايم ورم عمال  .21

 تشخيصية لحل هذه المشكالت. 



ترتيبات التمويل المشترك بالمروناة فاي هاذه المرحلاة، باعتباار أن المشاروعات التاي يمولهاا مرفاق البيئاة العاالمي يجب أن تتسم  .22

 تميل إلى تحقيق أهدافها بل وتجاوزها وحشد المزيد من التمويل المشترك بحيث يتجاوز نسبة موافقة الرئيس التنفيذي.

اختالف مجموعات الدول، بحيث تنخفض المتطلباات للادول األقال تقادًما يجب أن تكون متطلبات التمويل المشترك مختلفة حسب  .23

 الصعيرة النامية.ودول الجزر 
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بياناات حاول  2-5الوقت المستعرق بداياة مان موافقاة الارئيس التنفياذي وحتاى بداياة تنفياذ المشاروع. تظهار فاي الجادول  3-5يتعقب الشكل 

ويوضح لمرحلتين المدمجتين في هذا الفاصل الزمني: بداية من موافقة الرئيس التنفيذي إلى موافقة الوكالة، ومن موافقة الوكالة إلى التنفيذ. ا

. وهوع هو ا، 3003إلاى  3006حتاى  2112إلوى  1999الشكل تماًما أن المكاسب الرئيسية تحققت بواسطة شراكة مرفق البيئاة العاالمي مان 

المرحلة، تمل هواءهة األداء ه  ا الصدد، وكانول أ اواف ه موًوة سوندات المشوروًات التوي تمول الموا قوة ًلي وا خوالس الفتورات  وهحد ه  

متطابقة. وتمت مشاركة هذا االتجاه من خالل مجموعة سندات البنك الدولي وبرناامج األمام المتحادة  3010إلى  3002و 2116إلى  2113

؛ وعلاى الارمم مان حصااة 2010إلاى  2007األمام المتحادة للبيئاة، تظهار األرقاام أداًء منخفًضااا فاي الفتارة مان  اإلنماائي. وبالنسابة لبرناامج

، 2010إلاى  2007الوكالة الصعيرة في مجموعة السندات، فلم يؤثر هذا على االتجااه العاام. وعناد مقارناة أداء الوكااالت خاالل الفتارة مان 

اإلنمائي التي تمت الموافقة عليها من الرئيس التنفيذي كانت أكثر احتمااالً لبادء التنفياذ فاي مضاون تبين أن مشروعات برنامج األمم المتحدة 

 عام من الموافقة مقارنة بمشروعات وكاالت مرفق البيئة العالمي األخرى. 

لاى الوقات المساتعرق مان موافقاة يبدو أن الوقت المستعرق من التقديم األولي لملف معلومات البرنامج إلى موافقاة الارئيس التنفياذي ياؤثر ع

ياذي الرئيس التنفيذي إلى بدء التنفيذ. وكانت المشروعات التي انتقلت بسرعة أكبر من تقديم ملف معلومات البرنامج إلى موافقة الرئيس التنف

موافقاة الارئيس  هي األسرع في بدء التنفيذ. وعلى النقايض مان ذلاك، اساتعرقت المشاروعات التاي احتاجات إلاى وقات أكبار للحصاول علاى

وف التنفيذي وقتًا أطول أيًضا لبدء تنفيذها. وربما يكون ذلك نتيجة لفقدان الزخم عند تباطؤ المشروعات فاي األروقاة اإلدارياة، وتعيار الظار

االت على أرل الواقع. حيث تدعم المعلومات المجمعة من خالل المقابالت مع أصحاب المصاالح فاي الادول المساتقبلة للتماويالت وماع وكا

مرفق البيئة العالمي إلى حد كبير هذه االفتراضية. ومرة أخرى، قد تساعد ورم العمل التشخيصية بين موظفي الوكالة واألمانة في التعرف 

على مفاهيم واقتراحات المشروع األضعف وحل المشكالت في أي مرحلة مبكرة، ومن ثم يتم الحد مان التاأجيالت والتأكاد مان تاوفر الازخم 

  الكافي.

 تنفي  المشروع 5-4

 بمجرد بدء المشروع، من المهم إكمال أنشطة المشروع في الوقت المناسب. فقد تزيد فترات التمديد من التكااليف اإلدارياة لتنفياذ المشاروع،

 المشروع وسرعة قدم تصميم المشروع وقد تؤدي إلى خفض فعالية المشروع. وقد تؤدي فترات التمديد في بعض الحاالت إلى إعادة هيكلة

ا أو حتى إلعائه تماًما. وعلى الجانب اآلخر، قد ترى الوكالة القائمة بالتنفيذ في بعض األحيان ضرورة لتمديد فترة تنفيذ المشاروع إلاى ما —

مرجاوة. بعد تاريخ اإلنهاء المتوقع عند بدء العمل للسماح بإكمال تسليم مخرجات المشروع ومن ثم زيادة احتماال تحقياق المشاروع آلثااره ال

بالمقارناة ماع الفتارات الساابقة.  2006إلاى  2003أن التحسن الكبير في توقيت التنفيذ المناسب قد حد  في الفتارة مان  3-5يوضح الجدول 

 اىنومن بين وكاالت مرفق البيئة العالمي، تتوفر مالحظات كافية للبنك الدولي وبرنامج األمم المتحادة اإلنماائي فقاط. وتوضاح البياناات أناه 

 بين هاتين الوكالتين، من المحتمل أن تكون مشروعات البنك الدولي هي األكثر احتماالً لالكتمال في الوقت المناسب.

 



 متوسط الوقت بين مراحل اتخاذ القرار في دورة مشروع مرفق البيئة العالمي 1-5الجدول 

 مرحلة اتخاذ القرار

 4-مرفق البيئة العالمي 5-مرفق البيئة العالمي

هن المشروًات المرحلة  %Xوقت الذي تبل  فيه نسبة ال

 التالية

25% 50% 75% 25% 50% 75% 

 43.0 28.0 22.0 — — 22.0 موافقة الرئيس التنفيذي )شهور( ←تقديم ملف معلومات البرنامج 

 13.0 7.6 4.3 17.0 6.3 2.8 موافقة المجلس )شهور( ←تقديم ملف معلومات البرنامج 

 12.6 3.9 1.0 14.7 4.2 1.0 التصريح )شهور( ←ومات البرنامج تقديم ملف معل

 3.4 2.2 1.9 1.9 1.7 1.6 موافقة المجلس )شهور( ←التصريح 

 12 6 2 13 8 3 استجابة األمانة )أيام العمل( ←تقديم ملف معلومات البرنامج 

 23.9 18.1 12.1 — 19.7 14.7 موافقة الرئيس التنفيذي )شهور( ←موافقة المجلس 

 20.3 13.7 9.5 — 18.0 12.1 التقديم األول للحصول على الموافقة )شهور( ←موافقة المجلس 

 4.8 2.8 1.7 5.2 3.1 1.9 الموافقة )شهور( ←التقديم األول للحصول على الموافقة 

 22 11 7 15 10 6 الرد الثاني )أيام العمل( ←متطلبات التقديم للحصول على موافقة الرئيس التنفيذي 

 

 = مير متاح. — مالحظة:

 

 متوسط الوقت بين موافقة الرئيس التنفيذي وبداية المشروع 2-5الجدول 

 مرحلة دورة المشروع

2007–10 2003-06 1999-2002 

 % هن المشروًات التي تمل الموا قة ًلي ا إلى Xالوقت )الشهور( الذي تبل  فيه نسبة 

 المرحلة التالية

50% 75% 50% 75% 50% 75% 

 4.1 1.9 3.3 1.7 5.2 2.0 موافقة الوكالة ←موافقة الرئيس التنفيذي 

 10.7 1.0 6.7 1.2 9.5 1.0 بداية المشروع ←موافقة الوكالة 

 16.0 6.4 9.4 5.2 9.9 4.9 بداية المشروع ←موافقة الرئيس التنفيذي 

 



 االنتهاء النسبة المئوية للمشروعات التي حصلت على تمديد لتاريخ 3-5الجدول 

2003-06 1999-2002 1992-98 

50% 60% 75% 50% 60% 75% 50% 60% 75% 

8.0 11.9 19.1 17.9 25.0 36.0< 12.6 19.0 32.5 

 

 الشهور المنقضية من التقديم األول لملف معلومات البرنامج إلى التصريح 1-5الشكل 

 النسبة المئوية

 4-مرفق البيئة العالمي

 5-مرفق البيئة العالمي

 

 مالحظة: تستثني البيانات المناهج البرمجية.

 

 الشهور المنقضية من موافقة المجلس إلى موافقة الرئيس التنفيذي 5.2الشكل 

 النسبة المئوية

 4-مرفق البيئة العالمي

 5-مرفق البيئة العالمي

 

 مالحظة: تستثني البيانات المشروعات التي تم إلعاؤها.

 

 ية من موافقة الرئيس التنفيذي وحتى بداية تنفيذ المشروعاألشهر المنقضية بدا 3-5الشكل 

 



 . شراكة ايمة  ي شتكة هثقلة هاألًتاء6
الخاص بدراساة األداء الشاامل دلايالً علاى صاحة شاراكة مرفاق البيئاة العاالمي. تساتند الشاراكة علاى االستقصااءات؛  17يقدم المستند الفني 

ومراجعات السياسات، والسجالت التاريخية، والادليل التقييماي للتقييماات األخارى؛ وتساتند والمقابالت؛ وتركز على مناقشات المجموعات؛ 

( هموا يمكون هون اسوتاالص االسوتنتاجات 2002بأهمية أكبر إلى تحليل شبكات التواصل االجتماعي بواسطة بورجااتي وإيفريات وفريماان )

 هن التيانات الم محة حوس الشتكة. 

من أن  2005في عام  3لبيئة العالمي تصبح معقدة أكثر فأكثر على مر الوقت. وحذرت دراسة األداء الشامل يوضح الدليل أن شبكة مرفق ا

، خففت العدياد مان القارارات 2005(. وهن  ًاف 2005منظمة الشبكة قد بلعت أقصى حدود لها )مكتب التقييم المستقل بمرفق البيئة العالمي 

ركاء جدد ونية معلنة لوضع المزيد من التأكيد على الشاراكة، يصابح عمال الشابكة أصاعب علاى من العبء على الشبكة، ولكن مع إضافة ش

 إن لم يكن مستحيالً. — نحو متزايد

 التحقيد المتناهي 6-1

مانًحا  183تزايد تعقيد بنية شراكة مرفق البيئة العالمي من حيث عدد العاملين والتفاعالت والتفويضات. ويتضمن مرفق البيئة العالمي اآلن 

. واود حودثل تغييورات أخورى كنتي وة لقورا ات الم لوس 12إلاى  3مشارًكا ودولة متلقياة وتزاياد عادد الشاركاء ووكااالت المشاروعات مان 

 ي ي است اهة للتأكيد المتناهي  ي دوائر التنمية ًلى الفحالية المحسنة للتكاليف والمساءلة واالنسياق هوع تطوو  الدولوة. كموا حودث انتقواس تود

إجراءات وهتطلتات تشغيلية أكثر تفصيالً لتموي  هر ق التيئة الحالمي وهشك  ًاف نحو إةفاء الطاهع الرسمي المتزايد  ي أنحاء النظاف.  نحو

واد أدت نتوائج هو   القورا ات  وي هحوض األحيوان ًلوى نحوو هتحمود، ولكون نيور هقصوود  وي أنلوب األحيوان، إلوى ًوبء أكتور ًلوى الشوتكة 

ًلى، هاحضا ة إلى االنتقاس التد ي ي لمدوا  هين المؤسسات الماتلفوة التوي تشوا ك  وي هر وق التيئوة الحوالمي. وهوالنظر وتكاليف تحاهالت أ

إلى هظروف الموا د المالية والحدد المتزايد للتفويضات والودوس األًضواء والوكواالت والمتطلتوات التشوغيلية، تزايودت أيًضوا المنا سوة ًلوى 

ف االست اهات ل    التغييرات ًتر المؤسسات واألةراف الحاهلة الماتلفة. حيا زاد التحض هون تفواًل م هوع هر وق الموا د المتاحة. وتاتل

التيئة الحالمي أو يشحرون هالرضى هن إهكانية الوصوس إلى هوا د هر ق التيئة الحالمي. وينسحب التحض اآلخر هون هر وق التيئوة الحوالمي، 

 مدى ال ي ستدوف إلير الشراكة هع هر ق التيئة الحالمي.ولكن هحظم التساؤالت تدو  حوس ال

دولاة متلقياة ولام يكان هنااك بنياة رسامية حاكماة. وأدى  65، كانات هنااك 1991وعندما بدء مرفق البيئة العالمي مرحلته التجريبية في عاام 

إلاى  1994لياة مرفاق البيئاة العاالمي فاي عاام إطفاء الطابع الرسمي على الروابط بين الدول، فضالً عن مؤتمرات رياو الثالثاة، مان خاالل آ

 147وإجمالي عدد األطراف العاملة داخال البنياة التنظيمياة )باساتثناء الادول المانحاة ميار المتلقياة( إلاى  134زيادة عدد الدول المتلقية إلى 

دة ًودد الودوس المتلقيوة، إلوى زيوادة هو ا (. كما أدى التوسع  ي ًدد المؤتمرات ووكاالت هر ق التيئوة الحوالمي،  ضوالً ًون زيوا1-6)ال دوس 

في المائة. ومع ذلك، فاإن درجاة التفااعالت المطلوباة التخااذ القارارات  18. حيا تتلغ ه ا الزيادة  ي ًدد الشركاء نستة 174الحدد ليصتح 

طلوبة التخاذ القرار )كثافة الشبكة( عن في المائة من الناحية النسبية. تعبر درجة التفاعل الم 96أي ، في المائة 5في المائة إلى  2زادت من 

على سبيل المثال، إذا تفاعل كل طرف عامال علاى نحاو جمااعي ماع ، نسبة التفاعالت الموجودة بالفعل لجميع التفاعالت الممكنة في الشبكة

والمدرجاة فاي  202باال  عاددها كل طرف عامل آخر والذي يُعد جزًءا من شبكة مرفق البيئة العالمي. ونظًرا ألن معظم األطراف العاملة ال

ذي تحليل الشبكة هذا ال تتفاعل على نحو مباشر، فإن النسبة المئوية للتفاعالت صعيرة. ومن ثم فإن التعير النسبي فاي النساب المئوياة هاو الا

 يكشف عن التعير الفعلي في الشبكة.

لمي. وباإلضاافة إلاى المجااالت الرئيساية األصالية األربعاة، تمات يعكس هذا التعير زيادة عدد التفويضات التي يعمل عليها مرفق البيئاة العاا

مطالبة مرفق البيئة العالمي بدعم المؤتمرات العالمية حول مشكالت التعداد السكاني والتصحر والزئبق. وكجازء مان صاندوق مرفاق البيئاة 

مانة مرفق البيئة العالمي باإدارة صاندوقين آخارين لادعم العالمي االئتماني، طالب مؤتمر إطار عمل األمم المتحدة حول التعير المناخي من أ

يًضاا الدول األقل تقدًما ودعم أنشطة التكيف )صندوق الدول األقل تقدًما والصندوق الخاص لتعير المنا (. توفر أمانة مرفق البيئاة العاالمي أ

دافع المتزايد نحو التوافقات باين الماؤتمرات إلاى خدمات األمانة إلى مجلس صندوق التكيف المؤسس بموجب بروتوكول كيوتو. ونتج عن ال

 رفع المزيد من المطالب اإلضافية المتعلقة بالتنسيق أيًضا، وفقًا لمراجعة المجاالت الرئيسية المتعددة الخاصة بالمشروع.

العاالمي واألماناة، كماا هاو مطلاوب تبرز زيادة درجة التفاعالت المطلوبة الطبيعة التعاونياة لعملياة اتخااذ القارار باين وكااالت مرفاق البيئاة 

مان  بواسطة آلية مرفق البيئة العالمي في صميم الشراكة. تم تنفيذ وضع اتخاذ القرار هاذا بنجااح نسابيًا باين وكااالت التنفياذ األصالية الاثال 

كااالت الاذي تضااعف ثاال  مارات خالل االجتماعات المنتظمة التي يتم تنسيقها بواسطة األمانة. ومع ذلك أدت الزيادة الحالياة فاي عادد الو

إلاى  — التي تضاعفت مع زيادة عدد تفويضات األمانة مان الماؤتمرات ومان المجلاس — سعيًا للحصول على جزء من عملية اتخاذ القرار
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جة المتزايدة للتنسايق والتعارف علاى نظاام تخصايص الماوارد إلاى تعييار أدوار الادول والوكااالت واألماناة. وكماا الحظناا أعااله، أدت الحا

من أن مرفق البيئة العالمي قد يصل إلى حدوده القصوى لما يمكان القياام باه ماع منظماة الشابكة. علاى سابيل  3حذرت دراسة األداء الشامل 

إلى خطر آليات مثل فرق العمل واجتماعات المنسق التنفيذي حيث لم تعاد هاذه اآللياات بانفس فعاليتهاا عناد تمديادها  المثال، أشارت الدراسة

، صاحب كل مان قارار 4-هذه المخاوف. وفي مرفق البيئة العالمي 4لتشمل الوكاالت التنفيذية السبع الجديدة. وكررت دراسة األداء الشامل 

عملية اتخاذ القرار المشتركة والتنفيذ الكامل للمشروعات، قرار التعرف على إطاار عمال تخصايص الماوارد تضمين الوكاالت التنفيذية في 

 وإطار عمل اإلدارة القائمة على النتائج.

وكانات مان نتااائج إطاار عماال تخصايص المااوارد أن أصابحت الاادول، التاي علااى علام تماًمااا بتمويالتهاا المتاحااة، أكثار مشاااركة فاي برمجااة 

كيفية تحول عملية اتخاذ القرار على مستوى الدولة مان العملياة االستشاارية إلاى حاد  2-6مرفق البيئة العالمي. ويوضح الشكل تخصيصات 

)خطوة خضراء خفيفة( إلى ن ج أكثر هتاشرة )خطوة خضراء ااتمة(، حيا أصتح لدى الدوس اآلن تفويضوات أاووى  1994كبير في عام 

تراتي ية المتحلقة هنمو ه موًة السندات. وكلما كان ًدد الوكاالت التي يتم االختيوا  هون هين وا أكتور، كلموا التااذ ارا  حوس األولويات احس

ضعفًا في درجة التفاعالت التي يتم تنفيذها بواسطة نقاط التشعيل الرئيساية لممارساة  12أدى تصو  التره ة ال ي تمل هراجحتر إلى زيادة 

التواصال المتاحاة، ودرجاة تواصال الموضاوعات المعنياة وتكرارهاا، أن أنشاطة تواصال نقااط التشاعيل اتخاذ القرار. يوضح تقيايم أوضااع 

وال سويما  يموا يتحلوق هتوولي الصودا ة  وي التنسويق هوع أصوحاب المصوالح  —4 -مرة منذ مرفق البيئة العاالمي 1.3الرئيسية تزايدت بمقدار 

ألصوحاب المصوالح المتحوددين، وو ش ًمو  الودوائر الموسوحة وهما سوة تشوكي  الدوليين  وي أهواكن االجتماًوات هثو  الحووا ات الوةنيوة 

ه موًة السندات الوةنية. وهع تزايد ًدد الوكاالت ولحب دو  أكتر  ي ه اس التره ة، اد تشا ك نقاة التشغي  الرئيسية اآلن هشوك  أكتور 

  ي المشروًات وتواجر تحديات  ي تنفي  ه ا الدو .

، تولاات األمانااة دور الادعم المباشاار لنقاااط التشااعيل الرئيسااية والاادوائر، وهاي المسااؤولية التااي تاام تكليفهااا مساابقًا 4-ميفاي مرفااق البيئااة العااال

تعامال ماع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظًرا لشبكته الشاملة في العديد من الدول. كما تم توسيع فريق العالقات الخارجياة التاابع لألماناة لل

مااا تضاااعف عاادد العاااملين، تزاياادت تفويضااات التواصاال الخاصااة باألمانااة أربااع ماارات أكثاار ماان السااابق فااي مرفااق البيئااة هااذا األماار. وبين

. وهالمث ، ااهل نقاة التشغي  الرئيسية هدو ها  ي المشا كة  ي اتصاالت هر ق التيئة الحالمي ًلى نحوو هضواًف تقريتًوا. وتحود 4-العالمي

تفاًالت التي يشا ك ه ا أحد األةراف الحاهلة داخ  الشتكة. ويتم ايا  ك  تفاً  هع ةرف ًاه  اخور د جة التواص  هي ه موع كا ة ال

هاستاداف هؤشر يحم  ًلى تكاه  تكرا  وكثا ة )أي، د جة التوا ق أو احًداد المطلوهة لم مة يتحوين إكمال وا( التواصو . ويلاوص المؤشور 

 ا، هاحضا ة إلى األوضاع الماتلفة التي يتم التواص  حووس هو   الموضووًات هون خالل وا. أيًضا تنوع الموضوًات التي يتم التواص  هشأن

ويحد إجمالي جميع ه   المؤشرات هو د جة تواص  الطرف الحاه  هع جميع األةراف الحاهلة األخرى  ي الشتكة، كما هو هوضح لمهانة 
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تشير التوترات في الشبكة إلى صعوبة التنسيق داخل البنية الحالية على نحو متزايد الستدامة ومواجهاة التحاديات اإلضاافية، وبااألخص فاي 

شاركاء  10منهاا تام اعتمادهاا(، مماا قاد ياؤدي إلاى مجموعاة مان  2ظل االنادماف باين وكااالت المشاروعات التابعاة لمرفاق البيئاة العاالمي )

. وأ  ورت أنلتيوة هقواهالت الوكالوة واألهانوة انافواض االستشوا ة 4-يبًا سبعة أضعاف العدد السابق في مرفق البيئاة العاالميأي تقر، آخرين

 خالس تطوير السياسات التشغيلية.

إلى الوكاالت  وتعاملت األمانة مع صعوبة تنسيق البنية التي أصبحت مير عملية عبر تطبيق االنتقائية المتواصلة في المستندات التي ترسلها

لادخال. وبالنسبة لبعض المناقشات المشتركة، فإن جميع الوكاالت تحتاف اآلن إلى التمثيل من خالل وكالة واحدة لخفض التكاليف. وتشاعر 

 الوكاالت بالقلق من أن تتسبب خفض مشاركتها في مواصلة افترال المجلس أن درجة التعاون حاول تطاوير السياساة لام يتعيار. تعيار دور

ي وكاالت مرفق البيئة العالمي من حيث عملية اتخاذ القرار المشتركة، إذ تعتبار هاذه الوكااالت أن هاذا التعيار يبتعاد عان مبادأ المشااركة الاذ

، تأسس عليه مرفق البيئة العالمي. وبينما رأت بعض الوكاالت أن هذا التعير يفتقر إلاى الشافافية ومراعااة مخااوفهم فاي عملياة اتخااذ القارار

أت األمانة أن هذا التعير هو أكثر حل لوجستي ُمجٍد. وأشارت بعض الوكاالت إلى أن السبب الوحيد فاي مشااركة المزياد مان المؤسساات، ر

هو توفر القليل من الوقت لكي تتحد  كل وكالة خالل االجتماع مثل فرق العمل، التي تميل اآلن هي أيًضا إلى العمل بتكرار أقال وعان بعاد 



 عمل وجهًا لوجه.بدالً من ال

وتمت مالحظة سيناريو مشابه على مستوى المشروع. حيث أّدى العدد األكبر من الوكاالت والتعارف علاى اإلصاالحات التاي طارأت علاى 

دورة المشروع بما في ذلك عملياة مراجعاة المشاروع إلاى عملياة تواصال افتراضاية علاى نحاو أكثار تكاراًرا، ولكان أيًضاا إلاى مناقشاة أقال 

، وأشار ضيوف المقابلاة إلاى أن هاذا قاد يعجال بسارعة مان العملياة ويقلال مان اإلحبااط علاى جمياع األصاعدة. ووفقًاا لتصاورات موضوعية

الوكالة، تنبع هذه التفاعالت المتكررة من نقاص الوضاوح فاي تطبياق معاايير الموافقاة علاى المشاروع، حياث يطالاب ماثالً ماديرو البرناامج 

 التفاصيل. المختلفون بمستويات مختلفة من

اكتشاافت المناقشااات الجماعيااة المركاازة أن العديااد ماان الوكاااالت اقتنعاات بااأن بنيااة الرسااوم الحاليااة ال تااوفر التموياال الكااافي لاشااراف علااى 

المشروعات بجودة عالية. ومن ثام، ياتم النظار إلاى ماوظفي الوكالاة ووقات اإلدارة المهادر فاي الارد علاى طلباات األماناة علاى أنهاا تكااليف 

تفعة للفرص، وال يعود هذا مالبًا بقيمة مضافة على المشروع، من وجهة نظر موظفي الوكالة الذين تمت مقابلتهم. وتتسبب هاذه المشاكلة مر

وقدم العديد من أعضاء موظفي الوكالة شكاوى مان "تسارب  — في مخاوف حول الدور المناسب لموظفي األمانة خالل المراحل التشعيلية

(. وتمل هالحظة ه   المشكلة  يما و اء هستوى المشروًات المحددة. وأًرب هحض هديري الوكالة ًن 3-6انة )الشكل المهام" داخل األم

، دوًرا مباشاًرا فاي البرمجاة بادون استشاارة 6-هااو  م هن أن تتولى األهانوة ًلوى نحوو نيور هناسوب، خوالس احًوداد لمر وق التيئوة الحوالمي

بعاد االجتمااع التجديادي الثااني. بينماا وافاق معظام مان تام إجاراء مقابلاة واستقصااء معهام علاى تعيار  شريك آخر. وتزايدت هاذه االستشاارة

 األدوار داخل الشبكة، ولم يعتقد الجميع أن المشاركة المتزايادة لألماناة فاي البرمجاة تطاور سالبي. وفاي حالاة وكااالت مرفاق البيئاة العاالمي

 ن المدخالت مفيًدا لزيادة قدرتهم على تطوير المشروعات.السبع ذات الخبرة األقل، كان هذا المستوى م

تم التعبير عن االختالف حول األدوار بواسطة نقاط التشعيل الرئيسية وموظفيها. وأوضحت نقاط التشعيل الرئيسية عن مخاوفها، وهو ما تم 

صاول علاى تأييادها لمقترحاات المشاروعات التاي ال مالحظته في التقييمات على مستوى الدولة، حيث توجاه الوكااالت اهتماًماا أساسايًا بالح

يحظاون بعادها إال باتصااال قليال جااًدا ماع المرفااق. وتحادثت بعااض نقااط التشاعيل الرئيسااية عان "تشااكيل جماعاات ضااعط" لتأييادها؛ وكاارر 

دهاا للحصاول علاى أصحاب مصالح آخرون هذه الفكرة حيث شعروا في العديد من المرات أن الوكاالت كانت عدائية بشكل مفارط فاي جهو

 — تخطابات التأييد، أو أن قرارات الحكومة المتعلقة بالتأييد لم تتسم بالشفافية في العديد من المرات. وعلى الجانب اآلخر، تحدثت الوكاال

عمال الوكااالت عن التعتيم الذي طالما حظيت به حول كيفية اتخاذ القرار بواسطة نقاط التشعيل الرئيسية، حيث ت — وباألخص الحديثة منها

 على تطوير مقترح ثم تجد أنه لم يبّق تخصيص متاح للمزيد من المشروعات. 

ي ومن الجوانب اإليجابية للعاية في هذه التعيرات التي طرأت على عمليات مرفق البيئة العالمي هو أن الدول اآلن لديها دور قيادي واضح ف

تماًماا ماع أهاداف إعاالن بااريس. ولكان ربماا تحاد  عواقاب ميار مقصاودة متعلقاة  تطوير مجموعة سندات مرفق البيئة العالمي، بالتماشاي

 بالتحديات من حيث ضمان شفافية وإنصاف هذه العملية. ومن المحتمل أيًضا أن بعًضا من هذه الشاكاوى تُعاد نتيجاة طبيعياة للبيئاة التنافساية

 ض األحيان حول عدالة قرار بعينه.المتزايدة، التي ستفرز رابحين وخاسرين، مع تقديم اعتراضات في بع
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عملت تكاليف التعامالت المتزايدة، واالتجاه نحو خفض التكاليف، ومطاء الموارد المحدودة على زيادة الضعط في جميع جواناب الشاراكة. 

. 5-حيان تزايدت بكثافة خالل مرفق البيئة العالمي، وفي بعض األ4استمرت هذه االتجاهات، التي تم اإلبالغ عنها في دراسة األداء الشامل 

(. وهووالنظر إلووى 3-6خووالس الزيووا ات والمقوواهالت الدوليووة التووي أجريوول هووع هووو في الوكالووة، تووم توضوويح المشووكالت هووع المقيّمووين )ال وودوس 

ًن الم االت التشوغيلية لم موًوة  المقاهالت ًلى نحو شاه ،  إن ا تشير إلى ضغوةات هاهة ًلى هؤالء الشركاء المسؤولين هشك  هتاشر

سندات هر ق التيئة الحالمي )تحديد المشروع وتصميمر واحشوراف ًليور خوالس التنفيو  واحن واء(. يتحمو  الشوركاء هشوك  أساسوي هسوؤولية 

ن الفئوات. وًتّور استيفاء الشروة والقضايا المتحلقوة هحمليوات االتصواس التينوي )د اسوات األداء الشواه  واألهانوة( ضومن ه موًوة أصوغر هو

جميع أصحاب المصالح ًن القضايا األكثر تكراً ا حيا ا تتطل هالتواص  واألدوا  والموا د والشفا ية. وتم ذكور اضوايا المسواءلة والثقوة 

التيئة  ًلى نحو أا ،  نم أن ه   القضايا تم احهالغ ًن ا ًلى أن ا اضايا هاهة هن ات  ه موًات هحينة، وًلى نحو هلحو  وكاالت هر ق

 الحالمي.

فاق وبالنسبة لموظفي وكالة مرفق البيئة العالمي، كانت المساءلة الفئة الوحيدة التي لم يتم ذكرها باعتبارهاا قضاية هاماة. أثاارت وكااالت مر

االت مرفق البيئة البيئة العالمي والمديرون التنفيذيون قضايا الثقة؛ وفي الحالة األخيرة، تركزت هذه القضايا حول تصور أن الحكومات ووك

ي، العالمي ليست لديها الثقة الكافية في إمكانية عمل منظمات المجتمع المدني/المنظمات مير الحكومية كشركاء فااعلين لمرفاق البيئاة العاالم

ماناة فاي ومن ثم تم استثناؤهم من المشاركة في أملب األحيان. وفاي حالاة وكااالت مرفاق البيئاة العاالمي، كاان هنااك تصاور عان إظهاار األ



بعض األحيان لعدم ثقتها في تعامل الوكالة ماع المشاروعات الممولاة مان مرفاق البيئاة العاالمي، ماع االتجااه المادرك نحاو اإلدارة المصاعرة 

وفرل طلبات خاصة حول معلومات التقدم تتجاوز المتطلبات المتفاق عليهاا؛ وكانات هاذه هاي الحالاة بالتحدياد ماع ماوظفي وكااالت التنفياذ 

 ية الثالثة. وتتعلق هذه القضية عن كثب بموضوعات أخرى، خصوًصا الموارد واألدوار.األصل

ومن الملحوظ أنه مع وجود تناقض واضح بين وكاالت مرفق البيئة العالمي، واجهت نقاط التشاعيل الرئيساية القليال مان المشاكالت المتعلقاة 

وح في إدارة متطلبات التمويل المشترك؛ والتعييرات المتكررة جًدا في إجراءات بدور األمانة، باستثناء أمرين: الشكاوى المتعلقة بعدم الوض

مرفق البيئة العالمي، ومتطلبات اإلبالغ وتنسيقات التوثيق. وكان التمويال المشاترك هاو الموضاوع الوحياد الاذي شااركت جمياع مجموعاات 

المتطلباات ميار الشاافافة أو المخااوف مان إمكانيااة فارل نسااب باساتثناء األمانااة، ساواء فيماا يتعلااق ب — أصاحاب المصاالح مخاوفهااا حولاه

مطلوبة على بعض الدول الصاعيرة، والمنظماات ميار الحكومياة، والقطااع الخااص )وعبار عان هاذه الرؤياة األخيارة أيًضاا بعاض أعضااء 

 صاحاب المصاالح بشاكل موساعاألمانة(. وكان مقدار الوقت المطلوب لحل أسئلة التمويل المشترك مشكلة أخرى أعربت عنها مجموعات أ

 ومرة أخرى باستثناء موظفي األمانة. —

خالل الزيارات والتقييمات الدولية، عبرت نقاط التشعيل الرئيسية عن مخاوفها إزاء خفض رساوم الوكالاة مان تخصيصاات الدولاة "التابعاة 

التأكد من دورها المستمر فاي بنااء القادرة الوطنياة علاى لها". وعبر العديد عن وجهة نظرهم في أن وكاالت مرفق البيئة العالمي تهتم أكثر ب

تنفيذ مشروعات مرفق البيئة العالمي بشكل مباشر. وعبر عن وجهة النظار هاذه أيًضاا بعاض وكااالت التنفياذ الوطنياة والرؤسااء التنفياذيين. 

ًعاا متمياًزا داخال شابكة مرفاق البيئاة العاالمي، والحظ ممثلون عن هذه المجموعات الثال  أن وكاالت مرفق البيئة العالمي الثال  تحتال موق

ومن هنا فإنهم قادرون بشكل أفضل من ميرهم على توجيه اإلجراءات اإلدارية المعقدة والتأكد من أنهام يحتفظاون بادورهم األساساي. وكماا 

اب موافقاة، وأقال وضاوًحا بعاد الحظنا سابقًا، علقت بعض نقاط التشعيل الرئيسية على وضوح الوكااالت فاي العالاب عناد حاجتهاا إلاى خطا

الموافقة على المشروع. ولكن من وجهة نظر الوكالة، تفرل إجراءات تخفيض التكاليف ضرورة إجراء مقايضات ال يمكن تجنبها، بما في 

الصاعيرة ل الجازر ودوذلك التوازن بين تكااليف اإلنتااف واأليادي العاملاة. وتميال نقااط التشاعيل الرئيساية الموجاودة فاي الادول األقال تقادًما 

 النامية إلى أن تكون أكثر تقديًرا لدور الوكاالت، إذا أنها كانت مفيدة في التعلب على القيود المفروضة على قدراتها.

وكان ضيوف المقابالت مع الوكاالت هم المجموعة الوحيدة التي أثاارت مشاكلة المنافساة ميار الصاحية للماوارد. ومان وجهاة نظارهم، فاإن 

اسي من زيادة اندماف نقاط التشعيل الرئيسية من خالل توسيع عدد الوكاالت كان مقصًدا صالًحا، كماا كاان التعارف علاى نظاام المقصد األس

تخصيص الموارد لضمان خفض تكاليف تمويل مرفق البيئة العالمي مقصًدا صالًحا أيًضاا. وماع هاذا، أعارب بعاض ماوظفي الوكااالت عان 

على المنافسة وخفض التكاليف في تآكل المبادئ الداعمة للمشاركة والنهج التعاوني. وتم تأييد وجهة النظر  مخاوفهم من تسبب التأكيد الكبير

هذه على نحاو ميار مباشار مان قبال ماوظفي األماناة الاذين تحادثوا حاول توجاه ملحاوظ للوكااالت يسامح لهاا باالتركيز الشاديد علاى اساترداد 

 المي األصلية المعنية بالمشاركة والميزة التنافسية.التكاليف، على حساب مبادئ مرفق البيئة الع

وإلى حد ما، قد تعكس وجهات النظر هذه ببساطة بيئة أكثر تنافسية. وبمقتضاى سياساة تخصايص الماوارد، فاإن جمياع شاركاء مرفاق البيئاة 

الت، ليست هناك تمويالت كافية ألكثر من العالمي يعرفون بدقة مبل  مطاء الميزانية الخاص بكل دولة ومنطقة رئيسية. وفي العديد من الحا

مشروع واحد في كل منطقة رئيسية في دولة معينة، مما يجعل من إعداد مجموعة الساندات موقاف مكساب أو خساارة للقاائمين علاى رعاياة 

ضاعوط التكااليف بواقعياة المشروع المحتمل. وتشير نتائج االستقصاء إلى أن موظفي البنك الدولي وبرنامج األمام المتحادة للبيئاة يشاعرون ب

أكبر؛ حيث شهد البنك الدولي تراجًعا في حصته من مجموعة سندات مرفق البيئة العالمي منذ إنشاء تخصيصات الموارد خالل مرفق البيئة 

لاق موظفاو ، ولطالما حظي برنامج األمم المتحدة للبيئة بأصاعر حصاة نسابيًا مان مجموعاة الساندات لساداد تكاليفاه المشاتركة. وع4-العالمي

البنك الدولي بشكل متكرر على أن متوسط حجم مشروع مرفق البيئة العالمي أصبح أمًرا يصعب تفسيره، مما يضع تاوفر العااملين والوقات 

 تحت ضعوط كبيرة.

مرفق البيئاة وعبرت الوكاالت الجديدة في العالب عن وجهات نظر محايدة وإيجابية، مع مالحظة أنهم استفادوا بشكل عام من المشاركة في 

العالمي بينما يعترفون ببعض الضعوط علاى التكااليف الخاصاة بتكياف دورة مشاروع مرفاق البيئاة العاالمي داخال منظماتهم الخاصاة. وتعاد 

د تكلفة األنشطة المشتركة من حيث وقت الموظفين والتكاليف المالية الفعلية أمًرا يصعب تفسيره، مما جعلهم يعزفون عن المشاركة في العدي

فكلماا كاان حجام المشاروعات الحالياة أصاعر  — من هذه األنشطة. وكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"الرابح" الرئيسي في البيئة الجديادة

ل شابكة كلما قلت المشكالت بالنسبة لألمم المتحدة أكثر منها بالنسبة لبنك التنمية. وفضالً عن ذلك، احتل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بفضا

ات. شاملة من المكاتب الدولية ووحدات الدعم الفني اإلقليمية التابعة له موقًعا مميًزا على وجه التحديد لالستجابة الساريعة لفارص المشاروع

وبالمقارنة، تم عرل هذه الوكاالت التي تفتقر إلى مكتب ميداني محلي بشكل متكرر عبر نقاط التشاعيل الرئيساية ووكااالت التنفياذ الوطنياة 

 ى أنها تمثل صعوبات في التواصل ومتابعة المشكالت، خالل كل من تحديد/إعداد المشروع وتنفيذه. عل
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بشكل كبير مع النتائج الخاصة بتقارير دراسة األداء الشامل، ولكن باإلشارة  5الخاص بدراسة األداء الشامل  17تتوافق نتائج المستند الفني 

إلحاًحا إلعادة دراسة بعاض االفتراضاات األصالية التاي تام االساتناد إليهاا فاي تأسايس نماوذف شاراكة مرفاق البيئاة العاالمي.  إلى حاجة أكثر

ويعبر أصحاب المصالح عن مخاوفهم الكبيرة حول العديد من الجوانب المتعلقة بترتيباات مرفاق البيئاة العاالمي الحاالي، والتاي يشابه العدياد 

الغ عنها خالل تقييمات دراسة األداء الشامل. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن بعض الضعوط كانت ببساطة، إلى حد ما، منها تلك التي تم اإلب

نتيجة للقرارات التي اتخذها المجلس ألسباب صحيحة: وهي الحاجة إلاى إظهاار قيماة تماويالت المتبارعين والرمباة فاي جعال مرفاق البيئاة 

 و البعد الدولي. العالمي أكثر اندماًجا واتجاهًا نح

لكياة هناك اختالفات رئيسية متعلقة باألدوار المناسبة داخل مرفق البيئة العالمي الحالي ال يقوم نموذف األعمال الحالي بمعالجتها. أصابحت م

نسياق نحو االتجاه الدولي الدولة مبدأً أساسيًا للمساعدة على التنمية، حيث اتخذ المجلس العديد من التدابير التي أدت بشكل كبير إلى زيادة اال

وبشكل ملحوظ، نظام تخصيص الموارد )أوالً إطاار عمال تخصايص الماوارد، ثام نظاام التخصايص الشافاف  — داخل مرفق البيئة العالمي

تطلباات للموارد( والدور الرئيسي لنقاط التشعيل الرئيسية في تحديد تركيبة كال مجموعاة ساندات تابعاة لمرفاق البيئاة العاالمي، فضاالً عان م

، كانت 3-للحفاظ على نقاط التشعيل الرئيسية المذكورة في قضايا المراقبة والتقييم. ومنذ مرفق البيئة العالمي 2010سياسة المراقبة والتقييم 

مانحون لخفاض هناك منافسة متزايدة بين الوكاالت، ومتطلبات لتوثيق النتائج التي تم تحقيقها. وتفاقم هذا التوتر عبر الضعط الذي يمارسه ال

، وهو ماا يمثال تناقًضاا تاًماا ماع 5-ومرفق البيئة العالمي 4-التكلفة وإظهار نتائج المستند. وتم تعجيل كال األمرين خالل مرفق البيئة العالمي

الاذاتي النموذف األصلي لمجموعة أصعر من الشركاء الذين يعملون على امتداد خطوط التعاون مع كال شاريك يتمتاع بقادر كبيار مان الحكام 

داخل مجال الميازة التعاونياة المتفاق علياه. وأوضاح العدياد مان أصاحاب المصاالح، بماا فايهم نقااط التشاعيل الرئيساية، وجهاة نظارهم حاول 

 الصعوبة التي تواجههم حاليًا للتأكد من تحقيق الميزة التنافسية المفترضة للوكاالت؛ ويمكن توقع أن يصبح هاذا أكثار مان مجارد مشاكلة ألن

ة تقااوم بإضااافة المزيااد ماان الوكاااالت. ويعتقااد بعااض أصااحاب المصااالح اآلن أن نظااام مرفااق البيئااة العااالمي يعماال كنمااوذف لتوصاايل الشاابك

الخاادمات التااي تعماال عليهااا الوكاااالت داخاال بيئااة السااوق التنافسااية، باادالً ماان كونااه شااراكة تتميااز بااالقيم المشااتركة والشاافافية واإلجااراءات 

 المتبادلة.الديمقراطية والمساءلة 

فرصة إلعادة النظر في التساؤالت المتعلقة باألدوار والمسؤوليات في جميع جوانب النظام، ومع  6-يقدم مشروع تجديد مرفق البيئة العالمي

ختلف العالم أخذ الوقائع التي يفرضها تنظيم مرفق البيئة العالمي في االعتبار، حيث تطور هذا التنظيم بشكل كبير منذ المرحلة التجريبية. وي

، وليس مان المادهش أن بعًضاا مان االفتراضاات األصالية قاد تحتااف إلاى إعاادة تصاميم حتاى 1991اليوم بشكل كبير عما كان عليه في عام 

 يستمر مرفق البيئة العالمي في العمل بفعالية. ويجاب إجاراء هاذه المراجعاة بطريقاة شامولية، ساعيًا إلعاادة إباراز المباادئ الهاماة فاي آلياات

: رفق البيئة العالمي، ومنها الشفافية والمساءلة المتبادلة. ويرتكز التحدي على تحقيق أقصى فعالية من المشاركة في الموضوعات المطلوبةم

 على المستوى الدولي واإلقليمي ومستوى المبادرات العالمية. 

 ويؤدي هذا إلى التوصيات المحددة التالية:

لاى إعاادة التركياز علااى أساساين رئيسايين: وهماا المجلاس ونقطاة التشاعيل الرئيساية. وتحاااف تحتااف شابكة مرفاق البيئاة العاالمي إ .24

األمانة، بالتشاور مع كيانات مرفق البيئة العالمي األخرى، إلى التعرف على الطريقة والوقت الذي تعتبر فياه هاذه التفااعالت ماع 

ملية صنع القرار. ويجاب دعاوة نقااط التشاعيل الرئيساية لتعزياز كيانات مرفق البيئة العالمي أساسية لتوفير محاور الشراكة في ع

 الشراكة في الدول والمشروعات، بما في ذلك مشاركات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يجب أن يؤدي تحويل التركيز من المشاروعات إلاى البارامج، فضاالً عان نظاام اإلدارة القائماة علاى النتاائج إلاى خفاض التكااليف  .25

 الت مرفق البيئة العالمي وتجديد الشراكة البناءة والداعمة بشكل متبادل.الخاصة بوكا

ينبعي على عملية التجديد دعوة المجلس، والرئيس التنفيذي، وشاركاء مرفاق البيئاة العاالمي لتطاوير هاذه الشاراكة الجديادة خاالل  .26

 .6مرفق البيئة العالمي 



 العالمي في البنية الحاكمة لمرفق البيئة 1-6تعييرات الجدول 

 الحاضر 1994 التجريبي العنصر

 174 147 71 عدد العاملين

 5.0 2.0 0.5 أدرجة التفاعل المطلوبة التخاذ القرار )%(

 

 .لبيئة العالميأ. تناسب التفاعالت الموجودة مع جميع التفاعالت المحتملة في الشبكة. وال يشتمل هذا على اتخاذ القرار الوكيل الذي يتضمن وصي مرفق ا

 

 تعير في درجة نشاط التواصل )%( 2-6الجدول 

 4-بعد مرفق البيئة العالمي 4-قبل مرفق البيئة العالمي الطرف العامل

 13 2 أمانة مرفق البيئة العالمي

 10 4 نقطة التشعيل الرئيسية

 

 مع الوكالة صحة الشراكة: المشكالت الرئيسية الُمثارة خالل الزيارات الميدانية والمقابالت 3-6الجدول 

 المشكلة الُمثارة الفئة

أمانة 

مرفق 

البيئة 

 العالمي

نقاط 

التشعيل 

 الرئيسية

وكاالت 

مرفق 

البيئة 

 العالمي

وكاالت 

التنفيذ 

 الوطنية

منظمات 

المجتمع 

 المدني

  x x x x التواصل مير الكافي بين الشركاء التواصل

 األدوار

 x x x  x االختالف على أدوار الشركاء

  x x x  العمليات تكرار

 الموارد

   x   المنافسة مير الصحية على الموارد

 x x x x  التخصيص مير المنصف للموارد

   x x x الموارد مير الكافية

 الشفافية

 x x x   اإلجراءات مير الشفافة

 x  x x x التأثير مير المناسب لبعض الشركاء

  x   x المساءلة مير الكافية المساءلة

 x x  x  مياب الثقة بين الشركاء العالقات

 

 = وكاالت التنفي  الوةنية. NEA= وكاالت هر ق التيئة الحالمي؛  GAs= أهانة هر ق التيئة الحالمي؛  SECمالحظة: 



 1994بنية مرفق البيئة العالمي لعملية اتخاذ القرار بشأن السياسات والتوجيهات واألولويات اإلستراتيجية:  1-6الشكل 
 

 المراقبة الدولية

 حي األعمال المركزي

 صندوق بروتوكول مونتريال

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تعير المنا 

 

 الجمعية

 المجلس

 

 المشاركون في التجديد

 

 أمانة مرفق البيئة العالمي

 الوصي

 الفريق االستشاري العلمي والفني

 

 شبكة المنظمات مير الحكومية

 

 دةالبلدان المستفي

 

 البنك الدولي

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 توفير السياسات والتوجيه واألولويات اإلستراتيجية؛ واالتجاه نحو توجيهات االستالم والتنفيذ.

 االتفاق الرسمي حول تنسيق تطوير السياسات والتوجيهات واألولويات اإلستراتيجية

 رسمية مع الهيئات المعنية المتعددة مع زيادة الفرصالتفاعالت مير ال

 توفير السياسات المالية

 المؤتمرات البيئية الدولية واالتفاقيات متعددة األطراف

 هيئات مرفق البيئة العالمي الحاكمة
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علااى دلياال واسااتنتاجات حااول الصاالة وملكيااة الدولااة لاادعم مرفااق البيئااة العااالمي بناااًء علااى  5لتقرياار األول لدراسااة األداء الشااامل يحتااوي ا

(. تتحود الصولة ضورو ية 2013e)هكتب التقييم المستق  همر وق التيئوة الحوالمي،  5الخاصة بدراسة األداء الشامل  6و 5و 4المستندات الفنية 

ز ًلى اآلثا  ذات المدى األةوس التي تؤدي إلى ح  المشكالت التيئية الحالمية التي يست دف هر ق التيئة الحالمي هحال ت وا. للتأكد هن التركي

طة وتو ر هلكية الدولة وانسياا ا هيئة تمكينية واوة دا حة أساسية للتأكد هون تحقيوق دو  حوا ز والن وار الن وائي والتوداخالت المدًوهوة هواسو

لحالمي. وهن ثم، توجد شروة تم يدية للتأكد هن أن دًم هر ق التيئة الحالمي يؤدي إلى نتائج ناجحة وتقدف نحو اآلثا  المرجوة هر ق التيئة ا

 ًلى المدى األهحد. 

لمستوى وأوضح التقرير األول في استنتاجه السادس أن المستوى الشامل الستجابة مرفق البيئة العالمي لتوجيهات المؤتمر يعد مرتفًعا على ا

(. وتقوف جميع تيا ات التقييم هواحهالغ ًون هسوتويات 2013eاإلستراتيجي ومجموعة السندات )مكتب التقييم المستقل بمرفق البيئة العالمي، 

. 5هرتفحة هن صلة أنشطة هر ق التيئة الحالمي هتوجي ات المؤتمر وهواصلة القياف ه لك هحود نشور التقريور األوس هون د اسوة األداء الشواه  

كجزء مان تقيايم إساتراتيجيات المجاال الرئيساي الاذي اساتنتج أن هاذه  5-وتم  سم خطة حستراتي يات الم اس الرئيسي لمر ق التيئة الحالمي

اإلستراتيجيات تعكس عن كثب توجيهات المؤتمر، مع وجود القليل من االستثناءات، وأنها تشكلت من خالل الطلباات التاي تام اساتالمها مان 

(. كما أن ًم  التقييم احضا ي المتحلق هاست اهة 2012المعنية الخاصة باألطراف )مكتب التقييم المستقل بمرفق البيئة العالمي،  المؤتمرات

هموا  وي ذلوك المقواهالت هوع جميوع أهانوات الموؤتمر  —5 هر ق التيئة الحالمي للمؤتمرات التي توم إجراؤهوا  وي سوياق د اسوة األداء الشواه  

يدًم ه   الصو ة الحاهة. وهع ه ا، وكما الحظنا  ي د اسة   — ًلى المقاهالت هع  ِرق أهانة هر ق التيئة الحالمي المنا رةاأل هع، ًالوة 

، تعمل العديد من الميزات التوجيهية للمؤتمر من خالل تحدي مرفاق البيئاة العاالمي، أي، 5وأكدنا في دراسة األداء الشامل  4األداء الشاه  

 واالفتقار إلى تريب األولويات، والطبيعة التراكمية، والتكرار. اللعة العامضة،

من التقرير األول أن دعم مرفق البيئة العالمي على مستوى الدولة يمشي بالتوازي مع األولوياات الوطنياة، ويوضاح  7الحظ االستنتاف رقم 

اماتهاا نحاو الماؤتمرات )مكتاب التقيايم المساتقل بمرفاق البيئاة التقدم نحو األثر المرجو على المستوى المحلي، ويمكن الدول مان الوفااء بالتز

(. وحتى يتصتح هر ق التيئة الحالمي  حاالً  ي هحال ة التحديات التي تفرض ا الت ديدات التيئية الحالمية الحالية، ي وب ًليور 2013eالعالمي، 

التيئووة الحوالمي هاتاواذ إجوراءات. ويوضوح الودلي  ًلووى  أن يحمو  ًلوى اضوايا الشوراكة وأن يطالوب جميووع الكيانوات التوي تشوك  شوتكة هر وق

هستوى الدولة أن دًم هر ق التيئة الحالمي يتسم همستوى ًاٍس هن الصلة هتوجي ات الموؤتمر ويتماشوى هوع األولويوات والسياسوات الوةنيوة، 

األحدث ًلى هستوى الدوس  ي إ ريقيا )إ يتريا  نم أنر  ي هحض األحيان ال يتم تغطية جميع ال وانب الرئيسية هالتساوي. وتو ر التقييمات 

يق األثر وتنزانيا( المزيد هن الدًم ل    النتائج. حيا تؤكد احن ازات التي حققت ا الدوس، التي تلقل دًًما هن هر ق التيئة الحالمي، ًلى تحق

هون تقيويم إسوتراتي يات الم واالت الرئيسوية  كموا يثتول نفوس األهور الودلي  المنتثوق — المرجوو، وإثتوات الودلي  الاواص هم موًوة السوندات

 لمهمية المتناهية لمشروًات وهراهج الم االت الرئيسية المتحددة. — هاحضا ة إلى التقييمات ًلى هستوى الدوس

ويحقق األداء الحظ التقرير األول أن دعم مرفق البيئة العالمي للدول يحقق معدالت جيدة متعلقة بالمؤشرات الخاصة باجتماع إعالن باريس 

ي، الثنائي والمتعدد المرجو من المانحين بال ويتجااوزه أيًضاا بالتماشاي ماع األولوياات الوطنياة )مكتاب التقيايم المساتقل بمرفاق البيئاة العاالم

2013eوهوات (. خالس الحقد الماضوي، اواف هيكو  المحونوة الودولي هتحويو  تركيوز  هون اتاواذ القورا  المت ور نحوو الموانحين إلوى تمكوين الحك

المتلقية وأصحاب المصالح اآلخرين، هث  الم تمع المدني والقطاع الااص الهتالك سياسات التنمية وهراهج وهشوروًات المحونوة. وت ّسود 

حول فعالية المعونة، وتمت إعادة التأكيد على هذا التحول من خالل منتاديات أكارا وبوساان فاي عاامّي  2005ه ا التحوس  ي إًالن ها يس 

على التوالي. ويلتزم مرفق البيئة العالمي جيًدا بالمعايير الدولية التي روف لها إعاالن بااريس. ومان خاالل التفاويض الممياز  2011و 2008

وطنياة كآلية مالية لالتفاقيات البيئية متعددة األطاراف، يمتلاك مرفاق البيئاة العاالمي أسًساا قانونياة قوياة لادعم الادول علاى ترتياب أولوياتهاا ال

 مع االلتزامات العالمية. بالتماشي

 الفحالية كما تم اياس ا  ي تصنيفات الناتج 7-2

في المائاة مان مشاروعات مرفاق البيئاة العاالمي التاي تام إجراؤهاا خاالل  80في المائة، فإن أكثر من  75بالمقارنة مع المعيار الدولي البال  

 4تج مرضية أو متوسطة أو أعلى من ذلك. وقدمت دراسة األداء الشاامل حققت تصنيفات نا 5-ومرفق البيئة العالمي 4-مرفق البيئة العالمي



 205مشاروع. ومان بينهاا تام تصانيف اإلنجاازات الناتجاة عان  210نظرة عامة حاول إنجاازات النااتج للمشاروعات المكتملاة الباال  عاددها 

(. واودف 2010bقل بمرفاق البيئاة العاالمي، فاي المائاة مان التصانيفات كانات فاي نطااق مرضاي )مكتاب التقيايم المسات 80مشروع مكتمال، و

)هكتوب  5-ومرفق البيئاة العاالمي 4-مشروًعا إضافيًا مكتمالً خالل مرفق البيئة العالمي 281تقييًما لـ  5التقرير األوس لد اسة األداء الشاه  

المشوروًات. وهالنسوتة ألنلتيوة المشوروًات (. وتم تصنيف احن ازات النات ة ًن جميع ه   2013eالتقييم المستق  همر ق التيئة الحالمي، 

في المائة(، تم تبني تصنيفات النتائج المقدمة بواسطة مكاتب التقييم المساتقلة لوكااالت مرفاق البيئاة العاالمي. وبشاكل عاام، تام تصانيف  59)

علاى أنهاا  5دراساة األداء الشاامل في المائة مان المشاروعات المكتملاة التاي تام إدراجهاا فاي مجموعاة  86اإلنجازات الناتجة لما يصل إلى 

تفاصاايل حااول نهااج التصاانيف المتبااع  2009 تقريوور األداء السوونوي لمر ووق التيئووة الحووالمي لحووافضاامن النطاااق الُمرضااي. يقاادم الملحااق أ ماان 

 (.2010aبواسطة مكتب التقييم المستقل لتقييم اإلنجازات الناتجة )مكتب التقييم المستقل بمرفق البيئة العالمي 

والتااي تاام  5ودراسااة األداء الشاامل  4بيانااات ماوجزة حااول المشااروعات المكتملاة فااي مجموعااات دراساة األداء الشااامل  1-7م الجاادول يقاد

فاي المائاة  86، تلقات نسابة 5تصنيفها ضمن النطاق الُمرضي. ومن بين المشروعات التي تام تصانيفها فاي مجموعاة دراساة األداء الشاامل 

بوجاود نسابة مئوياة أعلاى مان  4لنطاق الُمرضي. وتمت مالحظة االتجاه الذي يتضح في دراسة األداء الشامل تصنيفات إنجاز ناتج ضمن ا

الاذي نفساه المشروعات متوسطة الحجم التي تلقت تصنيفات ضمن النطاق الُمرضي أكثر مان المشاروعات ذات الحجام الكامال وهاو األمار 

 ع هذا، ال يعتبر االختالف كبيًرا من الناحية اإلحصائية. أيًضا؛ وم 5يتضح في مجموعة دراسة األداء الشامل 

، 5-ال تتضمن مشاروعات تام تصاميمها وإطالقهاا مان منطلاق إساتراتيجيات مرفاق البيئاة العاالمي 5رمم أن مجموعة دراسة األداء الشامل 

في المائة  80رضي النسبة المستهدفة البالعة في المائة من المشروعات التي تم تصنيف إنجازاتها الناتجة ضمن النطاق المُ  86تتجاوز نسبة 

 75؛ كما أن هذه النسبة أفضل بكثير مان النسابة المساتهدفة (2010)أهانة هر ق التيئة الحالمي  5-والمحددة لمشروعات مرفق البيئة العالمي

ة الطتيحوة الشورةية لتصونيفات النتوائج الووا دة (. و نم هراًا2006)هر ق التيئة الحالمي  4-في المائة التي تم تحقيقها لمرفق البيئة العالمي

 ي ه ا التقرير،  من الواضوح أن هشوروًات هر وق التيئوة الحوالمي هأكمل وا تتودو وكأن وا تسولك هسوا ها نحوو تحقيوق األهوداف المرجووة هون 

  ترات ت ديد هر ق التيئة الحالمي المحنية.

يهتم بهاا العدياد مان الماانحين عان كمياة انخفاال انبعاثاات العاازات الدفيئاة التاي تام بالنسبة للتعير المناخي، يعبر أحد مؤشرات النتائج التي 

التحليل الحتسااب إجماالي نسابة انحصاار انبعاثاات ثااني  5تحقيقها والتكاليف بالنسبة لكل طن من االنخفال. وأجرت دراسة األداء الشامل 

فق البيئة العالمي. وباالستناد إلى البيانات المتاحة حول المشروعات المتفق أكسيد الكربون أو النسبة التي تم تجنبها من خالل مشروعات مر

ملياارات طان، بماا فاي ذلاك  10.8عليها، فإن إجمالي النسبة المتوقع تخفيفها من التعير المناخي نتيجة تنفيذ مشروعات المجال الرئيسي بلا  

ملياارات طان ضامن الخفاض  8.2ن عملياة الخفاض المباشار لالنبعاثاات، ومليار طن من االنبعاثات المعادلة لثاني أكسيد الكربون ضم 2.6

مير المباشر. وتختلف تكلفة خفض كل طن )باستثناء التمويل المشترك( من انبعاثات العازات الدفيئاة أو تجنبهاا علاى حساب مساتوى نطااق 

ومعادل التكلفاة لكال طان مان الكمياة التاي تام تخفيفهاا األهداف الخاصة بإستراتيجية المجال الرئيسي لتخفيف التعيار المنااخي. وبلا  متوساط 

دوالر لكل طن يتم تخفيفه من كمياات االنبعاثاات  1.20دوالرات و 5.80بشكل مباشر بواسطة جميع أنواع مشروعات مرفق البيئة العالمي 

تكلفاة كال طان مان انبعاثاات ثااني أكسايد المعادلة لثااني أكسايد الكرباون، عناد األخاذ فاي االعتباار تمويال مرفاق البيئاة العاالمي فقاط. وتزياد 

الكربون التي يتم حصرها عند أخذ التمويل المشترك أيًضا في عين االعتبار. وكما هو متوقع، تظهر األهداف المختلفة اختالفاات كبيارة فاي 

باشارة، وكال مان المباشارة التكلفة المتوقعة لكل طن، حيث تحقق مشروعات الطاقة المتجددة أعلاى متوساط تكلفاة لكال طان مان الكمياات الم

دوالرات لكال طان، علاى التاوالي. ويعقاب هاذا النقال والمشاروعات المختلطاة. وتقادم  4دوالر و 10ومير المباشرة التي يتم تخفيفها، بنسبة 

طن من كمية  دوالرات لكل 4مشروعات كفاءة استخدام الطاقة تكلفة منخفضة نسبيًا لكل طن من كمية التخفيف المرجوة بمتوسط تكلفة يبل  

دوالر لكل طن من كمية التخفياف المباشارة وميار المباشارة. وتاأتي أقال تكلفاة لكال طان مان كمياة التخفياف المباشارة  1التخفيف المباشرة و

 دوالر لكل طن. 2المتوقعة من قطاع العابات بتكلفة أقل من 

مان المحتمال أن تكاون هاذه  — ظيف الخاصة ببروتوكاول كيوتاوتعتبر مقارنة تقييمات تكاليف المشروعات القائمة بموجب آلية التطوير الن

أماًرا صاعبًا، نظاًرا ألن هنااك اختالفاات كبيارة فاي األنشاطة  — اآللية هي النظير األقرب لمشروعات مرفق البيئة العالمي لتخفياف التلاو 

ياف مماثلاة. وباالتوافق ماع تحليال دراساة األداء التي ياتم مباشارتها والمنااهج المتبعاة. وباالرمم مان ذلك،توضاح المقارناات أن تكااليف التخف

، توصلت دراسات فحص مشروعات آليات التطوير النظيف إلى أن معدل تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية أكبر بكثير من أناواع 5الشاملة 

 (.2012تعير المنا   ؛ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن2012، ورامن، والرسون، ودينار 2010المشروعات األخرى )كاسترو 
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لاى مار يسري إطار العمل العام لنظرية تعيير مرفق البيئة العالمي على قادر كبيار مان األدلاة التقييمياة المتعلقاة بالنتاائج والتاأثير المتاراكم ع

( كأداة استكشا ية للمساًدة ًلى 1-7دم المكتب إطار العمل )الشكل السنين من قبل مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمي. ويستخ



تيئوة التحقق هن الطرق الستتية هين دًم هر ق التيئة الحالمي وتحقيق هزايا هيئية ًالمية. ويتحد إةا  الحم  أداة لتحديود ًناصور دًوم هر وق ال

لتحقيق اآلثا  المرجوة، واآلليات واألةراف الحاهلة التي تسو   هون  الحالمي، والمساهمات التي يقوف ه ا المر ق واألةراف الحاهلة األخرى

التقدف نحو اآلثا  المرجوة أو تحيقر، وهدى اآلثا  التي تنتج ًون جميوع هو   التفواًالت. وهون ثوم  وإن إةوا  ًمو  نظريوة تغييور هر وق التيئوة 

إنما أداة لتحقيق   م أ ض  للطريقة التي يساهم أو ال يساهم ه ا دًم الحالمي ال ت دف إلى أن تكون هحياً ا لقيا  دًم هر ق التيئة الحالمي، و

 هر ق التيئة الحالمي  ي إحراز تقدف نحو اآلثا  المرجوة ونحو تحقيق  وائد هيئية ًالمية  ي ن اية المطاف.

الاة البيئياة و/أو معالجاة عوامال تم تاوفير دعام مرفاق البيئاة العاالمي لألنشاطة التاي تسااهم علاى نحاو مباشار أو ميار مباشار فاي تحساين الح

: التدهور البيئي. وباالستناد إلى األدلة التقييمية الساابقة، يصانف إطاار العمال مسااهمات دعام مرفاق البيئاة العاالمي إلاى ثاال  فئاات رئيساية

لمي هاذه وتكمال وتعازز بعضاها المعرفة والمعلومات والقدرة المؤسساتية واإلستراتيجيات التنفيذية. وتتفاعل مجاالت دعم مرفاق البيئاة العاا

الاابعض؛ وتساااهم بشااكل جماااعي فااي تحقيااق التااأثير المرجااو، فااي العااادة علااى نطاااق ماانخفض )أي، فااي المواقااع الخاضااعة للتااأثير المباشاار 

 وي ت يئوة  (. و ي الحديد هن الحاالت، يساهم هر ق التيئوة الحوالمي1-7للمشروع(، وفي خفض الضعط البيئي وتحسين الحالة البيئية )المربع 

 الظروف التي تمكن هن التقدف نحو األثر المرجو.

وقد يحد  األثر فوًرا نتيجة ألنشطة المشروع، ولكن في أكثر األحيان، قد يحد  تعير في النظام االجتماعي والبيئي الاذي يساعى المشاروع 

خص إذا كان الهدف من المشروع هو إحدا  تاأثير واساع النطااق. وعوًضاا للتأثير عليه، بعد اكتمال المشروع بسنوات أو حتى عقود، وباأل

ضار، عن ذلك، يتمكن مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمي، بالنظر إلى كيفية مساهمة دعم مرفق البيئاة العاالمي فاي الوقات الحا

قة التي يمكن بها تحويل هاذا الادعم نحاو زياادة احتماال تحقياق األثار من تقييم المدى المحتمل آلثار دعم المرفق على المدى الطويل، والطري

المرجو. ويتم تقييم التقدم نحو األثر المرجو من خالل المدى الذي يصل إليه تبني تادخالت مرفاق البيئاة العاالمي علاى نطااق أوساع مان قبال 

 الحكومة وأصحاب المصالح اآلخرين اآلن أو في نهاية المشروع.

, حيث يستمر تنفياذ تادخل االستدامةالتدّخالت على نطاق أوسع يحد  بشكل رئيسي من خالل خمس آليات. اآللية األولى هي  وتبين أن تبني

مرفق البيئة العالمي بدون دعمه من خالل تخصيصات ميزانية واضحة، وهياكل تنفيذ وأطر عمل مؤسسية تحددها الحكوماة و/أو أصاحاب 

مسااتدام لفوائااد التاادخل أمااًرا هاًمااا إلظهااار تحقااق الفوائااد وتااوفير حااافز لسياسااة التبنااي بواسااطة أصااحاب المصااالح اآلخاارين. ويعااد التاادفق ال

حيث يتم دمج معلومات أو دروس أو مجاالت معينة من مبادرة مرفق البيئة العالمي في مباادرة  ،التعميمالمصالح اآلخرين. اآللية الثانية هي 

س فقط من خالل الحكومات، بل وأيًضا في منظمات التنمياة والقطاعاات األخارى. اآللياة الثالثاة أوسع ألصحاب المصالح. وقد يحد  هذا لي

أو بيئي يمكن مقارنته، في مجاالت أو مناطق جعرافية مختلفة إداري حيث يتم إعادة إنتاف تدخل مرفق البيئة العالمي على نطاق  ،النسخهي 

تنفيذ المبادرات المدعومة من مرفق البيئة العالمي على نطااق جعرافاي واساع وتمديادها فاي حيث يتم  ،التوسعهي  الرابعةفي العالب. اآللية 

العالب لتشمل مجاالت أو مخاوف جديدة قد تكون ذات طابع سياسي أو إداري أو اقتصادي أو بيئي. ويسمح هاذا بمعالجاة المخااوف التاي ال 

تعيار  ،ي فاي المنااطق المجااورة لموقاع المشاروع األصالي. اآللياة الخامساة هاييمكن حلها، والترويج النتشار مساهمات مرفق البيئة العاالم

وهي تتعلق بالمبادرات التي يدعمها مرفق البيئة العالمي للتحفيز على نقل السوق عبر التأثير على إمداد و/أو طلب السلع والخدمات  ،السوق

 لتعييرات التقنية واإلصالحات السياسية والتنظيمية والصكوك المالية.التي تساهم في تحقيق الفوائد البيئية العالمية. وقد يشمل هذا ا

. قد يبدأ التبني األوسع خالل تنفيذ مشروع مرفق البيئة العالمي نفسه. ويمكن دمجه في تصاميم المباادرة المدعوماة مان مرفاق البيئاة العاالمي

ت جعرافياة متبايناة، وقاد تحاد  علاى نحاو فاوري وتتفاعال، مماا كما يمكن أن تحد  عمليات التبني األوسع في أوقات مختلفاة وعلاى نطاقاا

يؤدي إلى إطالق عمليات أخرى للتبني األوسع. فعلى سبيل المثال، قد يحد  نسخ لمجاالت محمية على مستوى الموقع، ولكن يحاد  تعمايم 

 نظام المجال المحمي على المستوى الوطني. 

لتبني األوسع مير هام إلى أن تحد  تعيرات تحفيزية معينة فاي الوقات المناساب فاي الساياق ورمم نتائج المشروع الناجحة بشدة، قد يكون ا

بني األكبر. وتتجه التوقعات إلى أن التبني األوسع يحفز من التعير السلوكي المستدام على نطاق أوسع وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد من الت

البيئي وتحساين الحالاة البيئياة. ومان أجال تحقياق األثار المرجاو واساتمراره، يجاب أن األوسع، وينتج عنه في نهاية المطاف تخفيف الضعط 

يار تكون هذه التعييرات السلوكية سليمة بيئيًا، ومقبولة اجتماعيًا، ومجدية ماديًاا. ومان ثام، يفتارل إطاار العمال أناه، مان أجال اساتمرار التع

ايد نحو نُهاج التنمياة التاي تلباي االحتياجاات االقتصاادية واالجتماعياة لألشاخاص البيئي اإليجابي، يجب أن ينتج عن هذه العمليات تحول متز

 بطرق قابلة لالستدامة بيئيًا.

 ال يتم تقديم دعم مرفق البيئاة العاالمي علاى نحاو منعازل؛ فعالبًاا ماا ياؤثر ويتاأثر بالساياق الاذي ياتم تنفياذ التادخالت فياه. وتتضامن الظاروف

السياسي واالقتصادي والبيئي؛ وتتضمن أيًضا الخصائص االجتماعية وتفاعالت مجموعات أصحاب المصالح السياقية الجوانب ذات الطابع 

يياره في مكان معين. ومن المهم مراعاة األطراف العاملة المتعددة والمبادرات السابقة والحالياة المتعلقاة بماا يحااول مرفاق البيئاة العاالمي تع

د  في العديد من النطاقات الجعرافية والزمنياة التاي تسااهم فاي التقادم نحاو األثار المرجاو أو إعاقتاه واألحدا  التاريخية والظواهر التي تح



ية )فمثالً، قد يؤدي المؤتمر الذي انعقد على نطاق عالمي إلى تقوية الدعم السياسي على النطاق الوطني(. وتعمل الظروف الساياقية المساتقبل

مي للمخاطر والفُرص. وال يمكن لمساهمات مرفاق البيئاة العاالمي إحاراز تقادم نحاو األثار المرجاو أيًضا على تعرل دعم مرفق البيئة العال

 وتقييم هذا األثر نفسه إال عبر تقييم هذه الظروف السياقية.

ة دورياة، تم توقع كل من انخفال الضعط والحالة البيئياة المحسانة لتعزياز التبناي األوساع بشاكل إيجاابي والتعيار السالوكي فاي عالقاة ساببي

وتحقيق نتائج تقدمية في اآلثار المرجوة في نطاقات أوسع على مر الوقت. وكما هاو الحاال ماع العناصار األخارى إلطاار العمال، قاد يحاد  

ر األثر المرجو على النطاق المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي في أوقات مختلفة أو في نفس الوقت، والتفاعل وتشكيل طبيعة وامتداد األث

العام في العملية. ومن ثم، ال يتم عرل األثر المرجو باعتباره هدف نهائي بمقياس ثابات، وإنماا كهادف متطاور دائًماا يتعيار تبًعاا للظاروف 

 وكل من دعم مرفق البيئة العالمي وسياقه الذي يتكيف مع هذه الظروف المتعيرة. —األسوأ لألفضل أو  — البيئية

 لمشروًات المكتملةالتقدف نحو األثر المرجو ل 7-4

، حياث ركاز التحليال علاى 4تحليالً يستند إلى تقييمات األثر المرجو منذ دراسة األداء الشاامل  5قدم التقرير األول من دراسة األداء الشامل 

لعااالمي، تاادخالت مرفااق البيئااة العااالمي )مكتااب التقياايم المسااتقل بمرفااق البيئااة ا — وباااألخص بعااد — أهميااة حاادو  التبنااي األوسااع خااالل

2013e  على تقييم مدى التقدم الذي تحقق نحو األثر المرجو والعوامل التي أسهمت في تحقيقه أو أعاقته.  5(. و كزت د اسة األداء الشاه

( 2( هودى ونطواق التتنوي األوسوع؛ )1وبالتحديد، كان الهدف من التحليل تقييم حالة المجاالت الثالثة بتفصايل أكبار عناد اكتماال المشاروع: )

( الحواه  التي تساهم  ي تحقيق األثر المرجو أو إًااتر، هن ناحية كو  هون المشوروع 3هدى ونطاق خفض ال  د والحالة التيئية المحسنة؛ )

 وسياار األكتر.

ة( هاي التاي فاي المائا 7.2ويؤكد التحليل األعمق للتقرير النهائي على نتيجة التقرير األول التي تبين أن نسبة صعيرة فقط من المشروعات )

(. وتحتتر ه   النسوتة المئويوة أاو  هكثيور هون النسوتة المئويوة 2-7والشكل  2-7لم تحقق التبني األوسع وال األثر البيئي المرجو منها )الجدول 

النتووائج نيوور المرضووية. وًلووى ال انووب اآلخور، حققوول نسووتة هئويووة هنافضووة نسووتيًا هوون المشووروًات تصوونيفات الااصوة هالمشووروًات ذات 

في المائة( مجموع إنجازات أعلى من ناحية كل من التبني األوسع واألثر البيئي. وتحقق العالبياة العظماى مان المشاروعات مجماوع  15.5)

ثار إنجازات أعلى إلى حد يتراوح بين المستويات المتعددة للتبني األوسع الذي تم بدؤه وتنفياذه، وصاوالً إلاى المساتويات المتعاددة إلنجااز األ

فاي المائاة( إماا بعاض أو معظام مباادرات التبناي األوساع  60لذي تحقق. فاي حاين تبنات العالبياة العظماى مان المشاروعات )حاوالي البيئي ا

في المائة من المشروعات ببدء مباادرات التبناي األوساع أو التخطايط لهاا بادون تبنيهاا بعاد بشاكل نااجح. وال تمتلاك  30بنجاح. وقامت نسبة 

فاي المائاة( حادو  أثار بيئاي  65. وأظهارت مالبياة المشاروعات )حاوالي اإلشاارة إلياه أهمية يمكنذي بني أوسع المشروعات المتبقية أي ت

 إيجابي. 

فاي  73في المجمل، حظيت مشروعات المياه الدولياة بنسابة مئوياة أعلاى مان باين المشاروعات التاي قامات بتطبياق التبناي األوساع بنجااح )

 (.3-7في المائة( )الجدول  59في المائة(، ثم مشروعات التنوع البيولوجي ) 66المناخي ) المائة(، وأتت بعدها مشروعات التعير

أما مشروعات التنوع البيولوجي والتعير المناخي، التي سادت المجموعة، فقد حققت نسبة مئوية مشاابهة باين المشاروعات التاي أبلعات عان 

(. وأ  وورت هحظووم المشووروًات أن الضووغت القووائم ًلووى اضووايا تحووداد هحووض 4-7فااي المائااة )الجاادول  70إنجازهااا لألثاار البيئااي المرجااو: 

األجنا  الحية، والمواةن التيئية، والترهة، والميا ، اد انافض  ي هواع المشوروع  قوت، ولويس ًلوى نطااوات أًلوى. وهالنسوتة لمشوروًات 

الغالب  قت. وتستند ه   االكتشا ات إلى النتوائج التوي توم  التغير المناخي، تم احهالغ ًن خفض االنتحاثات ًلى نطاق األسواق المست د ة  ي

حديود احهالغ ًن ا  ي ن اية المشروع، ًندها تكون الطرق للتأثير،  ي الحديد هن الحاالت،  ي هدايت ا. وهالنظر إلى األ وق الزهنوي الطويو  لل

من الوقت التنبؤ بالنسبة المنخفضة نسبيًا من المشروعات التي ، ال يمكننا في هذه المرحلة (3-7هن اآلثا  التيئية )كما هو هوضح  ي الشك  

بني تقوم باإلبالغ عن تحسن الحالة البيئية. وما يلاوح فاي األفاق مان احتمااالت بالنسابة لادعم مرفاق البيئاة العاالمي هاي القضاايا المتعلقاة باالت

 األوسع، حيث يوضح التحليل التحسينات التي يمكن تحقيقها.

أكثار أشاكال التبناي األوساع شايوًعا، ويلياه النساخ، ثام تعيار الساوق. حياث شاملت أكثار أناواع التادخالت الُمعمماة شايوًعا؛  وكان التعميم مان

في المائة(. وبالنسبة آلليات التبناي األوساع األخارى ميار  41في المائة( يليها أطر عمل ومناهج اإلدارة ) 47القوانين والسياسات واللوائح )

نواع التدخالت شايوًعا هاو اإلساتراتيجيات التنفيذياة. وتحاد  التادخالت فاي معظام المشاروعات إماا علاى مساتوى موقاع التعميم، كان أكثر أ

كل المشروع أو المستوى الوطني ويتم تبنيها بشكل واسع على نفس النطاق. وبالنسبة للتوسع وتعير السوق، تبدأ التدخالت التي يتم تبنيها بشا

 تبنيها أيًضا على النطاق الوطني.أوسع على مستوى الموقع ويتم 

وبشكل نموذجي، تبين أن القوانين والسياسات واللوائح وأطار عمال ومنااهج اإلدارة تام تبينهاا بشاكل أوساع ورئيساي عبار رفاع الاوعي لادى 



تباين أيًضاا أن هاذه مختلف مجموعات أصحاب المصالح، وتدريبهم لبناء قدراتهم، ثم تأسيس هيئات تنفيذية تتبنى بعاد ذلاك هاذه التادخالت. و

تعمل على حل النزاعات وإدارة آليات بناء الثقاة. واتضاح  — سواء كانت مؤلفة من أفراد تابعين للحكومة أو المجتمع أو كليهما — الهيئات

فاي العدياد مان أن المناهج المشتركة بالتحديد تسهل بشكل فعال من تطوير أطر عمل اإلدارة وتبنيها الحقًاا. وأدت نسابة المشااركة المرتفعاة 

 خصوًصا عند اكتشاف أن أنشطة المشروع تؤدي إلي تحسينات مادية ألصحاب المصالح. — الحاالت إلى تعير سلوكي إيجابي

وكانت مشروعات التعير المناخي التي استخدمت تقنيات مميزة هي أكثر أنواع التدخالت التي تم تبنيها عقب السياسات والتنظيمات. وحد  

عتاد بسبب المحفزات المالياة التاي وفرتهاا الحكوماة الوطنياة لتبناي التقنياات. وحاد  النساخ بشاكل نماوذجي مان قبال القطااع التعميم بشكل م

 الخاص كنتيجة لعرل البيانات التي تظهر أن التقنية منخفضة التكلفاة ومربحاة. ومان ثام، تعتبار المراقباة الساليمة التاي تظهار فوائاد التقنياة

 .هامة لتبنيها بشكل أوسع

ول تم تصنيف العوامل التي تؤثر على مدى التقدم نحو اآلثار المرجوة في فئتين: العوامل المتعلقة بالمشروع والعوامل السياقية. يوضح الجد

عاامالً تام  33العوامل التي تم ذكرها على نحو أكثر شايوًعا فاي التقييماات الطرفياة باعتبارهاا تسااهم فاي التقادم أو تعيقاه )مان إجماالي  7-5

(. وتتضمن معظم العوامل الشائعة التي تؤثر على التقدم نحو األثر المرجو ظروفًا وأحداثًا خارف سيطرة المشروع. ومع هذا، االتعرف عليه

 — فإن العوامل األكثر تعلقًا بالمشروع مثل مشاركة أصحاب المصالح الجيدة وتخصيص الموارد لتحفيز تابٍن أوساع خاالل تنفياذ المشاروع

تبادو أنهاا هاماة فاي التاأثير علاى العوامال الساياقية األهام مثال مشااركة الحكوماة وأصاحاب  — ين من التصميم الجيد للمشروعكال العنصر

 المصالح اآلخرين.

 ويوضح تحليل العوامل الراهنة بالمقارنة بين المشروعات األكثر واألقل نجاًحا أن نسبة أعلى بكثير من المشروعات التي كانات أقال نجاًحاا

لتبني األوسع كان بسبب عدم مناسبة أو عدم تعلق تقنيات التدخل، وقلة األنشطة الستدامة نتائج المشروع وضعف تصميم المشروع مما في ا

يعيق التقادم نحاو األثار المرجاو. وعلاى الجاناب اآلخار، اتضاح أن المشااركة الجيادة ألصاحاب المصاالح، والتقنياات و/أو المنااهج المتعلقاة، 

األوسع التي بدأت باستخدام موارد المشروع، كانت أكثر تكراًرا من بين أكثر المشاروعات نجاًحاا. ومان ثام، يتحقاق الكثيار وعمليات التبني 

 من النجاح في مبادرة التبني األوسع ضمن نطاق سيطرة مرفق البيئة العالمي، خصوًصا في مرحلة تصميم المشروع.

عوامل باستخدام التحليال المقاارن الناوعي أناه عناد بادء عملياات التبناي األوساع باساتخدام ظهر بعد إجراء المزيد من االختبارات على هذه ال

فاي المائاة أن  88المشروع، فإن دعم أصحاب المصالح اآلخرين كان متوفًرا، وكان تصميم المشاروع ضاعيف، وكاان هنااك احتماال بنسابة 

فاي المائاة مان الحااالت يرجاع إماا إلاى اجتمااع  59وساع. كماا أن نجااح يقوم المشروع باالتبني أو تنفياذ بعاض أو معظام مباادرات التبناي األ

عمليات التبني الوسع التي بدأها المشروع مع وجود مبادرات سابقة أو حالياة متعلقاة بأهاداف المشاروع أو، فاي ظال ميااب هاذين العااملين، 

تصميم المشروع لم يتسم بالضاعف. وعلاى النقايض مان اجتماع الدعم الحكومي القوي مع المشاركة الجيدة من أصحاب المصالح، طالما أن 

ذلك، فإن اجتماع عدم بدء أي عمليات للتبني األوسع مع مياب الدعم من أصحاب المصاالح اآلخارين، واتساام تصاميم المشاروع بالضاعف، 

 في المائة أن المشروع لن ينجح في التبني األوسع. 89ونقص الدعم الحكومي أدى إلى وجود احتمال بنسبة 

ويؤكد هذا على التحليل األولي الذي يبرز أن التقدم نحو األثر المرجو قد يتحسن بشاكل كبيار عبار تضامين عناصار التصاميم ماع التادخالت 

وهي النتيجة التي تم  — التي تركز على مشاركة الحكومة وأصحاب المصالح اآلخرين وبدء عمليات تبني أوسع باستخدام موارد المشروع

مرة الثالثة بالدليل على مستوى الدولة، بما فاي ذلاك ماثالُ، تقيايم منظماة دول شارق الكااريبي. وعلاى نحاو أكثار تحدياًدا، مان التوصل إليها لل

المهاام أيًضااا أن تعماال المشااروعات فااي مرحلااة التصااميم علااى مشاااركة أصااحاب المصااالح للتحقااق ماان االفتراضااات المتعلقااة باحتياجااات 

ى النطاقااات المختلفااة، وماان ثاام يمكاان اسااتخدام مناااهج مناساابة مااع كاال مجموعااة أو دولااة كمااا أن وأولويااات وقاادرات أصااحاب المصااالح علاا

األهداف ليست طموحة بشاكل كبيار. ويجاب مراعااة مخااطر مثال انتهااء تعاقاد العااملين وتعييارات أولوياات الحكوماة )كماا تباين أيًضاا فاي 

اتخاذ التدابير التي ستمنع أو على األقل تخفف من هذه المخاطر حتى ال تؤثر  التقييمات على مستوى الدولة( من البداية لتمكين المشروع من

على نتائج المشروع. ومن األمثلة على هذه التدابير أنشطة بناء الشاراكات وتعزياز الثقاة باين مجموعاات أصاحاب المصاالح وهياكال التنفياذ 

اق، والمناهج التي تراعي الخصائص الثقافياة والتاريخياة الفريادة لكال التي تتماشى مع أو تُبنى على أطر العمل المؤسسي الحالية في كل نط

 مجموعة من مجموعات أصحاب المصالح.

أوضحت مقارنة بين مدى التبني األوسع الذي تم التوصال إلياه، ومجماوع منحاة مرفاق البيئاة العاالمي المخصصاة بموجاب موافقاة الارئيس 

ماليين دوالر. 10روعات األكثر واألقل نجاًحا التي تلقت منًحا بأقل من التنفيذي، عدم وجود اختالف كبير بين عدد المش
3
ويوحي هاذا بأناه  

 ضمن النطاق المعتاد لتمويل المشروعات، يعتمد التبني األوسع الناجح بشكل أكبر على تنفيذ األنشطة التاي تساهل مان العملياة بالمقارناة ماع

مالياين  10مشاروًعا تلقات منًحاا بقيماة  49في المائة( من  16مشروعات فقط ) 8قق مبل  التمويالت المخصصة للمشروع. ومع هذا، لم تح

                                            
 يتضمن ه ا هنحة احًداد للمشروع، حيا اكتشفنا أن تصميم المشروع ًاه  ه م يؤثر ًلى هدى التتني األوسع. 3



مالياين دوالر  10، مماا يشاير إلاى أن المشاروعات التاي تلقات مانح بقيماة (6-7دوالر فأكثر، أي نجاح في تحقياق التبناي األوساع )الجادول 

ت الناجحة التي حصلت علاى هاذا المساتوى مان التمويال عان وجاود فأكثر تميل إلى أن تصبح أكثر نجاًحا. أشارت نسبة أكبر من المشروعا

 دعم حكومي أكبر مقارنة بتلك التي تتلقى مستويات أقل من التمويل. ولم تكن هناك أي عالقة واضحة بين نوع آلياات التبناي األوساع القائماة

ى جودة تصميم المشاروع. ولام نالحاظ أي اخاتالف كبيار فاي والمبال  الممنوحة. حيث تبين أيًضا أن المبال  الممنوحة كانت عامالً مؤثًرا عل

عاة مدى التبني األوسع عبر المشروعات التي تم تنفيذها في المناطق الجعرافية المختلفة أو مستويات دخل الدولة. وكما هو متوقع نظًرا لطبي

 .التدخالت، كانت نسبة المشروعات العالمية التي حققت التبني األوسع بنجاح أقل بكثير

مهماة.  تُعد االعتبارات اإلستراتيجية لجعل تركيز مرفق البيئة العالمي على تحويال االهتماام نحاو الادوافع الماؤثرة والفوائاد البيئياة العالمياة،

وتعد هذه التحاوالت مهماة وساوف تزياد مان احتماال تحقياق األثار المرجاو مان مرفاق البيئاة العاالمي، ولكنهاا بحاجاة إلاى التنفياذ مان خاالل 

دخالت التي تعمل على تطبيق مزيج متوازن جيًدا من األنشطة التي تهدف إلاى دماج العوامال التاي تعازز التبناي األوساع، ومان ثام ياتمكن الت

 المرفق من تخفيف العوامل السياقية السلبية أو التعلب عليها.

ماع العوامال المعوقاة واألخارى المسااهمة فاي تتضمن مجموعة مشروعات مرفق البيئة العاالمي المكتملاة العدياد مان التجاارب فاي التعامال 

تحقيق التبني األوسع والتقدم نحاو األثار المرجاو. وينبعاي علاى مرفاق البيئاة العاالمي الاتعلم مان هاذه التجاارب واساتخدامها لتحساين تصاميم 

جديرة في هذا الصدد. ويمكن تأسيس  المشروع في البرامج واإلستراتيجيات المستقبلية. ويعد التأكيد الجديد على إدارة وتعلم المعرفة فرصة

مجتمااع ماان الممارسااة و/أو منصااة تعلاام للممارسااين فااي وكاااالت ودول ومشااروعات مرفااق البيئااة العااالمي، مااع مشاااركة األمانااة والفريااق 

مرفااق البيئااة االستشاااري العلمااي والفنااي ومكتااب التقياايم المسااتقل لتبااادل الاادروس المسااتفادة واإلطااالع علااى التصااميم المسااتقبلي لتاادخالت 

 التبني األوسع. العالمي، للتركيز على المزيد من التقوية لمناهج
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اآللياات يُعد مرفق البيئة العالمي رائًدا في مجال مشاركة المجتمع المدني في الساحة البيئياة العالمياة مناذ بداياة وجاوده. وقاام بإعاداد وتقوياة 

ات متعاددة لتمكاين المشااركة. وساعى بصاورة روتينياة لالساتجابة لطلباات المجتماع المادني لتحقياق مشااركة أكبار وقاام بانتظام على مساتوي

بإصدار العديد من المستندات الرسمية كدليل على ذلك. كما سعى مرفق البيئة العالمي نحو الداخل والخاارف لتطاوير طارق حشاد األصاوات 

باإلبالغ عن الدراسة الفرعية التي تام إجراؤهاا لتقيايم  5الخاص بدراسة األداء الشامل  14تند الفني رقم المؤيدة للمجتمع المدني. ويقوم المس

 الوضع الحالي تجاه مشاركة المجتمع المدني. وقام المستند بإثارة العديد من المشكالت، التي تمت مناقشتها أدناه.

فاات قياساية فاي شاراكة مرفاق البيئاة العاالمي. ولاذلك تفارل التعريفاات ال تختص مصطلحات "المجتماع المادني" و"المشااركة" باأي تعري

المختلفة المستخدمة فاي وكااالت مرفاق البيئاة العاالمي فاي العدياد مان مساتوياته تحاديات أماام تعقاب المشااركة. كماا أن مصاطلح "المجتماع 

الارمم مان تركياز االتجااه الساائد علاى الفصال باين  المدني" قد تم تعريفاه علاى نحاو مختلاف مان قبال وكااالت مرفاق البيئاة العاالمي. وعلاى

 — المنظمات مير الحكومية والمنظمات القائمة على أساس المجتمع، تتضمن فئة المنظمات مير الحكومية في العالب كيانات مختلفة تماًماا

البيئاة ونتاائج إحادى المنظماات الوطنياة  مما يؤدي، على سبيل المثال، إلى قيام مؤشار واحاد بالادمج باين نتاائج االتحااد الادولي للحفااظ علاى

 للسكان األصليين.

( اديموة جوًدا، وال يمكون تنفيو ها هانتظواف كموا 1996أصبحت سياسة المشاركة العامة التي يتبناها مرفق البيئة العالمي )مرفاق البيئاة العاالمي 

نظموات الم تموع المودني  وي كو  هشوروع. و نوم هو ا أن ا نير  حالة. وهع ه ا، تشير السياسة هوضور شديد إلى ضرو ة توثيق هشا كة ه

التوجير الرسمي، ليسل هناك هما سوة هطتقوة هانتظواف داخو  هر وق التيئوة الحوالمي لمرااتوة هشوا كة هنظموة الم تموع المودني. ويتحود التحقوب 

المدني. واد يكون ه ا المؤشر هتحيوًزا الوحيد ال ي تم إجراؤ  حتى اآلن هو الت ميع نير المنتظم للمشروًات التي نف ت ا هنظمات الم تمع 

 لتغاضير ًن الحديد هن ج ود هنظمات الم تمع المدني.

بلعت نسبة حجم المنح المخصصة للمشروعات كاملة ومتوسطة الحجم ومشروعات برنامج المانح الصاعيرة التاي تنفاذها منظماات المجتماع 

ملياون دوالر للمشاروعات كاملاة ومتوساطة الحجام  151) 2-البيئة العالمي مليون دوالر تقريبًا منذ برنامج مرفق 250المدني بشكل مجمع 

فاي المائاة مان  15وحدها(. مع أو بدون برنامج المنح الصعيرة، لم يصل حجم المشروعات التي نفذتها منظمات المجتمع المدني أباًدا لنسابة 

 .2010بطلبها رسميًا في منتدى منظمات المجتمع المدني في  مجموع سندات مرفق البيئة العالمي التي قام مجلس منظمات المجتمع المدني

تبين بالتأكيد أن المشروعات التاي تام تنفياذها بواساطة منظماات المجتماع المادني تظهار القيماة المضاافة وتحقاق اآلثاار البيئياة المرجاوة مان 

التاي لام تنفاذها منظماات المجتماع المادني. وتبلا  مشروعات مرفق البيئة العالمي على المستويات المحلية بمستويات أعلى مان المشاروعات 

ملياون دوالر  735ملياار دوالر ) 1.1قيمة المنح المقدمة لالستثمار الكبير الذي يقوم باه مرفاق البيئاة العاالمي لادعم جهاود المجتماع المادني 



ياون دوالر لمشاروعات برناامج المانح مل 425بالنسبة للمشروعات الكاملة ومتوسطة الحجم المدرجة فاي نظاام معلوماات إدارة المشاروع و

وهاذا الصعيرة( على مر تاريخ مرفق البيئة العالمي. وتم تنفيذ هذه المشروعات بأدنى قدر من االقتناع المعتدل بالمشروع. يُظِهر هاذا األداء 

لفوائاد البيئياة العالمياة الناتجاة عان مليار دوالر( القيماة المضاافة للتأكاد مان ا 3.4التمويل المشرك من قبل منفذي منظمات المجتمع المدني )

 تحقيق األثر المحلي المرجو من المشروعات. 

ورمم هذا السجل الراسخ المدرف بانتظام ضمن شؤون مرفق البيئة العالمي، فإن مشاركة المجتمع المدني فاي المرفاق ال تاتمكن مان إحاراز 

العوامل الديناميكياة فاي هاذه النتيجاة، بماا فاي ذلاك العالقاات باين منظماات أي إنجازات في العالبية العظمى من الحاالت. وتساهم العديد من 

المجتمااع الماادني والحكومااات؛ وتفسااير المشاااركة الجااادة والمتعلقااة؛ واآلليااات المعقاادة التااي تصاابح قاصاارة عاان التأكااد ماان هااذه المشاااركة 

 وتوثيقها، كما هو موضح في سياسة المشاركة العامة.

بلية لتعزيز مشااركة مرفاق البيئاة العاالمي فاي المجتماع المادني مان وجاود بياان أكثار تحدياًدا ودقاة لماا قاد يتضامنه قد تستفيد أي جهود مستق

التي تميز بين االختالف الكبير في أنواع منظمات المجتمع المدني. وستقتضي  ارالعاةافئا االلاجرا االلا نيالمصطلح. وقد يكون من المفيد 

 اف.هذه المشكلة المزيد من االستكش

أي مسعى جاد لتعزز مشاركة منظمات المجتماع المادني فاي مرفاق البيئاة العاالمي بشاكل أكبار. إذ  في 1996 لعامرح  ثااللت ات اقد يساعد 

ماا يتعين على السياسة أن تقوم بدور الوثيقة التي تتبنى الفهام الحاالي للعالقاات باين أصاحاب المصاالح الحااليين وقيماتهم المضاافة المعنياة. ك

ن أن تكون أكثر حزًما وتوضيًحا. فينبعي أن تستخدم مصطلحات قوية وأن تطالب بنتائج قوية كاذلك. فقاد تحاول الجهاود أيًضاا مان بياان يتعي

 المشاركة العامة إلى سياسة أكثر تعمًدا وإلى توجيهات لمشاركة المجتمع المدني، وهو ما كان على ما يبدو المقصاد األول مان السياساة عناد

 وضعها.

ل ضرورة تقوية اآلليات الحالياة أهمياة أكبار مان أجال تنفياذ الماادة الخامساة مان السياساة الحالياة للمشااركة العاماة: "يجاب أن تخضاع وتحت

، (7.8المشروعات التي يمولها مرفق البيئة العالمي للتوثيق الكامال للمشااركة العاماة." وكماا هاو الحاال ماع اعتباارات الناوع )انظار القسام 

ت مرفق البيئة العالمي من المشاركة األكثر تنظيًما وجديّة من المجتمع المدني بدًء من المراحل المبكرة من الجهود. وينبعاي تستفيد مشروعا

إكمال مراجعة مستمرة حول طريقة التكيف مع نظام معلومات إدارة المشروع لاللتازام ببراعاة بمتطلباات التوثياق هاذه، ومان ثام ياتم تاوفير 

 .لارالقا ااشارك اانظاا االلاجرا االلا نيمباشرة أساليب أبسط وأكثر 

 قد تتضمن الجهود اإلضافية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مرفق البيئة العالمي ما يلي:

  وضع التوجيهات الخاصاة بالنقااط الرئيساية والوكااالت التابعاة لمرفاق البيئاة العاالمي والتاي تقاوم بتوجياه التنفياذ الكاافي للسياساة

 لمتعلقة بالمشاركة العامة.ا

  البحث عن المؤشرات العملية التي ستُحقق المشاركة الجادة من منظمات المجتمع المدني في العديد مان المراحال الخاصاة بادورة

 دورة الموافقة.وإبطاء المشروع دون تحميل المزيد من األعباء على نظام اإلدارة القائمة على النتائج 

 تفاسير شديدة التناوع مان حياث توضايح ماا تمثلاه المشااركة المناسابة والجاادة ألي ناوع مان مشاروعات توفير التوجيهات حول ال

 مرفق البيئة العالمي في العديد من السياقات الثقافية. 

  مراعاة أساليب التماشي بشكل أكبر مع بياناات منظماات المجتماع المادني المتاوفرة مان نظاام معلوماات إدارة المشاروع وبرناامج

الصعيرة لتوضيح المشاركة العالمية لمنظمات المجتمع المدني، ولكن بادون إعاقاة البروتوكاوالت الراساخة المعادة فاي كال  المنح

 نظام. 

  استكشاف إمكانية إضافة نص يفرل المزيد من االلتزام المتعمد على النقاط الوطنية الرئيسية )من حياث خطاباات الموافقاة علاى

 جدية من أصحاب المصالح في المجتمع المدني.  كل مشروع( لتحقيق مشاركة أكثر

  في المائة المقترح لعطاء مرفاق البيئاة العاالمي للمشاروعات المتوساطة وكاملاة الحجام التاي تقاوم  15تقييم إمكانية بلوغ المستوى

 منظمات المجتمع المدني بتنفيذها )على المستويات العالمية واإلقليمية والدولية(.

 نتظمة لشبكة المنظمات مير الحكومية التابعة لمرفق البيئة العالمي باعتبارها الرابط الرئيسي لمرفق البيئاة مراعاة المراجعات الم

 العالمي مع المجتمع المدني.

  مراعاة إجراء استقصاء سانوي مساتقل وباارع ومختبار ومتارجم ألعضااء شابكة المنظماات ميار الحكومياة التابعاة لمرفاق البيئاة

 مشاركة الجادة لمنظمات المجتمع المدني بصفة منتظمة.العالمي لتعقب تطور ال



اك سبب لطالما كان مرفق البيئة العالمي رائًدا في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتسخير الطاقة نحو الفوائد البيئية العالمية. وليس هن

المجتماع المادني إلاى  مشااركةجريئاة لالنتقاال مان مجارد لرؤية هذا الدور وهو يتقلص. ويبرز التحدي اآلن في اتخاذ القليل من الخطوات ال

في حوكمة مرفق البيئاة العاالمي. توجاد معظام اآللياات المخصصاة للقياام بهاذا بالفعال فاي قارارات المجلاس ونماوذف المشاركة الجادة واحة 

بئهاا وصاقلها وتجديادها ومراقباة تعزيزهاا تدخل مرفق البيئة العالمي. وبالنسبة للبعض، ربما أن الوقت قد حان إلخراف هذه اآللياات مان مخ

 ووضعها على مسار العمل المنتظم حتى يحقق المجتمع المدني جهود مثيرة لاعجاب ال يتوقف مرفق البيئة العالمي أبًدا عن دعمها.

فينبعااي مراعاااة يجاب تعزيااز وتشااجيع مشاااركة المجتمااع الماادني علااى المسااتوى الادولي. إذ تتضاامن توصاايات البرمجااة هااذا العنصاار الهااام. 

 التوصيات المحددة اإلضافية التالية:

 يجب تحديث سياسة المشاركة العامة وتعميمها في جميع توجيهات البرمجة الخاصة بمرفق البيئة العالمي.  .27

 يجب أن يستكشف نظام معلومات إدارة مشروعات مرفق البيئة العالمي إمكانيات الجمع المنظم لألدلة المتعلقاة بعناصار مشااركة .28

 المجتمع المدني في مرفق البيئة العالمي بدون إضافة المزيد من أعباء التقرير والمراقبة على مرفق البيئة العالمي.

يجب أن يتضمن التقييم النهائي تساؤالت حول مشااركة منظماات المجتماع المادني للتأكاد مان أن القاائمين علاى التقيايم يساتوعبون  .29

 ة. الدروس المستفادة واإلنجازات المحقق
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يحد  بال شك التفاعال األكثار نجاًحاا واعترافًاا دوليًاا ماع منظماات المجتماع المادني مان خاالل برناامج المانح الصاعيرة التاابع لمرفاق البيئاة 

متحادة اإلنماائي تقرياًرا عان العالمي. حيث قادم التقيايم المشاترك المساتمر لبرناامج المانح الصاعيرة ماع مكتاب التقيايم التاابع لبرناامج األمام ال

. واكتشف التقييم أن هرناهج المنح الصغير ال يزاس شديد التحلق هون حيوا كو  هون 5المرحلة األولى إلدراف النتائج في دراسة األداء الشامل 

 الحالية. المشكالت التيئية الحالمية ودًم الم تمحات المحلية لمحال ة ه   المشكالت ضمن  رو  ا االاتصادية االجتماًية 

. وتتضومن الودوس 5-توصل التقييم إلى أن عدد الدول المشاركة في برناامج المانح الصاعيرة تزاياد إلاى حاد كبيار خاالل مرفاق البيئاة العاالمي

هو ا الصغيرة الناهية والدوس األا  تقدًها والدوس ذات األوضاع ال شة أو المتأثرة هالصراًات. ويتماشوى دوس ال ز  ال ديدة نستة ًالية هن 

حاول سياساة الترقياة الخاصاة ببرناامج المانح الصاعيرة ووصاول  2007هع القرا ات التي اتا ها ه لس هر ق التيئوة الحوالمي  وي نوو متر 

البرنامج إلى الموارد المقدمة مان نظاام التخصايص التاابع لمرفاق البيئاة العاالمي )ويُعارف حاليًاا باسام نظاام التخصايص الشافاف للماوارد(. 

تعييرات عدًدا من النتاائج اإليجابياة عاالوة علاى بعاض اآلثاار السالبية؛ ويمكان التعماق فاي دراساة العنصار األخيار الحقًاا فاي تتضمن هذه ال

 المرحلة الثانية من التقييم.

ى المانح ويستنتج أيًضا تقرير المرحلة األولى من تقييم برنامج المنح الصعيرة استمرار فعالية برنامج المنح الصعيرة، خصوًصا على مساتو

الفردية. وبشكل تدريجي، تبين أن مجموعات المنح تاؤدي إلاى آثاار تراكمياة وتوافقياة علاى المساتويات الوطنياة ودون الوطنياة. كماا تطاور 

تفاعل برنامج المنح الصعيرة مع دعم مرفق البيئاة العاالمي فاي اتجاهاات مثيارة لالهتماام؛ ومان األمثلاة األخيارة علاى ذلاك ماا اكتشافه تقيايم 

موعة السندات في تنزانيا حيث قادم برناامج المانح الصاعيرة خادمات لمشاروعات أخارى تابعاة لمرفاق البيئاة العاالمي اساتهدفت بالتحدياد مج

الوصااول إلااى المجتمعااات المحليااة. وبشااكل عااام، يمكاان باال وينبعااي استكشاااف هااذا التفاعاال بشااكل إضااافي علااى مسااتوى الدولااة فااي مجااال 

 التدريبات على البرمجة.

 بالنسبة للمراقبة والتقيايم وتنمياة القادرات وإدارة المعاارف — تكاليف إدارة البرمجة بسيطة إلى حد كبير. ونمت تكاليف دعم البرامجظلت 

إلى حد كبير، ألن هاذه الخادمات مرحاب بهاا بشاكل كبيار. وماع هاذا، لام ياتم تبناي قارار المجلاس الخااص باالربط باين التكااليف واألداء  —

( هشك  كاه . وتم اتااذ تداهير لتقوية احدا ة المركزية الااصة هالترنواهج، ولكن وا توداهير ال 2007)مرفق البيئة العالمي  والخدمات المقدمة

 تغطي نقاة الضحف الموجودة  ي التنية الحاكمة الحاهة.

النظواف، هوع  على س المزيود هون التحسوينات . وهع ه ا، تم إدخا2008تم إحراز تقدم كبير في المراقبة والتقييم في برنامج المنح الصعيرة منذ 

مطالوب هراًاة الطتيحة الصحتة للغاية التي تواجر المرااتة والتقييم الصحيحين  ي الترناهج الحالمي المتحدد، هث  هرناهج المنح الصغيرة، وال

ًلى الحبء المفرة الملقى ًلى ًاتق هر وق التيئوة نير الوااحية المطلوهة هنر. وتو ر المرااتة والتقييم لترناهج المنح الصغيرة دليالً إضا يًا 

 الحالمي هن خالس احدا ة القائمة ًلى النتائج وهتطلتات المرااتة والنتائج. 

يجب معالجة الطبيعة الخاصة لبرنامج المنح الصعيرة باعتباره برنامًجا مشترًكا لمرفق البيئة العالمي على نحو أفضل. ويجاب الحفااظ علاى 



ولايس لحال مشاكالت اإلدارة وإنماا لادعم  — ن برنامج المنح الصاعيرة الرئيساي وبارامج المانح الصاعيرة التاي تمات ترقيتهااروابط قوية بي

تركاز التعلم وتأمين االتجاه اإلستراتيجي. وتم تشكيل اللجنة التوجيهية لتوفير التوجيه اإلستراتيجي الالزم، ولكن بعد بداياة واعادة، أصابحت 

ت التشعيلية. ومان ثام يجاب إنعاام هاذه اللجناة التوجيهياة )ومراجعاة تكوينهاا، إذا لازم األمار( لحال مشاكلة دورهاا بشكل كبير على المشكال

 بالمقارنة مع مساءلة برناامج األمام المتحادة اإلنماائي والمساؤوليات التوكيلياة فاي تنفياذ برناامج المانح الصاعيرة مان خاالل آليتاين منفصالتين

إدارة البرنامج المركزي التاابع لبرناامج المانح الصاعيرة(، ومعالجاة الطبيعاة المشاتركة للبرناامج وتاوفير )المشروعات كاملة الحجم وفريق 

 االستجابة اإلدارية للمرحلة األولى من التقييم. 

للمشوكالت ( توو ير المونح الصوغيرة لودًم الم تمحوات المحليوة  وي هحال ت وا 1ويهدف المنهج الرئيسي لبرنامج المنح الصعيرة إلى ما يلي؛ )

( هشووا كة 3( الووتحلم هوون الحلوووس وتمكووين الم تمحووات المحليووة األخوورى  ووي أي هكووان اخوور لتتني ووا؛ و)2التيئيووة التووي تتمتووع هصوولة ًالميووة؛ )

ه موًة كترى هن سوندات هر وق التيئوة الحوالمي  وي إحودى الودوس، إهوا كإل واف للمشوروًات المتوسوطة وكاهلوة الح وم أو، كموا الحظنوا  وي 

للتمكن هن تنفي  الحلوس المقدهة  ي المشروًات هتوسطة وكاهلة الح م هن اتو  الم تمحوات المحليوة. ولتحقيوق هو ا الغورض، يودًم تنزانيا، 

 هرناهج المنح الصغيرة، الل نة التوجي ية الوةنية، التي ينتغي أن تتقى أو أن تصتح شريًكا اويًا  ي هما سات التره ة الوةنية.

 :6-تين لتجديد االندماف في برمجة مرفق البيئة العالميويؤدي هذا إلى تبني توصي

يجاب إعااادة إنعااام اللجنااة التوجيهيااة التابعاة لبرنااامج الماانح الصااعيرة، وتقويتهااا متااى لازم األماار، ومشاااركتها مااع برنااامج األماام  .31

رة وتاوفير التوجياه اإلساتراتيجي المتحدة اإلنمائي وأمانة مرفق البيئة العالمي للتأكد من الطبيعاة المشاتركة لبرناامج المانح الصاعي

 التجاهات البرنامج المستقبلية وتشكيله. 

يجب مطالبة اللجنة التوجيهية الجديدة لتوفير استجابة إدارية للمراحال األولاى والثانياة مان تقيايم برناامج المانح الصاعيرة. ويجاب  .31

 مج المشتركة. على المجلس مراعاة هذه االستجابة اإلدارية، نظًرا لكونه الوصي على البرا
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بمراجعااة مشاااركة مرفااق البيئااة العااالمي مااع القطاااع الخاااص، حيااث تعتباار هااذه  5الخاااص بدراسااة األداء الشااامل  13يقااوم المسااتند الفنااي 

ر وهتنووع هون الكيانوات . وتستنتج الد اسوة أن هر وق التيئوة الحوالمي شوا ك هن وار  وي نطواق كتيو5المشاركة جزًء من دراسة األداء الشامل 

 الرهحية التي تتنوع هن حيا تركيزها الصناًي وح م ا وهن   ا  ي التحاه  هع المشكالت التيئية. 

وفي ظل الحفاظ على التنوع الذي يحظى به القطاع الخاص، قاام مرفاق البيئاة العاالمي بمشااركة نطااق واساع مان كياناات النشااط التجااري 

اركة من التعاون متعدد الجنسيات؛ ماروًرا بالشاركات المحلياة الكبيارة والمؤسساات المالياة؛ إلاى المشاروعات الربحية. ويتراوح نطاق المش

الصعيرة والمتوسطة. وبجانب الكياناات المشاتركة، قاد تتضامن الترتيباات المؤسسااتية شاراكات عاماة وخاصاة، وتحالفاات عاماة وخاصاة، 

معظم األنشطة التي تم تنفيذها مان خاالل المشاروعات الوطنياة؛ والمشاروعات العالمياة  وتعاونيات، وترتيبات ملكية مشتركة أخرى. وتميل

 واإلقليمية إلى المشاركة المحدودة.

وكانت مشاركة مرفق البيئة العالمي مع هذه الكيانات ناجحة، حيث عمل القطاع الخاص بالتوازي مع مجموعة القطاع مير الخااص )حياث 

ماان المشااروعات تقريبًااا علااى أنهااا ذات نجاااح متوسااط أو أكثاار(. وال يوجااد اخااتالف بااين تصاانيفات هااذه فااي المائااة  80تاام تصاانيف نساابة 

المشروعات التي استخدمت وسائل مير المنح بالمقارنة ماع المشاروعات الممولاة باالمنح. وأدت المشااركة الناجحاة إلاى العدياد مان حااالت 

الجديرة بالمالحظة عن التوسع وتعير  الألاثل بما في ذلك  — ناهج و/أو الترتيبات الهيكليةالتبني األوسع إلستراتيجيات التنفيذ والتقنيات والم

 السوق، خصوًصا في المجال الرئيسي المتعلق بالتعير المناخي. 

لوسااطات أدى تمويل مرفق البيئة العالمي لمجموعة من التحسينات، وباألخص التحسينات الحكومية في أطر العمال التنظيمياة والسياساية وا

ة المالية إلى تعيرات عميقة في السوق لمشاركة القطاع الخاص في التدخالت الصديقة للبيئاة. وتعتبار أطار العمال التنظيمياة والسياساة البيئيا

، بينماا المنا  المساعد على تحقيق فوائد بيئية عالمياة. وقاد ياؤثر ميااب التازام الدولاة بمعاايير االلتازام علاى تحقياق النتاائجلتمكين مؤشرات 

تعتبر محفزات السياسة المناسبة عامالً في المشاركة الناجحة للقطاع الخاص مع مرفق البيئة العالمي. ومان المحتمال بشاكل أكبار أن تسااهم 

مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإظهار اآللياات المالياة الجديادة وأن تاؤدي إلاى تعيار الساوق. ولقاد أدت اثناين وخمساون فاي المائاة مان 

 في المائة من المشروعات التي لم يشارك فيها القطاع الخاص. 21وعات القطاع الخاص إلى تعير السوق، بالمقارنة مع نسبة مشر

وال تطابق الحاالت التاريخية لمشاركة القطاع الخاص االنتشار الواسع عبر المجااالت الرئيساية التاي تحادد بوضاوح دور القطااع الخااص. 



تقييم أنه من األسهل توجيه االنتباه لمشاركة القطاع الخاص في التعير المناخي ويليها التنوع البيولاوجي والمجااالت تقترح الهيئة المجتمعة لل

الرئيساية للملوثاات العضااوية الثابتاة. بينمااا تقاوم جميااع المنااطق الرئيسااية بشاكل متوافااق بتحدياد القطاااع الخااص فااي إساتراتيجيات المنطقااة 

المقتارح(، كاان  6-، ومرفاق البيئاة العاالمي5-، ومرفق البيئة العالمي4-، ومرفق البيئة العالمي3-البيئة العالمي الرئيسية الخاصة بها )مرفق

ماان األسااهل تحديااد أمثلااة المشااروع الخاصااة بالمشاااركة ماان بااين المناااطق الرئيسااية الخاصااة بااالتعير المناااخي والتنااوع البيولااوجي والمااواد 

 ضية المياه الدولية أو تدهور األراضي أو الملوثات العضوية الثابتة.المستنفذة لألوزون بالمقارنة مع ق

 تزايد دور األنشطة التجارية والصناعية في الترويج للتنمية المستدامة على مر الوقت الذي عمل خاللاه مرفاق البيئاة العاالمي، ويساتمر هاذا

كة ونمو المشاروعات المساتدامة علاى الادور المتزاياد للقطااع الخااص. الدور في النمو. وتؤكد المبادرات الجديدة والممتدة لالستدامة المشتر

وبينما تعكس جهود الشركات الرائدة هذه بصيص من األمل على مشهد االستدامة، تساتمر االتجاهاات البيئياة الرئيساية فاي عارل التادهور 

  وتتعدى التكاليف المتوقعة إلجراءات التخفيف قدرة المؤسسات العامة على معالجتها.

اعة توفر هذه المؤسسات العامة في العالب أيًضا إعانات مالية على الوقود الحفري واالستخدام مير المستدام للمياه والمصايد السمكية والزر

حاد والنقل بهدف دعم "الصالح العام" وحماية مصالح الفقراء وباألخص في الدول النامية. وبينما يمكن أن تكون اإلعانات المالية مفيدة مان أ

 مثل اإلعانات التي تستهدف استخدام تقنيات أنظف وأكثر فعالية و/أو تحسن وصول األسر الفقيرة لألشكال الحديثة مان الطاقاة — الجوانب

مارات بانفس قادر التماويالت المطلوباة لمساتقبل مساتدام. وقاد  10تُعد اإلعانات المالية الضارة للممارسات مير المستدامة حاليًا مرتفعة  —

ذه اإلعانات المالية إلاى تعطياة تكااليف التشاعيل التاي يتحملهاا فاي العاادة القطااع الخااص فاي عملياات التصانيع واإلنتااف والعملياات تصل ه

الصناعية األخرى فضالً عن منح هذه األسر الوصول المتزايد لمصادر الطاقة بأسعار أرخص بكثير. وكنتيجة لذلك، يمكن تعزيز اساتهالك 

 لوقود الحفري، وباألخص في الدول النامية، مما يصعد من االنبعاثات ويزيد من سوء األزمة البيئية المتفاقمة.الطاقة المرتبط با

يجب أن تتضافر جهود مرفق البيئة العالمي لمشاركة القطاع الخاص مع الجهود الخاصة بزيادة ملكية الدولاة للمشاروعات. حياث تضااءلت 

كنتيجة لنظام تخصيص الموارد )إطار عمل تخصيص  4-القطاع الخاص خالل مرفق البيئة العالمي قدرة مرفق البيئة العالمي على مشاركة

قلايالً، ولكنهاا ال زالات متاأخرة مان حياث العادد والماال، بالمقارناة ماع أحجاام  5-الموارد( المستخدم. وتزايدت مشاركة مرفق البيئة العالمي

ظاام التخصايص الشافاف للماوارد تحلايالً لتاأثير نظاام التخصايص الشافاف للماوارد علاى المراحل السابقة. وال تتضمن المراجعة النصافية لن

مشااركة القطاااع الخااص، نظااًرا ألن مجموعاة السااندات منخفضاة جااًدا مان حيااث المشااركة المباشاارة لدرجاة إهمااال تحليلهاا )مكتااب التقياايم 

صيص الموا د ونظاف التاصيص الشفاف للمووا د إلوى هشوا كة (. وأدى تتني ك  هن إةا  ًم  تا2013dالمستقل بمرفق البيئة العالمي، 

وع، تسوتمر  أكثر  حالية للوكاالت الحكوهية. وتوضح المراجحة النصفية لنظواف التاصويص الشوفاف للمووا د أنور كنتي وة حةوا  الحمو  المتراجر

مشا كة المنافضة هع القطاع الااص. وهاستاداف هلكية الدولة لم موًة سندات هر ق التيئة الحالمي  ي التزايد،  نم أن ه ا ًلى حساب ال

نظاف تاصيص هث  نظاف التاصيص الشفاف للموا د، يتحين دهوج المشوا كة القويوة هوع الشوركات الرهحيوة  وي احسوتراتي يات واألولويوات 

 الوةنية، تنفيً ا لتوجي ات المؤتمرات.

القطااع الخااص، أن توقعاات انجاذاب شارائح كبيارة مان التمويال تكشف الدروس المستفادة من منصة صندوق األرل، المصممة لمشاركة 

الخاص ودمجها مع تمويالت مرفق البيئة العالمي ال تتحقق بالفعل، كما أنها مير واقعية. وعلى الجاناب اآلخار، فاإن بعاض مان مشاروعات 

 السوق.تخفيف التعير المناخي كاملة الحجم نجحت في مشاركة القطاع الخاص بنجاح كبير وبدء تعير 

 :6-ينبعي مراعاة التوصيات التالية عند تطوير مشاركة القطاع الخاص في مرفق البيئة العالمي

يجب أن يستكشف نظام معلومات إدارة مشروعات مرفق البيئة العالمي إمكانيات الجمع المنظم لألدلة المتعلقاة بعناصار مشااركة  .32

 زيد من أعباء التقرير والمراقبة على مرفق البيئة العالمي. القطاع الخاص في مرفق البيئة العالمي بدون إضافة الم

ينبعي على مرفق البيئة العالمي مراعاة الظروف المختلفة للدول والمناطق المستوفية لشروط دعم مرفاق البيئاة العاالمي وتشاجيع  .33

-الخاصاة بمرفاق البيئاة العاالمي الدول على االهتمام بمشاركة القطاع الخاص ضمن ترتيبها ألولوياتها وتحديد مجموعة السندات

6. 

يجب على مناهج المنطقة الرئيسية والمناطق الرئيسية المتعددة مراعاة الكيفية التي يمكن بها لمشاركة القطاع الخاص التعامل مع  .34

 القطاعات األخرى التي تشكل تأثير ًا بالًعا على البيئة.

متعلقة بالكيفية التي يمكن بها لكيانات القطاع الخاص المشااركة فاي دعام يجب على مرفق البيئة العالمي بناء ومشاركة المعرفة ال .35

 مرفق البيئة العالمي، خصوًصا فيما يتعلق بأوقات دورة المشروعات، وتخفيف المخاطر، وتحول السوق، والتعرف/الرعاية.



ن علاى التقيايم يساتوعبون الادروس يجب أن يتضمن التقييم النهائي تساؤالت حاول مشااركة القطااع الخااص للتأكاد مان أن القاائمي .36

 المستفادة واإلنجازات المحققة. 

 التحميم النوًي 7-8

لسالوكي الاذي يعد النوع بعًدا هاًما للعاية في نظرية التعيير التي يتبناها مرفق البيئة العالمي، إذ أنه أحد السابل الرئيساية التاي تحقاق التعييار ا

ستدامة للمشكالت البيئية العالمية. وال يعتبر توجيهنا لمزيد مان االهتماام نحاو المشاكالت النوعياة سوف يقودنا نحو التبني األوسع للحلول الم

 وفي النهاية، لتحقيق تحسنات بيئية.  — واالجتماعية أمًرا إضافيًا أو تكميليًا، وإنما عنصر أساسي للسبل المعتادة لخفض الضعوط البيئية

فاي مساتند فناي أكاد علاى الحاجاة إلاى سياساة نوعياة  2009نوعي في مرفق البيئاة العاالمي فاي عاام التعميم ال 4قيمت دراسة األداء الشامل 

أن "القضاايا االجتماعياة والنوعياة فاي  4(. والحظل د اسة األداء الشواه  2009مبسطة وحازمة في عمليات مرفق البيئة العالمي )أوري 

معالجة منهجية، وال يمكن لمرفق البيئة العالمي االعتماد بالكامال علاى السياساات إستراتيجيات ومشروعات مرفق البيئة العالمي ال تلقى أي 

 7(. وهشك  هلحو ، أوضوحل التوصوية  اوم 2010bاالجتماعية والنوعية الخاصة بوكاالته" )مكتب التقييم المستقل بمرفق البيئة العالمي، 

خاالل التوجيهاات المحسانة وإيجااد هيكال رساوم أفضال وتقوياة القضاايا  أناه ينبعاي تقوياة أداء المشاروع أكثار مان 4لدراسة األداء الشاامل 

أن مراجعااات توجيهااات وممارسااات التقياايم النهااائي يجااب أن تكااون ضاامن  4االجتماعيااة والنوعيااة. واقترحاات أيًضااا دراسااة األداء الشااامل 

 المراجعة التالية لسياسة المراقبة والتقييم التابعة لمرفق البيئة العالمي. 

. 2011، فاي ماايو 4ني سياسة مرفق البيئة العالمي حول التعميم النوعي، لمعالجة المخاوف الرئيسية الواردة في دراسة األداء الشاامل تم تب

حول قضيتين: ما هو األساس الذي سيتم االحتكام إليه التقييمي البحث عن الدليل  5الخاص بدراسة األداء الشامل  16ويوضح المستند الفني 

 لسياسة في السنوات المقبلة؛ وما الذي تم إنجازه حتى اآلن في ضوء هذا األساس. لتقييم ا

مشاروًعا  124فيماا يتعلاق بقضاايا الناوع. ومان باين هاذه المشاروعات، لام يهاتم  4منذ دراسة األداء الشامل  مكتمالً  اً مشروع 281تم تحليل 

مشروًعا من تعميم النوع بشكل ناجح في  55مشروًعا، تمكن  157قية البالعة بقضية النوع ولم تتوقع القيام بذلك. ومن بين المشروعات المتب

مشروًعا النوع ولكنها لم تدرجه في أنشطتها. وأوضحت المشروعات المتبقياة  59تصميمهم وتنفيذهم. وراعت المشروعات األخرى البالعة 

مراجع للناوع فاي تصاميمها أو تنفياذها؛ وماع هاذا، تاوفر تقييماتهاا  مشروًعا أنها "ليست معنية بالنوع" ومن ثم ال تمتلك أي 43البال  عددها 

بية الطرفية أدلة على أن النوع في الحقيقة معنيًا بهذه المشروعات. وقد يؤدي عدم توجيه االهتمام للنوع عند الحاجة إلى ذلك إلى عواقب سال

 مير مقصودة مرتبطة بالنوع.

المشروع في مرفق البيئة العالمي ال يدركون بالشكل الكافي قضاايا الناوع وقاد يعملاون عان تكشف دراسة األساس إلى أن العديد من مؤيدي 

مير قصد على تصميم وتنفيذ مشروعات تحقق آثار سلبية محتملة على النوع. وعلى الجانب اآلخار، تكشاف الدراساة أن العدياد مان مؤيادي 

وضح الدراسة وجود انقسام في الممارسة، حيث يجب أن يتعلم كل طرف مان المشروع يمكنهم معالجة قضايا النوع بالقدر الكافي. ومن ثم ت

 اآلخر ويجب أن يقدم برامج ومشروعات. 

عان زياادة فاي نسابة المشاروعات التاي  5-تكشف مراجعة المشروعات التي وافق عليها الرئيس التنفيذي وأيدها ضمن مرفق البيئاة العاالمي

 68فاي المائاة إلاى  78في المائة، وانخفال في المشروعات التي تهاتم بقضاايا الناوع مان  31إلى في المائة  22تهدف إلى تعميم النوع من 

فاي المائاة مان المشاروعات التاي وافاق عليهاا الارئيس  22في المائة، عقب تبني مرفق البيئاة العاالمي لسياساة تعمايم الناوع. وماع هاذا، فاإن 

الفرعياة أنهاا فاي الحقيقاة معنياة باالنوع، الدراساة نوع تبين من قبل فريق التقييم فاي هاذه التنفيذي والتي تم تصنيفها على أنها ليست معنية بال

 ويتضمن هذا عدم توفير خبرة النوع بسهولة لدى األمانة. 

وفاي اهتماًما سطحيًا بقضاايا الناوع،  2011في المائة من المشروعات التي وافق عليها الرئيس التنفيذي بعد مايو  40فضالً عن ذلك، أولت 

بعض األحيان يتم ذلك من خالل إدراف فقرات قياسية عامة. ويوضح هذا أن هنااك حاجاة إلاى المزياد مان اإلجاراءات لتنفياذ سياساة التعمايم 

النوعي، خصوًصا من حيث فهم المشروعات المعنية بالنوع ثم كيفية مباشرتها بعد ذلاك. وتظهار أحاد وساائل مرفاق البيئاة العاالمي المحاددة 

فيما يتعلق بأنشطة التمكين، مع حدو  زيادات جوهرية في المقترحاات  2011حراز تقدم: حيث حد  تحول كبير في أواخر عام الطريق إل

 المتعلقة بالنوع المعمم والتخفيض الكبير في المقترحات التي أولت اهتماًما سطحيًا بالنوع. وتضمنت واحدة فقط مان أنشاطة التمكاين حااالت

 تجاهل خطيرة للنوع. 

مكن الربط بين هذه التحسينات وتبني العديد من وكاالت مرفق البيئاة العاالمي ماؤخًرا لسياساات تعمايم الناوع فاي أنشاطتها التشاعيلية. تاوفر ي

 أمثلة على أفضل الممارسات الدولية من الصاندوق الادولي للتنمياة الزراعياة وبرناامج األمام المتحادة اإلنماائي والبناك الادولي التوجياه الاذي



االستفادة منه. وتبنت صناديق االستثمار المناخي أيًضا أدوات ناجحة يمكن دمجها في توجيهاات مرفاق البيئاة العاالمي. وقاد تاوفر هاذه يمكن 

ياة األدوات التوجيه الالزم لمرفق البيئة العالمي لتحسين عمليات تصميم المشروعات والموافقة عليها، ومن ثام ياتم تعمايم قضاايا الناوع بفعال

 ات مرفق البيئة العالمي. في مشروع

فيما يتعلق بتعميم النوع. وتم وضع وتبني سياسة  4أحرز مرفق البيئة العالمي تقدًما في االستجابة إلى نتائج وتوصيات دراسة األداء الشامل 

أماناة مرفاق البيئاة العاالمي حول تعميم النوع، توضح التزام مرفق البيئة العالمي بتعميم النوع وعناصره. تم تصميم نقطة رئيسية للناوع فاي 

وإجاراء مراجعاة دورياة للناوع ومراقباة لمجموعاة الساندات مان خاالل عملياة مراجعاة المراقباة السانوية مناذ  5-خالل مرفق البيئة العاالمي

2011. 

ت األماناة بنقطاة رمم تبني سياسة تعميم النوع، كاان هنااك تطاوير محادود القادرات فاي أماناة مرفاق البيئاة العاالمي فاي هاذا المجاال. فحظيا

رئيسية واحدة فقط للنوع تعمل بدوام جزئي، وكان هناك تدريب محدود على النوع لمديري البرامج، ولم تكن هنااك توجيهاات لتعمايم الناوع 

 في أنشطة المشروع. ومن أجل تنفيذ السياسة بشكل كاٍف، تتطلب أمانة مرفق البيئة العالمي ووكاالته الموارد والدعم الالزمين. 

ئيس تدعو السياسة إلى مراقبة وتقييم تقدم تعميم النوع وإدراف خبراء النوع في المشروعات. وبينما توضح نتائج تقييم موافقات وتأييدات الر

 اتالتنفيذي تحوالً في االهتمام نحو النوع في األنشطة التمكينية، سوف يصبح من األهمية بمكان دراسة التقييمات النهائية من هذه المشاروع

 عندما تصبح متاحة.

 وبالمزيد من التحديد، يؤدي هذا إلى التوصيات التالية:

يجب أن يتبنى مرفق البيئة العالمي خطاة تنفيذياة لتنفياذ سياساة تعمايم الناوع التاي يتبناهاا مرفاق البيئاة العاالمي. كماا ينبعاي تاوفير  .37

 بير نوعي يمكنه التوسط والتنسيق وبناء الجسور.الموارد الكافية لهذه الخطة. وبشكل أكثر أهمية، تحتاف األمانة إلى خ

يمكن دعوة الفريق االستشاري العلمي والفني التابع لمرفاق البيئاة العاالمي فاي بعاض مان المجااالت الفنياة الخاصاة بمرفاق البيئاة  .38

 العالمي. 

ؤياة لماا يجادي نفًعاا مان يجب أن تصبح سمسرة المعرفة وتبادلها أدوات مهمة للتأكد مان أن مؤيادي المشاروع يحظاون بأحاد  ر .39

 المشروع وما ال يجدي للتأكد من احتواء المشروع على قضايا النوع. 

تحتاف التقييمات الطرفية إلى تضمين التساؤالت المتعلقة بالنوع للتأكد من أن المقيمين يتحققاون مان األضارار ميار المقصاودة أو  .41

 اإلنجازات اإليجابية المتعلقة بالنوع.



 ات مرفق البيئة العالمي المكتملة واإلنجازات الناتجة المصنفة في نطاق مرضي.مشروع 1-7الجدول 

 المجموعة

 إجمالي عدد

 المشروعات

 عدد 

 النسبة المئوية للمشروعات المصنفة في نطاق مرضي المشروعات المصنفة

 اإلجمالي كاملة الحجم متوسطة الحجم اإلجمالي كاملة الحجم متوسطة الحجم

 دراسة األداء

 4الشامل 

210 91 114 205 84 78 80 

دراسة األداء 

 5الشامل 

281 123 157 280 88 85 86 

 84 82 86 485 271 214 491 اإلجمالي

 

ها خالل اإلجراءات المعجلة سواء الموافقة عليمالحظة: يتضمن النطاق المرضي التصنيفات؛ مرلٍ على نحو معتدل، ومرٍل، ومرٍل للعاية. يتم اإلبالغ عن األنشطة التمكينية التي لم يتم 

 في المشروعات متوسطة أو كاملة الحجم، وفقًا لمبل  منحة مرفق البيئة العالمي.

 

 مدى التقدم نحو األثر المرجو من مشروعات مرفق البيئة العالمي 2-7الجدول 

 مدى التبني األوسع

 النسبة المئوية لمشروعات مرفق البيئة العالمي

 مع 

 األثر البيئي

 بدون 

 اإلجمالي األثر البيئي

معظم مبادرات التبني األوسع التي تم 

 تبنيها/تنفيذها

15.5 1.7 17.2 

بعض مبادرات التبني األوسع التي تم 

 تبنيها/تنفيذها

30.9 12.0 42.9 

 30.4 13.7 16.7 بعض مبادرات التبني األوسع التي تم بدئها

 9.5 7.2 2.0 ال يحد  أي تبني أوسع يتسم باألهمية

 100.0 34.7 65.3 اإلجمالي

 

 ويتضمن ه ا  قت المشروًات التي يمكن تواع نستة خفض ا للضغت التيئي. ؛401=  المالحظة: 

 

 

 

 

 



 مدى التبني األوسع من قبل المنطقة الرئيسية 3-7الجدول 

 المنطقة الرئيسية

 النسبة المئوية لمشروعات مرفق البيئة العالمي

 ال يوجد أي تبٍن أوسع ذي أهمية أو تم بدؤه ولكن لم يتم تبنيه ات التبني األوسع التي تم تبنيها/تنفيذهامعظم أو بعض مبادر

 40 59 التنوع البيولوجي

 34 66 التعير المناخي

 27 73 المياه الدولية

 71 29 تدهور األراضي

 57 42 مجاالت رئيسية متعددة

 40 60 المواد المستنفذة لألوزون

 88 11 ت العضوية الثابتةالملوثا

 

تائج المتعلقة بالمجاالت الرئيسية الخاصة مالحظة: تعطي البيانات جميع المشروعات في مجال رئيسي محدد، وليس فقط المشروعات التي يتوقع منها تحقيق التبني األوسع. ويتم عرل الن

 وال تؤدي إلى استنتاجات فعلية نظًرا لقلة عدد المشروعات المدرجة ضمن المجموعة في هذه المجاالت الرئيسية. بالمواد المستنفذة لألوزون والملوثات العضوية الثابتة للعلم بها فقط

 

 مدى األثر البيئي حسب المنطقة الرئيسية 4-7الجدول 

 المنطقة الرئيسية

 النسبة المئوية لمشروعات مرفق البيئة العالمي

 مالي اإلج الحالة البيئية المحسنة خفض الضعط فقط

 70 24 45 التنوع البيولوجي

 71 مير قابل للتطبيق 71 التعير المناخي

 51 23 28 المياه الدولية

 28 14 14 تدهور األراضي

 46 17 29 مجاالت رئيسية متعددة

 100 مير قابل للتطبيق 100 المواد المستنفذة لألوزون

 13 0 13 الملوثات العضوية الثابتة

 

  انافاض الغازات المنتحثة ااه  للتطتيق؛ ال يتواع هن الم االت الرئيسية التي تتحاه  هع الغالف ال وي احهالغ ًن حالة هيئية هحسنة، حيا ال يصلح هح ا سوى ايا = نير n.aمالحظة: 
 ا تحقيق األثر المرجو. ويتم ًرض النتائج المتحلقة هالم االت الرئيسية هن الغالف ال وي. تغطي التيانات ه االً  ئيسيًا هحدًدا  ي كا ة المشروًات، وليس  قت المشروًات التي يتواع هن

 ت المد جة ضمن الم موًة  ي ه   الم االت الرئيسية.الااصة هالمواد المستنف ة لموزون والملوثات الحضوية الثاهتة للحلم ه ا  قت وال تؤدي إلى استنتاجات  حلية نظًرا لقلة ًدد المشروًا



 وامل األكثر شيوًعا في التقييمات النهائية من حيث التأثير على التقدم نحو تحقيق األثر المرجوالع 5-7الجدول 

 إعاقة التقدم المساهمة في التقدم نوع العامل

 (%48المشاركة الجيدة من أصحاب المصالح )  المشروع المتعلق

 ( 36التقنية/المنهج المتقدم المعني%) 

 ؤها باستخدام عمليات التبني األوسع التي تم بد

 (%39موارد المشروع )

  (%38) السيئتصميم المشروع 

 ( 25عدم وجود أنشطة لدعم موارد المشروع%) 

 (%57الحكومي السياقي )  الدعم

 ( 55المبادرات المعنية السابقة/الحالية%) 

 ( 42دعم أصحاب المصالح اآلخرين%) 

 ( 40الظروف/األحدا  السياسية مير المفضلة%) 

  الدوافع االقتصادية مير الظروف/األحدا/

 (%31المفضلة )

 ( 26قلة الدعم الحكومي%) 

 

 تحتر األ ااف الموضوًة داخ  أاوا  ًن النستة المئوية الستش اد التقييمات الن ائية هالحاه  المحدد.. 473=  المالحظة: 

 

 مدى التبني األوسع من قبل مبل  منحة مرفق البيئة العالمي 6-7الجدول 

 بيئة العالميمنحة مرفق ال

المشروعات التي حققت تبنيًا أوسع 

 وأكثر نجاًحا

 المشروعات التي حققت تبنيًا أوسع 

 وأقل نجاًحا

 النسبة المئوية  العدد النسبة المئوية العدد

 50 105 50 104 مليون أو أقل 1

 39 44 61 69 ماليين 5مليون ولكن أقل من  1أكثر من 

 38 39 62 63 ماليين 10مليون فأكثر ولكن أقل من  5

 16 8 84 41 مليون فأكثر 10

 

 تعريفات األثر المرجو 1-7 المربع

 

تنتج اآلثاار السالبية واإليجابياة واألساساية والثانوياة طويلاة المادة عناد التادخل المباشار أو ميار المباشار المقصاود أو ميار  األثر بشكل عام:

(. تم استاداف ه ا التحريف هواسطة شتكة تقييم ل نة هساًدة التنمية التاهحوة لقسوم 2004نموي المقصود )قسم تقييم العمليات/دائرة التعاون الت

 التاهحة لمهم المتحدة.التقييم تقييم الحمليات، وه موًة تحاون التقييم الااصة هالمؤسسات المالية الدولية، وه موًة 

المحدد على أنه تعييرات في المعلمات البيوفيزيائية التي قد تتخذ األشاكال  ،األثر البيئي المرجويركز هدف مرفق البيئة العالمي على تحقيق 

 التالية:

 :التعييرات البيوفيزيائية التي تعكس خفض التهديدات المنبثقة من األعمال اإلنسانية )الجماعات  خفض الضعط البيئي

 والمجتمعات واالقتصاديات المحلية(

 :ةتعييرات في حالة البيئ الحالة البيئية 



، أطاول بشاكل كبيار بعد زمنايعلى مر الوقت، يؤدي خفض الضعط البيئي إلى تحسينات في الحالة البيئية. ومن ثم يحتوي قياس األثر على 

بح من مدة المشروع، نظًرا الستعراق العديد من العمليات البيوفيزيائية التي يستهدف مرفق البيئة العالمي التأثير عليها وقت أطول حتى تصا

عاام مان اساتعادة طبقاة األوزون. ويمكان  50عام قبل استعادة النظام البيئي لحالته الصحية التي كاان عليهاا قبال  30إلى  20من  — جاهزة

 تحديد هذا البعد الزمني من خالل ما يلي:

 :لحية، مما قد يعجل التعيرات التي تُعزى إلى أي تدخل؛ أي، استعادة الموطن الطبيعي ألنواع معينة من الكائنات ا األثر المباشر

 من ظهور األثر المرجو )خالل بضعة سنوات(

 :التعيرات التي تظهر مع مرور الوقت في عمليات بيوفيزيائية طويلة األمد  األثر طويل المدى 

فة من األثر. يمكن قياس هذا البعد على نطاقات جعرافية أو بيئية اجتماعية أو إدارية مختل ؛بعد مكانيعالوة على ذلك، ينطوي األثر على 

 يمكن قياس األثر

 ،في مواقع فردية 

 ،في مواقع متعددة 

 ،في أماكن برية أو بحرية 

 ،على مستوى السوق 

 ،في اإلدارات المحلية أو الوطنية 

 في المناطق، أو 

 .على مستوى العالم 

المرجوة في األنظمة البيوفيزيائية: المنا   يهدف مرفق البيئة العالمي إلى التأثير على العمليات االقتصادية االجتماعية لتفعيل التعييرات

يتم قياس التعيرات التي  ،األثر على مستوى النظامواألنظمة البيئية العنية بالتنوع الحيوي، وأنظمة استخدام األرل المستدامة وما إلى ذلك. 

ن المعلمات البيوفيزيائية واالقتصادية تطرأ على نطاقات برية وبحرية وعلى مستوى السوق والنطاقات اإلدارية األعلى من خالل كل م

يات االجتماعية التي تحدد ديناميكيات النظام. وتميل التعيرات على مستوى النظام إلى عدم إمكانية انتسابها إلى العديد من العوامل والعمل

 الخاصة بالتفاعل الحاصل، ولكن هذه التعييرات قد تحتوي على تعريفات للمساهمة.

على أهمية محلية وعالمية. فالحفاظ على أجناس حية محلية مميزة له أثر عالمي؛ ومحلي أيًضا، إذ أنه قد يكون مصدًرا قد تنطوي اآلثار 

بأهمية عالمية. ويتم دراسة  اآلثار المحليةأثًرا محليًا أيًضا، ولكن ال تتمتع جميع  اآلثار ذات األهمية العالميةللدخل السياحي البيئي. وتمثل 

لتحديد ما إذا كانت التعيرات السلوكية تخفض أو تعزز من التهديدات وما إذا كانت تؤدي إلى تنمية مستدامة  ماعية واالقتصاديةاآلثار االجت

 أم ال.

 

 إطار عمل نظرية التعيير العامة لمرفق البيئة العالمي 1-7الشكل 

 مجاالت مساهمة مرفق البيئة العالمي

 التنفيذ واإلستراتيجيات

 التنفيذآليات وهيئات 

 التقنيات والمناهج

 اآلليات المالية للتنفيذ واالستدامة

 

 المعرفة والمعلومات

 بناء المهارات

 مشاركة المعلومات والوصول

 المراقبة والتقييم

 إنشاء المعرفة

 رفع الوعي

 



 القدرة المؤسساتية

 أطر العمل السياسية والقانونية والتنظيمية

 البنية والترتيبات الحكومية

 ت مير الرسمية لبناء الثقة وحل النزاعاتالعمليا

 

 األثر التحفيزي

 

 التقدم نحو األثر

 التبني األوسع

 االستدامة

 التعميم

 النسخ

 التوسع

 تعيير السوق

 

 التعير السلوكي

 المعايير:

 الجدوى االقتصادية

 القبول االجتماعي

 السالمة البيئية

 

 األثر

 الحالة البيئية المحسنة

 خفض الضعط البيئي

 

 التقدم نحو تحقيق األثر البيئي المرجو بعد اكتمال المشروع 2-7لشكل ا

 

 281المشروعات المكتملة: 

 %80نطاق النتائج المرضي: <

 %90.5التبني األوسع الذي تم بدؤه: 

 %65األثر المحلي <

 %92.8أثر النظام المحتمل: 

 !مير مرضي نتيجة التعرل للمخاطر: يُرجى مواصلة التعرل للمخاطر 20%

 األوسع وزيادته، مما يؤدي إلى التعير التحويلي لألنظمةالتبني يُعد هذا تحديًا: كيف يمكن اإلسراع من 

 

 توضيح التبني األوسع مقابل األثر في سياق مشروع التعير المناخي التباع لمرفق البيئة العالمي 3-7الشكل 

 

 انبعاثات العازات الدفيئة على مستوى العالم

 استيفاء الشروط

 مشروع مرفق البيئة العالمي

 عدم دعم مرفق البيئة العالمي

 

 تعير السوق الذي تم قياسه في مجال انبعاثات العازات الدفيئة

 بدء اتخاذ إجراءات محلية

 أصحاب المصالح النشطاء



 أصحاب المصالح المستمرين في العمل

 سنوات 8إلى  5تعير السوق في مجال انبعاثات العازات الدفيئة المنخفضة بعد 

 

 األثر المحلي الذي تم قياسه في مجال انبعاثات العازات الدفيئة

 االحتباس الحراري

 مواصلة انخفال االتجاهات

 عدم ظهور دليل على أي اتجاه عكسي بعد

 األثر المحلي من انبعاثات العازات الدفيئة المخفضة عند نهاية المشروع

 

 سنوات 10

 سنوات 5

 سنوات 10

 

 لغازات الد يئة.= ا GHGمالحظة: 



 

 وسعالتتني األ. التحديات التي تواجر تحقيق 8
 

 هستقت  ه االت التركيز 8-1

إلوى النظور تقيويم ال تًوا لل( دلويالً هون ًودة تيوا ات OPS5قدم التقرير األول من الدراساة الخامساة عان األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة )

ز كطريقوة جديودة اويوة ينت   وا صوندوق التيئوة الحالميوة )هكتوب التقيويم المسوتق   وي صوندوق   و  هشا يع وهراهج هتحددة ه االت التركي

 (. GEF-6تحديات لوضع إستراتي يات للد اسة السادسة لصندوق التيئة الحالمية )ه ا (. ويفرض 2013eالتيئة الحالمية 

( إلوى   وو  اووي للمشوا يع OPS5العام لصندوق البيئة العالمية )تشير العديد من الدراسات الفرعية المتعلقة بالدراسة الخامسة عن األداء 

 والتراهج هتحددة ه االت التركيز خالس الم موًة است اهة لتوجي ات االتفااية وًلى هسوتوى الدولوة. وتشوير األدلوة هون تيوا  التوأثير، الو ي

ي والمنوواةق المتاخمووة لوور، إلووى أهميووة وجووود ن ووج (  ووي هحوور الصووين ال نوووهGEFألقووى نظوورة هتحمقووة ًلووى دًووم صووندوق التيئووة الحالميووة )

تصويري يت اوز هسألة أو ه اس تركيز واحًدا لضمان ت يئة  روف يمكن أن يحدث  ي ا التتني ًلى نطاق أوسوع. واود   ور هو ا المنظوو  

المية هن شأنر أن يصوف الحناصور المتحلق هالنت ج التصويرية أيًضا  ي ًم  المكتب ًلى وضع إةا  ًاف لنظرية التغيير لصندوق التيئة الح

 الالزهة ححراز التقدف نحو تحقيق األثر المنشود.

. 2012لقد تم تقديم اإلطار العام لنظرية التعيير لصاندوق البيئاة العالمياة فاي اجتمااع مجلاس صاندوق البيئاة العالمياة الاذي عقاد فاي ناوفمبر 

 واالت التركيوز إلوى الفائودة التوي تحوود هون و اء احةوا  هاًتتوا   أداة إ شوادية وأشا  ك  هن الحم  التأثيري للمكتب وتقييم إسوتراتي يات ه

تركيز تدًم المزيد هن التفكير هشأن القيود والرواهت الستتية واألدوا  المنوةة هصندوق التيئة الحالمية وك لك شركائر والدوس األًضاء هر لل

ألوسع إلى الحد هن احج اد التيئي وتحسوين االت اهوات التيئيوة الحالميوة. واود ةلوب هشك  أ ض  ًلى الكيفية التي يمكن أن يؤدي ه ا التتني ا

أوسع  ي احستراتي يات التي سيتم وضح ا للد اسوة السادسوة تتني الم لس هن أهانة السر أن تضمن تضمين الرواهت الستية التي تؤدي إلى 

 (. GEF-6لصندوق التيئة الحالمية )

وابط السببية ومسارات التأثير في إستراتيجيات مجاالت التركيز والعمل متعادد مجااالت التركياز يارتبط ارتباطًاا إن تقديم انعكاس أفضل للر

( OPS5(. وتقترر الد اسة الااهسة ًن األداء الحواف لصوندوق التيئوة الحالميوة )RBMوثيقًا بوضع إطار عمل لادارة القائمة على النتائج )

( لور. وًوالوةً ًلوى ذلوك، ًورض "هكتوب M&E( وًبء المرااتوة والتقيويم )RBMالقائمة ًلى النتائج )الحد هن ًبء إةا  ًم  احدا ة 

( والوو ي يتضوومن نظوورة  احصووة ًلووى الحالاووات RBMالتقيوويم المسووتق " إجووراء تقيوويم شوواه  ل ةووا  ال ديوود لوو دا ة القائمووة ًلووى النتووائج )

 والرواهت الستتية والمسا ات المتواحة للتأثير. 

 البيولوجي التنوع

بالمائة  70مشروًعا من مشروعات التنوع البيولوجي التي تم إكمالها والتي من المتوقع أن يحد  فيها تخفيض لاجهاد، أظهر  214من بين 

ًضاا عان مشاروًعا( أي 52بالمائاة ) 24مشروًعا( الحد من اإلجهاد البيئاي وأسافر  97بالمائة ) 45مشروًعا( اآلثار البيئية: حقق  149تقريبًا )

بالمائاة،  33حالة بيئية ُمحّسنة. وذكرت مشروعات التنوع البيولوجي اآلثار البيئية كثيًرا في صاورة ماواطن ُمحّسانة علاى مساتوى الموقاع )

مشاروًعا( أيًضاا آثااًرا علاى مساتوى المنااظر الطبيعياة. وتشاتمل اآلثاار البيئياة علاى إنشااء المنااطق  26بالمائاة ) 11مشاروًعا(؛ وذكار  76

لمحمية وتحسين نظم إدارتها وتقليل اإلجهاد من جراء الممارسات المعّدلة الستخدام األراضي وزيادة أعداد الساكان. كماا أن نسابة مشااريع ا

 التنوع البيولوجي التي أظهرت األثر البيئي هي األعلى في جميع مجاالت التركيز.

للحصاول  1-8وساع فاي التعمايم )راجاع اإلطاار التبناي األلتي تام ذكرهاا لتحقياق في مشاريع التنوع البيولوجي، تمثلت اآللية األكثر شيوًعا ا

علااى مثااال لمشااروع ناااجح(. وتمثلاات األنااواع األكثاار انتشاااًرا للتاادخالت المضاامنة فااي مشاااريع التنااوع البيولااوجي فااي القااوانين والسياسااات 

 61بالمائاة،  27وعملياات المشااركة وحال النزاعاات ) وًعا(مشار 92بالمائاة،  41مشاروعات( وأطار اإلدارة ) 108بالمائة،  48واللوائح )

مشروًعا(. وأسهمت آليات تعيير السوق وتكراره وتوسيع نطاقه أيًضا في التبني األوسع للتدخالت فاي مشااريع تنتماي لمجاال التركياز هاذا، 

 بالمائااة، 8مشااروًعا( وتوساايع نطاقااه ) 32ائااة، بالم 14ولكاان بدرجااة أقاال. وكاناات األطاار اإلداريااة بمثابااة التاادخل الااذي تاام تكااراره كثيااًرا )

 مشروًعا(. وقد حد  توسيع النطاق بشكل نموذجي من الموقع إلى النطاق الوطني. 19



 تعير المنا 

مشاروًعا( أدلاة للحاد مان انبعاثاات ماازات  87بالمائاة ) 77مشروًعا من المشاريع المتعلقة بتعير المنا  التي تم إكمالهاا، يقادم  113من بين 

(. واد تم تحقيق الحد هن احج واد هشوك  نمووذجي هون خوالس تنفيو  التوداهير التوي تحمو  ًلوى CO2الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون )

تحسين كفاءة استاداف الطااة أو زيوادة حصوة الطااوة المت وددة، أو هون خوالس تغييور وسوائت النقو  الم يمنوة إلوى وسوائت أاو  تسوتادف الواوود 

 هكثرة. األحفو ي 

كبير على نطاق أوسع. وقد كان لنسبة تبني مشروًعا( من المشاريع في مجال التركيز هذا عن عدم وجود أي  11بالمائة فقط ) 10وقد أسفر 

للتعارف علاى مثاال لمشاروع  2-8مشروًعا( بعض مبادرات التبني األوسع التي تم تبنيها أو تنفيذها )راجاع اإلطاار  75ستة وستين بالمائة )

جح(. وكمااا هااو الحااال فااي مجاااالت التركيااز األخاارى، أُفيااد بااأن التعماايم هااو اآلليااة األكثاار شاايوًعا للتبنااي األوسااع، يليااه التكاارار. وتمثلاات نااا

هذه  التدخالت التي تم نشرها بنجاح في معظم األحيان في التدابير السياسية و/أو التشريعية و/أو التنظيمية. وقد قدم تسعة وأربعون مشروًعا

دخالت بنجاح، كما ساهموا في وضع إطار مؤسسي تمكيني ينبعي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من مازات الدفيئة. كما قاّدم ثالثاة الت

عشاار مشااروًعا بنجاااح آليااات للتموياال وتعزيااز كفاااءة الطاقااة والطاقااة المتجااددة. وتمثاال األنجااح ماان بينهااا فااي اتفاقيااات اإليجااار والشااراء 

صة لتحقيق كفاءة الطاقة وكذلك شركات خدمات الطاقة، بدرجة أقل، كما هو الحاال فاي كرواتياا. وعلاى الارمم مان هاذه والصناديق المخص

 النجاحات، يظهر النمط العام تحديات كبيرة عندما يتعلق األمر بالتبني األوسع لآلليات المالية. 

مشروًعا(. وأدت المشاريع  14لنوع األكثر شيوًعا للتدخل الذي تم تكراره )كانت التقنيات والبنى األساسية التي قدمتها مشاريع تعير المنا  ا

التي كانات ذات أهمياة كبيارة ألصاحاب المصاالح والتاي أثبتات بنجااح تطبياق وفعالياة وجادوى تقنياة معيناة إلاى التكارار. وتام أيًضاا تكارار 

الربحية تمثل شرطًا أساسيًا قويًا لتبني التقنيات على نطااق أوساع التقنيات التي كانت مربحة وفعالة من حيث التكلفة بشكل شائع. ويتضح أن 

حيااث إنهااا تتاايح ألصااحاب المصاالحة، ال ساايما فااي القطاااع الخاااص، النظاار فااي كفاااءة اسااتخدام الطاقااة لاايس فقااط باعتبارهااا مسااالة تتعلااق 

 للتطبيق. قابل بالمسؤولية االجتماعية، بل أيًضا بوصفها نموذف أعمال 

التي حققت التوسع وتعيير السوق مير شائعة. وألن معظم البيانات الالزمة للتحليل تم الحصول عليها مان المصاادر إماا فاي  كانت المشاريع

البناى نهاية المشروع أو في فترة قصيرة بعد إتمام المشروع، لم تكن هذه النتائج مفاجئة. ومع ذلك، تشير البيانات المتاحاة إلاى أن التقنياات و

ا يبدو هي األدوات األكثر شيوًعا التي تم تطويرها أو التاي تاؤدي إلاى تعيار الساوق فاي مشااريع تعيار المناا . وقادمت هاذه األساسية على م

يار المشاريع بشكل نموذجي تدابير أدت إلى تحسين العمليات أو المنتجات الصناعية. وقد ركّز تقييم تأثير تقليل تعيار المناا  األخيار علاى تع

. واود كشوف هو ا 2012و 1997مشروًعا في الصين والهند والمكسيك وروسيا والتي تم إنجازها فاي الفتارة باين  18يل السوق، كما قام بتحل

، عان أن المشااريع التاي أظهارت تقادًما عاليًاا نحاو التاأثير )رمام 2013التقييم، ال ي تم تقديمر إلى الم لس  ي اجتماًر المنحقد  وي نوو متر 

نوات من انتهاء المشروع( هي تلك التي تبنت نُهاج شااملة للتعامال ماع عوائاق الساوق والتاي اساتهدفت أطار إحراز بعضها للتقدم بعد عدة س

 (.2013aعمل للسياسات الداعمة بشكل خاص )مكتب التقييم المستقبل بصندوق البيئة العالمية 

 المياه الدولية

مشروًعا( تقريًرا عن الحد من اإلجهاد  19بالمائة ) 40ذه الدراسة، قّدم مشروًعا تتعلق بالمياه الدولية تم إكمالها وتضمينها في ه 48من بين 

مشروًعا( أيًضا تقريًرا عن تحسين الوضع البيئي. وفي العالب كان األثر البيئي جليًا على مستوى الموقع، حيث  28بالمائة ) 58البيئي وقّدم 

ماان محطااات معالجااة المياااه المبتكاارة وزيااادة أشااجار المنعااروف  أدت المشاااريع إلااى خفااض الضااعط علااى الصاايد وتقلياال التلااو  العااذائي

لكامناة االستوائية ومطاء الشعاب المرجانية وإمدادات المياه التي يتم إعادة ملئها من خالل تحسين إدارة استخدام الميااه والقادرات اإلدارياة ا

األثار البيئاي فاي مواقاع متعاددة وفاي أملاب األحياان عان الحاد مان مشاريع( تقريًرا عان  4بالمائة ) 8في المناطق البحرية المحمية. وقد قّدم 

بالمائاة )مشاروعان( تقرياًرا عان األثار البيئاي علاى نطااق المنااظر  4الضعط على األنواع والبيئات وعلى جودة المياه بدرجة أقل. كما قاّدم 

 البحرية، من خالل تقليل الضعط على األنواع.

للتعارف علاى مثاال لمشاروع  3-8األوسع في مشاريع المياه الدولية التالية تتمثل في التعميم )راجع اإلطار  كانت اآللية األكثر شيوًعا للتبني

ناجح(. وحتى اآلن، كاان الناوع األكثار شايوًعا للتادخل الاذي تام تقديماه يتمثال فاي التبناي األوساع للقاوانين والسياساات واللاوائح، حياث كاان 

 29مشروًعا(. وكانت األنواع األخرى للتدخالت التاي تام تقاديمها تتمثال فاي أطار ونُهاج اإلدارة ) 17)بالمائة من المشاريع  35موجوًدا في 

مشااروًعا( وعمليااات المشاااركة وبناااء  12بالمائااة، 25مشااروًعا( والهياكاال الحكوميااة ) 13، ٪27مشااروًعا( ونظاام اإلدارة ) 14بالمائااة، 

 مشروًعا(. 11بالمائة،  23الثقة/حل النزاعات )

ت آليات تعيير السوق وتكراره وتوسيع نطاقه أيًضا في التبني األوسع للتدخالت في مشاريع تنتمي لمجال التركيز هذا، ولكن لعدد أقال أسهم

بالمائاة، أربعاة مشااريع(. وكانات أطار اإلدارة والهياكال  8من المشاريع. وكان نوع التدخل الذي تم تكاراره بكثارة يتمثال فاي أطار اإلدارة )



بالمائة، مشروعان لكل منها(. وتتمثل العوامل التي ذكرها أكبر عدد من مشااريع الميااه  4تمثل التدخالت التي تم تطويرها بكثرة )الحكومية 

وسع ناجح في التنسيق الجيد ماع المباادرات الساابقة أو الحالياة المتعلقاة بالمشاروع والمشااركة الجيادة ماع التبني األالدولية بكونها تساهم في 

 لمصالح والدعم الحكومي على الصعيدين الوطني والمحلي.أصحاب ا

 مجاالت التركيز األخرى ودعم المجاالت متعددة مجاالت التركيز

 9مشروًعا من مشاريع تدهور األراضاي و 17مشروًعا من المشاريع متعددة مجاالت التركيز و 54في إطار هذه المجموعة، تم استعرال 

(. واود ذكورت جميوع ODSمشااريع مان مشااريع الماواد المساتنفدة لاألوزون ) 5( وPOPوية الثابتاة )مشاريع مان مشااريع الملوثاات العضا

ز ه االت التركيز األ هحة األثر التيئي إلى حٍد ها. كما ذكر اثنان هن هشا يع تدهو  األ اضي واثنان هن المشوا يع هتحوددة ه واالت التركيو

( وثالثة هشا يع هن هشوا يع تودهو  األ اضوي POPا يع الملوثات الحضوية الثاهتة )الوضع التيئي المتحّسن. كما تطرق هشروًان هن هش

( الامسة إلى تقلي  احج اد التيئي. وهنواك اخوتالف كتيور هوين ح وم األثور التيئوي الو ي توم ODSوجميع هشا يع المواد المستنفدة لموزون )

تطة هر. وهن المرجح أن ت كر المشا يع المتحددة ه االت التركيز ه موًة ذكر  لك  ه اس تركيز وهين أنواًر نظًرا لطتيحة األنشطة المرت

( POPهتنوًة هن اآلثا  التيئية. وهع األخ   ي االًتتا  الحدد الصغير للمشا يع  ي ه واالت التركيوز المحنيوة هالملوثوات الحضووية الثاهتوة )

 استنتاجات تتعلق بمجال تركيز معين في هذا الوقت.، من السابق ألوانه استخالص أي (ODS)والمواد المستنفدة لموزون 

تقدم مشاريع تدهور األراضي تقريًرا عن البيئات الُمحّسنة وجودة األراضاي علاى مساتوى مواقاع محاددة. وتقادم المشااريع متعاددة مجااالت 

ت الدفيئاة فاي مواقاع متعاددة وعلاى مساتوى التركيز تقريًرا عن البيئات الُمحّسنة وجودة األر اضي وجاودة الميااه واألناواع وانبعاثاات ماازا

 المناظر الطبيعية.

مشاروًعا مان مشااريع تادهور األراضاي. وإلاى حاد أقال، تام  17مشاريع من أصل  6تم التطرق إلى سيادة القوانين والسياسات واللوائح في 

األساساية واألدوات المالياة: تام التطارق إلاى كال تادخل التطرق إلى السيادة في عمليات المشاركة وبناء الثقة ونُهج اإلدارة والتقنيات والبنية 

من هذه التدخالت في مشروعين. وقدمت مشاريع تدهور األراضي تقريًرا عن التبني األوساع للتقنياات والبنياة األساساية: أشاار أربعاة منهاا 

 إلى توسيع نطاق التقنيات.إلى تكرار التقنيات وأشار اثنان منها إلى انتشار التقنيات، بينما أشار مشروع واحد منها 

مشروًعا من المشاريع متعددة مجاالت التركيز، كاان التعمايم بمثاباة اآللياة األكثار شايوًعا التاي تام ذكرهاا للتبناي األوساع. وكاان  54من بين 

والهياكاال الحكوميااة مشااروًعا(  11مشااروًعا( وعمليااات المشاااركة وبناااء الثقااة ) 14األباارز منهااا يتمثاال فااي القااوانين والسياسااات واللااوائح )

مشاريع لكل منهما(. وكان التكرار بمثابة آلية هامة أخرى للتبني األوسع: قدمت ستة مشاريع تقريًرا عان تكارار أطار  10واألطر اإلدارية )

 اإلدارة واثنتين من التقنيات والبنية األساسية.

ي األوساع تتمثال فاي التعمايم وقااد ركازت التادخالت علاى القااوانين فاي جمياع مجااالت التركياز األربعااة، كانات اآللياة األكثار اساتخداًما للتبناا

( والمشا يع هتحددة ه االت التركيز، تم التطورق POPوالسياسات واللوائح. بالنسبة لمشاريع تدهور األراضي والملوثات العضوية الثابتة )

ا ا ًً لتي تم ذكرها. وهالنستة للمشوروًات هتحوددة ه واالت التركيوز إلى التكرا  كثيًرا. وكان التوسع وتغيير السوق هن هين اآلليات األا  شيو

، تااام ذكااار الهياكااال الحكومياااة بكثااارة. وبالنسااابة (ODS)( والموووواد المسوووتنفدة لوووموزون POPوهشوووروًات الملوثوووات الحضووووية الثاهتوووة )

أل اضووي، توم ذكوور التقنيووات ( وهشووروًات تودهو  اODSللمشاروعات متعااددة مجااالت التركيااز ومشاروعات المااواد المسااتنفدة لاألوزون )

 وي  والتنى األساسية هكثرة. وتتمث  الحواه  التي ذكرت ا المشا يع هتحددة ه االت التركيز هكثرة هاًتتا ها تس م  وي التتنوي األوسوع النواجح

 قة أو حالية ذات صلة.التقنية أو الن ج جدير الصلة وًمليات التتني األوسع نطااًا لتدء المشروع والسياق ال ي تكمن  ير هتاد ات ساه

بالنسبة لمشاريع تدهور األراضي، ينطوي تعميم القوانين واللوائح عادةً على خطط اإلدارة المجتمعية أو وضع خطط عمل وطنية. وينطوي 

تشاريعات. التعميم عادةً على دمج أساليب/أطر عمل إدارة األراضاي المساتدامة فاي عملياات التخطايط المحلياة واإلساتراتيجيات الوطنياة وال

 وتُعد الزيارات الميدانية والجوالت الدراسية التي تدعم عملية الدمج بمثابة ميزات مشتركة أخرى للمشاريع في مجال التركياز هاذا. ويحاد 

 التكرار المحدود للتقنيات أو البنى األساسية في بعض المجتمعات والبلديات المجاورة لمواقع المشاريع.

 تعير المنا تعميم المرونة والتكيف مع 

( هن خالس التحاه  هوع إسوتراتي يات OPS5تم تناول التكيف مع تعير المنا  في الدراسة الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية )

وتحمويم ( وأدوات التحقب وهشا يع الصناديق هتحوددة ه واالت التركيوز وهتحوددة الثقوة RBMه االت التركيز واحدا ة القائمة ًلى النتائج )

( األدلوة OPS5المتعلاق بالدارساة الخامساة عان األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة ) 19هراًاة المنظو  ال نساني. ويقودف المسوتند الفنوي 

( والتكيف  ي إةا  SCCF( والصندوق الااص هتغير المناخ )LDCFالتقييمية احضا ية هشأن التكيف  ي إةا  صندوق أا  التلدان نمًوا )

صندوق االستئماني لصندوق التيئة الحالمية، وال ي يركز ًلى زيادة هرونة الدًم ال ي يقدهر صوندوق التيئوة الحالميوة. وتمثو  القود ة ًلوى ال



لميوة ة الحاالتكيف هع تغير المناخ جزًءا ال يت زأ هن حماية أو خلق هنا ع هيئية ًالمية هع األخ   ي االًتتا  التقا ب القوي هين الفوائد التيئيو

 والتنمية والتكيف. 

وجاود أدلااة علااى التعماايم التادريجي لمفاااهيم وتاادابير التكيااف  2010لقاد أثباات تقياايم األولوياة اإلسااتراتيجية للتكيااف الااذي تام إكمالااه فااي عااام 

لصاندوق البيئاة والمرونة فاي إساتراتيجيات مجااالت التركياز لصاندوق البيئاة العالمياة حياث تام تطاويره فاي الدراساات مان الدراساة الثالثاة 

وتغيور  (.2011( )هكتب التقييم المستق  هصندوق التيئة الحالمية GEF-5( إلى الد اسة الااهسة لصندوق التيئة الحالمية )GEF-3العالمية )

ريفور هشوك  هتزايود المناخ يتم تحريفر هشك  هتزايد هأنر يمث  ت ديًدا ًلى استداهة ه موًة صناديق التيئة الحالمية، كما أن التحاه  هحر يتم تح

 ز أيًضا هأنر يشك  جزًءا ال يت زأ هن حماية أو خلق هنا ع هيئية ًالمية. واد أوصوى التقيويم هوأن يواصو  صوندوق التيئوة الحالميوة تقوديم حووا

موًوة واضوحة لتحمويم المرونوة والتكيوف هوع تغيور المنواخ  وي ه واالت تركيوز صوندوق التيئوة الحالميوة كوسويلة للحود هون الماواةر ًلوى ه 

 صناديق التيئة الحالمية.

( إلى أن استثما ات صندوق التيئة الحالمية التي تقدف  وائود هيئيوة ًالميوة توتم حمايت وا STAPوقد خلصت الهيئة االستشارية العملية والفنية )

(. 2010 ية الحلميوة والفنيوة هشك  أ ض  هن خالس تتني نت ج تتناوس هااةر المناخ وأهداف ه االت التركيوز  وي اٍن واحود )ال يئوة االستشوا

( GEF-5كما أوصل هتحميم تداهير المرونة وتقييم هااةر تغير المناخ ًتر احستراتي ية الكاهلة للد اسة الااهسة لصندوق التيئة الحالمية )

 و ي دو ة المشروع.

(. ويفيود NAPAراهج ًمو  وةنيوة للتكيوف )( إلى هرحلوة جديودة هون هشوا يع التمويو  لتنفيو  هوLDCFلقد انتقل صندوق أقل البلدان نمًوا )

( هوأن هشوا يع تنفيو  هوراهج الحمو  الوةنيوة OPS5المتعلاق بالدراساة الخامساة عان األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة ) 19المستند الفني 

بالمائاة ماع األولوياة  58 دولاة، توافاق 35مشاروًعا تام استعراضاها تمثال  51( تتوا ق هع أولويات ه   التراهج. وهن هينNAPAللتكيف )

(. وتتمث  األولوية األساسوية التوي توم تناول وا  وي هشوا يع NAPAبالمائة مع األولوية العالية لبرامج العمل الوطنية للتكيف ) 42القصوى و

. وقاد تام ذكار الزراعاة بالمائاة( 20بالمائة(، تليها إدارة المناطق الساحلية ) 35(  ي الز اًة )NAPAتنفي  هراهج الحم  الوةنية للتكيف )

( التوي توم استحراضو ا. NAPAبالمائاة مان مشااريع بارامج العمال الوطنياة للتكياف ) 98بأنها أحد مواطن التكيف األساسية الضرورية في 

نفصو  (  وي تقريور هNAPAوه   النتائج أولية، وسيتم تقديم نتائج تقييم ه موًة كاهلوة هون هشوا يع تنفيو  هوراهج الحمو  الوةنيوة للتكيوف )

 . 2014(  ي هايو SCCF(/ الصندوق الااص هتغير المناخ )LDCFلم لس صندوق أا  التلدان نمًوا )

( وهرحلة اًتماد  PIF( تقديم هحلوهات،  ي هرحلة نمت تحديد المشروع )GEFحاليًا، يُطلب من الوكاالت التابعة لصناديق البيئة العالمية )

شوروع  وي االًتتوا  الماواةر الرئيسوية المحتملوة، هموا  وي ذلوك اآلثوا  المترتتوة ًلوى تغيور المنواخ هن الرئيس التنفي ي، حوس كيفيوة أخو  الم

، اقترحت سكرتارية صندوق البيئة العالمية للمجلس نهًجا جديًدا وإطااًرا لتعزياز مروناة 2012وتداهير تقلي  المااةر المقترحة.  ي نو متر 

لعالمية على أساس أولويات وأهداف مجاالت التركيز. وسوف يكون إطار العمال ذا صالة فاي التكيف مع المنا  في مشاريع صناديق البيئة ا

، يكاون (PIF)( وهرحلة اًتماد  هن الرئيس التنفي ي ًلى حٍد سواء. و ي هرحلوة نموت تحديود المشوروع PIFمرحلة نمط تحديد المشروع )

( وصوف الحوااوب المحتملوة لتغيور 2ا  المحتملوة ذات الصولة هالمشوروع، )( وصف المااةر المحتملة لتغير المنواخ واآلثو1التالي مطلوبًا: )

( األخ   ي االًتتا  ه موًة هون توداهير التكيوف المناسوتة 3المناخ ًلى المنا ع التيئية الحالمية التي يست د  ا المشروع والمستفيدون هنر، و)

( تحليو  1االًتماد هن الورئيس التنفيو ي، سويكون التوالي هطلوهًوا: ) ووصف للكيفية التي سيده  ا تصميم المشروع الن ائي ه ا. و ي هرحلة

( دليوو  هشووأن كيفيووة دهووج تصووميم المشووروع للتووداهير أو المما سووات أو التقنيووات لالسووت اهة 2اثووا  تغيوور المنوواخ المتواحووة ًلووى المشووروع؛ و)

الحالميوة هوضوع اللمسوات األخيورة ًلوى هشوروع وثيقوة لمااةر المناخ وضمان هرونة التكيف هع المنواخ. وتقووف سوكرتا ية صوندوق التيئوة 

حو  إةا  الحم  ال ي يحدد االًتتا ات المتحلقة همرونة التكيف هع المناخ  ي جميع ه االت التركيز. وهاألخ   ي االًتتا  الحاجة الملحوة ل 

، ينبعي صاقل هاذه (M&E)مرااتة والتقييم دو ة المشروع أكثر كفاءة وتركز ًلى النت ج التصويرية،  ضالً ًن الحاجة إلى خفض ًبء ال

 الجهود. 

( هحض التقدف  ي االستفادة هن التآز  هين التكيف هع تغير المناخ وه االت التركيز األخرى المتحلقة هور GEFحقق صندوق البيئة العالمية )

ة ًوون األداء الحوواف لصووندوق التيئووة الحالميووة هوون خووالس هشووا يع الصووناديق االسووتئمانية المتحووددة. ويلقووي التقريوور األوس هوون الد اسووة الااهسوو

(OPS5 2013( الضوء ًلى نمو هث  هشا يع الصناديق االستئمانية المتحددة ه   )هكتب التقييم المستق  هصندوق التيئة الحالميةe واد تم .)

(/ الصوندوق الاواص هتغيور المنواخ LDCFتناوس احتمالية الدهج هين أنشطة التكيف هوع تغيور المنواخ  وي إةوا  صوندوق أاو  التلودان نموًوا )

(SCCF واألنشووطة التووي يووتم تمويل ووا هوون خووالس ه وواالت التركيووز  ووي إةووا  الصووندوق االسووئتماني لصووندوق التيئووة الحالميووة الرئيسووي  ووي )

GEF-5 ال ذلاك فاي ظال كمشاريع صناديق استئمانية متعددة. ومع األخذ في االعتبار الطبيعاة الشااملة ألنشاطة التكياف التاي يمكنهاا اساتكم

، فااإن عاادد المشاااريع المماثلااة فااي ازدياااد. وتتضاامن الدراسااة الخامسااة لصااندوق البيئااة (GEF(مجاااالت تركيااز صااندوق البيئااة العالميااة 

(GEF-5 ًدد )مشروًعا تمات الموافقاة عليهاا تضام التمويال مان الصاناديق االساتئمانية المختلفاة. قاام الصاندوق الخااص بتعيار المناا   23

)SCCF) ، بالمائة من موارده لمشاريع الصناديق االستئمانية المتعاددة خاالل الدراساة الخامساة لصاندوق البيئاة العالمياة  28الذي يخصص



)GEF-5) 10، بتموياال ( مشاااريع ماان خااالل الصااندوق االسااتئماني الرئيسااي ومشااروعين ماان خااالل صااندوق أقاال البلاادان نمااًواLDCF )

بالمائااة ماان مااوارده فااي مشاااريع الصااناديق  13( هتاصوويص LDCFصووندوق أاوو  التلوودان نمووًوا ). ويقوووف 2013يونيااو,  30اًتتوواً ا هوون 

االستئمانية المتعددة، حيث قام بتمويل ثمانياة مشااريع مان خاالل الصاندوق االساتئماني الرئيساي ومشاروعين مان خاالل الصاندوق الخااص 

( والصوندوق NPIFشوترك هون اِتو  صوندوق تنفيو  هروتوكووس نانويوا )(. أها المشروع المتتقي  قد تم تمويلر هشوك  هSCCFبتعير المنا  )

 االستئماني الرئيسي.

، أجارت (GEF-5(مشروًعا حصلت على موافقة أو اعتماد الرئيس التنفيذي خالل الدراسة الخامسة لصندوق البيئة العالمية  528في إطار 

مشروًعا( معلومات حول مرونة  114بالمائة ) 40وقّدم ما يقرب من  مشروًعا. 296دراسة فرعية مراجعة للجودة عند الدخول لعينة تضم 

التكيف مع تعير المنا  في وثيقة المشاريع الخاصة بها. كماا تضام األنشاطة التمكينياة والمشااريع كاملاة الحجام التكياف والمروناة بكثارة فاي 

ن المروناة فاي التكياف ماع تعيار المناا  فاي العيناة، تالهااا بالمائاة( ماا 64تصاميمها. وقاد كاان لمشااريع التناوع البيولاوجي النصايب األكبار )

بالمائة(. ومن بين الوكاالت التابعة لصندوق البيئة العالمياة، قاام الصاندوق الادولي للتنمياة الزراعياة  55المشاريع متعددة مجاالت التركيز )

(IFAD هتضمين المرونة  ي جميوع هشوا يحر؛ توال  هرنواهج األهوم المتحودة احنموائي )(UNDP) بالمائاة مان  63، حياث قاام بتضامينها فاي

 مشاريعه. 

بالمائة بتحقيق ذلاك مان خاالل تضامين عنصار معاين  83مشروًعا أخذت القدرة على التكيف مع تعير المنا  في الحسبان، قام  114من بين 

خفيف المخاطر، مما يضامن المروناة فاي بالمائة المتبقية تدابير ت 17من عناصر مشروع المرونة في التكيف في تصميم المشروع. وشملت 

 التكيف مع المنا  فيما يتعلق بنتائج المشروع المنشودة. 

تثبت هذه النتائج أنه، على الرمم من وجود اتجاه متزايد لدمج مفاهيم المرونة في التصميم، هناك حاجة إلى مزيد من العمال لضامان مروناة 

 يئة العالمية. وهذا يؤدي إلى التوصية التالية:التكيف مع المنا  بالنسبة لمجموعة صناديق الب

ينبعي على سكرتارية صندوق البيئة العالمية وضع اللمسات األخيرة على مشروع وثيقة إطار العمل الاذي يحادد اعتباارات تعيار  .41

وال نفسر، ينتغوي (. و ي ال2012المنا  في مجاالت التركيز الموصوفة في الخطوات التالية لسكرتارية صندوق البيئة العالمية )

 تحسين إستراتي يات ه االت التركيز لصندوق التيئة الحالمية  يما يتحلق همساهمت ا  ي هرونة التكيف هع تغير المناخ.

 ( أكثر إستراتي يةSTAPنحو هيئة استشا ية ًملية و نية ) 8-2

المتعلق بالدراساة الخامساة  15ة، الذي تم ذكره في المستند الفني يخلص تقييم الهيئة االستشارية العلمية والفنية التابعة لصندوق البيئة العالمي

( ًتوا ة ًون هيئوة نا حوة وهحترهوة STAP، إلاى أن الهيئاة االستشاارية العلمياة والفنياة )(OPS5(عن األداء العام لصندوق البيئاة العالمياة 

يرة هن  نشأت ا والتحديالت التي أجريول ًلي وا هحود ذلوك. ادهل هساهمات كتيرة لتأدية صندوق التيئة الحالمية لو ائفر كما خطل خطوات كت

، فإنها فعالة بوجه عام. والعديد من القضاايا التاي (STAP)وًلى الرنم هن هحدودية الموا د الماصصة لل يئة االستشا ية الحلمية والفنية 

ك ًودد هون الم واالت التوي يمكون زيوادة  حاليوة ال يئوة (. وهنواSTAPتم وصفها هنا كانت معروفة بالفعل للهيئة االستشارية العلمية والفنية )

 ( هن خالل ا هن خالس تاصيص المزيد هن الموا د إستراتي يًا لتحزيز الفحالية وتقديم دًم أ ض .STAPاالستشا ية الحلمية والفنية )

 

( ًلى نطاق واسع. كموا أن المسواهمات التوي STAPالتي تقدمها الهيئة االستشارية العلمية والفنية ) بالمساهمات اإلستراتيجيةيتم االعتراف 

( إلى إستراتي يات الد استين الااهسة والسادسة لصندوق التيئوة الحالميوة هوي هحو  تقودير STAPتقده ا ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

سوواهمات احسووتراتي ية وتحزيووز ( هزيووادة المSTAPكتيوور. ويرنووب أصووحاب المصووالح  ووي أن تقوووف ال يئووة االستشووا ية الحلميووة والفنيووة )

( المساًدة  ي تحديد نقاة الضغت الحيوية للنظاف حيا يمكن للتدخالت تحقيوق STAPحضو ها. ويمكن لل يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

الطلوب ًلوى واول ال يئوة  أكتر اد  هن الفوائد الحالمية و قًا للتفويض الكلي لصندوق التيئة الحالميوة. وهون خوالس التواحوات الواسوحة، وزيوادة

( والنمو اليالً  ي هوا دها، هناك حاجة إلى وضع أولويات واضحة. وال دير هال كر أن هناك توتًرا هين STAPاالستشا ية الحلمية والفنية )

اجر التيئة الحالمية ودو ها (  ي تحديد القضايا احستراتي ية ةويلة األهد التي توSTAPالدو  ال ي تلحتر ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

  ي ضمان ال ودة هن خالس ًمليات  حص المشا يع. 

هون خوالس ًمليوات هراجحوة المشوا يع  هرااتة ال ودة(  ي STAPإن األدلة المنهجية المتعلقة بمساهمات الهيئة االستشارية العلمية والفنية )

(  وي هو ا الم واس STAPالتي تقده ا ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية ) نير هتو رة حاليًا. كما أن ا اء أصحاب المصالح حوس المساهمات

هتضا هة، حيا ي دها التحض أن ا هفيدة للغاية  ي حين ي دها اخرون أن وا أاو  نفًحوا. وهوع األخو   وي االًتتوا  أن واول ال يئوة االستشوا ية 



اذ اورا  هشوأن زيوادة هوا دهوا أو تقليصو ا وإًوادة تنظويم و ائف وا.  ( وهوا دها يتم زيادتور همحودس ةفيوف، يلوزف اتاوSTAPالحلمية والفنية )

ونظرا للصحوهات المستمرة  ي تتسيت دو ة المشروع وأوجر القصو   ي التركيز الحالي ًلى هفاهيم المشروع، توصي الد اسوة الااهسوة 

وتصوويري؛ وهو ا ينطتوق ًلوى ال يئوة االستشوا ية ( هالمضوي اودًها نحوو تتنوي ن وج شواه  OPS5ًن األداء الحاف لصوندوق التيئوة الحالميوة )

( إلى   م ها يحودث  وي STAP( ك لك. وينتغي األخ   ي االًتتا  حاجة أًضاء ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )STAPالحلمية والفنية )

 المشا يع، كما ينتغي تلتيت ا هطرق جديدة. 

( وتقديرها هن اِت  ال ماهير المتاصصة  ي شراكة صوندوق التيئوة الحالميوة STAPنية )الهيئة االستشارية العلمية والف منشوراتتتم قراءة 

، كماا أنااه (STAP)التوي يسوت د ون ا ًوادةً. و ووي الواول الحوالي، هوون الصوحب تحديود أصووس هنشووو ات ال يئوة االستشوا ية الحلميووة والفنيوة 

يجاة لاذلك، ناادًرا ماا يستشاهد بهاا المساتخدمون بالخاارف. ويتعاين يصعب العثور على المنشورات في األدب من خالل محركات البحث. ونت

( إلى  هط ا هالشتكات ذات الصلة STAPالقيام بالمزيد لزيادة فعاليتها من عدة أوجه. وتحتاف مطبوعات الهيئة االستشارية العلمية والفنية )

لمتواد ات والصوناديق، والتوي كوان صوندوق التيئوة الحالميوة خا ع ه موًة صناديق التيئوة الحالميوة،  وي المنواةق حيوا هنواك اآلن انتشوا  ل

 الحاه  الوحيد  ي ا  ي الماضي. وهدو   سيؤدي االهتماف األوسع هن اِت  الم تمع الحلمي إلى إضفاء هزيد هن الشرًية ًلى هنت وات ال يئوة

لتوافاق فاي المجااالت اإلساتراتيجية. ويجاب تحدياد ، التي ياتم تضامينها بشاكل محتمال علاى أنهاا تبناي ا(STAP)االستشا ية الحلمية والفنية 

المجاالت الرئيساية للمنشاورات وإكمالهاا، كماا يجاب أن تصابح عملياات المراجعاة مان الازمالء سامة هاماة مان سامات هاذا العمال. وينبعاي 

 الترويج للمنشورات على نطاق واسع من خالل وسائل االتصال المتطورة للترويج لنشرها على نطاق واسع.

يحتاف إلى تعزيز. وهذا يعني المزيد من العمل الجماعي بين أعضاء الهيئاة االستشاارية العلمياة والفنياة مل التكاملي بين مجاالت التركيز الع

(STAP هقا نةً هموا هوو اوائم حاليًوا وهشوا كة أكتور هون الشوركاء الحلميوين هالاوا ع لمحال وة التحوديات األكتور للتودخالت هتحوددة ه واالت )

 وتقييم ا هشك  صحيح وتحديد كيفية ال مع هين هاتلف ه االت التركيز لتو ير ايمة أكتر هن ه موع أجزائ ا.التركيز 

( إلى توسيع. واد حدد صندوق التيئة الحالمية الحلوف ًلى نطاق واسع لتشوم  STAPللهيئة االستشارية العلمية والفنية ) تعطية العلومتحتاف 

جتماًيوة ًلوى حوٍد سوواء. واود توم المضوي اودًها هم موًوة هشوا يع صوندوق التيئوة الحالميوة هشوك  هتزايود نحوو الحلوف الفيزيائية الحيوية واال

، مان باين ميرهاا مان (STAP)تصميم المشروع هع تضمين أكتر لمكونات الحلووف االجتماًيوة. وتحتواع ال يئوة االستشوا ية الحلميوة والفنيوة 

ى التمتع بالقدرة على تحليال جمياع الجواناب العلمياة بشاكل كلاي وبشاكل صاحيح، بماا فاي ذلاك الهيئات في شراكة صندوق البيئة العالمية، إل

( ال ديودة  وي STAPالمكونات االجتماعية واالقتصادية. أو تساعد العلوم الطبيعية، وفقًا لتوضيح رئيسة الهيئة االستشارية العلمية والفنياة )

قود  وي نوو متر ًواف الحرض التي ادهتور إلوى ه لوس صوندوق التيئوة الحالميو ًت ، فاي فهام "حجام المشاكلة"، بينماا تسااعد العلاوم 2013ة الو ي 

(. و وي الواول الحوالي، تركوز 2013بصاندوق البيئاة العالمياة  STAPاالجتماعية في فهم "نطاق الحل" )الهيئة االستشارية العلمياة والفنياة 

ف الطتيحيوة. وينتغوي تحديود تحريوف الحلووف والتواحوات هون خوالس شوتكات ( هشك  أاوى ًلى الحلووSTAPال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

 ( وتنفي ها هوضور.STAPختراء ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

. إذ يمكن أن تلحب دوً ا هاًهوا  وي توو ير إدا ة المحر ة(  ي STAPينبعي التشجيع على الدور الذي تلعبه الهيئة االستشارية العلمية والفنية )

 الدًم الحلمي والتقني لم تمحات المما سة التاهحة لصندوق التيئة الحالمية المقترحة  ي أهاكن أخرى هن ه ا التقرير.

هحاجة إلى أن يصتح و يفة  وتينيوة للسوكرتا ية الااصوة  (  ي أدوا ها الماتلفةSTAPرصد فعالية الهيئة االستشارية العلمية والفنية )إن 

 دف أن يلحب دوً ا هالغ األهمية  ي المساًدة ًلى ح  هحض التحديات الحلمية والتقنية  ي صندوق التيئوة الحالميوة. ه ا. ويمكن للتحا المست

المتعلاق بالدراساة الخامساة عان األداء العاام  15نير أن التحا المست دف اد انافض هحدلر ألستاب هاتلفة تم استكشا  ا  ي المسوتند الفنوي 

(. ويمكن أن يصوتح الكوم ال ائو  هون األدلوة التوي توم الحصووس ًلي وا هون ه موًوة هشوا يع صوندوق التيئوة OPS5لصندوق البيئة العالمية )

ة الحالمية هوضوع تحقيقات ًلمية. وينتغي إيالء أولية  ائقة لل  ود المت ولة لتنشيت التحوث المسوت د ة هون خوالس تحديود الم واالت الرئيسوي

المتعلاق بالدراساة الخامساة عان األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة  15احوات  وي المسوتند الفنوي للتحوث وتمويل ا. ويوجد ًودد هون االاتر

(OPS5.) 

( إلوى STAP ي هقاه  الدو  ال ي تلحتر ال يئة االستشوا ية الحلميوة والفنيوة )( UNEPالدور الذي يلعبه برنامج األمم المتحدة للبيئة )يحتاف 

( لصندوق التيئة الحالمية هن اِت  هرناهج األهم المتحدة STAPم تو ير ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )توضيح وتكييف ًند االاتضاء. ويت

(. تموول 2011ماان مسااتند صاندوق البيئااة العالمياة )صااندوق البيئاة العالميااة  24، علااى النحاو المنصااوص علياه فااي الفقارة (UNEP)للتيئوة 

(. وًلوى الورنم هون أن هنواك UNEPسير الدايق للدو  ال ي يلحتر هرناهج األهوم المتحودة للتيئوة )هواج ة التقييم هتصو ات هتتاينة حوس التف

( وتقدير ًاف لكتوا  الحلمواء STAPاًترا ًا ًاًها هالمستوى المتقدف للحلماء ال ين تم اختيا هم كأًضاء  ي ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

(  وي هحوض األحيوان ال يئوة ك يئوة تاهحوة تحتواع UNEPاء ل وا، يحاهو  هرنواهج األهوم المتحودة للتيئوة )وكتا  المثقفين ال ين تم تحييون م كرؤسو

تقا يرها إلى توضيح ات  أن تتمكن هن المشا كة هع الشركاء اآلخرين والكيانات األخرى  ي صندوق التيئوة الحالميوة. ويقووف هرنواهج األهوم 



، (STAP)هن خالس ًدف هنح االستقالس الو يفي الكاه  لل يئة االستشا ية الحلميوة والفنيوة ( هإدا ة هااةر السمحة UNEPالمتحدة للتيئة )

، مثال الفرياق (UNEP(كما فعل مع العديد من الهيئات العلمية األخرى التي تم إدراجها في المخطاط األوساع لبرناامج األمام المتحادة للبيئاة 

( هوواهر  وي دًووم ال يئووات هود جات هتفاوتووة هوون االسووتقالس UNEPم المتحاادة للبيئااة )الحكاومي الاادولي المعنااي بتعيار المنااا . وبرنااامج األما

 (. STAPالو يفي، وينتغي هناشدة الوكالة لتمديد اهتيازات هماثلة لل يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

احدا ي الو ي يقدهور إلوى ال يئوة االستشوا ية ( هإدا ة هااةر السمحة  يما يتحلوق هالودًم التنيووي وUNEPيقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة )

(  وي واشونطن نيور اواد  ًلوى تلتيوة احتياجوات ال يئوة االستشوا ية UNEP(. وهكتب هرناهج األهم المتحودة للتيئوة )STAPالحلمية والفنية )

ن الهيئاة االستشاارية العلمياة والفنياة ؛ وكنتيجة لذلك، يجب تقديم الدعم من نيروبي. وقد خلق هذا الادعم انطباًعاا باأ(STAP)الحلمية والفنية 

)STAP)  مثل أولوية منخفضة لآلخرين، باستثناء منسق صندوق البيئة العالمياة المعناي والطماوح بدرجاة كبيار ة فاي نيروباي. وتام توجياه

ة للغايوة، حتوى ًنود توو ر ( هالسوفر و قًوا للمسوا ات نيور المريحوة ونيور الفحالوSTAPتعليمات ألعضاء الهيئة االستشارية العلمياة والفنياة )

المسووا ات األ ضوو  هوونفس السووحر. وتنطوووي المشوواك  األخوورى ًلووى دًووم تكنولوجيووا المحلوهووات لمواووع ال يئووة االستشووا ية الحلميووة والفنيووة 

(STAP( ًلوى الويوب والودًم اللوجيسوتي الحواف. كموا أن الفحاليوة احدا ة للودًم لترنواهج األهوم المتحودة للتيئوة )UNEP ،هنافضوة ) وهنوواك

( هأن الترتيب الحالي ال ي ي ب ًلى نيروهي هن خاللر الموا قوة ًلوى STAPوج ة نظر هشتركة داخ  ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

 (. STAPارا ات ةفيفة يقوض  حالية ال يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

صاعب للعاياة حال المشاكالت اإلدارياة واللوجيساتية حياث يجاب علاى يمكن حل المشكالت الوظيفية بسهولة بشكل محتمل. وقد يكاون مان ال

( اتتوواع المتووادئ التوجي يووة لمهووم المتحوودة المتحلقووة هالسووفر،  ضووالً ًوون اواًوود ولوووائح األهووم المتحوودة UNEPبرنااامج األماام المتحاادة للبيئااة )

(  وي هكتوب هرنواهج األهوم STAPتشوا ية الحلميوة والفنيوة )المتحلقة همن يمكنر اتااذ القرا ات. وهع ذلك، يتم تضمين سكرتا ية ال يئوة االس

(  ي واشنطن ولكن ي ب إهالغ ذلك إلى نيروهي، هشأن المشوكالت نيور الفحالوة للغايوة. ويتحوين ًلوى هكتوب هرنواهج UNEPالمتحدة للتيئة )

 خرى. (  ي واشنطن إتاحة ه ا الدًم هتاشرة أو ي ب التوص  إلى حلوس أUNEPاألهم المتحدة للتيئة )

 (:STAPوهذا يؤدي إلى التوصيات التالية فيما يتعلق بالهيئة االستشارية العلمية والفنية )

( وجودوس الحمو  احسوتراتي ي ل وا ًلوى ةووس جودوس األًمواس STAPينبعي تعزيز تفاويض الهيئاة االستشاارية العلمياة والفنياة ) .42

للحلوف، هما  ي ذلك الحلوف االجتماًية. وه ا هن المحتم  أن يتا   ةوي  المدى لصندوق التيئة الحالمية و يما يتحلق هتغطية أ ض 

( STAPشك  سياسة صندوق التيئة الحالمية هشأن الحلوف، واصفًا ليس  قت الدو  ال ي تلحتر ال يئوة االستشوا ية الحلميوة والفنيوة )

 لتيئة الحالمية ك لك. وإنما األهحاث المست د ة وكيفية دًم ا لالهتكا  واختتا  نت ج جديدة  ي صندوق ا

ينبعي تنشيط البحو  المستهدفة ويمكن أن يبدأ ذلك بالتطرق إلى وجهات النظر العلمية في األدلة المتزايدة للمشاريع المنجزة فاي  .43

 (. STAPصندوق البيئة العالمية تحت إشراف الهيئة االستشارية العلمية والفنية )

(  ووي ه وواس ضوومان ال ووودة هوون ن ووج ًلووى هسووتوى STAPارية العلميااة والفنيااة )يجااب تحوياال الاادور الااذي تلعبااه الهيئااة االستشاا .44

 المشروع إلى ن ج تصويري وإستراتي ي و حص ه موًات المشا يع والتراهج هدالً هن المشا يع الفردية. 

وقبال كال شايء، مان  ، أوالً (STAP)( لل يئة االستشا ية الحلمية والفنية UNEPينبعي تحسين دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة ) .45

خالل االعتراف باالستقالل الوظيفي للهيئة في عملهاا لصاالح صاندوق البيئاة العالمياة. ثانيًاا، يحتااف برناامج األمام المتحادة للبيئاة 

(UNEP إلى تقديم الدًم الفحاس والكفء للمشكالت اللوجيستية واحدا ية هث  السفر والوساةة المحر ية وتكنولوجيا المحلوهات )

 منشو ات.وال

 وساةة المحر ة: ه تمحات المما سة لصندوق التيئة الحالمية 8-3

كان للتحدي المتمثل في التعلم بصورة منهجية من تجربة عملياات صاندوق البيئاة العالمياة سامة مساتمرة حتاى قبال دخاول مصاطلحات مثال 

 -لشاراكة صاندوق البيئاة العالمياة، هنااك العدياد مان الفارص  "إدارة المعرفة" حيز االستعمال الشائع. ومع األخذ في االعتبار طبيعة الشبكة

لتبادل المعرفة والتعلم عبر الشراكة. وكان للعديد من الوكاالت في نطاق شراكة صندوق البيئة العالمية ترتيباته الداخلياة إلدارة  -والحواجز 

العملياات واإلجاراءات الخاصاة بهاا، كاان يمثال تباادل المعرفة.  ومع ذلاك، وبسابب وجاود اختالفاات فاي أنشاطة المنظماات واالحتياجاات و

 المعرفة عبر الشراكة وبين مجاالت التركيز تحديًا. 

وقد ناقش العديد من الدراسات والتقييمات وجلسات المجلس واجتماعات التجديد قضايا مثل مضاعفة الجهود والفرص الضائعة والفشال فاي 



، اقترحات وحادة الرصاد والتقيايم بصاندوق البيئاة العالمياة 2003البيئاة العالمياة. وفاي عاام التعلم من تجربة التشاعيل عبار شاراكة صاندوق 

)السالفة لمكتب التقييم المستقل الحالي( وضع إستراتيجية صريحة إلدارة المعرفة، مما يشير إلى أن هاذا يمكان تجربتاه علاى مجاال التركياز 

البيئاة العالمياة علاى إدارة المعرفاة باعتبارهاا مهماة علاى مساتوى الشاركات.  ، وافاق مجلاس صاندوق2004المعني بتعير المنا . فاي ماايو 

 وتهدف الجهود األولية إلى البناء على ما تم بالفعل في الوكاالت المنفذة وسكرتارية صندوق البيئة العالمية ووحدة الرصد والتقييم.

( اهتماًهوا كتيوًرا لموضووع الود و  المسوتفادة وإدا ة المحر وة. واود OPS3أعطت الوحدة الثالثة عن األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة )

، كان هناك العدياد مان المشاكالت التاي لام تُحال بعاد (IW:Learnاكتشف ت أنر  ي حين يمكن  ؤية هواد  التقدف )ال سيما  ي حالة هرناهج 

تعلايم وتفعيلاه )مكتاب التقيايم المساتقل بصاندوق البيئاة العالمياة في إطار شراكة صندوق البيئة العالمية بشأن الكيفية التاي ينبعاي بهاا تنظايم ال

( إلى أنر ًلى الرنم هن أن الوتحلم كوان OPS4، خلصت الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية )2009(. و ي ًاف 2005

 ة "ت مع ك  ج ود التحلم هًحا هطريقة هاططة وهنظمة" يحدث  ي الحديد هن ه االت الشراكة، كان ال يزاس هناك إستراتي ية حدا ة المحر

(. وخالس المفاوضات هشأن ت ديد هووا د الد اسوة الااهسوة لصوندوق التيئوة الحالميوة 2010b)هكتب التقييم المستق  هصندوق التيئة الحالمية 

(GEF-5)لبيئة العالمياة لياتم تجهيزهاا باالتوازي ماع ، طلب المشاركون بأن يوافق المجلس على مبادرة إدارة المعرفة على نطاق صندوق ا

المتعلاق بالدراسااة الخامساة عاان األداء العااام  10( )تمول هنااشووتر  وي المسووتند الفنووي RBMتنفياذ إطااار جدياد لااادارة القائماة علااى النتااائج )

 لصندوق البيئة العالمية(.

فرصة تضمين مجموعة أوسع من أصحاب المصالح في صندوق  تضمن تصميم مبادرة إدارة المعرفة العديد من العناصر المعقولة لكنه فقد

ة البيئة العالمية في هذه العملية. وقد فشلت األجزاء الرئيسية لخطة العمل في الحصاول علاى الميزانياة أو الماوظفين مان إدارة صاندوق البيئا

 العالمية، األمر الذي تسبب في تقويض عملية تحقيق األهداف المخطط لها بشكل كبير. 

حظ أصحاب المصالح أن ترتيبات صندوق البيئة العالمية المتعلقة بإدارة المعرفة متوسطة بوجه عام. فلم يعط فريق العمل في مكاتب نقاط ال

( والوكاالت التاهحوة لصوندوق التيئوة الحالميوة والوكواالت المنفو ة تصونيفات ًاليوة لترتيتوات إدا ة المحر وة هون اِتو  OFPالتركيز التشعيلية )

( إلوى إًطواء تقييموات ًاليوة نسوتيًا،  وي حوين أًطوى  ريوق OFPوق التيئة الحالمية. ويمي   ريق ًم  هكاتب نقاة التركيز التشوغيلية )صند

مو  الحم  التاهع لصندوق التيئة الحالمية ال ي تم إجراء هقاهلة هحر تقييمات أا . وكان لممثلوي الم تموع المودني تصوو  أكثور إي اهيوة هشوأن ً

 حر ة التاهحة لصندوق التيئة الحالمية هالمقا نة هأصحاب المصالح اآلخرين.إدا ة الم

( حتوى ولوو تمول الموا قوة GEF-5من مير الواضح معرفة ما تم إنجازه خالل الدراسة الخامسة عان األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة )

اِت  إدا ة صندوق التيئة الحالمية. وكما هو هرتتت  ي المسوتند الفنوي  ًلى هقترر ه موًة الحم  المحنية هإدا ة المحر ة وتمويلر هالكاه  هن

، واجه البنك الدولي والبنك اآلسيوي للتنمياة عوائاق صاعبة (OPS5(المتعلق بالدراسة الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية  11

النمو بشكل سريع التي تدعمها نظام إدارة فعالاة. وتكشاف تجاربهاا لتوفير إطار إستراتيجي متماسك لمجموعات مشاريع المعرفة اآلخذة في 

 أيًضا عن عوامل مير ملموسة مثل حوافز الموظفين واستمرار "البنى" المؤسسية التي تحول دون تبادل المعرفة بشكل فعال.

تمت اإلشادة بها ألول مرة في الدراسة الثالثة عن  من األهمية بمكان مالحظة أن صندوق البيئة العالمية لديه آلية واحدة عالية الفعالية للتعلم،

. وهون الغريوب أن صوندوق التيئوة الحالميوة لوم IW:Learn( واسوتمرت  وي تلقوي الثنواء: هرنواهج OPSاألداء العام لصندوق البيئة العالمياة )

لحديد هن األشااص الو ين توم إجوراء هقواهالت هح وم يتمتع هالقد ة ًلى التحلم هن ال  ود األكثر ن اًحا التي يت ل ا  ي إدا ة المحر ة. وًلّق ا

تم إنشاؤه جزئيًا بسبب عدم وجود مبادرات توجيه للمياه اإلقليمية تم االتفااق عليهاا، كماا هاو موجاود لمجااالت  IW:Learnًلى أن هرناهج 

 تعلم. التعلم في مجال لم يبرم اتفاقية لتقديم منتدى IW:Learnالتركيز األخرى؛ ومن ثم يضمن برنامج 

, التي ترتبط ارتباطًاا وثيقًاا بتطوير القدراتلقد أجرت المرحلة الثانية من تقييم األنشطة التمكينية دراسة للتعرف على حالة التطوير المتعلقة 

والشابكات بالتعلم ووساطة المعرفة. وتتمثل الرؤية الحالية في قدرة المجتمع أو القطااع علاى االساتمرار فاي تطاوير المهاارات والسالوكيات 

والمؤسسات الالزمة التي تمكن المجتمعات البشرية من التكيف وتجديد الاذات فاي المساتقبل. ومان الناحياة العملياة، يعناي ذلاك الحفااظ علاى 

إجااراء العمليااات السياسااية واإلداريااة وتنظيمهااا عباار القطاعااات المختلفااة لتحقيااق األهااداف المشااتركة وتقااديم الخاادمات لاادعم صااحة البشاار 

يتهم وتعبئااة المااوارد المالياة والطبيعيااة لتطااوير قادرات جدياادة لمواجهااة التحاديات الجدياادة باعتبارهااا عملياة مسااتمرة لتنميااة القاادرات ورفااه

 المدفوعة داخليًا. 

لحاالي، اتجهت جهود تنمية القدرات السابقة إلى التركيز على تاوفير التادريب والمعرفاة لتحساين أداء األفاراد والمؤسساات. يكمان النماوذف ا

(  ي النظر إلى القد ة ًلى أن ا خاصية ناشئة ألداء جميع الحمليات  ي النظاف. وهوو ال CD2" )2الذي يمكن أن يطلق عليه "تنمية القدرات 

 CD2يمث  نتي ة واحدة يمكن أن تتأثر هتدخ  أو تنظيم أحادي، ه  هتوأثير تراكموي وحيووي لم موًوات الحواهو . ويمكون تلاويص النمووذع 

 ر للقدرات إلى ثالثة مستويات مترابطة ويعزز بعضها بعًضا:كتطوي



 ينطوي على تطوير األخصائيين الفنيين المحليين وفرق العمل من خالل التدريب والنُهج األخرى القائمة على  — مستوى األفراد

 المهارات لتصميم المهام المطلوبة وتنفيذها

 التنظيمياة الالزمااة لتعزياز المنظماات والمؤسسااات )الحكومياة ومياار  تطاوير الانظم والهياكاال — مساتوى المؤسساات والشاابكات

 الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص( إلدارة ودعم أنفسها والتفاعل مع إنتاجية الوكاالت األخرى

  والساياق السياساي  تعيير البيئة التمكينية و"قواعد اللعبة"، على مر الوقت، ومعالجة هياكال الحاوافز —مستوى البيئات التمكينية

والتنظيمي وقاعدة الموارد التي يتم من خاللها االضطالع باألنشاطة المرموباة وتجمياع المنتجاات واساتخدامها مان قِبال واضاعي 

 السياسات ومقدمي الخدمات والقطاع الخاص والمجتمع ككل

ت السولوكيات المتحلقوة هاالسوتاداف الفحواس لوسوائ  . وتورتتCD2إن التعامل مع األجهزة الرقمياة واإلنترنات يمثال محاور أي مفهاوم لنماوذف 

. كما أن التمتع هحرية الوصووس إلوى ه موًوة هتغيورة CD2احًالف االجتماًية والويب التفاًلي ا تتاةًا وثيقًا هالسلوكيات المتحلقة هنموذع 

 . CD2ا أساسيًا هن هيئة التمكين لنموذع هاستمرا  هن الايا ات لدًم الحم  اليوهي والحياة اليوهية يمكن اًتتا   هأنر يمث  جزءً 

وطرق التفاعل الجديدة مان خاالل وساائل  CD2يشير العمل المستمر للمرحلة الثانية من تقييم األنشطة التمكينية إلى أن إطار العمل لنموذف 

، يناسب تماًما نماوذف التادخل لصاندوق اإلعالم االجتماعية واإلنترنت، فضالً عن السبل الجديدة لتنظيم التعلم من خالل مجتمعات الممارسة

فاي أنشاطة  CD2البيئة العالمية كما هو معرول فاي نظرياة التعييار العاماة لاه. وعاالوةً علاى ذلاك، يجاد التقيايم أدلاة بشاأن تطبياق نماوذف 

اعياة وأدوات محاددة لنماوذف تطوير القدرات المتعلقة بصندوق البيئة العالمية، ولكن يرى أيًضا قصوًرا في اساتخدام وساائل اإلعاالم االجتم

CD2. 

( UNDP( وهرنواهج األهوم المتحودة احنموائي )FAOمن بين الوكاالت التابعة لصندوق البيئة العالمية، يبادو أن منظماة األمذياة والزراعاة )

فاي عملياات الممارساة وقتًا طويالً في مراجعة ما ُكتب حول تطاوير القادرات والتأمال  اضوا، كما CD2والتنك الدولي اادة  كر  ي نموذع 

على أعمالهم وعلى عمالئها وشاركائها.  CD2والتعلم الخاصة بهم ووضع أطر متطورة ونظريات تعيير وأدوات داعمة إلتاحة تطبيق نهج 

ماا ، كCD2( ه موًات األدوات والمواد التحليمية ذات الصولة النت واع ن وج FAOأنتج البنك اآلسيوي للتنمية ومنظمة األمذية والزراعة )

( هواهوووة  ائحوووة لتطووووير القووود ات للموووو فين لووودي ا وشوووركائ ا وال م وووو  ًلوووى نطووواق أوسوووع FAOقااادمت منظماااة األمذياااة والزراعاااة )

(http://www.fao.org/capacitydevelopment/en وهناك أيًضا أدلوة ًلوى أدوات .)CD2 تخدمها بعاض شاركاء صاندوق التاي يسا

 البيئة العالمية، مثل ما يلي:

  أنظمة التعليم األساسية القائمة على نظامMoodle من البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
4
 

  نظام أساساي تقناي مفتاوح وتطبيقاات تساتخدم اإلنترنات واألجهازة المحمولاة وأدواتWeb 2.0  للتنمياة يمولهاا البناك اإلساالمي

 لحكومة هايتي

  بوابااةInforMEA ( التااي يقاادمها برنااامج األماام المتحاادة للبيئااةUNEP التووي توودًم تنفيوو  االتفاايووات التيئيووة هتحووددة األةووراف )

(http://www.informea.org) 

  من خالل خبراء في النظام األساسي استخدام جلسات األسئلة واألجوبة المباشرة عبر اإلنترنتMENTOR   ال ي هو اختصا(

( الو ي يقدهور هرنواهج األهوم المتحودة للتيئوة Marketplace for Environmental Training and Online Resourcesلوـ 

(PENU( )rttu://ooo.pp:u.thw//:ptth) 

الجدياد، ويمكان الحصاول علياه مان خاالل  CD2زال يتخلف صندوق البيئة العالمية عن الوكاالت التابعة له في تبني نماوذف في الختام، ال ي

 أفضل ممارسات التعلم من الشركاء. وهذا يؤدي إلى التوصية التالية:

قدرات العتمادها من المجلاس مان يمكن أن يطلب هذا التجديد من السكرتارية إعداد إستراتيجية مدمجة إلدارة المعرفة وتطوير ال .46

 شأنها أن تركز على

  التعلم من برنامجIW:Learn; 

                                            
بمثابة نظام أساسي برمجي  — modular object-oriented dynamic learning environmentالذي هو اختصار لـ  — Moodleُيعد  4

 للتعليم اإللكتروني.مجاني 

 

http://www.fao.org/capacitydevelopment/en/
http://www.informea.org/
http://www.unep.org/mentor/


  نموذفCD2  باعتباره نموذًجا جديًدا لتطوير القدرات يركز بشكل أكبر على خلق آليات للتعلم الدائم أو علاى مادى الحيااة مان

 خالل وساطة المعرفة؛

 ئة العالمية للتعلم مما يمكن إنجازه تحات أي ظارف مان الظاروف خلق مجتمع ممارسة يركز على منطق التدخل لصندوق البي

 لزيادة التقدم نحو التأثير؛ و

 .استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية واإلنترنت حيثما كان ذلك ممكنًا ومالئًما، بما في ذلك الدعم لضمان الوصول 

 دو  وحدة الرصد والتقييم 8-4

. وسوف يركز استحراض الزهالء 2014لمية موضوًعا الستعرال الزمالء المهنيين في أوائل سوف تصبح وظيفة تقييم صندوق البيئة العا

ه ا ًلى استقالس وهصدااية و ائدة التقييمات ونظاف الرصود والتقيويم  وي صوندوق التيئوة الحالميوة؛ كموا سويقدف توصويات حووس كيفيوة تحسوين 

(. واود اودهل الت وا ب األخيورة هالفحو  ًودة نقواة GEF-6لصندوق التيئة الحالمية )و يفة التقييم  ي  ترة الد اسة السادسة ًن األداء الحاف 

 انطالق ل  ا يمكن أن تؤخ  هحين االًتتا .

(  ي تيوا ات التقيويم التوي يقووف ه وا هكتوب التقيويم المسوتق  هصوندوق OPSلقد أدى هذا الجهد لدمج العناصر الرئيسية لدراسات األداء العام )

فاي نطااق الميزانياة وساوف تكاون فاي  OPS5سوتظ  هتواد ة  - OPS4األرخص بكثير مقارناة بمباادرة  OPS5إلى هتاد ة التيئة الحالمية 

ملياون دوالر. ومااع ذلااك، فاإن الدراسااات الفرعيااة للدراسااة  1.2، مااع تحقياق وفااورات أكثاار ماان OPS4نهاياة المطاااف أرخااص بكثيار ماان 

مستنًدا فنيًا األسااس لهاذه الدراساة( وتشاكل عبئًاا علاى  21( ال تزاس هتحددة )يو ر OPS5ة )الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمي

، فاإن ضامان جاودة العمال (OPS4(النظام وعلى مكتب التقييم المستقل. وبالنسبة للدراسة الرابعة عن األداء العاام لصاندوق البيئاة العالمياة 

العادي للمكتب، حيث هناك وقت أقل للتفكير في البيانات واألساليب والمناهج، فضاالً عان المنجز للدراسة الخامسة هو أقل فعالية من العمل 

النتائج والتوصيات، بسبب الكم الهائل للعمل واإلطار الزمني الالزم إلنجاازه. وينبعاي باذل جهاود إضاافية لنشار عمال دراساات األداء العاام 

(OPSه ا خالس هرناهج الحم  الحادي للمكتب خالس الد ).اسة السادسة  

ماع أما المسألة الثانية التي تضع الضعط على برنامج عمل المكتب فكانت تتمثل في أنه يتعين القيام بعمليتي تقييم فاي نصاف المادة باالتزامن 

 (NPFE( وتد يب تشكي  ه موًات المشوا يع الوةنيوة )STARالدراسة الخامسة: وهما عمليتي تقييم نظام التخصيص الشفاف للموارد )

 . وهرة أخرى، يدًو ه ا إلى توايل أ ض  وضتت التراهج هداة. 2013 ي هنتصف المدة اللتين تم تقديم ما إلى الم لس  ي نو متر 

االتصاالت الكثيرة جًدا واألشياء الكثيرة جًدا التي يتعين توصيلها والكثير جًدا من  -تؤدي المشاكل التي تقول شبكة صندوق البيئة العالمية 

أيًضاا إلاى تقاويض العالقاة باين مكتاب التقيايم المساتقل  -ت التي تسترعي االهتمام من األشخاص الذين لديهم وقت أقال إلنفاقاه عليهااالتفاعال

وأصحاب المصالح في صندوق البيئة العالمية. وينبعي أن يتناول الحال الموضاوع للتعلاب علاى مشاكالت الشابكة متطلباات الرصاد والتقيايم 

(M&Eلصندوق التيئ ).ة الحالمية 

مسألة واحدة توضح المشكلة: على الارمم مان الجهاود المتكاررة، لام يانجح مكتاب التقيايم المساتقل فاي تحاديث المباادئ التوجيهياة للتقييماات 

زم باذل النهائية لصندوق البيئة العالمية، حيث يتعذر على الشبكة الوصول إلى توافق في اآلراء بشأن االتجاه الذي يتعين االنطاالق مناه. ويلا

عندما يتعين تحاديث المباادئ التوجيهياة. ويحتاوي هاذا التقريار علاى العدياد مان التوصايات الملموساة  GEF-6جهود أخرى إلجراء دراسة 

تقيايم بشأن األشياء التي يتعين تضمينها في المبادئ التوجيهية المنقحاة للتقيايم النهاائي. ويتمثال التحادي فاي أن تفعال ذلاك دون زياادة تكلفاة ال

لنهائي بشكل إضافي. ويتمثل أحد الخيارات في االستفادة من التقنياات المتطاورة، مثال االستشاعار عان بُعاد والهواتاف النقالاة لادعم الرصاد ا

 (  ي صندوق التيئة الحالمية.M&Eوالتقييم )

التيئوة الحالميوة  وي واول هتكور  وي ( وإةا  احدا ة القائمة ًلى النتائج  ي صندوق M&Eينبعي على المكتب تحديد عبء الرصد والتقييم )

نتائ ر. واد استمرت ًمليات التقييم ًلى هستوى الدولة  ي   ع القضية، نير أن ا  كزت أكثر ًلى هشاك  هحددة هث  هتطلتات أداة التتتوع 

لتوأثير حواالت الفشو  النظاهيوة، للمشا يع هتحددة ه االت التركيز هدالً هن القضايا المن  ية الكاهنة و اء المشكالت. وكشفل ًمليات تقيويم ا

هيد أن ا  كزت أكثر ًلوى الظوروف المحليوة واضوايا االهتثواس أكثور هون تركيزهوا ًلوى القضوايا ال يكليوة الكاهنوة و اء الفشو . وينتغوي ًلوى 

هاسوتقالس ًمليوات  المكتب التفاً  هشك  هتاشر هشأن ال  ود الراهيوة إلوى تحسوين نمووذع األًمواس لصوندوق التيئوة الحالميوة، دون التضوحية

 التقييم التي يقوف ه ا وهمصداايت ا واالستفادة هن ا.

 



 

 التبني األوسع في مجال التركيز المعني بالتنوع البيولوجي 1-8المربع 

ف صاندوق يُعد مشروع واجهة بيئة الحيوانات البرية والثروة الحيوانية في األراضي الجافة الذي قام باه برناامج األمام المتحادة للبيئاة )معار

، والذي تم تنفيذه في كينيا وبوركينا فاسو، بمثابة مشروع للتنوع البيولوجي يوضح التعميم من خالل أطار اإلدارة (2396البيئة العالمية رقم 

وة علااى المسااتويات المحليااة والوطنيااة واإلقليميااة. وعلااى مسااتوى المجتمااع المحلااي، تاام تبنااي مفهااوم إدارة واجهااة الحيوانااات البريااة والثاار

الحيوانية، وذلك بفضل حمالت زيادة التوعية وأنشطة بناء القدرات وشرح الفوائد التي تعاود علاى سابل العايش وصاون التناوع البيولاوجي. 

وقد قامت المجتمعات بتحديد مناطق الحماية من الجاف. وعلاى الصاعيد الاوطني، أنشاأت حكومتاا كينياا وبوركيناا فاساو فارق عمال وزارياة 

دارة المتكاملة للموارد الطبيعياة لواجهاة بيئاة الحيواناات البرياة والثاروة الحيوانياة ودماج أنشاطة إعاادة التأهيال فاي نطااق لاشراف على اإل

انياة، خطط العمل السنوية. وعلى الصعيد اإلقليمي، بدأ وزراء البيئة األفارقة فاي مناقشاة القضاايا المتعلقاة بالحيواناات البرياة والثاروة الحيو

 ن تجارب هذا المشروع. وكنتيجة لهذه التدخالت، كان هناك ضعط أقل على البيئة في مواقع متعددة.وقد تعلموا م

تنطوي العوامل التي تسهم فاي نجااح مشاروع األراضاي الجافاة علاى الادعم الحكاومي والمشااركة الجيادة ماع أصاحاب المصالحة ومواءماة 

ويعتبار كال مان كينياا وبوركيناا فاساو مان الادول الموقعاة علاى اتفاقياة األمام  أهداف المشروع ماع المباادرات الساابقة والحالياة ذات الصالة.

المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي؛ ولديها أيًضاا بارامج عمال إساتراتيجية وطنياة تتعلاق باالتنوع البيولاوجي وبارامج عمال 

يات، ومن ثم يمثل الدعم على مستوى الدولة وملكية هذا المشاروع وطنية لمكافحة التصحر. وتستكمل أنشطة وإنجازات المشروع هذه العمل

أهمياة بالعااة. وأعرباات المجتمعااات اسااتعداًدا للمضاي قاادًما فااي تنفيااذ الممارسااات الجياادة، وذلاك باسااتخدام مواردهااا الخاصااة واالسااتفادة ماان 

 الموارد المالية ومير المالية من الشركاء الرامبين والحكومة الرامبة.

 

 التبني األوسع في مجال التركيز المعني بتغير المناخ 2-8المربع 

( الو ي CFCاستهدفت الصين، من خالل مشروع إزالة الحواجز لتسويق الثالجات الموفرة للطاقاة الخالياة مان مااز الكلوروفلوروكرباون )

ن انبعاثات مازات الدفيئاة مان خاالل تحويال ، الحد م(445( )هحرف صندوق التيئة الحالمية UNDPااف هر هرناهج األهم المتحدة احنمائي )

سوق الثالجات المنزلية نحو إنتاف واستخدام طرز أكثر كفاءة في اساتهالك الطاقاة. وقاد قادم المشاروع طارز جديادة مان الثالجاات المنزلياة 

وع علاى إزالاة الحاواجز التنظيمياة تتسم بكونها أكثر كفاءة في استهالك الطاقة. وإلى جانب التركيز على إزالة الحواجز الفنية، عمال المشار

الساتخدام الثالجاات الجدياادة. ومان ناحيااة الطلاب، ساااعد المشاروع فااي تنفياذ حملااة اساتهالكية، بمااا فاي ذلااك تقاديم معااايير األجهازة ووضااع 

 ك الطاقة. العالمات وحملة إعالمية، وكل ذلك كان يهدف إلى تعيير السلوك لحث المستهلكين على شراء طرز أكثر كفاءة في استهال

بمساعدة المشروع، قامات اثنتاين مان الشاركات باالساتثمار فاي تصاميم طارز الثالجات/المجمادات األكثار كفااءة فاي اساتهالك الطاقاة؛ وقاد 

أصبحت هاتين الشركتين فيما بعد من كبار البائعين المشهورين حيث تقدم، على هذا النحو، منتجات مربحة جداً للشركات. وقد ضامن حاافز 

اح العالية، جنبًا إلى جنب مع خطط الشاركة المصانعة لزياادة الصاادرات، اساتمرار إنتااف الثالجاات األكثار كفااءة فاي تاوفير اساتهالك األرب

إلاى معادل  1999بالمائاة فاي  10الطاقة. وقد زادت حصة الثالجات األكثر كفاءة في اساتهالك الطاقاة كنسابة مئوياة مان اإلنتااف الكلاي مان 

. واد ازدادت ًمليات تصدير الثالجات االكثر كفاءة  ي است الك الطااة وأصوتحل سووق الثالجوات 2009بالمائة في  90و 80يتراوح بين 

 تسيطر ًلي ا الوحدات التي تلتي أًلى المواصفات ثنائية الفئة للكفاءة  ي است الك الطااة.

ة الطاقة للثالجات الجديدة التي تم بيعهاا باين فتارة البادء فاي بالمائة في متوسط كثاف 29عالوةً على ذلك، أسفر المشروع عن انخفال بنسبة 

ملياون طان مان  11هحووالي خفوض يتقوّد  . وأدى استاداف الثالجات األكثور كفواءة  وي اسوت الك الطااوة إلوى 2005وفترة االنتهاء في  1999

. وهكو ا، أثتوول المشوروع كيوف يمكوون 2010ملياون طان بحلااول عاام  42و 2005( هحلووس ًوواف CO2انبعاثاات مااز ثااني أكساايد الكرباون )

د ع التقنيات الناجحة وج ب السوق وحملة إًالهية ًاهة هصممة هشك  جيد هون خوالس إصودا  الشو ادات  -لم موًة هن الحواه  المتحددة 

 السوق.ووضع الحالهات والحوا ز المالية والمنت ات المرهحة، أن تؤدي إلى تقلي  الضغت ًلى التيئة وإحداث تحوس كتير  ي 

 

 التبني األوسع في مجال التركيز المعني بالمياه اإلقليمية 3-8المربع 

( ال ي ااف هر التنك الدولي )هحرف صندوق التيئة الحالميوة GASقام مشروع حماية البيئة والتنمية المستدامة لنظام المياه الجوفية مواراني )

ف المشروع أدلة تقنية لتوحيد احجراءات هين التلدان األ هحة المشا كة  ي اسوتاداف ( هتحميم التدخالت المتكر ة الرئيسية هن ار. واد اد974

الميا  ال و ية وإدا ت وا. واود توم نشور هو   األدلوة ًلوى نطواق واسوع، كموا توم اًتمادهوا واسوتاداه ا  وي جميوع أنحواء المنطقوة. واود أدى هو ا 

نية هودو   إلوى تسو ي  وضوع خطوة ًمو  إسوتراتي ية تتوين نظوم احدا ة المسوتقتلية التحسين  ي المحلوهات الحلمية والتقنية والمؤسسوية/القانو

لطتقة الميا  ال و ية، هما  ي ذلك إستراتي يات التحاون وتموي  أنشطة التنفيو . واود ااهول واحودة هون الودوس األًضواء  وي المشوروع، وهوي 



التيئة الحالميوة  وي خطت وا الااصوة الوةنيوة المتكاهلوة حدا ة المووا د الترازي ، هتحميم الد و  المستفادة هن المشروع ال ي يمولر صندوق 

أن المائية، والتي تضمنل  صالً ًن الميا  ال و ية للمرة األولى. وااهل جميع التلدان هتحودي  أو اًتمواد لووائح وهراسويم واووانين جديودة هشو

هل هتضومين هتوادئ توجي يوة هشوأن تصوميم اآلهوا  وإهودادات الميوا  المنزليوة الميا  هن شأن ا أن تقر هأهمية االستاداف المستداف للميا ، كما اا

 والصناًية وتقسيم ةتقة الميا  ال و ية إلى هناةق. 

تنطوي العوامل التي تسهم في إتاحة نجاح المشروع على الدعم الحكومي والمشاركة الجيدة من أصحاب المصالح. وقد كان للمشاروع دعام 

ألربعة المشاركة، فضالً عن العديد من منظمات المجتمع المادني. وحاددت البرازيال طبقاة الميااه الجوفياة وإدارتهاا رسمي قوي من البلدان ا

بلدية في ثماني واليات.  500على أنها بالعة األهمية للدولة من حيث توفير أو احتمال توفير المياه لألمرال المنزلية والصناعية ألكثر من 

تركة في المشروع تقع تحت ضعط لتثبت لمواطنيهاا أن إشاراك المؤسساات الدولياة فاي المشاروع لان ياؤثر علاى وكانت الدول األربعة المش

ساايادتها علااى المياااه الجوفيااة، وبالتااالي، كااان هناااك دافااع قااوي للحفاااظ علااى المشاااركة فااي جميااع مراحاال المشااروع. ويشااير التقياايم النهااائي 

مه آلليات مشاركة تسمح بإشراك المؤسسات التعليمية والمنظمات مير الحكومياة ومنظماات للمشروع إلى أن المشروع كان مثاليًا في تصمي

المجتمع المدني والمؤسسات العامة والجمهور بوجه عام في جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التشاور وتنفيذ أنشطة المشاروع والتمثيال 

 في اإلدارة المحلية.
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 الملحق "أ"

 بار المستشارين في التقييم المستقلتعليقات ك
 

 الملخص

( هت ميووع ه موًووة  ائحووة هوون التقييمووات المسووتقلة والتقييمووات OPS5عملاات الدراسااة الخامسااة عاان األداء العااام لصااندوق البيئااة العالميااة )

(.ROTوا دة  وي اختصاصوات ا )الوصفية والد اسات التي ااهل ه ا هكاتب التقييم المستق  والشركاء لتنواوس جميوع األهوداف واألسوئلة الو
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وليس هن المستغرب أن جميع األسئلة لم تتم احجاهوة ًلي وا هشوك  تواف، هوع األخو   وي االًتتوا  نطاا وا الحوالمي وهودى تحقيود شوتكة الشوراكة 

. واود كانول هو   الد اسوة لصندوق التيئة الحالمية ونموذع األًماس لصندوق التيئة الحالمية ال ي اكتشفل ه   الد اسة الااهسة أنر نير كافٍ 

هما الااهسة ترتتت ا تتاةًوا وثيقًوا هالت ديود، هوع التاطويت الثنوين هون تقا يرهوا لودًم االجتمواًين األوس واألخيور لحمليوة الت ديود اللو ين ًقود

 ه لس صندوق التيئة الحالمية. 

البيئة العالمية يركاز علاى البنياة رفيعاة المساتوى، وّجهات  على الرمم من أن تحليل الدراسة الرابعة عن األداء العام المتعلق بإدارة صندوق

لعناصار هذه الدراسة إطار اإلدارة اإلستراتيجية لصندوق البيئة العالمية وفعاليتاه التشاعيلية. وبتكارار النتاائج الساابقة، اكتشافت انهياار أحاد ا

م على النتائج. ويتمثل القيد األساساي فاي أناه لام تاتم معايرتاه لادعم األساسية لنموذف األعمال لصندوق البيئة العالمية، وهو نظام اإلدارة القائ

كياز. اإلدارة التكيفية على مستويات اإلدارة واإلدارة اإلساتراتيجية والتشاعيل. كماا أناه ال يتماشاى ماع أطار النتاائج اإلساتراتيجية لمجاال التر

وصويات  ئيسوية حصوالر نمووذع األًمواس وتحديثور. وسووف توؤدي ( األدلة لدًم ثالث تOPS5وقدمت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

 هقا نة أداء صندوق التيئة الحالمية هشك  أكتر إلى تحزيز التحلي  الشاه  ل دا ة واحهالغ هر.

ات البيئيااة لقااد تماات تعطيااة األساائلة المتعلقااة بالتموياال بشااكل جااوهري، ولكاان باألخااذ فااي االعتبااار دور صااندوق البيئااة العالميااة فااي االتفاقياا

م، األخرى، استحقت اآلثار المترتبة على حصة مير متناسبة من التمويل التي تتدفق إلى تعير المنا  في السنوات األخيرة مزيًدا مان االهتماا

أثار مضااعف مان كما فعلت المتأخرات الكبيرة للجهات المانحة. وقد أيدت األدلة التقييمية استنتاًجا مفاده أن صندوق البيئاة العالمياة كاان لاه 

، بشاكل صاحيح، إلاى أن صاندوق البيئاة (OPS5(خالل أصحاب المصالح على أرل الواقع. وخلصت الدراسة الخامساة عان األداء العاام 

. واوود كانوول 6العالمياة إذا اسااتمر فااي تأديااة دوره التحفياازي، فإنااه ينبعاي أن يركااز علااى تعبئااة المزيااد ماان األماوال لصااندوق البيئااة العالميااة 

ف هشأن سالهة شتكة صناديق التيئة الحالمية، حيا إن ا تحدث توتًرا  ي  و  وتيورة ااسوية هون التغييور، هقنحوة. وتوم تقيويم نقواة القووة المااو

والضحف حستراتي يات ه االت التركيز الحالية هن خالس أدلة هقنحة، ولكن هناك حاجوة إلوى هزيود هون التحليو  للمشوا يع هتحوددة ه واالت 

ة وتأثيرات ا للمساًدة  ي تحديد التوج ات احستراتي ية المستقتلية والتصميم. و ضالً ًن القيود  ي المن  يوة،  وإن ًودف الداوة التركيز الناشئ

دة  ي تحديد خطوة التنظيم هأن ا تورهت هقواييس االسوتثما  هالمقواييس الوةنيوة ذات األولويوة يضوع النتوائج ايود المنااشوة ًلوى الملكيوة المتزايو

وف تمتلوك الودوس إسوتراتي يات وهوراهج هيئيوة  قوت ًنوودها تاتوا  األولويوات وتسوتادف هقواييس لمواءهوة جميوع االسوتثما ات هووع للدولوة. وسو

 األولويات الوةنية.

يجااب إعااارة انتباااه خاااص لالسااتنتاجات المتعلقااة بسياسااة المساااواة بااين الجنسااين لصااندوق البيئااة العالميااة، مااع األخااذ فااي االعتبااار الااروابط 

ت ادلاة باين النتاائج المتعلقاة بالفتياات والنسااء والنتاائج المتعلقاة بالبيئاة. ويجاب تنفياذ المزياد مان األعماال، مثال تلاك التاي تمثلهاا توصااياالمتب

( هشأن ال نسين، لتضمين ال كاء هين ال نسين  ي صندوق التيئة الحالمية )وتقيويم الفحاليوة  وي هو ا OPS5الدراسة الخامسة عن األداء العام )

 لم اس( كما  حلل المنظمات الرائدة هن ار.ا

( هت ميع الحديد هن ه موًات األدلة القوية  ي احجاهة ًلى األسوئلة OPS5كما هو مذكور أعاله، قامت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

يا األولويات للدولة واالتفاايوات التوي المطروحة  ي اختصاصات ا. وه   األسئلة تمي  إلى التركيز ًلى أهمية صندوق التيئة الحالمية هن ح

 تمث  الية التموي  واد أجاهل هو   الد اسوة ًلي وا كموا ينتغوي. ولمسوف، لوم تثور اختصاصوات ا هسوألة تقيويم األهميوة الحالميوة لصوندوق التيئوة
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ت التوي تودًم األنشوطة الضوا ة هيئيًوا تقود  الحالمية وال الكيفية التي يمكن ه ا تحزيز ذلك. وهع تسا ع وتيرة التدهو  التيئي، ال توزاس احًانوا

 هتريليونات الدوال ات، كما ال يزاس التموي  التيئي الحالمي هحاجة إلى الزيادة، ونحن نحتقد أن ه ا هو السؤاس األكثر إلحاًحا.

 (OPS5االمتثال الختصاصات الدراسة الخامسة عن األداء العام )

( تقوديم  أي هسوتق  هشوأن جوودة اثنوين هون هنت وات هو   1كبار المستشارين في التقييم المساتقل فاي )كانت تتمثل المهام التي نقوم بها بكوننا 

؛الد اسة الرئيسية والتقا ير األولى واألخيورة لحمليوة الت ديود
6
( احاورا  هتوا وق هو   الد اسوة هوع اختصاصوات ا. وتقويم هو   المالحظوة 2و) 

( و ووي 2013مااارس  22، 11. /المراجحووةGEF/R.6/04التووي اوودهناها  ووي التقريوور األوس )التقريوور الن ووائي للد اسووة وتسووتكم  التحليقووات 

 المراح  الماتلفة  ي اختصاصات وهسودات الد اسة الفرًية.

ة يجب النظر إلاى تعليقاتناا فاي الصاورة األكبار لممارساة التقيايم. وتبارز دراساات األداء الكلاي لمكتاب التقيايم المساتقل التاابع لصاندوق البيئا

ة لعالمية بين أفضل الممارسات في مجال اإلدارة المؤسسية العالمية. ويُعد مكتب التقييم المستقل من باين المكاتاب الرائادة فاي تطاوير نظرياا

 التعيير على المستوى المؤسسي. ويقوم عدد قليل من المنظمات اإلنمائية الدولية بإجراء مثل هذه التقييمات الشاملة على فترات منتظمة.

( تفي هاختصاصات ا هموا  يور الكفايوة احجاهوة OPS5نظور ضمان الجودة، يستلزم تقييم ما إذا كانت الدراسة الخامسة عن األداء العام )من م

( ه  تفي هو   الد اسوة همتطلتوات 2( ه  تناوس التقرير هشك  كاٍف المسائ  الرئيسية المتحلقة هاختصاصات ه   الد اسة؛ )1ًلى سؤالين: )

، هما  ي ذلك تقوديم وثوائق التقيويم  وي الواول المناسوب وتو يوف نطواق كواٍف واسوت داف المسوتادهين المحنيوين )أي، ه موًوة اختصاصات ا

 الت ديد والم لس(؟

سؤاالً المتبقياة فاي  11( هاحجاهة ًلى األسئلة الرئيسية  ي التقرير األوس وOPS5طالبت االختصاصات الدراسة الخامسة عن األداء العام )

ة رير النهائي. وتتناول األسئلة الواردة فاي التقريار النهاائي لهاذه الدراساة العدياد مان القضاايا، بماا فاي ذلاك أهمياة صاندوق البيئاة العالمياالتق

والتمويل ومجااالت التركياز والمجااالت متعاددة الباؤر وملكياة الدولاة واإلدارة وأصاحاب المصالحة علاى أرل الواقاع، فضاالً عان سياساة 

 الجنسين. ولسهولة الرجوع، يشير الجدول التالي إلى المجاالت التي تناولنا فيها جودة واكتمال تقييم كل سؤال:  المساواة بين

 " تحليقات كتا  المستشا ين  ي التقييم المستق  ذات الصلة هاألسئلة المتحلقة هاالختصاصات1-أالجدول "

 باالختصاصات للتقرير النهائياألسئلة المتعلقة  القضايا الرئيسية الواردة في التعليقات

 1السؤال  أهمية صندوق البيئة العالمية

 3السؤاس  ،2السؤال  التمويل: الكفاءة واالستخدام

 4السؤال  مجاالت التركيز والمجاالت متعددة مجاالت التركيز

 5السؤال  ملكية الدولة والتنظيم

 11السؤاس  ،7السؤاس  ،6السؤال  القضايا المتصلة باإلدارة

 10السؤاس  ،8السؤال  أصحاب المصالح على أرل الواقع

 9السؤال  سياسة المساواة بين الجنسين

( تتنواوس نالتيوة األسوئلة المتحلقوة هاالختصاصوات هون خوالس تقوديم األدلوة OPS5بوجه عاام، وجادنا أن الدراساة الخامساة عان األداء العاام )

المرتتطة هاألسئلة الرئيسية لم يتم تناول ا هالكاه . وتشم  األهثلة هلكية الدولة )هما  ي ذلوك التقييمية. وهن نير المستغرب أن هحض القضايا 

                                            
ستنتاج التقرير النهائي من كما تم ا ؛(OPS4)تم استنتاج التقرير األول من تقييم وصفي لمنتجات مكتب التقييم المستقل منذ الدراسة الرابعة عن األداء العام  6

( بشأن برنامج المنح الصغيرة ودراسات صندوق البيئة العالمية األخرى وتعليقات كبار UNDP رالت افرع  او رالت ااشررك اا اارنااجاالألا االلارح ةاالإلناائيا)ا14

 المستشارين في التقييم المستقل.

 



 الدو  الصحيح للمواءهة( وسياسة المساواة هين ال نسين وهزيود هون التحليو  آلثوا  إسوتراتي يات الم واالت هتحوددة التوؤ  واآلثوا  احي اهيوة

أكيد ًلى شتكة صندوق التيئة الحالمية. وثمة نقطوة ضوحف إضوا ية  وي تغطيوة اختصاصوات هو   والسلتية لتوسع هرناهج المنح الصغيرة والت

الد اسة تكمن  ي ًدف وجود هقا نة هن  ية هالمنظمات المتحوددة األةوراف األخورى  وي هحوض المسوائ  الرئيسوية. وهو ا هوو السوتب  وي أن 

المية هع أ ض  المما سات الدوليوة، ًلوى سوتي  المثواس، لوم يوتم تناول وا هسألة االختصاصات التي تستفسر ًن هدى توا ق صندوق التيئة الح

 هالكاه .

( السواهقة، OPS، التاي تام إجاراء تحسان هاام عليهاا مقارناة بدراساات األداء العاام )(OPS5(تم التخطيط للدراسة الخامسة عن األداء العام 

( هتاًحا  ي هرحلة هتكورة  وي OPS5وس للد اسة الااهسة ًن األداء الحاف )لدًم دو ة ت ديد هوا د صندوق التيئة الحالمية. وكان تقرير األ

لنشاة ًملية الت ديد ًندها كانل وثائق السياسات والتره ة ذات الصلة ايد احًداد. وهناًء ًلى ةلب اجتماع الت ديد األوس، تم تقديم تقرير ا

ضايا للت ديد إلى اجتماع الت ديد الثاني. ويتحين تقديم التقرير الن ائي ( ال ي يسلت الضوء ًلى خمس اOPS5للد اسة الااهسة ًن األداء )

ع ل    الد اسة الااهسة إلى االجتماع الثالا، ارب ن اية الحملية. ويؤدي تزاهن ه   الد اسة هع ًملية الت ديود إلوى تحزيوز احتمواس أن صونا

 ي المراح  المناستة.القرا  سيأخ ون هحين االًتتا  االستنتاجات والتوصيات الوا دة  

لتوصيل رسائله األساسية على نحو فعال، يقادم التقريار النهاائي لهاذه الدراساة ثالثاة اساتنتاجات وتوصايات شااملة. وعموًماا فإناه يساير فاي 

دراساة االتجاه الصاحيح، حياث يركاز علاى مخااوف الفعالياة الرئيساية لمفاوضاات التجدياد وتيساير المناقشاات بشاأن التوجاه اإلساتراتيجي لل

 (.GEF-6السادسة لصندوق البيئة العالمية )

( هتطلتات االختصاص  يما يتحلق هالتوايل وتغطية ه االت التركيز. ونحن ند ك أيًضوا OPS5لقد لبت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

لرئيسوية األصولية  وي االختصاصوات والحوالع أن التقرير الن ائي يقدف هاططًوا إ شواديًا لمسوئلة األساسوية يشوير إلوى التفواوت هوين المسوائ  ا

الفحلي  ي التقرير الن ائي.
7
 

 أهمية صندوق البيئة العالمية

تتناول عدة أسئلة بشأن االختصاصات صراحة أو ضمنًا أهمية صندوق البيئاة العالمياة، والتاي نالحاظ أناه تام تحديادها عموًماا فاي تادريبات 

 ية لمولويات احاليمية/الدولية ولالتفاايات.( هأن ا تمث  أهمOPSدراسات األداء العام )

( إلوى أن "دًوم صوندوق التيئوة الحالميوة ًلوى صوحيد الدولوة OPS5من التقرير األول للدراسة الخامساة عان األداء العاام ) 7أشار االستنتاف 

توى المحلوي ويمكون الودوس هون الو واء يتماشى تماًها هع األولويات الوةنية ويحرض التقودف المحورز نحوو تحقيوق التوأثير المنشوود ًلوى المسو

 وات هالتزاهات ا ت ا  االتفاايات." وًالوةً ًلى ذلك، خلص التقرير الن ائي إلى أن "المسوتوى الحواف السوت اهة صوندوق التيئوة الحالميوة لتوجي

 االتفااية هو هستوى هرتفع ًلى المستويين احستراتي ي والحاف."

بشأن التحليل القائم على التثلياث فاي تقييماات مجموعاات الادول إلاى أن تحليال التقيايم علاى مساتوى ومع ذلك، أشارت المالحظات المنهجية 

ثاار أو الدولة الذي أجراه المكتب واجه عدًدا من القيود، بما في ذلك ندرة البيانات، ال سيما في أقال البلادان نماًوا؛ والفشال فاي عادم تحدياد اآل

ال سيما في المشاريع القديماة؛ والصاعوبات المتأصالة فاي تحدياد مجموعاة المشااريع التاي قاام بهاا  حتى النتائج المتوقعة للمشروع بوضوح،

 صندوق البيئة العالمية. وهذه القيود تثير الشكوك بشأن األهمية وقياسها على مستوى الدولة.

( إلوى االحتياجوات الحالميوة OPS5األداء العاام ) عالوةً على ذلك، من ناحية األهمية التي تمثل إلحاًحا شديًدا، أشارت الدراساة الخامساة عان

تريلياون  1ملياار دوالر سانويًا، وذلاك علاى خلفياة الحكوماات فاي جمياع أنحااء العاالم التاي تقادم  100للتحاه  هع التيئة والتي تقود  هحووالي 

 دوالر سنويًا لدعم اإلعانات البيئية مير المستدامة، على سبيل المثال للوقود األحفوري.

الحظت هذه الدراسة بشكل صحيح، "لكاي يكاون صاندوق البيئاة العالمياة فعااالً فاي التصادي للتحاديات التاي تفرضاها التهديادات البيئياة  كما

ع العالمية اليوم، يجب أن يعمل في شراكة ووفقًا لطلب جميع الكيانات التي تشاكل الشابكة العالمياة لصاندوق البيئاة العالمياة." ونحان نتفاق ما

حظة أن دعوة العمل هذه تقع خارف االختصاصات الصارمة لهذه الدراسة، والتي تركز على رؤية محادودة بدرجاة كبيارة فيماا ذلك، مع مال

يتعلق باألهمية. ونحن نؤيد بقوة االستكشاف األعمق لفعالية صندوق البيئاة العالمياة فاي االضاطالع بهاذا الادور فيماا يتعلاق باالختصاصاات 

 ( المستقتلية.OPSلعام )لتدريبات دراسات األداء ا
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 التمويل: الكفاءة واالستخدام

( تناوس ه موًة هن األسئلة المتحلقة هالتموي  وتحتئة الموا د: ه  يتو ر لدى صوندوق OPS5طُلب من الدراسة الخامسة عن األداء العام ) 

فاايات واحتياجات التلدان المستفيدة هطريقة هاد ة؟ وإلى التيئة الحالمية التموي  الكا ي للتحاه  هع إستراتي يات ه االت التركيز وتوجير االت

األخو   أي هدى يتمتع صندوق التيئة الحالمية هالقد ة ًلى تحتئة هوا د كا ية؟ وإلى أي هدى تقوف ال  ات المانحة هالتنفي  و قًا لتح ودها؟ وهوع

 ال ي يضطلع هر صندوق التيئة الحالمية كقناة تموي ؟ ي االًتتا    و  انوات تموي  جديدة، ها القيمة المضا ة والدو  التحفيزي 

( هتقيويم واسوع وثوري هالمحلوهوات لقنووات التمويو  والمووا د وأداء ال  وات المانحوة، ًلوى OPS5قامت الدراسة الخامسة عن األداء العاام )

نمائيوة الرسومية التيئيوة. وشوم  التقيويم الرنم هن التحوديات المفروضوة لتحقيوق االتسواق  وي التحوا يف وجموع المحلوهوات هشوأن المسواًدة اح

كو  تقريًرا  نيًا، "د اسة  رًية حوس انوات التموي  والموا د وأداء ال  ات المانحوة"، اواف هتحليو  دايوق لسولوك التمويو  لمنشوطة التيئيوة ك

 وكيفية أداء صندوق التيئة الحالمية  يما يتحلق هتحتئة األهواس.

( اكتشوفل أن المسواًدة احنمائيوة الرسومية اود تراجحول هشوك  ًواف هنو  ًواف OPS5مسة عان األداء العاام )وعلى الرمم من أن الدراسة الخا

ة كنتيجة لألزمة المالية، فإن التمويل الالزم لتحقيق األهداف البيئية العالمية قد ازداد بمعدل كبير حيث زادت نسابة المسااعدة اإلنمائيا 2010

، وظلت ثابتة إلى حٍد ما منذ ذلك الحين. ومع ذلاك، يتمثال القلاق فاي أن التخفياف 2010بالمائة في  14إلى  2006بالمائة في  5الرسمية من 

من آثار تعير المنا  يأخذ النصيب األكبر من هذه الزيادة. ومعظم الحكومات والمنظماات ميار الحكومياة والمنظماات األخارى التاي تتعامال 

تركيزها على التعلب عليه، مما يعناي أن صاندوق البيئاة العالمياة يجاب أن يتحمال المساؤولية مع األهداف البيئية يساورها هذا القلق وتصب 

 الكبرى أو على األقل التعويض إلستراتيجيات مجاالت التركيز األخرى.

ا. و وي ضووء ( أن تموي  األولويات كك ، هما  ي ذلك تغير المناخ، ليس كا يً OPS5ومع ذلك، أوضحت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

التنميوة هنااشة الزيادة الملحو ة  ي التموي  هن اِت  ال  ات المانحة للتيئة التاهحة لل نة المساًدات احنمائيوة همنظموة التحواون االاتصوادي و

ألخورى المسوؤوس  ي السنوات األخيرة، لوحج أن تموي  صندوق التيئة الحالمية لم يستفد هن وا هشوك  نسوتي. وهو ا يثيور القًوا هوأن الم واالت ا

ًن ا صندوق التيئة الحالمية اود تحواني هون نقوص  وي التمويو  هد جوة كتيورة. وًلوى الورنم هون التوصوية هوأن "الت ديود ينتغوي أن يسوتند إلوى 

ي ( هوضوور هوع هو ا الالو  المحتمو   وOPS5الحاجة الملحة لح  هشكالت التيئية الحالمية"، لم تتحاه  الد اسة الااهسة ًون األداء الحواف )

 التموي .

دان اقترحت البيانات الواردة في هذه الدراسة أناه مناذ ظهاور األزماة االقتصاادية، قاد ال تكاون المسااعدة اإلنمائياة الرسامية التاي تقادمها البلا

وتمويال  المتقدمة لتحقيق األهاداف البيئياة مساتدامة وشاددت علاى أن االتجاهاات الساائدة فاي البلادان األقال نماًوا والمنظماات ميار الحكومياة

القطاع الخاص لن تعول هذا االنخفال.  وأشارت إلى أنه، في الوقت الذي تعهد فياه صاندوق البيئاة العالمياة بالمزياد مان االلتزاماات، لام 

ى يشهد التجديد أية زيادة ملحوظة في القوة الشرائية. وقدمت التوصيات التي تم التوصل إليها بعض التوجيهات لصندوق البيئة العالمياة، علا

الرمم من أن حجم الحاجة قد دعا إلى شيء أكثر شموالً: فقد اقترحت أن صندوق البيئة العالمياة ينبعاي أن يساتند علاى جادول األمام المتحادة 

المتعلق بالمساهمات وينبعي عليه مواصلة استكشاف توسيع أساس تمويله، كما ينبعي عليه دعوة المفوضية األوروبية إلاى أن تصابح إحادى 

 لمانحة.الجهات ا

ماايو يمثل أداء الجهات المانحة مصدر قلق آخر. فلم تِف الجهات المانحة بالتزاماتها في الوقت المحدد، مما أدى إلى متأخرات: فاعتباًرا من 

ًون . ولوم تحودد الد اسوة الااهسوة GEF-5بالمائة من المبل  الذي تعهادت باه لاـ  16.5مليون دوالر، وهو ما يمثل  587، لم يتم دفع 2013

 ( أي تداهير )أو أ راد( لسداد المتأخرات.OPS5األداء الحاف )

على صعيد أكثر إيجابية، خلصت هذه الدراسة إلى أنه علاى الارمم مان أن صاندوق البيئاة العالمياة يلعاب دوًرا صاعيًرا نسابيًا كمماول لتلبياة 

قاديم ملياار دوالر، كاان صاندوق البيئاة العالمياة مان خاالل االحتياجات العالمية، فإنه بال شك عامل تحفيزي. وبصرف النظر عن التزاماه بت

 50مليارات دوالر من خالل التمويال المشاترك. وتنفاق البلادان المساتفيدة نحاو  3"نموذف التدخل" الخاص به قادًرا على التعبئة ورفعه إلى 

التحليال المعااير، حاددت الدراساة الخامساة عان األداء  المائة في التمويل المشترك للمشاريع التي يدعمها صندوق البيئة العالمية. وباساتخدام

( ثالث ةرق يلحب  ي ا صندوق التيئة الحالميوة دو  الحاهو  التحفيوزي:  تودون صوندوق التيئوة الحالميوة، لوم يكون ل و ا التمويو  OPS5العام )

 المشترك أن يتحقق وأن يحدث هشك  سريع وأن يؤدي إلى نتي ة أ ض .

لمحرز نحو تحقيق األثر المنشود" على أن المشاريع التي حققت نجاًحا في كل من التبني األوسع والتأثير البيئي كاان أكدت الدراسة "التقدم ا

بنحاو متوسط مبل  المنح لها أعلى بكثير من تلك التي حققت نجاًحا أقل في التبني األوسع ولم يتحقق أي نجاح في التأثير البيئي، بفارق يقادر 

أوساع وأثار تبناي المجموعتين. ومن ثم، يلعب صندوق البيئة العالمية بكونه قناة تمويل دوًرا هاًما كعامل تحفيزي لخلق ماليين دوالر بين  3

 بيئي.



( أن التحتئة هموا د أكتر والتو ر األسرع لمهواس سيؤدي إلى تحقيوق OPS5أوضحت األدلة المقدمة في الدراسة الخامسة عن األداء العام )

 ضحة ًلى أ ض الوااع.نتائج هلموسة ووا

أظهرت األدلة القائمة على المثلثات التي تم الحصول عليها من التقارير التي تساهم فاي هاذه الدراساة أناه كلماا كاان هنااك مساتوى كبيار مان 

ن نتفق مع استنتاف هذه الدعم المالي الذي يقدمه صندوق البيئة العالمية إلى البلدان والبرامج المستفيدة، كان معدل النتائج والنجاح أعلى. ونح

الدراسة، الذي ينعكس في توصيته األولى، والذي يتمثال فاي أناه إذا اساتمر صاندوق البيئاة العالمياة فاي تأدياة دوره التحفيازي، فاإن أولويتاه 

 .GEF-6ينبعي أن تحشد المزيد من األموال لـ 

 مجاالت التركيز والمجاالت متعددة مجاالت التركيز

( أن يود   نقواة القووة والضوحف احسوتراتي يات ه واالت التركيووز OPS5الدراساة الخامساة عان األداء العااام )تتطلاب االختصاصاات مان 

 لصندوق التيئة الحالمية وك لك النظر  ي دو  الدًم الشاه  والقيمة المضا ة لر هن خالس التدخالت المتحددة لم االت التركيز.

نقوواة القوووة والضووحف المتحلقووة هإسووتراتي يات ه وواالت التركيووز هووع تقووديم أدلووة هقنحووة  (OPS5تتناااول الدراسااة الخامسااة عاان األداء العااام )

  هدًوهة هالتقييم الموضوًي حستراتي يات ه االت التركيز لصندوق التيئة الحالمية وتقييموات التوأثير هثو  تلوك المتحلقوة هوالتافيف هون اثوا

 تغير المناخ والتنوع التيولوجي.

صندوق البيئة العالمية أن األنشطة التي يقوم بها هذا الصاندوق كانات ذات أهمياة كبيارة لتوجياه االتفاقياة. وأظهارت أظهرت تيارات التقييم ل

خرائط إستراتيجيات مجاالت التركيز أن توجيهات االتفاقية تم اتباعها إلى حد كبير. وقد دعمت أمانات االتفاقيات وفرق سكرتارية صندوق 

ذا التقيايم بقاوة. وماع ذلاك، أبارزت هاذه الدراساة أن الضاعف فاي إدارة اإلساتراتيجيات ناابع مان الطبيعاة المتنوعاة البيئة العالمية المناظرة ه

 التوجيه االتفاقيات: فهو تراكمي ومير محد  ومعقد من الناحية التشعيلية ويفتقر إلى تحديد األولويات.

ة البؤر تتناول االهتمامات البيئية العالمية ذات الصالة باأكثر مان مجاال قدمت هذه الدراسة أدلة تشير الى ظهور مشاريع ذات مجاالت متعدد

من مجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية. وأشارت هذه الدراسة إلى أن مشاريع المجااالت متعاددة الباؤر تكتساب بسارعة أهمياة لمجموعاة 

بيئاة العالمياة. فهاي تتمتاع بالقادرة علاى معالجاة قضاايا مجااالت مشاريع صندوق البيئة العالمية ويمكن أن تمثل الجهة المساتقبلية لصاندوق ال

التركيز ذات الصلة من خالل تدخالت متزامنة ومتسلسلة بشكل صحيح على أنظمة مترابطة تخلق آثاًرا بيئية إيجابية. وذكرت هذه الدراساة 

ن تقدم مجموعة متنوعة مان اآلثاار البيئياة. وماع ذلاك، مشروًعا من مشاريع المناطق متعددة البؤر تم إكمالها حتى اآلن من المرجح أ 54أن 

 نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لمقارنة النتائج واآلثار المترتباة علاى المشاروعات متعاددة مجااالت التركياز بتلاك المشااريع ذات

افة لصاندوق البيئاة العالمياة التاي تقادم دعًماا مجال تركيز واحد. وحتى يتم ذلك، من السابق ألوانه استخالص استنتاجات حاول القيماة المضا

 شامالً من خالل المشاريع ذات المجاالت متعددة البؤر.

، التاي تام وضاعها قبال تطاوير المشااريع ذات المجااالت GEF-5اعتماًدا على نتائج هذا التحليل، قد تحتاف إستراتيجيات مجاالت التركيز لـ 

عالمية األخرى التي تحولت إلى جيل جديد من البرمجة. ويتم تقاديم هاذا الجيال الجدياد مان البارامج متعددة البؤر، إلى استكشاف المبادرات ال

من قبل عمليات الشراكة لقطاعاات متعاددة ووكااالت متعاددة تركاز علاى التاأثيرات المشاتركة. وهاي تساتخدم تادابير مشاتركة عبار عملياات 

رة حكومياة رائادة.  وقاد تشاكل الحاجاة إلاى المزياد مان البارامج ذات التاأثير الجمااعي الشراكة، التي مالبًا ما تادعمها وكااالت جديادة أو دائا

 والعالقات بين أمانات االتفاقيات. GEF-6والدروس المستفادة من اآلخرين تحديات لوضع إستراتيجيات لـ 

 ملكية الدولة والمواءمة

لصندوق البيئة العالمية أهدافها، وفقًا للمباادئ األساساية لتعزياز ملكياة طلبت االختصاصات تقييم إلى أي مدى حققت عمليات اإلصالح الرئيسية 

 الدولة وتحسين الفعالية والكفاءة.

أوجز التقرير النهائي سرًدا بزياادة الفعالياة والكفااءة الناتجاة عان هاذه اإلصاالحات الكبارى مثال تلاك التاي تبناهاا نظاام التخصايص الشافاف 

 والتي تم تحديدها أيًضا بأنها تزيد ملكية الدولة.، 2009(  ي نو متر STARللموارد )

( ًلى أن هلكية الدولة تمث  أهًرا هالغ األهمية لزيوادة  حاليوة التنميوة. ويسوحى صوندوق التيئوة OPS5تؤكد الدراسة الخامسة عن األداء العام )

ال  وات المانحوة إلوى تمكوين الحكوهوات وأصوحاب  الحالمية إلى زيادة هلكية الدولوة هون خوالس التحووس هون ًمليوة صونع القورا  القائموة ًلوى

المصالح اآلخرين  ي الدولة، هث  الم تمع المدني والقطواع الاواص لود ع السياسوة التيئيوة وتوو ير التوراهج. وي ودف التقيويم الوصوفي لملكيوة 

يم، هموا  وي ذلوك اسوتاداف هؤشورات هون الدولة  ي ه   الد اسة إلى ضمان أن يتم تطتيق المرحلوة الثانيوة هون إًوالن هوا يس  وي ًمليوة التقيو

 احًالن. وتم وضع المؤشرات الرئيسية للملكية والمواءهة والتنسيق وإدا ة النتائج والمساءلة المتتادلة.



ة علااى الاارمم ماان أن هااذه الدراسااة تقاادم نتااائج إيجابيااة فيمااا يتعلااق بالملكيااة، نالحااظ بعااض القيااود المااذكورة فااي التقياايم الوصاافي نفسااه والمتعلقاا

بالمؤشارات األخارى: "أوال، تاام قصار العدياد ماان المناقشاات المتعلقاة بالملكيااة فاي التقييماات علااى مساتوى الدولاة علااى تقيايم تضامين أصااحاب 

قياق المصالح في عملية تصميم المشروع وتنفياذه. وكانات هنااك نادرة فاي البياناات المتعلقاة بالمواءماة والمسااءلة المتبادلاة واإلدارة مان أجال تح

إدارة تائج واستخدام أنظمة الدولة لتنفيذ/شراء المشروع والتعاقد بشأنه وانتشار الهياكل الموازياة )مثال، وحادات تنفياذ المشااريع و/أو وحادات الن

 (.15(" )التقييم الوصفي، ص SGPالمشروع( والقطاع الخاص وإشراك المجتمع المدني إلى حٍد ما في برنامج المنح الصعيرة )

على مستوى الدولة أيًضا إلى أن "تحقيق تنسيق فعال لدعم أنشطة صندوق البيئة العالمية كان مختلطًا من حيث األداء، حيث  تشير التقييمات

دول معدالت أداء ضعيفة. والسبب في تحقيق هذه النتائج المختلطة ومواطن الضعف  10دولة أداًء أكثر من المتوسط بينما حققت  12حققت 

ا إلى ضعف التنسيق ونقص القدرات في مراكز التنسيق المحلية إلى جانب أسباب أخارى. وبالتاالي، هنااك تسااؤالت في الفعالية يرجع أساسً 

 بشأن "الفعالية" و"الكفاءة".

ية يجلقد قمنا بتضمين مناقشة بشأن المواءمة في هذا القسم ألنها أمر أساسي للملكية. فملكية الدولة تظهر عندما تبدأ الدولاة فاي وضاع إساترات

م متعددة القطاعات تركز على النتائج مع خطط قائمة على األدلة. وتساعد بطاقات األداء العامة القطاعين العام والخاص في تنظيم مساهماته

بشأن األولويات وتشخيص ما هو صالح وما هو مير صالح وتحديد التدخالت الناجحة. وال ياتم ذلاك إال مان خاالل تادابير صاارمة تفياد باأن 

ت اإلنمائياة تتاواءم ماع النتاائج علاى مساتوى الدولاة، كماا تارتبط عالقاة األداء بهاا. فعلاى سابيل المثاال، تفياد إدارة الماوارد الطبيعياة التدخال

فاي لمتمثلاة والهيئات المعنية بالمياه واألعمال التجارية الزراعية بانخفال نسبي في استخدام المياه سنويًا لتلبياة األولوياة البيئياة ألياة دولاة ا

بالمائة في كل عقد من الزمان. 20تحقيق انخفال بنسبة 
8 

ومع ذلك، هناك قلق بأن صندوق البيئة العالمياة، مثال المنظماات اإلنمائياة األخارى، قاد اساتخدم مصاطلح "المواءماة" أكثار مان الاالزم فاي 

يح والااتعلم الموضااوعي وتسلساال األنشااطة لتحقيااق التخطاايط للتنميااة وأطاار النتااائج والتقياايم. والداللااة مياار الدقيقااة ال توجااه التنساايق الصااح

إسااتراتيجيات الدولااة عاليااة المسااتوى. وهااذه مشااكلة خاصااة عناادما تكااون هناااك حاجااة لمواءمااة التاادخالت ماان خااالل العديااد ماان المشاااريع 

ندوق البيئة العالمية يعمل في والشركاء  وفيما يتجاوز مسألة التعريف، يساورنا قلق أيًضا بأن نموذف المواءمة المنطوي ضمنًا في تفكير ص

االتجاه الخاطئ لملكية الدولاة، حياث يعمال وفقًاا لقيااس مشاروع بعاد اآلخار بادالً مان عاودة اإلساتراتيجيات واألولوياات الوطنياة واإلقليمياة 

 الشاملة إلى المشاريع. 

 حوكمةالقضايا المتصلة بال

( النظور إلوى المودى الو ي تتوا وق هور إدا ة صوندوق التيئوة الحالميوة هوع OPS5تتطلب االختصاصات من الدراسة الخامسة عن األداء العام )

 أ ض  المما سات الدولية.

قاادمت هااذه الدراسااة استعراًضااا دقيقًااا إلدارة صااندوق البيئااة العالميااة، التااي تاام تحدياادها وفقًااا للعاارل ماان الدراسااة بأنهااا "ممارسااة الساالطة 

شارحها بمزياد مان التفصايل بأنهاا توجاه أو تادير أياة منظماة وتحادد التوجهاات اإلساتراتيجية السياسية مان قِبال الادول األعضااء" والتاي تام 

الواضاحة وتحادد األولوياات وتاوفر إرشاادات واضاحة وتخصاص الماوارد المناسابة لعملياات التفاويض المتفاق عليهاا وتنشائ مهاام الرصاد 

 والتقييم المناسبة.

لطريقة األولى في أنها تعود إلى التوصايات المتعلقاة بساابقتها، وتشاير إلاى عادم وجاود متابعاة تتناول هذه الدراسة اإلدارة بطريقتين. تتمثل ا

( هشأن توجي ات واضحة حوس تشكي  الدوائر االنتااهية وًمل وا. OPS4فيما يتعلق بإحدى توصيات هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام )

( هوالتحوس هون تقيويم هنيوة صوندوق التيئوة الحالميوة والشوفا ية OPS5سوة ًون األداء الحواف )أها الطريقوة الثانيوة  تتمثو   وي ايواف الد اسوة الااه

 المستمرة إلى تحلي  يتم ضمنًا  ي التقرير المتحلق هقد ة احدا ة احستراتي ية لم لس وأهانة صندوق التيئة الحالمية. 

ت، أشار هذا التحليل إلى أوجاه القصاور فاي نظاام اإلدارة القاائم وفضالً عن تحديد عدم وجود توجهات إستراتيجية واضحة وتحديد األولويا

يجية على نتائج صندوق البيئة العالمية. فهي تُحّمل النظام ما ال يطياق بادالً مان مانح القياادة رؤياة واضاحة بادًءا مان تنفياذ األهاداف اإلساترات

اءالت عن نتائج المشااريع الفردياة، فإنهاا تفتقار إلاى مجموعاة وحتى تحقيق النتائج على أرل الواقع. وعلى الرمم من أنها تقدم بعض المس

مقنعة من المؤشرات األساسية التي من شأنها أن تدعم اإلدارة التكيفية وتضمن برمجة المزيد مان النتاائج االصاطناعية عبار التادخالت التاي 

ظًرا لعدم توفر ُعملة موحدة للتدابير التقنياة والعلمياة، ال تكاون يمولها صندوق البيئة العالمية على المستويات الدولية واإلقليمية والعالمية. ون

                                            
)new-http://www.weforum.org/reports/realizing- لز اًة: هاطت إ شادي ألصحاب المصالح ؤية جديدة ل اجع، ًلى ستي  المثاس،  8

)stakeholders-roadmap-agriculture-visionًلى الطرق الحاهة ال ي يصد  هشك  هشترك هن اِت  هنظمة الصحة الحالمية  ؛  اجع أيًضا هنشو  هر ق السالهة

 . http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/WBGRSF_guidelines.pdfوالتنك الدولي ًلى المواع 

http://www.weforum.org/reports/realizing-new-vision-agriculture-roadmap-stakeholders
http://www.weforum.org/reports/realizing-new-vision-agriculture-roadmap-stakeholders
http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/WBGRSF_guidelines.pdf


 هناك مواءمة قابلة للقياس مع أهداف صندوق البيئة العالمية واألهداف اإلستراتيجية للدولة. 

ئوة الحالميوة إلوى ( هشوأن الحاجوة إلوى إصوالر إدا ة النتوائج، يحتواع صوندوق التيOPS5لدعم استنتاجات الدراسة الخامساة عان األداء العاام )

الحودة إلى الغرض األصلي ل دا ة والقيا  القائمين ًلى النتائج. و يما يتحلق هحاالت أ ضو  المما سوات، تسوتادف الحكوهوات والمنظموات 

وة. ونظوًرا الحالمية األدلة حدا ة التغيير المؤسسي المستمر واختيا  ًمليات المشا كة وتنظيم ا لتقديم تودخالت تحقوق أ ضو  النتوائج المرجو

إلى لتراكم المحر ة، تشك  هستويات  ائقة هن الطمور التدخالت هدالً هن الحكس.  ولتحقيق نتائج جوهرية، تحتاع نظم إدا ة النتائج واياس ا 

لتنفيو ، كانول  كلموا كانول أاورب إلوى ا -هحض االحتياجات كما هو هحدد و قًا لما يحتواجون إليور لتنفيو  ه واه م  -خدهة القائد وإدا ة التشغي  

غييور أكثر تفصيالً.  ي ب أن تقدف نظم النتائج أدلة اائمة ًلى النتائج التااذ اورا ات ااهلوة للتكيوف و وي الواول الفحلوي والختتوا  نظريوات الت

 ن ا.الحقيقية. وهالتالي، يتمث  دو  القيادة، وليس إدا ات التقييم أو هرااتة ال ودة،  ي وضع األةر التي يمتلكون ا ويستادهو

ت التاي ينبعي أن يستند نظاام اإلدارة القاائم علاى النتاائج لصاندوق البيئاة العالمياة إلاى التادابير العلمياة المنبثقاة عان مجموعاة واساعة مان التادخال

نبعاثاات يمولها صندوق البيئة العالمية. وينبعي أن تتمتع المجموعة ككال، علاى سابيل المثاال، بالقادرة علاى أسائلة مثال: كياف ياتم خفاض معادل ا

ملياار دوالر  11.5مازات الدفيئة؟  كم عدد أطنان ماز ثاني أكسيد الكربون التي تم تجنبها بفضل حصة استثمار صندوق البيئاة العالمياة البالعاة 

المضامنة فاي في مجال تركيز التكيف مع تعير المناا ؟ يتعاين مواءماة الُملاة الموحادة لتادابير التاأخر والرصااص عالياة المساتوى للتاأثير البيئاي 

ماع معاايير إساتراتيجية مجاال التركياز. والقضاية تتجااوز  -ميار الداللياة، ولكنهاا قابلاة للقيااس  -التدخالت التاي يمولهاا صاندوق البيئاة العالمياة 

الااة البيئااة فااي اإلدارة الداخلياة. إذا كااان صااندوق البيئااة العالمياة قااادًرا بشااكل أفضاال علاى إظهااار أثاار مجموعااة المشااريع التااي يقااوم بهااا علاى ح

ملياار دوالر التاي تام اساتثمارها مناذ إطالقاه، فإناه سايكون قاادًرا بشاكل  11.5المجاالت العلمية وفي التكاليف االجتماعية التاي تام تجنبهاا لمبلا  

وضاًعا أفضال إلعاادة ربما ليس الموارد المالية الجديدة، نظًرا للظاروف االقتصاادية، ولكناه يمكان أن يتخاذ م -أفضل على جذب الموارد المالية 

 توجيه األموال من آليات التمويل األخرى القائمة والمستقلة في العالب. 

 ( توصيات هحقولة هشأن إصالر نموذع أًماس صندوق التيئة الحالمية. OPS5في ضوء كل هذا، قدمت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

بالمؤسسات األخارى علاى مساتوى اإلدارة. وفاي حاين أنناا نادرك الحاواجز لمثال هاذه كان هناك مقارنة ضئيلة ألداء صندوق البيئة العالمية 

رى المقارنات، قدمت المنظمات الدولية األخرى نُهًجا يمكن أن تفيد بنتائج مقارنة إدارة صندوق البيئة العالمياة بالوكااالت المتخصصاة األخا

 وآليات التمويل العالمية.

بالمائة عبر المشروع ذا معنى، كما هاو مالحاظ فاي تقريار المقيّماين  80، لن يكون تصنيف النتائج البال  من بين المقارنات التي تم تضمينها

، دون اتخاذ تادابير إضاافية تساتخدمها مؤسساات أخارى، مثال البناك، لقيااس االساتدامة (OPS4(المستقلين للدراسة الرابعة عن األداء العام 

ال يُعاد التصانيف المنفصال لكال مناتج تمولاه إحادى المؤسساات مؤشاًرا قويًاا علاى الفعالياة العالمياة وأداء الحكومة والبنك. عالوةً على ذلك، 

( OPS5عندما ال ترتبط المشاريع الفردية باإلستراتيجية األوسع نطاقًا وأطر األداء. في الواقع، اعترفت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

الحالمية  ي دًوتر للتركيز هشك  اوي ًلى التره ة، وليس  قت ًلى المشوا يع وإدخواس تحسوينات هالطتيحة األحادية ألنشطة صندوق التيئة 

 هوازية حةا  النتائج.

ا لاشادة بإدارة ال تُعد المقارنة بين اإلدارة الكاملة لصندوق البيئة العالمية والصناديق االستئمانية مقابل نُهج البنك الدولي واألمم المتحدة سببً 

لبيئة العالمية. فعلى سبيل المثال، يقوم البنك الدولي، الذي يدعم الصناديق االستئمانية من خالل التزامات تقدر بعشارات الملياارات صندوق ا

 من الدوالرات ويتضمن المجلس عند الضرورة، بإدارة التدفقات المالية لصندوق البيئة العالمياة دون دور اإلدارة. وهاذا األمار يبادو معقاوالً 

 يحتاف صندوق البيئة العالمية إلى آليتين من آليات الرقابة المفصلة. وبالنسبة للصناديق األخرى، يضطلع البناك بادور اإلدارة عنادما حيث ال

(. واود يكوون هنواك هشواك  CGIARيكون من المنطقي قيامه بذلك، كما هو الحاال ماع المجموعاة االستشاارية للبحاو  الزراعياة الدولياة )

 ة األهم المتحدة للصناديق االستئمانية.إضا ية حوس إدا 

ة كمنظمة لقد أخذنا في االعتبار عالقات صندوق البيئة العالمية مع الشبكة التابعة له كأحد عناصر اإلدارة. وقد تم تقييم صندوق البيئة العالمي

( وحتى الد اسة الراهحة ًن األداء الحاف OPS3ف )(. وهن الد اسة الثالثة ًن األداء الحاOPS3شبكات منذ الدراسة الثالثة عن األداء العام )

(OPS5) الحظت جميعها نقاط قوة ملحوظة في شبكة صاندوق البيئاة العالمياة. وماع ذلاك، تساببت وتيارة التعييار الساريعة داخال صاندوق ،

اسااة الثالثاة عاان األداء العااام البيئاة العالميااة فاي زيااادة المضااعفات والحماال الزائاد وخطاار التاادهور فاي الوقاات الحاضار. وكمااا أشاارت الدر

)OPS3) وصل صندوق البيئة العالمية إلى حدود ما يمكن القيام باه فاي أياة منظماة شابكات. وقاد رددت الدراساة الرابعاة عان األداء العاام ،

(OPS4ه ا القلق وشددت ًلى التوترات هين الوكاالت التاهحة لصندوق التيئة الحالمية وسكرتا ية ه ا الصندوق وهوين )  الوكواالت والتلودان

 المستفيدة.

( المتحلقووة هسووالهة شووتكة صووندوق التيئووة الحالميووة ًلووى الد اسووات OPS5اسااتندت األدلااة التقييميااة للدراسااة الخامسااة عاان األداء العااام )



اًيوة. وكانول النتوائج االستقصائية والمقاهالت والس الت التا ياية واألدلة هن التقييموات األخورى، وكو لك التحليو  المتتكور للشوتكات االجتم

( السوواهقة. وهووع ذلووك، أشووا ت الد اسووة الااهسووة ًوون األداء الحوواف OPSالتووي تووم التوصوو  إلي ووا تتوا ووق هووع تقووا ير د اسووات األداء الحوواف )

(OPS5إلووى الحاجووة األكثوور إلحاًحووا حًووادة النظوور  ووي الترتيتووات الحاليووة لشووتكة صووندوق التيئووة الحالميووة واوودهل توصوويات أكثوور واا ) .حيووة

تتناول كيفية تضمين الشركاء وتوجيه عملياة وضاع رؤياة شاراكة جديادة خاالل  GEF-6وااترحل، ًلى ستي  المثاس، أن اجتماًات ت ديد 

GEF-6( وإلى ه ا الحد وجدنا أن الد اسة الااهسة ًن األداء الحاف .OPS5 ،تتناوس هالكاه  هسألة سوالهة شوتكة صوندوق التيئوة الحالميوة )

 ن أن ا لم تد   هدى اياف شتكة صندوق التيئة الحالمية والشراكات هتحزيز احن ازات أو تقليل ا.ًلى الرنم ه

( هشوك  جيود. وكشوفل الد اسوة الفرًيوة STAPأخيًرا، أدرجنا هنا تقييمنا لمدى تقييم هذه الدراسة لدور الهيئة االستشاارية العملياة والفنياة )

( هدى  حالية تأثيرات النظم احدا يوة ذات األداء الضوحيف ًلوى  حاليوة الم نيوين. ويصوتح توسويع STAPلل يئة االستشا ية الحلمية والفنية )

( هن المشا يع إلى التراهج ذا نفع، كما هو الحاس هع توسيع نطاق دو  ه ا الفريق  ي STAPنطاق دو  ال يئة االستشا ية الحملية والفنية )

  أحد التح يرات  ي أنر ًلى الرنم هن أن الفرق االستشوا ية الحلميوة الحليوا تلحوب دوً ا هاًهوا  وي تقديم التوجير  ي الحلوف االجتماًية. ويتمث

 تطتيق أ ض  الحلوف ًلى التنمية،  إن الطلب هن م أن يصتحوا هقيّمين إلى جانب كون م هستشا ين يمكن أن يالق  رو ًا نير هواتية.

 القطاع الخاص والمجتمع المدنيأصحاب المصالح على أرل الواقع: المنح الصعيرة و

أثارت االختصاصات العديد من األسئلة المتعلقة بأصحاب المصالح: إلى أي مدى يتمتع صندوق البيئة العالمية بالقادرة علاى حشاد أصاحاب 

ارتباطًاا وثيقًاا  المصالح على أرل الواقع؟وما االتجاهات في إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؟ والسؤال الذي يرتبط باذلك

 هو إلى أي مدى ينجح برنامج المنح الصعيرة الذي يقدمه صندوق البيئة العالمية في توسيع نطاقه لمزيد من البلدان مع االستمرار في ضمان

 النجاح على أرل الواقع؟

الخااص عان أسائلة االختصاصاات مان مًعا، أجابت الدراسات الفرعية المتعلقة بإشراك برناامج المانح الصاعيرة والمجتماع المادني والقطااع 

 خالل أدلة تقييمية الستنتاف أن صندوق البيئة العالمية كان له أثر مضاعف من خالل أصحاب المصالح على أرل الواقع.

تحقيقًوا ( هإجراء تقييم هشوترك هون اِتو  صوندوق التيئوة الحالميوة. وOPS4أوصى تقرير المقيمين المستقلين للدراسة الرابعة عن األداء العام )

ل    الغاية، ادهل الد اسة الفرًية لتراهج المنح الصوغيرة، وهوي ًتوا ة ًون تقيويم هشوترك توم إجوراؤ  هالتحواون هوع هرنواهج األهوم المتحودة 

إلاى  74مان  2007، إسهامات في الوقت المناسب للتجديد. وأظهرت أدلتها التقييمية أن البرنامج اتسع نطاقه بنجاح منذ (UNDP)احنمائي 

 دولة، منها نسبة عالية من الدول الجزرية الصعيرة النامية والبلدان األقل نماًوا والادول الضاعيفة. ولام يتنااول التقريار المشاترك اآلثاار 117

حلايالت لتاإليجابية والسلبية لهذه التعييرات. وإنما قدم تحديثًا للتقييم المشترك السابق بطريقة وصفية إلى حاٍد ماا. ويتعاين تنااول المزياد مان ا

ة المتعمقة حول بعض القضايا، مثل أهمية برنامج المنح الصاعيرة لألهاداف الدولياة واإلساتراتيجية لصاندوق البيئاة العالمياة والمزاياا النسابي

 إلدارة هذا الصندوق لهذه األموال، في المرحلة الثانية باستفاضة.

خاارف التضامين فاي صاندوق البيئاة العالمياة. فعلاى سابيل المثاال، تبادأ برزت دراسة القطاع الخاص كتحليل مفيد لالتجاهات األوسع نطاقًاا 

الشااركات الرائاادة فااي تبنااي االسااتدامة كمحاارك فااي إسااتراتيجيات الشااركات ويضاام االسااتثمار المااؤثر إمكانااات كبياارة للمساااهمة فااي تحقيااق 

رًصا جديدة لصاندوق البيئاة العالمياة. واقترحات الدراساة األهداف العامة لصندوق البيئة العالمية. وكال هذين "األمرين الرائعين" يقترحان ف

(  وي دًوم الحمليوات نيور الرسومية لتنواء OPS5دوًرا أوسع لصندوق البيئة العالمية أكثر مما يتضح في الدراسة الخامساة عان األداء العاام )

لحم  هع هنظمات الم تمع المدني والقطاع الاواص الثقة وح  النزاًات. ويمكن لصندوق التيئة الحالمية استاداف اوتر  ي ًقد االجتماًات ل

 لمحال ة أوجر القصو   ي النظم الحالمية، ًلى ستي  المثاس، انتشا  هؤشرات االستداهة. ونظًرا لفاًلية هشا كة القطاع الااص  ي هشا يع

( التفكيور  وي OPS5مساة عان األداء العاام )بالمائة من المشاريع في تعيرات السوق(، يمكن للدراساة الخا 52صندوق التيئة الحالمية )أس م 

 دو  نظاهي هد جة كتيرة لصندوق التيئة الحالمية  ي توصيات ا.

تناولت دراسة إشراك المجتمع المدني دور المجتمع المدني وأكدت الميازات التنافساية التاي يقادمها للتعييار علاى المساتوى المحلاي. كماا هاو 

هذه الدراسة على نظام معلوماات إدارة المشااريع بشاكل رئيساي، ولكان لايس فقاط علاى مصادر  الحال مع معظم الدراسات الفرعية، ركزت

ن البيانات، وفي هذه الحالة أجابت على األسئلة المتعلقة باالختصاصات بما فيه الكفاية. وعالوةً على ذلاك، وعلاى الارمم مان االتفااق علاى أ

عما إذا كان التضمين في القائمة الواسعة لشاركاء صاندوق البيئاة العالمياة حقاق فاي  مشاركة المجتمع المدني أمر مهم، وجدنا أنفسنا نتساءل

الواقع القيمة القصوى التي ينبعي أن تكون. وهذا القلق ينشاأ مان عادم وجاود نماوذف عمال فعاال الحظتاه الدراساة الخامساة عان األداء العاام 

(OPS5.أيًضا ) 

ن هاؤالء هام الشاركاء األنساب إلحادا  أكبار قادر مان التاأثير أو ماا إذا كانات المشااريع قاد دون نموذف فعال، من المستحيل تحديد ما إذا كاا

 أسهمت في تحقيق األهداف اإلستراتيجية مجال التركيز أو إذا ما كانت الدول تستخدم الدروس المستفادة من المشاريع لابالغ بتحسينات في



 السياسات والبنى واإلجراءات المؤسسية.

 ة بين الجنسينسياسة المساوا

( هالنظر  ي إلى هدى تتحد السياسات الشاهلة هث  إدا ة المحر ة أو المساواة OPS5طالبت االختصاصات الدراسة الخامسة عن األداء العام )

د ل ا، وهن ثم  وإن هين ال نسين ايمة هضا ة لدًم صندوق التيئة الحالمية. ادهل ه   الد اسة هثاالً جيًدا هأن إدا ة المحر ة لم يتم تحيين هوا 

ة اخور ايمت ا لصندوق التيئة الحالمية ال تزاس تريد احضا ة. وهالتالي، ار نا التركيز ًلى المسواواة هوين ال نسوين ألن صوندوق التيئوة الحالميو

 هتتني حستراتي يات المساواة هين ال نسين  ي النظاف الدولي.

ضافة القيمة من خالل البرمجة لتعزياز مسااهمة النسااء والفتياات للبيئاة. ويلتازم صاندوق وبالفعل يتمتع صندوق البيئة العالمية بالقدرة على إ

قنياات البيئة العالمية أيًضا بإضافة قيمة إلى حيااة وسابل عايش النسااء والفتياات مان خاالل فهام الكيفياة التاي يمكناه بهاا للتعييارات البيئياة والت

 ية واالجتماعية واالقتصادية.الجديدة الصديقة للبيئة التأثير على حالتهم الصح

( تحليل ا هالقوس هأن المسواواة هوين ال نسوين تتحود "واحودة هون السوت  الرئيسوية لتحقيوق تغييور OPS5بدأت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

هون أن هو   الد اسوة لوم تو كر  وًلوى الورنم  .وسع للحلوس المستداهة للمشاك  التيئية الحالميوة"التتني األالسلوك ال ي هن شأنر أن يؤدي إلى 

لمسواواة ذلك صراحة،  إن تقييم ا يشير إلى أن صندوق التيئة الحالمية اّدف أداًء هنافًضا هد جة كتيرة. واد كانل الد اسة الفرًية المتحلقة ها

اة المنظاور الجنسااني علاى سياساة تعمايم مراعا 2011هين ال نسوين هقصوو ة ًلوى د اسوة هكتتيوة لوثوائق المشوروع هنو  الموا قوة  وي ًواف 

( أشوا ت إلوى أن تحمويم هراًواة 281مان  55المعلقاة ) GEF-4بالمائة فقط من وثاائق مشاروع  20لصندوق البيئة العالمية. وقد وجدت أن 

مكاساب هامشاية  GEF-5، أظهارت وثاائق الموافقاة علاى مشاروع 2011المنظو  ال نساني اد   ر هن التصميم وحتى التنفي . وهن  ًواف 

 في االهتمام بين الجنسين. GEF-4نة بمشروع مقار

لقد كانت الدراسة أكثر فائدة وتضمنت أدلة شاملت اختباارات ميدانياة للمشاروعات المعلقاة والتشاعيلية ماع، أو بادون، ساجل حافال لتادخالت 

الصاحيح لتجميعاه ماع أفضال  الجنسين. وقد قّدمت هاذه الدراساة فحًصاا أفضال بشاأن ماا إذا كاان صاندوق البيئاة العالمياة يساير فاي الطرياق

الممارسات العالمية الحالية بشأن الجنسين والبيئة،
9
فضالً عن اإلشارة إلى الدروس المساتفادة مان حااالت اإلخفااق لصاندوق البيئاة العالمياة  

 وعمله الحديث بشأن المنظور الجنساني.

( لمف ووف أن هحوض OPS5الدراساة الخامساة عان األداء العاام ) ومع ذلك، تمثل الشيء المثير للقلق بدرجة كبيرة في الدعم الضمني من قِبل

ه موًات المشا يع هحفاة هن التحلي  ال نساني.  حلى ستي  المثاس، الحج التقرير الن ائي زيادة  ي حصة المشا يع التوي ت ودف إلوى تحمويم 

. وخلوص  ريوق التقيويم إلوى أن 2011لحالميوة  وي هوايو المنظو  ال نساني هن  تتني سياسة تحميم هراًاة المنظو  ال نساني لصندوق التيئة ا

بالمائااة ماان المشاااريع المعتماادة، التااي قااام صااندوق البيئااة العالميااة بتصاانيفها بأنهااا "ال تاارتبط بااالمنظور الجنساااني"، "تاارتبط بااالمنظور  22

يوؤدي إلوى  اودال نساني حيثما كان ضرو يًا ( أن "إنفاس االهتماف هالمنظو  OPS5الجنساني". وذكرت الدراسة الخامسة عن األداء العام )

عاًما من الخبارة  40ًوااب سلتية نير هقصودة تتحلق هالمنظو  ال نساني" )تمل إضا ة تأكيد(. ونحن ناتلف هع ذلك. أ  ر ها يقرب هن 

مقصاودة. وعلاى الارمم مان أن  إلاى عواقاب سالبية ميار دائًموامنذ "عقد األمم المتحدة للمارأة" أن إهماال االهتماام باالمنظور الجنساي ياؤدي 

موضوع أو نطاق أي مشروع قد يبدو محايًدا للجنسين، فإن التخطايط لاه وتنفياذه مان المارجح أن يكاون لاه تاأثيرات مختلفاة علاى الجنساين، 

قادير، يخلاق كال سواء أكان ذلك يتمثل في االختيار من مصابيح إضاءة الشوارع أم االختيار من المحاصيل التي يتعين دراستها. وعلى أقل ت

 مشروع فرص عمل يلزم أن يتاح للنساء المؤهلة لشعل الوظائف إمكانية الوصول مير المقيد إليها.

إن القبول بأي اقتراح مشروع يمكنه طلب اإلعفاء دون دليل على أنه ليس هناك أي آثار على الجنسين يمثل نقطاة ضاعف فاي التحليال الاذي 

 المستقبلي الذي يقوم به صندوق البيئة العالمية.التقييم قبلية أو ينبعي أال يتكرر في البرمجية المست

ودراساات  GEF-6، نوصي بأن يتضمن مكتب التقييم المستقل لصندوق البيئة العالمية تحليالً جنساانيًا فاي جمياع منتجاات OPS6بالنسبة لـ 

OPS6  الشخصااي.  تحتاااف الدراسااة السادسااة عاان األداء العااام الفرعيااة. ويمثاال الجاانس مسااألة لفعاليااة التطااوير وال ينبعااي تركااه لاقناااع

(OPS6 إلوى استكشواف اضوايا المسواءلة، ال سويما المتحلقووة هأهانوة السور  وي تحزيوز القيموة المضووا ة لصوندوق التيئوة الحالميوة ًلوى ال وونس )

 والتيئة.

                                            
( المتحلق هال نس والتيئة.  اجع أيًضا هواع www.iucn.orgس، ًم  االتحاد الدولي للحفا  ًلى الطتيحية الحائز ًلى جوائز ) اجع، ًلى ستي  المثا 9

 .environmentgenderindex.orgالويب ال ديد الااص هر: 

 

http://www.iucn.org/
http://environmentgenderindex.org/


نس الموصى به بادعم قياادة صاندوق البيئاة العالمياة نتفق مع التوصيات الخمس المتعلقة بالجنسين. ومع ذلك، ال بد من تكليف الخبير في الج

قيام في توفير الحوافز المؤسسية المناسبة والقدرة للجنسين. وفي كثير من األحيان، يطلب من الخبراء في الجنس، مثل الخبراء في النتائج، ال

لعمال علاى تقاديم الادعم المؤسساي لضامان أن تكاون بالعمل المتعلق بالجنسين في أية مؤسسة. وبدالً من ذلك، يحتاف الشخص أو الفتااة إلاى ا

قنياة الخبرة بين الجنسين خبرة تطوير تحتاف إلى فهمها من قِبل اإلدارة العليا والموظفين على حٍد سواء ودمجها في المسؤوليات المهنياة والت

 والعلمية اليومية. 
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 الملحق "ب"

القضايا الرئيسية المتعلقة بالدراسة الخامسة عن األداء العام 

 ( وأين يمكن الحثو  ًلي اOPS5لصندوق البيئة العالمية )
 

 التقرير األول

 تقارير تقييم المصدر الفنيةدراسات المصدر/الوثائق  )والقيود(الموقع  القضية الرئيسية

ارتباط صندوق البيئة العالمية 

باالتفاقيات؛ وأهمية دعم المياه 

 الدولية للمشكالت العابرة للحدود

 20–17التقرير األول: ص 

 1-7التقرير النهائي: القسم 

 أهمية دًم الميا  الدولية لم يتم تناولر هشك  شاه 

)ذو صلة  TD4نموذف 

 TD3 نموذع ،هاالتفاايات(

 )الميا  الدولية(

تقييم إستراتيجية مجال 

التركيز، تقييم تأثير بحر 

 (SCSالصين الجنوبي )

إنجازات صندوق البيئة العالمية على 

 مستوى المشروع

 6-5التقرير األول: ص 

 2-7التقرير النهائي: القسم 

)ه موًة  TD1نموذف األعمال 

هشايع صندوق التيئة الحالمية(غ 

)أداء  TD7نموذع األًماس 

 صندوق التيئة الحالمية(

 تقارير األداء السنوية

التقدم نحو التأثير على مستوى 

 المشروع

 15-13التقرير األول: ص 

 4-7التقرير النهائي: القسم 

TD2 وTD12 وTD20  تقارير التأثير السنوية

وتقييم تأثير بحر الصين 

( وتقييم SCSالجنوبي )

 تأثير تقلي  تغير المناخ

التحفيزي لصندوق البيئة  الدور

 العالمية

 13-11التقرير األول: ص 

 1-8و 4-7و 3-7التقرير النهائي: األقسام 

TD2 وTD12 تقييم  ،تقييمات التأثير

 مجموعات الدول

االتجاهات في الملكية وإدارة الدولة 

والحد الذي تمت به تلبية 

 احتياجات الدولة

 31-25التقرير األول: ص 

 1-7: القسم التقرير النهائي

TD6  تقييمات مجموعات الدول

(CPE) 

التأثير طويل األمد لصندوق البيئة 

 العالمية

First Report : 17-13ص 

 1-8التقرير النهائي: القسم 

TD2 وTD12 تقييمات التأثير 

االتجاهات في مشكالت األداء، بما 

في ذلك التمويل المشترك وتكاليف 

اإلدارة ورسوم المشروع والجودة 

عند الدخول واإلشراف واألداء 

 على مستوى الدولة

 33-31التقرير األول: ص 

 6و 5و 4الفصول التقرير النهائي: 

تكاليف احدا ة و سوف المشروع لم تتم هنااشت ا 

هشك  شاه ؛ لم تتم هنااشة ال ودة ًند الدخوس 

 واحشراف هشك  شاه 

TD7 وTD8 وTD10 

 TD21و TD18و TD17و

 سنويةتقارير األداء ال

االتجاهات في إنجازات مجال 

 التركيز

 22-21التقرير األول: ص 

 1-8التقرير النهائي: القسم 

TD3 وTD12 تقييم  ،تقييمات التأثير

 مجموعات الدول



 

 .OPS5 اجع الملحق "د" للتحرف ًلى أسماء الوثائق الفنية لـ = هحر الصين ال نوهي.  SCS ؛= تقييم ه موًات الدوس CPEمالحظة: 

 

 التقرير النهائي

 (والقيود)الموقع  القضية الرئيسية

دراسات المصدر/الوثائق 

 تقارير تقييم المصدر الفنية

لم يتم تجهيز أي وثائق فنية،  3التقرير النهائي: ص  االتجاهات في المشكالت البيئية العالمية

ولكن تم تقديم المراجع إلى 

 التقارير الرسمية األخيرة

 ال ينطبق

نوات تمويل جديدة، بما في ذلك ظهور ق

دور صندوق البيئة العالمية في 

 بعض هذه القنوات

 ال ينطبق TD8 3-3التقرير النهائي: القسم 

تقييم المزايا النسبية لصندوق البيئة 

العالمية وما إذا كان يتوفر لديه 

 الموارد لتحقيق األهداف

 ال ينطبق TD8 3-3التقرير النهائي: القسم 

ات المانحة في صندوق البيئة أداء الجه

 العالمية وتعبئة الموارد

 ال ينطبق TD8 3-3التقرير النهائي: القسم 

نظرة بتعمق في إستراتيجيات مجال 

التركيز، فضالً عن جهود 

المجاالت متعددة البؤر، بما في 

 ذلك التأثير

 21-17التقرير األول: ص 

 1-8التقرير النهائي: القسم 

TD3 وTD12 تراتيجيات مجال تقييم إس

التركيز وتقييمات التأثير 

والتقييمات على مستوى 

الدولة وتقارير األداء 

 السنوية

 عمليات اإلصالح:

نظام التخصيص الشفاف للموارد 

(STAR) 

برنامج دعم الدولة )بما في ذلك 

تدريب تشكيل المجموعات 

 الوطنية(

توسيع نطاق الشراكة لصندوق 

 البيئة العالمية

 في دورة المشروعاإلصالحات 

 النهج التصويري

اإلدارة القائمة على النتائج، بما في 

 ذلك إدارة المعرفة

(: STARنظام التخصيص الشفاف للموارد )

 1-4التقرير الن ائي: القسم 

تدريب تشكيل مجموعات االستثمارات الوطنية 

(NPFE التقرير الن ائي: القسم :)1-4 

 جر ًافلم يتم تقييم هرناهج دًم الدولة هو

لم يتم تقييم ًملية توسيع نطاق الشراكة حيا 

 لم يتم انتشا ها حتى اآلن هما يكفي

اإلصالحات في دورة المشروع: التقرير 

 5النهائي: الفصل 

تم تضمين الن ج التصوير  ي الد اسة الفرًية 

 لدو ة المشروع، هما يحني نطاق هحدود

(: التقرير RBMاإلدارة القائمة على النتائج )

 2-4لن ائي: القسم ا

 3-8إدارة المعرفة: التقرير النهائي: القسم 

TD17 )و ،)الشراكةTD18 

 TD10)دو ة المشروع( و

)احدا ة القائمة ًلى النتائج( 

 )إدا ة المحر ة( TD11و

عمليات التقييم لنظام 

التخصيص الشفاف للموارد 

(STAR  وتد يب تشكي )

ه موًات المشا يع الوةنية 

(NPFEي هن  )تصف المدة 

ال توجد دراسة فرعية  2-3التقرير النهائي: القسم  إدارة صندوق البيئة العالمية

منفصلة، بل يقوم على 

 ال ينطبق



 (والقيود)الموقع  القضية الرئيسية

دراسات المصدر/الوثائق 

 تقارير تقييم المصدر الفنية

 TD17و TD8عناصر 

دور الهيئة االستشارية العلمية والفنية 

(STAP) 

 ال ينطبق TD15 2-8التقرير النهائي: القسم 

عمليات التقييم على مستوى  TD13 7-7سم التقرير النهائي: الق دور القطاع الخاص

 الدولة وتقييم التأثير

عمليات التقييم على مستوى  TD14 5-7التقرير النهائي: القسم  (CSOدور منظمات المجتمع المدني )

 الدولة وتقييم التأثير

 السياسات الشاملة:

 الجنس

 الشعوب األصلية

 إشراك الجمهور

 االتصال

 8-7القسم  الجنس: التقرير النهائي:

لم يتم تقييم السياسات الشاهلة األخرى هكون ا 

األخيرة )الشحوب األصلية( أو كما و د  ي 

ال نس )إشراك ال م و ( أو كأن ا ال تمث  

 أولوية )الم تمع(

TD16 ال ينطبق 

تحديث تقييم برنامج المنح الصعيرة 

(SGP التاهع لصندوق التيئة )

 الحالمية

التقرير األول لتقييم برنامج  ال ينطبق 6-7 التقرير النهائي: القسم

( SGPالمنح الصعيرة )

واألدلة ًلى هستوى الدولة 

 ي تقييمات ه موًات 

( وتقييم التأثير CPEالدوس )

ًلى هنظمات الم تمع 

 (SCSالمدني )

سالمة شبكة صندوق البيئة العالمية 

 والشراكات

ى مستوى عمليات التقييم عل TD17 6التقرير النهائي: الفصل 

 الدولة وتقييم التأثير

 

 .OPS5 اجع الملحق "د" للتحرف ًلى أسماء الوثائق الفنية لـ . = ال ينطتق. n.a ؛= هحر الصين ال نوهي SCS ؛= تقييم ه موًات الدوس CPEمالحظة: 

 



 

 الملحق "ف"

 التقرير النهائي للدراسة الخامسة عن األداء العام 

 لصندوق البيئة العالمية 

 ربعات واألشكال والجداولالم
 

 ]ليتم إنشاؤ  تلقائيًا[

 



 

 الملحق "د"

الوثائق الفنية للدراسة الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة 

 العالمية
 

 التقرير األول بالوثائق الفنية

TD1 ه موًة هشروًات صندوق التيئة الحالمية 

TD2 تأثير صندوق التيئة الحالمية 

TD3  ات ه االت التركيز لصندوق التيئة الحالمية واالت اهات  ي إن ازات ه االت التركيزتنفي  إستراتي ي 

TD4 ا تتاة صندوق التيئة الحالمية هاالتفاايات 

TD5 االت اهات  ي احن ازات ًلى هستوى الدوس 

TD6 التقييم الوصفي المتحلق هملكية الدولة واحدا ة 

TD7 أداء صندوق التيئة الحالمية 

 لنهائي بالوثائق الفنيةالتقرير ا

TD8 تحتئة الموا د 

TD9  تحلي  المشا يع هتحددة ه االت التركيز 

TD10 احدا ة القائمة ًلى النتائج 

TD11 إدا ة المحر ة 

TD12 التقدف المحرز نحو تحقيق األثر المنشود 

TD13 إشراك القطاع الااص 

TD14 إشراك هنظمات الم تمع المدني 

TD15 ة الحلمية والفنيةال يئة االستشا ي 

TD16 تحميم هراًاة المنظو  ال نساني 

TD17 سالهة الشراكة 

TD18 دو ة المشروع وهشكالت األداء 

TD19 التكيف هع تغير المناخ 

TD20 تحلي  نازات الد يئة للتقلي  هن تغير المناخ هن اِت  صندوق التيئة الحاهة 

TD21 التموي  المشترك 

 .http://www.thegef.org/gef/OPS5ن يمكن تنزيل جميع المستندات م

http://www.thegef.org/gef/OPS5


 

 الملحق "هـ"

 شكر وتقدير
 

اهموا فيها. ة أدناه أسماء الذين سالدراسة الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية من إعداد فريق كبير العدد من الزمالء والشركاء واالستشاريين؛ وتضم القائم

ئة االستشارية العلمية والفنية ونقاط ولكن لم يكن عملهم ممكناً لوال المساندة والتشجيع التامان من كافة شركاء صندوق البيئة العالمية: سكرتارية الصندوق والوكاالت والهي

مكتب التقييم المستقل في صندوق البيئة العالمية شكر كافة الذين استجابوا التركيز بصندوق البيئة العالمية وشبكة المنظمات مير الحكومية. وباإلضافة إلى ذلك، يود 

لذين استقبلوا فريق هذه للمسوح االستقصائية والمقابالت ومجموعات التركيز واالستفسارات عبر البريد اإللكتروني والحكومات والهيئات وأجهزة موظفي المشروعات ا

 ن ممكنة لوال تلك المساندة.الدراسة في الميدان. فهذه الدراسة لم تك

 مكتب التقييم في صندوق البيئة العالمية

Rob D. van den Berg، هدير المكتب 

Carlo Carugi، أخصائي تقييم أوس 

Evelyn Chihuguyu، هساًد هراهج 

Shanna Edberg، هشا ك ه ني هتتدئ 

Jeneen R. Garcia، أخصائي تقييم 

Elizabeth B. George، هساًد هراهج 

Neeraj K. Negi، أخصائي تقييم أوس 

Juan J. Portillo، أخصائق تقييم ًمليات أوس 

Sandra M. Romboli، أخصائي تقييم 

KseniyaTemnenko، هسؤوس إدا ة المحر ة 

Anna Viggh، أخصائي تقييم أوس 

BaljitWadhwa، أخصائي تقييم أوس 

Aaron Zazueta، أخصائي تقييم أوس 

 قييم المستقل في صندوق البيئة العالميةاالستشاريون لمكتب الت

Anoop Agarwal Nelly Bourlion 

Josh Brann Gloria Cheche 

Mia Theresa Comeros Nita Congress 

Björn Conrad Marina Cracco 

Roshani Dangi Joshua Gange 

Francisco Grahammer  Malac L. Kabir 

Sai Sudha Kanikicharla Sunpreet Kaur 

Anup Kumar Punjanit Leagnavar 

Adria Mila Llach Napoleao Dequech Neto 

Sara Trab Nielsen Pallavi Nuka 

Susan Tambi Matambo Flavius Mihaies 

Ruben Sardon Joshua Schneck 

Ruchi Suhag Eszter Szocs 

Dania Trespalacios Inela Weeks 

Sandra K. Znajda 



 استشاريون دوليون كبار

Barbara Befani )التقدف المحرز نحو تحقيق األثر المنشود( 

Jean-Joseph Bellamy  )األنشطة التمكينية( 

Marcia Brewster )تحميم هراًاة المنظو  ال نساني( 

Dennis Fenton  (1)تقييم هرناهج المنح الصغيرة المشتركة، المرحلة 

Uma Lele استحراض هيئة االستشا ية الحلمية والفنية() 

LezlieMoriniere )إشراك صندوق التيئة الحالمية هع الم تمع المدني( 

Jean Luc Park  )إشراك صندوق التيئة الحالمية هع القطاع الااص( 

Lee Risby  )التقييم الوصفي حوس هلكية الدولة والقيادة والتقييم  ي هنتصف المدة لتد يب تشكي  الم موًات الوةنية( 

David Todd هتحددة ه االت التركيز( )المشا يع 

Frederick Swartzendruber )د اسات  رًية حوس احدا ة القائمة ًلى النتائج وإدا ة المحر ة وسالهة شركة صندوق التيئة الحاهة( 

 شركات ومؤسسات استشارات

Itad Ltd )تطوير القد ات( 

Steward Redqueen )إشراك صندوق التيئة الحالمية هع القطاع الااص( 

 ئة الخبراء للدراسة الفرعية للقطاع الخاص هي

Holly Dublin،  هدير احستراتي يات،  ريقB 

Jules Kortenhorst،  الرئيس التنفي ي لمح د 

Shekhar Singh،  ختير هستق 

 المجموعة المرجعية للدراسة الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية

Bernd Bultemeier، تحدة لمن ية والز اًةهنظمة األهم الم 

Kenneth M. Chomitz، التنك الدولي 

Johannes Dobinger،  هنظمة األهم المتحدة للتنمية الصناًية 

Jean Foerster،  هنك التنمية اآلسيوي 

Alan Fox، هرناهج األهم المتحدة احنمائي 

Catrina Perch، الصندوق الدولي للتنمية الز اًية 

KapilThukral، نمية اآلسيوي هنك الت 

 االستشاريون المستقلون لضمان الجودة/كبار االستشاريين المستقلين في التقييم

Zhaoying Chen 

KabirHashim 

Elizabeth McAllister 



 

 الملحق "و"

 االختصارات
CD2  2تنمية القد ات 

CEO المسؤوس التنفي ي األوس 

CO2 ثاني أكسيد الكرهون  

CSO هنظمة الم تمع المدني 

GEF  صندوق التيئة الحالمية 

IDA المؤسسة الدولية للتنمية 

IFAD الصندوق الدولي للتنمية الز اًية 

LDCF الصندوق الااص هأا  التلدان نمًوا 

M&E الرصد والتقييم 

NAPA هرناهج الحم  الوةني للتكيف 

NGO هنظمة نير حكوهية 

NPFE تد يب تشكي  الم موًات الوةنية 

NPIF وكوس نانوياصندوق تنفي  هروت 

ODS المواد المستنفدة لموزون 

OECD هنظمة التحاون االاتصادي والتنمية 

OFP النقطة المحو ية التشغيلية 

OPS د اسة األداء الحاف 

PIF نمت تحديد المشروع 

POP الملوثات الحضوية الثاهتة 

RAF إةا  تاصيص الموا د 

RBM احدا ة القائمة ًلى النتائج 

SCCF هتغير المناخ الصندوق الااص 

SGP هرناهج المنح الصغيرة 

STAP ال يئة االستشا ية الحملية والفنية 

STAR نظاف التاصيص الشفاف للموا د 

TOR االختصاصات 

UN األهم المتحدة 

UNDP هرناهج األهم المتحدة احنمائي 

UNEP هرناهج األهم المتحدة للتيئة 



 

 الملحق "ز"

 دوق البيئة العالمية مطبوعات مكتب التقييم المستقل بصن

 2009يوليو  1منذ 
 

 تقارير تقييم األداء

 2008تقرير األداء السنوي لصندوق البيئة العالمية 

 2009تقرير األداء السنوي لصندوق البيئة العالمية  

 2010تقرير األداء السنوي لصندوق البيئة العالمية  

 2011تقرير األداء السنوي لصندوق البيئة العالمية  

 )نير هنقح( 2012رير األداء السنوي لصندوق البيئة العالمية تق

 ( )نير هنقح(STARتقييم منتصف المدة لنظام التخصيص الشفاف للموارد )

 ( )نير هنقح(NPFEتقييم منتصف المدة لتدريب تشكيل الحافظات الوطنية )

 تقارير تقييم مجموعات الدول

 2009لة التي قام بها صندوق البيئة العالمية التقرير السنوي لتقييم مجموعات مشاريع الدو

 (2008 -1991تقييم مجموعة مشاريع الدولة لصندوق البيئة العالمية: مصر )

 (2008 -1994تقييم مجموعة مشاريع الدولة لصندوق البيئة العالمية: سوريا )

 2010مية التقرير السنوي لتقييم مجموعات مشاريع الدولة التي قام بها صندوق البيئة العال

 (2009 -1994تقييم مجموعة مشاريع الدولة لصندوق البيئة العالمية: مولدوفا )

 (2009 -1992تقييم مجموعة مشاريع الدولة لصندوق البيئة العالمية: تركيا )

 2011التقرير السنوي لتقييم مجموعات مشاريع الدولة التي قام بها صندوق البيئة العالمية 

 (2010 -1994لدولة التي قام بها صندوق البيئة العالمية: جامايكا )دراسة مجموعة مشاريع ا

Estudio de la cartera de proyectos del FMAM en El Salvador (1994–2010) 

 2012التقرير السنوي لتقييم مجموعات مشاريع الدولة التي قام بها صندوق البيئة العالمية 

Evaluación de la cartera de proyectos del FMAM en Nicaragua (1996–2010) 

 (2011 -1992التقييم الشامل لمجموعة المشاريع للدولة: البلدان التابعة لمنظمة دول شرق الكاريبي المستفيدة من صندوق البيئة العالمية )

 دراسة مجموعة مشاريع الدولة التي قام بها صندوق البيئة العالمية: جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية

Avaliação de Portfólio de Projetos do GEF(  2011 -1991: الترازي)نير هنقحة( ) 

Evaluación de la cartera de proyectos del FMAM en Cuba (1992–2011) )نير هنقحة( 

 )نير هنقح( 2013التقرير السنوي لتقييم مجموعة مشاريع الدولة 

 تقارير تقييم التأثير

 2008ي لصندوق البيئة العالمية تقرير التأثير السنو

 2009تقرير التأثير السنوي لصندوق البيئة العالمية 

 2010تقرير التأثير السنوي لصندوق البيئة العالمية 

 2011تقرير التأثير السنوي لصندوق البيئة العالمية 

 ات التي تمر بمرحلة انتقالية من قِبل صندوق البيئة العالميةتقييم تأثير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان ذات االقتصاد



 تقييم تأثير صندوق البيئة العالمية في بحر الصين الجنوبي والمناطق المتاخمة )مير منقح(

 2012تقرير التأثير السنوي لصندوق البيئة العالمية 

 (RISEMPالحرجية الرعوية اإلقليمية المتكاملة لمشروع إدارة النظم اإليكولوجية ) تقييم القدرة على التقييم التجريبي آلثار التدخل: حالة نُهج الزراعة

 (ROtIاستعرال النتائج إلى اآلثار )

 1تقييم تأثير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لألوزون. المجلد األول 

 2تقييم تأثير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لألوزون. المجلد الثاني 

 معايير اختيار هيئة المياه وعملية تقييم المياه الدولية من قِبل صندوق البيئة العالمية

 )نير هنقح( 2013تقرير التأثير السنوي لصندوق البيئة العالمية 

 عيةيتقارير التقييم المواض

 تقييم األولوية اإلستراتيجية للتكيف من صندوق البيئة العالمية

 يقدمه صندوق البيئة العالمية استعرال تمويل األراضي الذي

 )نير هنقح( 2011التقرير السنوي للتقييم المواضيعي 

 تقييم التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية من قِبل صندوق البيئة العالمية )مير منقح(

 تقييم الصندوق الخاص لتعير المنا 

 ح(تقييم إستراتيجيات مجاالت التركيز لصندوق البيئة العالمية )مير منق

 )نير هنقح( 2012التقرير السنوي للتقييم المواضيعي 

 دراسات األداء العام

النساة التنفي ية للد اسة الراهحة ًن األداء الحاف لصندوق  —(: التقدف المحرز نحو تحقيق األثر المنشود OPS4الدارسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية )

 التيئة الحالمية

التقرير الكاه  للد اسة الراهحة ًن األداء الحاف لصندوق  —(: التقدف المحرز نحو تحقيق األثر المنشود OPS4لرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية )الدارسة ا

 التيئة الحالمية

 المنتجات التعليمية

 : جمع األدلة حوس التواحات لصندوق التيئة الحالميةRio+20رحلة إلى 

 قييموثائق الت

 الرصد والتقييم لصندوق البيئة العالمية
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 العالف الخلفي

( ًتا ة ًن تقييم شاه  يقيم األداء والفحالية OPS5الدراسة الخامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العالمية )

ي الد اسات ًن األداء الحاف ل ًالف هالدو ة المؤسسية واألثر ال ي يحدثر صندوق التيئة الحالمية. وت ر

 التالية لت ديد هوا د صندوق التيئة الحالمية وتحديد التحسينات الممكنة. 
 

 

 


