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توطئة

البلدان املانحة بتجديد موارد صندوق البيئة العاملية )GEF( مرة كل أربع سنوات. واستنارت كل عملية من تقوم
الدراسات عمليات استعراض  العام. وأصبحت تلك  أدائه  عمليات جتديد موارد الصندوق بدراسة مستقلة عن 

نتائج عمله. فعمليات االستعراض السابقة  املتوفرة عن قيام الصندوق بوظائفه وعن  املعارف  واسعة االطالع ألحدث 
قامت بها أفرقة من خبراء مستقلني، ولكن هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية )OPS4( هي 

أول دراسة من هذا النوع في تاريخ الصندوق تقوم بها هيئة من هيئاته هي: مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية. 
وينبع هذا التفويض من إدراك أن هذا املكتب – الذي أصبح مستقالً في العام 2004 وبدأ منذ ذلك التاريخ رفع تقاريره 

أن يتيح منظوراً مستقالً عن منظور كل من: سكرتارية الصندوق، والهيئات  – ميكن  العاملية  البيئة  إلى مجلس صندوق 
املتلقية للمساعدات منه، وشركائه وأصحاب  وتلك  له  املانحة  والبلدان  وتنفيذ مشروعاته،  الصندوق  إدارة  تتولى  التي 

اآلخرين.  املباشرة  املصلحة 

كما أن من بني ما تقوم به سلسلة الدراسات هذه ألول مرة حقيقة أن هذه الدراسة الرابعة تتناول قضية األثر الذي جنم عن 
مشروعات الصندوق التي مت إجنازها. ومن الواضح أن الصندوق ال ميكنه لوحده حل املشاكل الرئيسية التي تواجهها البيئة 
العاملية في عصرنا احلالي. فمقدار التمويل ليس ببساطة كافياً، كما أن تلك احللول يجب أن تقوم بها: احلكومات املعنية، 

واجملتمعات احمللية في البلدان املتلقية للمساعدات من الصندوق، ومن خالل إجراءات تقوم بها بلدان العالم املتقدمة. ولكن 
الشواهد التي تنجم عن عمليات التقييم تبنينّ أن معظم مشروعات الصندوق التي مت إجنازها حققت تقدماً ُمرْضياً نحو حتقيق 

األثر املنشود منها. علماً بأن من املمكن حتقيق نتائج وآثار أطول أمداً عندما يتم القيام مبتابعة تضمن تصعيد تلك اإلجنازات. 

نظراً لصغر الدور - نسبياً - الذي ميكن أن يسهم به صندوق البيئة العاملية، يجب أن يكون ذلك الدور حتفيزياً يبغي التأكد 
من أن أي جناح يتم حتقيقه ستتم محاكاته على نطاق سيسفر عن إحداث فرق. ويتضح من الشواهد التي أسفرت عنها 

عملية تقييم ذلك الدور التحفيزي أن من شأن أمناط عمل الصندوق مساندة ذلك التصعيد بقوة: أوالً، يتم من خالل اإلجراءات 
التدخلية األساسية خلق البيئة التسهيلية الالزمة التي يجري في إطارها وضع: األطر التنظيمية، والسياسات، وأولويات 

البلدان؛ ثم يأتي عرض وبيان كل من: التكنولوجيات اجلديدة، وتغييرات السوق، أو أشكال النهج اجلديد اخلاص بالتفاعل مع 
البيئة؛ وأخيراً، تأتي االستثمارات التي تضمن تنفيذ البلدان ملا ينبغي عليها تنفيذه أو تصعيد أشكال ذلك النهج اجلديد. 

ولكن لسوء احلظ، تكشف الشواهد نفسها أنه لم تكن لدى الصندوق املوارد املالية الكافية لتطبيق كل تلك األمناط في كافة 
البلدان التي تتلقى املساعدات منه. فأقل البلدان تقدماً والدول اجلزيرية الصغيرة النامية هي التي لم يتحقق فيها تقدم كبير 

على وجه اخلصوص من حيث أنشطة عرض التكنولوجيات اجلديدة واالستثمار. 
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قام مستشاران كبيران متخصصان في التقييمات املستقلة مبساندة هذه الدراسة الرابعة لألداء العام لصندوق البيئة 
العاملية ومساندة مجلس الصندوق من خالل إتاحة منظور خارجي في نقاط مفصلية رئيسية. ومت تضمني استعراضهم 

ن النص الكامل لهذه الدراسة الرابعة، وميكن االطالع عليه من خالل  لصيغة هذا التقرير النهائية كملحق للتقرير املتضمنّ
ج وموقع مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية على شبكة اإلنترنت )www.gefeo.org(. وظهر خالف في  القرص املُدمنّ
الرأي بني املكتب وأولئك املستشارين فيما يتعلق بقضية هامة واحدة. الطريقة املنهجية اجلديدة اخلاصة باستعراض األثر 
تعتبر حكماً على حافظة مشروعات الصندوق املُنجزة اعتبره املستشاران أكثر سلبية مما اعتبره املكتب. فمكتب التقييم 

ل حتقيق أثر أطول أمداً سيسفر حتماً عن “تقدم  استنتج أن أي مشروع ُمنجز أظهر وضعاً ُمرضياً على نحو معتدل يسهنّ
معتدل نحو حتقيق األثر املنشود”. أما املستشاران فقد شعرا أنه ال تعتبر في تلك الفئة إال املشروعات التي أسفرت عن أوضاع 
ُمرضية متاماً. وجرى اإلبقاء في الصيغة النهائية لهذه الدراسة الرابعة على التفسير الذي اعتمده املكتب ألن الترتيب الدولي 
املتعارف عليه للنواجت اجليدة بالنسبة للمشروعات يبدأ من التقدير الترتيبي “ُمرٍض على نحو معتدل” وليس الترتيب التقديري 
“ُمرٍض متاماً”. ولذلك، لم يكن من املناسب نقل أماكن عالمات حتديد األثر إلى مستوى أعلى. غير أن هذه النقطة – وعدة نقاط 

غيرها أثارها املستشاران – مناسبة متاماً للدراسة التالية عن األثر العام لصندوق البيئة العاملية. وسيتأكد املكتب من أخذ 
كافة تلك األفكار في االعتبار في إطار الدراسة اخلامسة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية، متاماً مثلما راعى في هذه 

الدراسة الرابعة القضايا الهامة التي حددها الفريق االستشاري رفيع املستوى في الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق 
البيئة العاملية. 

Rob D. van den Berg
مدير مكتب التقييم
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شكر وتقدير

الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية )OPS4( هذه هي من إعداد وتنفيذ فريق كبير الدراسة
الذين ساهموا فيها. ولكن  أدناه أسماء  القائمة  الزمالء والشركاء واالستشاريني، وتضم  العدد من 

الصندوق،  العاملية: سكرتارية  البيئة  التامني من كافة شركاء صندوق  والتشجيع  املساندة  لوال  لم يكن عملهم ممكناً 
تنسيق عملياته،  ومراكز  والفنية،  العلمية  االستشارية  والهيئة  وتنفيذ مشروعاته،  الصندوق  إدارة  تتولى  التي  والهيئات 

االستقصائية  للمسوح  استجابوا  الذين  املكتب شكر: كافة  يود  بالبيئة. كما  املعنية  احلكومية  غير  املنظمات  وشبكة 
وأجهزة موظفي  املشروعات  بتنفيذ  تقوم  التي  والهيئات  واحلكومات  اإللكتروني،  البريد  واالستفسارات عبر  واملقابالت 
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تستفيد هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية من الدراسة الثالثة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية ومن 24 تقريراً تقييمياً وضعها مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية منذ 

العام 2004، فضالً عن 28 من دراسات احلاالت والتقارير الفنية. ومت حتليل كامل حافظة مشروعات وأنشطة 

صندوق البيئة العاملية ومشروعاته املقترحة بدءاً بالفترة التجريبية وحتى 30 يونيو/حزيران 2009. ومت من 

خالل 205 مشروعات منجزة جمع الشواهد على التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود. ومن تلك املدخالت 

ومعها 9 حاالت دراسات إضافية وزيارات مت القيام بها إلى 10 مشروعات خصيصاً من أجل هذه الدراسة 

باعتبارها عمليات استعراض ميداني للتقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود، تتضمن هذه الدراسة الرابعة 

عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية شواهد تقييمية من 57 بلداً، مع تفاوت في درجة العمق واحلّدة، 

وشواهد من زيارات إلى 51 مشروعاً صغيراً ومتوسط احلجم، وذلك فضالً عن زيارات إلى 107 مشروعات في 

إطار برنامج املنح الصغيرة )SGP( من صندوق البيئة العاملية.
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البلدان املانحة بتجديد موارد صندوق البيئة تقوم 

العاملية مرة كل أربع سنوات.1 وتستنير عمليات 

التجديد تلك باإلجنازات التي حققها الصندوق حتى ذلك احلني. 

ويجري القيام بدراسات عن األداء العام للصندوق منذ فترته 

التجريبية بغية إتاحة تلك املعلومات، وهذا يعني أن التجديد 

اخلامس ملوارد الصندوق سوف يستنير بالدراسة الرابعة عن 

األداء العام لصندوق البيئة العاملية )OPS4(. وهدف هذه 

الدراسة هو إتاحة تقييم ملدى إجناز الصندوق ألهدافه وحتديد 

التحسينات املمكنة. وقام بهذه الدراسة مكتب التقييم 

في الصندوق، ماعدا بعض الدراسات الفرعية عن قضايا من 

شأنها أن تشكنّل تعارضاً في املصالح بالنسبة للمكتب، 

ومنها عمليات استعراض قيام مجلس صندوق البيئة العاملية 

بوظائفه وسياسة الصندوق بشأن املتابعة والتقييم التي 

وضعها املكتب أصالً. علماً بأن مكتب التقييم في صندوق 

البيئة العاملية مستقل عن جهاز إدارة الصندوق ويرفع تقاريره 

مباشرة إلى مجلس الصندوق.

بدأ إعداد الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية في أوائل العام 2008 من خالل العمل تدريجياً على 

مسائل رئيسية وإجراء املشاورات بشأنها وإعداد وثيقة نهج 

ومقاربة. ووافق مجلس الصندوق في سبتمبر/أيلول 2008 

نة جزئياً في امللحق  على وثيقة املهام والصالحيات )املتضمنّ

ألف لهذه النسخة اإلدارية(، وبدأ العمل اجلدي في يوليو/متوز 

حسبما متت املوافقة عليه في برنامج عمل مكتب التقييم. 

ومع بعض االستثناءات، انتهت عملية جمع وحتليل البيانات 

في 30 يونيو/حزيران 2009، وبدأ بعد ذلك العمل على وضع 

الصيغة النهائية لهذا التقرير. 

وجرى عرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية في 

القسم األول من التقرير الكامل، وهو ما ميكن الرجوع إليه من 

خالل القرص املدمج املرفق بهذه النسخة اإلدارية وعلى موقع 

 مكتب التقييم على شبكة اإلنترنت 

)www.gefeo.org(. وتنقسم بقية التقرير الكامل إلى أربعة 

أقسام. فالقسم 2 من التقرير الكامل بعنوان “صندوق البيئة 

العاملية في عالم متغينّر” يتيح عرضاً عاماً للسياق العاملي 

الذي يعمل الصندوق في إطاره. وحتدد فصوله القضايا العاملية 

وتغطي عملية تعبئة املوارد على الصعيد الدولي والسيما 

فيما يتعلق بالصندوق، كما تعرض شواهد عن اإلرشادات 

من االتفاقيات املعنية بالبيئة وتصف الدور التحفيزي الذي 

يقوم به الصندوق. ويختتم ذلك القسم مبناقشة لقضايا 

البرامج في الصندوق، وذلك في إطار األجندة الدولية التي 

تدعو لزيادة قوة االلتزام من جانب البلدان. أما القسم 3 من 

التقرير الكامل بعنوان “التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود” 

فيجمع بني شواهد على املالءمة مع االتفاقيات املعنية 

والنتائج املتحققة في مجاالت تركيز عمليات الصندوق وهي: 

تغينّر املناخ، والتنونّع البيولوجي، واملياه الدولية، واستنفاد 

طبقة األوزون، وامللوثات العضوية الثابتة، وتدهور األراضي، 

فضالً عن األنشطة متعددة اجملاالت. ويتناول القسم 4 من 

التقرير الكامل بعنوان “القضايا التي تؤثر في النتائج”: األداء، 

والتعلنّم، وإدارة شؤون املوارد. أما القسم 5 من التقرير الكامل 

بعنوان “احلوكمة والشراكة” فيتناول احلوكمة واهتمامات 

الشراكات في صندوق البيئة العاملية. 

تعرض النسخة اإلدارية هذه أبرز ما في تلك األقسام، ولكننا 

نحث القراء على استعراض التقرير الكامل لالطالع على 

الشواهد التي استخدمت في عملية التقييم والتي أدت إلى 

االستنتاجات املُدرجة في هذا التقرير. 

املقاربة املنهجية والنطاق
جرى تنظيم العمل على الدراسة الرابعة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية في خمس مجموعات. فاجملموعة 

األولى قينّمت دور الصندوق والقيمة املضافة التي يشكلها 

من خالل استعراض مكتبي ملا هو متوفر من: أدبيات، ووثائق، 

وتقارير، ومقابالت أكملت وأردفت ذلك االستعراض. وشكنّلت 

النتائج التي حققها الصندوق اجملموعة الثانية بالنسبة 

لعملية التقييم: النتائج امللموسة والقابلة للقياس والتحقق 

منها )النواجت واألثر( التي يحققها الصندوق في مجاالت 

تركيزه الستة وفي عملياته متعددة اجملاالت، وكيفية تعلق 

تلك املنجزات بالنتائج املنشودة من اإلجراءات التدخلية 

املعنية وباملشاكل التي توجهت إليها. وبُنيت تلك اجملموعة 

على شواهد تقييمية موجودة في حافظة التقييمات 

الُقْطرينّة ودراسات احلاالت وفي عمليات االستعراض اجلديدة 

للنواجت املؤدية إلى األثر بالنسبة لكافة املشروعات املنجزة 

منذ الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

)OPS3(. وتألفت اجملموعة الثالثة من تقييم ملدى مالءمة 

صندوق البيئة العاملية لالتفاقيات العاملية املعنية وللبلدان 

فترات جتديد موارد صندوق البيئة العاملية هي كما يلي:   1

الفترة التجريبية: 1 يوليو 1990 حتى 30 يونيو 1994   ֺ  
صندوق البيئة العاملية-1: يوليو 1994 حتى 30 يونيو 1998  ֺ  

صندوق البيئة العاملية-2: 1 يوليو 1998 حتى 30 يونيو 2002  ֺ  
صندوق البيئة العاملية-3: 1 يوليو 2002 حتى 6 فبراير 2007   ֺ  

صندوق البيئة العاملية-4: 7 فبراير 2007 حتى 30 يونيو 2010   ֺ  
صندوق البيئة العاملية-5: 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2015   ֺ  
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املتلقية للمساعدات منه، واستندت بصورة رئيسية إلى 

عمليات استعراض مكتبي للوثائق والتقارير املعنية، التي 

عززتها ومت التحقق منها من خالل: مقابالت، وزيارات للبلدان 

املعنية والهيئات املعنية، وآراء أصحاب املصلحة املباشرة 

املعنيني. كما مت في اجملموعة الرابعة تقييم قضايا األداء التي 

تؤثر في نتائج الصندوق، وذلك على أساس: التقارير التقييمية 

املوجودة، واملقابالت املستفيضة مع أصحاب املصلحة املباشرة 

املعنيني، وبعض دراسات احلاالت اإلضافية. علماً بأن اجملموعة 

اخلامسة ركزت على عملية تعبئة املوارد واإلدارة املالية على 

مستوى الصندوق، وهي استندت إلى: حتليالت للبيانات 

وحلافظة عمليات الصندوق، وعمليات استعراض مكتبي، 

وانخراط اخلبراء في عمليات التحليل ورفع التقارير. 

تباينت املقاربة املنهجية والنطاق حسب اجملموعات، وغالباً ما 

تباينت حسب املسألة املعنية ضمن اجملموعات املعنية. وتتيح 

صفحات الدراسة الرابعة هذه عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية واملنشورة على شبكة اإلنترنت )التي ميكن الوصول 

إليها من خالل املوقع www.gefeo.org(: وثائق النهج واملقاربة، 

والبروتوكوالت املعنية، وأدلة عن الطريقة املنهجية، وإرشادات 

بشأن كافة اجملاالت الرئيسية لهذه الدراسة الرابعة، فضالً 

عن اإلرشادات بشأن معظم دراسات احلاالت. كما تتضمن 

الصفحات املنشورة في ذلك املوقع من شبكة اإلنترنت وثائق 

فنية بشأن الدراسات الفرعية.

تستفيد هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية من الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية ومن 24 تقريراً تقييمياً وضعها مكتب التقييم في 

صندوق البيئة العاملية منذ العام 2004، فضالً عن 28 من 

دراسات احلاالت والتقارير الفنية. ومت حتليل كامل حافظة 

مشروعات وأنشطة صندوق البيئة العاملية ومشروعاته 

املقترحة بدءاً بالفترة التجريبية وحتى 30 يونيو/حزيران 

2009. ومت من خالل 205 مشروعات منجزة جمع الشواهد 

على التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود. ومن تلك املدخالت 

ومعها 9 دراسات حاالت إضافية وزيارات مت القيام بها إلى 10 

مشروعات خصيصاً من أجل هذه الدراسة باعتبارها عمليات 

استعراض ميداني للتقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود، 

تتضمن هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية شواهد تقييمية من 57 بلداً، مع تفاوت في درجة 

العمق واحلدنّة، وشواهد من زيارات إلى 51 مشروعاً صغيراً 

ومتوسط احلجم، وذلك فضالً عن زيارات إلى 107 مشروعات 

في إطار برنامج املنح الصغيرة )SGP( من صندوق البيئة 

العاملية.

جرى عقد مشاورات مع مندوبني عن كافة أصحاب املصلحة 

املباشرة املعنيني بصندوق البيئة العاملية بغية التأكد من 

إمكان أخذ منظور كل منهم في االعتبار. وجرت لقاءات 

مع منسقي مشروعات صندوق البيئة العاملية ومندوبني 

عن منظمات اجملتمع املدني املعنية في كافة مناطق عمل 

الصندوق. كما مت عقد أربعة اجتماعات مشتركة مع الهيئات 

التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته، وذلك بغية 

مناقشة التقدم احملرز في كل من معالم هذه الدراسة الرابعة 

عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية )وهي: بدء التنفيذ، 

ووضع الصيغة النهائية للمقاربات املنهجية، ورفع تقرير 

منتصف املدة، وعرض النتائج األولية(. ومت التشاور مع الشركاء 

الرئيسيني في صندوق البيئة العاملية – سكرتارية صندوق 

البيئة العاملية، والهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ 

مشروعاته، والقينّم على الصندوق، والهيئة االستشارية 

العلمية والفنية )STAP( – بغية حتديد وتسوية أية أخطاء 

متبقية متعلقة باحلقائق املعنية وأخطاء التحليالت في 

مسودة هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية. وقامت مجموعة نظراء معنية بضمان اجلودة 

باستعراض نواجت هذه الدراسة. كما قدنّم مستشاران أوالن 

متخصصان بالتقييمات املستقلة املشورة بشأن تقرير 

منتصف املدة والصيغة النهائية لهذه الدراسة الرابعة عن 

األداء العام لصندوق البيئة العاملية. 

احملدوديات
املهام والصالحيات اخلاصة بالدراسة الرابعة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية كانت شديدة الطموح. ففي 

عدة نقاط مفصلية، واجهت هذه الدراسة محدوديات ما 

ميكنها فعله بالبيانات والشواهد التقييمية املوجودة ضمن 

املدة الزمنية املتاحة واملوازنة املوضوعة لكل من الدراسات 

الفرعية. وكانت تلك احملدوديات تعني أن هذه الدراسة غير 

قادرة فيما يتعلق ببعض النقاط الهامة على اإلجابة على 

نحو تام على كافة املسائل الرئيسية. وسيتم تناول العديد 

من تلك القضايا واملسائل في السنوات القادمة في إطار 

برامج التقييم اخلاصة بالتجديد اخلامس ملوارد صندوق البيئة 

العاملية )صندوق البيئة العاملية-5، 2010-2015(. وتكمن 

إحدى احملدوديات الهامة في استخدام نظام معلومات إدارة 

مشروعات صندوق البيئة العاملية للحصول على بيانات عن 

كافة حافظة عمليات ومشروعات الصندوق. ومع أن قاعدة 

ناً عن النظام السابق بالنسبة  البيانات احلالية تعتبر حتسنّ

للبيانات األساسية، مازال الكثير من املعلومات التفصيلية 

غير قابل للتعويل عليه متاماً، وهو ما مت اكتشافه في املرحلة 
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األخيرة من هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية. 

يتم بصورة رئيسية الكشف عن منجزات صندوق البيئة 

العاملية من خالل املشروعات التي مت إجنازها، حيث يتم تقييمها 

جميعاً بصورة مستقلة أو التحقق منها بصورة مستقلة 

أيضاً. وقامت الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية بدراسة كافة املشروعات التي مت تقييمها النهائي 

2  ولكن تعيق محدوديات معينّنة التقييمات 
بدءاً بالعام 2004. 

النهائية حسبما ورد في تقارير األداء السنوية الصادرة عن 

مكتب التقييم في الصندوق. ومن خالل عمل إضافي )عمليات 

حتقق ميدانية، ودراسات حاالت، واملزيد من الوثائق(، أصبحت 

تلك التقييمات أساس الكثير من عمل هذه الدراسة الرابعة 

عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية املهتم بالنتائج 

ه أن يكون العمل  احملُققة على أرض الواقع. وعنى هذا التوجنّ

في الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

أقل مما يجب على اجملالني اجلديدين من بني مجاالت تركيز عمل 

صندوق البيئة العاملية وهما: امللوثات العضوية الثابتة، وتدهور 

األراضي. 

لم تتمكن الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية من جمع شواهد كافية عن مشاركة منظمات اجملتمع 

املدني والقطاع اخلاص في عمليات صندوق البيئة العاملية. 

ويستنتج استعراض منتصف املدة إلطار تخصيص املوارد 

- الذي أعده مكتب التقييم في العام 2008 - أن مشاركة 

منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص انخفضت في اجملالني 

املعنيني بالتنوع البيولوجي وبتغينّر املناخ من بني مجاالت تركيز 

عمل الصندوق. وليست هنالك شواهد استعرضتها الدراسة 

الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية تناقض هذا 

االستنتاج. ولكن تقييمات األثر التي وضعها املكتب بالنسبة 

للمواد املستنفدة لطبقة األوزون تبنينّ مشاركة قوية من جانب 

القطاع اخلاص في مجال التركيز ذلك، ومازال برنامج املنح 

الصغيرة مكرساً إلشراك اجملتمعات احمللية واملنظمات احمللية. 

وينبغي قول املزيد عن هذه القضية، ولكن هذا ما ينبغي 

استقصاؤه في عمليات التقييم في املستقبل.

استدعى التركيز في الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية على التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود 

محدودية دراسة الهيئات الثالث التي تتولى إدارة صندوق 

البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته وهي: البنك الدولي، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. أما الهيئات 

السبع اجلديدة التي تزداد حالياً إلى حد كبير مشاركتها في 

صندوق البيئة العاملية فليس لديها عدد كاٍف من املشروعات 

ل حتى اآلن التوصل إلى أية استنتاجات. املُنجزة مبا يسهنّ

في السنوات التي انقضت منذ الدراسة الثالثة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية، رفع مكتب التقييمات في صندوق 

البيئة العاملية إلى مجلس الصندوق تقيمني أبرزا القضايا 

الرئيسية من أجل اإلصالح في الصندوق. وكان التقييم 

األول في العام 2006 بعنوان التقييم املشترك لدورة أنشطة 

وأمناط عمليات صندوق البيئة العاملية، الذي استنتج أن حتديد 

الصندوق للمشروعات وموافقته عليها كان غير كاٍف وغير 

فعال، وأن تلك اإلجراءات مصابة بأعطال ال ميكن إصالحها. 

وأدى هذا االستنتاج إلى اإلصالح التام لتلك الدورة وهو ما لم 

يكتمل أو أنه ليس مرئياً حتى اآلن، وذلك نظراً لقصر املدة 

الزمنية التي انقضت منذ بداية عملية اإلصالح. ولذلك، 

ال تتضمن الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية أي حكم على ما إذا كانت دورة اإلصالح حالياً كافية 

وفعالة، ولو أن النتائج األولية تشير إلى اجتاه إيجابي.

وكان التقييم الثاني بعنوان استعراض منتصف املدة إلطار 

تخصيص املوارد، ومت رفعه إلى مجلس صندوق البيئة العاملية 

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2008. واستنتج ذلك 

التقييم أن نظام إطار تخصيص املوارد كان: أكثر تعقيداً مما 

يجب، وأقل شفافية مما يجب، وأكثر تكلفة مما يجب، مما أدى 

إلى انخفاض مستوى االستفادة من املوارد في العديد من 

البلدان. كما يبرز ذلك التقييم عدم مرونة وأيضاً تشونّه قواعد 

التنفيذ، مما أدى إلى حدوث شكاوى وتوترات. ولذلك، يجري 

حالياً إعداد نظام جديد من أجل صندوق البيئة العاملية -5، 

وهو مازال قيد املناقشة.

نظراً للجهود اجلارية حالياً في حتسني نقاط اتخاذ القرارات 

الرئيسية في صندوق البيئة العاملية في دورة املشروعات 

ومناقشة النظام اجلديد لتخصيص املوارد، لم تخصص 

الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

صفحات عديدة من أجل تكرار نتائج التقييمني السابقني، 

ولكنها هنا تكرر القول بأن التحسينات ضرورية من أجل 

حتسني قيام صندوق البيئة العاملية بوظائفه في مرحلتي 

وضع البرامج واملوافقة املسبقة على القرارات الرئيسية بشأن 

التمويل من الصندوق. 
2  السنة املالية في صندوق البيئة العاملية تبدأ في 1 يوليو/متوز وتنتهي في 

30 يونيو/حزيران. 





حافظة عمليات صندوق 
البيئة العاملية
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صندوق البيئة العاملية يحقق قيمة مضافة واضحة بالنسبة لدوره في حل مشاكل البيئة العاملية. 

فمركزه الفريد كآلية مالية لالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف ميكنه من التركيز على األولويات التي متت 

املوافقة عليها دولياً ومن التأثير مباشرة على حكومات البلدان بشأن تلك القضايا. وأمناطه حتفيزية على 

ثالثة من مستويات املساندة: وضع األساس، والعرض واإليضاح، واالستثمار. ومشروعاته حتقق نواجت مرضية 

جداً بحيث تظهر مستوى عالياً من التقدم احملرز نحو حتقيق املنافع البيئية العاملية. فصندوق البيئة 

العاملية ينجز فعالً التفويض املمنوح له واألهداف املوكلة إليه.



االستئماني لصندوق البيئة العاملية الصندوق

هو املصدر الرئيسي لألموال من أجل 

املنح التي يقوم الصندوق بتقدميها. كما يدير صندوق البيئة 

العاملية الصندوق اخلاص بِأقل البلدان تقدماً )LDCF( والصندوق 

اخلاص بتغينّر املناخ )SCCF(. ومع تضمني املدفوعات من 

الصندوق اخلاص بِأقل البلدان تقدماً والصندوق اخلاص بتغينّر 

املناخ، جند أن صندوق البيئة العاملية قام منذ إنشائه بتقدمي 

متويل بلغ حوالي 8.77 مليار دوالر أمريكي، منه نسبة 97.9 

في املائة )8.59 مليار دوالر أمريكي( من الصندوق االستئماني 

لصندوق البيئة العاملية والبقية من الصندوق اخلاص بِأقل 
البلدان تقدماً والصندوق اخلاص بتغينّر املناخ )اجلدول 1(.1

غالبية املشروعات التي مت متويلها من الصندوق االستئماني 

لصندوق البيئة العاملية هي في مجال التركيز املعني بالتنوع 

البيولوجي )اجلدول 2(. ولكن من حيث القيمة الدوالرية، فإن 

نسبة التمويل ألغراض التنوع البيولوجي مماثلة تقريباً لنسبة 

التمويل ألغراض تغينّر املناخ: فهذان اجملاالن يشكالن معاً حوالي 

ثلث التمويل الذي ارتبط صندوق البيئة العاملية بتقدميه حتى 

اآلن )اجلدول 3(. وفي فترة صندوق البيئة العاملية-3 و صندوق 

البيئة العاملية-4، هبطت نسبة التمويل اخملصص لهذين 

اجملالني مع ازدياد نسبة متويل املشروعات متعددة مجاالت 

التركيز. ولكن العديد من املشروعات متعددة مجاالت التركيز 

– والسيما التي جرت من خالل برنامج املنح الصغيرة – تناولت 
اعتبارات خاصة بتغينّر املناخ وبالتنوع البيولوجي. وتباطأ 

استخدام املوارد في مجالي التركيز اخلاصني بتغينّر املناخ 

وبالتنوع البيولوجي قليالً إثر إنشاء إطار تخصيص املوارد. 
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األمريكية( الدوالرات  املعني )مباليني  الصندوق  العاملية للمشروعات حسب  البيئة  1: متويل صندوق  اجلدول 

الفترة الصندوق
التجريبية

صندوق 
البيئة 

العاملية-1

صندوق 
البيئة 

العاملية-2

صندوق 
البيئة 

العاملية-3

صندوق 
البيئة 

العاملية-4

كافة الفترات

7261,2281,8572,7841,9968,590الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العاملية

ً 00068895الصندوق اخلاص بأقل البلدان تقدما

000147287الصندوق اخلاص بتغّير املناخ

7261,2281,8572,8042,1568,772اجملموع

املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.

التركيز 2: عدد املشروعات حسب مجاالت  اجلدول 

الفترة مجال التركيز
التجريبية

صندوق 
البيئة 

العاملية-1

صندوق 
البيئة 

العاملية-2

صندوق 
البيئة 

العاملية-3

صندوق 
البيئة 

العاملية-4

كافة الفترات

4114121516696659تغّير املناخ 

57206286240157946التنّوع البيولوجي 

1313474851172املياه الدولية 

21273226استنفاد طبقة األوزون 

00459659200امللوثات العضوية الثابتة 

000453176تدهور األراضي 

162819580310متعدد مجاالت التركيز

1143786287934762,389كافة مجاالت التركيز

املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.

1  يتضمن اجلدول 1 بيانات عن كافة تلك الصناديق، وتتضمن اجلداول واألشكال 
األخرى في هذه الوثيقة بيانات عن الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العاملية 
فقط. البيانات قد ال تتطابق مع اجملاميع بسبب التقريب إلى أقرب رقم صحيح.



من بني االجتاهات البارزة من حيث متويل صندوق البيئة العاملية 

حسب الهيئات التي تتولى إدارته وتنفيذ مشروعاته هبوط 

حصة البنك الدولي من التمويل. فخالل الفترة التجريبية من 

صندوق البيئة العاملية، شكلت حصة البنك الدولي 58.3 من 

موارد الصندوق املالية. ولكن تلك احلصة آخذة بالهبوط منذ 

ذلك احلني. وتسارعت خطى ذلك الهبوط في فترة صندوق البيئة 

العاملية-4، وال تشكل حصة البنك الدولي حالياً سوى أقل من 

ربع مجموع املوارد املالية التي يتيحها صندوق البيئة العاملية 

)الشكل 1(. علماً بأن تناقص حصة البنك الدولي من التمويل 

منتشر على كافة مجاالت تركيز عمل صندوق البيئة العاملية.

اجلدول 3: التمويل من صندوق البيئة العاملية حسب 
مجاالت التركيز

مجال التركيز

التمويل )ماليني 
الدوالرات 
%األمريكية(

2,74331.9تغّير املناخ 

2,79232.5التنّوع البيولوجي 

1,06512.4املياه الدولية 

1802.1استنفاد طبقة األوزون 

3584.2امللوثات العضوية الثابتة 

3393.9تدهور األراضي 

1,11413.0متعدد مجاالت التركيز

8,591100.0كافة مجاالت التركيز

املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/
حزيران 2009.

الدوالرات األمريكية( البيئة العاملية حسب األمناط )ماليني  4: التمويل من صندوق  اجلدول 

صندوق الفترة التجريبيةالنمط
البيئة 

العاملية-1

صندوق 
البيئة 

العاملية-2

صندوق 
البيئة 

العاملية-3

صندوق 
البيئة 

العاملية-4

كافة الفترات

6781,1261,5662,3511,7197,440مشروعات كبيرة احلجم

07124136104371مشروعات متوسطة احلجم

3569911327334أنشطة تسهيلية

132675165166446برنامج املنح الصغيرة

7261,2281,8572,7841,9968,590اجملموع

املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.

يقوم صندوق البيئة العاملية بتقدمي التمويل من خالل أربعة 

أمناط أساسية: مشروعات كبيرة احلجم، ومشروعات متوسطة 

احلجم، وأنشطة تسهيلية، ومنح صغيرة )من خالل برنامج 

املنح الصغيرة(. وتشكل املشروعات كبيرة احلجم 87 في املائة 

من متويل صندوق البيئة العاملية للمشروعات. وفي السنوات 

األخيرة، حدث بعض االزدياد في نسبة التمويل مبنح من برنامج 

املنح الصغيرة، وذلك ألن متويل البرنامج هو متويل مسبق – أي 

أن األموال تتاح لبرنامج املنح الصغيرة من أجل توزيعها من 

خالل املنح، بينما تصورات املشروعات التي يتم متويلها من 

خالل منط آخر حتتاج إلى التجهيز التام قبل أن يصبح من 

املمكن املوافقة على متويلها. وعندما تنتهي فترة جتديد موارد 

صندوق البيئة العاملية-4، ستعود احلصة النسبية لبرنامج 

املنح الصغيرة إلى املستوى الذي كانت عليه في فترة صندوق 
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الشكل 1: نسبة املوارد املالية من صندوق البيئة العاملية 
حسب الهيئات التي تتولى إدارته وتنفيذ مشروعاته
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املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.

مالحظة: اخلطوط املنقطة تشير إلى االجتاه اخلاص بصندوق البيئة العاملية-UNDP .4 = برنامج 
 = OTHER البنك الدولي؛ = WB برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ = UNEP األمم املتحدة اإلمنائي؛

أخرى؛ JOINT = مشتركة. 



البيئة العاملية-3. وشهدت نسبة األنشطة التسهيلية 

انخفاضاً كبيراً في فترة صندوق البيئة العاملية-4 عما كانت 

عليه في الفترات السابقة )اجلدول 4(، وجنم ذلك عن تغيرات 

متطلبات االتفاقيات املعنية.

يبنينّ الشكل 2 تغيرات نسب التمويل من صندوق البيئة العاملية 

حسب املناطق في مختلف فترات الصندوق. ومن صندوق البيئة 

العاملية-3 إلى صندوق البيئة العاملية-4، حدثت زيادة كبيرة في 

نسبة التمويل إلى مشروعات في منطقة آسيا، بينما شهد 

التمويل إلى مشروعات في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 

هبوطاً كبيراً. وهذا ما يفسره اإللغاء التدريجي ملساندة 

مشروعات في مجال التركيز اخلاص باستنفاد طبقة األوزون 

وانضمام عدة بلدان إلى االحتاد األوروبي، مما أسفر عن انخفاض 

حاجتها للمساندة. أما نسبة التمويل التي توجهت ملنطقتي 

أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي فبقيت ثابتة على 

مرنّ الزمن. وحدث املزيد من الهبوط في نسبة متويل املشروعات 

املشتركة بني مناطق عمل الصندوق.
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الشكل 2: نسبة التمويل من صندوق البيئة العاملية حسب املناطق

املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.

مالحظة: اخلطوط املنقطة تشير إلى االجتاه اخلاص بصندوق البيئة العاملية-4؛ مشروعات 
مشتركة بني املناطق؛ LAC = أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ Asia = آسيا؛ Africa = أفريقيا؛ 

INTER = مشروعات مشتركة بين المناطق؛ ECA = أوروبا وآسيا الوسطى. 
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صندوق البيئة العاملية في عالم متغّير

التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود

القضايا واملشاكل التي تؤثر في النتائج

احلوكمة والشراكة
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إلى احلد الذي يسمح به مستوى متويل صندوق البيئة العاملية عموماً، يعتبر الصندوق مالئماً في آن واحد 

لالتفاقيات املعنية ولألولويات على صعيد مناطق وبلدان العالم. 

مشروعات الصندوق فعالة في حتقيق النواجت، ومتوسط ترتيبها في فترة صندوق البيئة العاملية-4 بلغ 80 

في املائة وفاق املعيار املرجعي العاملي البالغ 75 في املائة. 

استدامة تلك النواجت جيدة حسبما يقيسها التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود – 70 في املائة من 

املشروعات املنجزة حترز التقدم في حتقيق املنافع البيئية العاملية املنشودة، على الرغم من ضرورة إجراءات 

املتابعة من جانب البلدان الشريكة بغية حتقيق تلك املنافع. 

من املمكن والضروري زيادة حتسني كفاءة الصندوق، مع التأكيد على: البرامج، وتقليل الوقت الضائع في 

حتديد املشروعات، وحتسني وضع تصاميم املشروعات، وتعزيز هيكلية الرسوم، وزيادة إدماج التعّلم، واعتماد 

إطار اإلدارة املستند إلى حتقيق النتائج مبا يشمل مقاييس التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود. 
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والتوصيات املُدرجة في هذه النسخة النتائج

التقرير  أقسام  مة حسب  اإلدارية مقسنّ

العاملية  البيئة  يتناول صندوق  األول  فالقسم  الكامل. 

في عالم متغينّر، يرتبط فيه دور الصندوق ومدى مالءمته 

الصعيد  على  التمويل  وباجتاهات  العهد  احلديثة  بالتطورات 

الذي يتم  التقدنّم  الثاني مدى  الدولي. ويتناول القسم 

التقييمية  والشواهد  املنشود،  األثر  نحو حتقيق  إحرازه حالياً 

الثالث قضايا  القسم  ويتناول  التقدنّم.  احلالية عن ذلك 

أما احلوكمة والشراكة فيشكالن موضوع القسم  األداء. 

األخير من هذا الفصل. 

صندوق البيئة العاملية في عالم متغّير
تزداد املشاكل البيئية العاملية سوءاً بدالً من أن تشهد 

ن: من تغينّر املناخ إلى انقراض األنواع، ومن التلوث  التحسنّ

إلى تدهور خدمات املنظومات اإليكولوجية التي تتيح الهواء 

والغذاء واملياه، وإلى األخطار اجلديدة احملدقة بطبقة األوزون. 

ومبا أن تلك املشاكل تتعلق بسلع النفع العام، يجب أن يسهم 

التمويل العام بدور رئيسي في التصدي لتلك املشاكل. ولكن 

على الرغم من أن األموال املتوفرة للتعاون الدولي شهدت 

ازدياداً كبيراً في السنوات األخيرة، فإن التمويل ألغراض البيئة 

بصفة عامة ولصندوق البيئة العاملية بصفة خاصة هبط من 

حيث القيمة احلقيقية. ويتناول هذا القسم من هذا التقرير 

تلك القضايا.

:1 ج  االستنتا

االجتاهات البيئية العاملية في هبوط مستمر.

تتزامن نهاية فترة صندوق البيئة العاملي-4 وبداية عملية 

جديدة لتجديد موارد الصندوق مع فترة يواجه فيها كوكب 

األرض حتديات غير مسبوقة على العديد من اجلبهات. ولم 

يعد من املضمون استمرار اخلدمات الضرورية التي تقوم بها 

املنظومات اإليكولوجية املتمتعة بالعافية على هذا الكوكب - 

شاملة: إتاحة الغذاء والوقود واأللياف، وتنظيم املناخ واملياه، 

ومساندة الوظائف الرئيسية كتشكيل التربة ودورات الغذاء. 

فمطالب سكان األرض املتزايدة أعدادهم على الدوام من 

الغذاء واملياه والطاقة والتزايد الذي ال مفر منه في الضغوط 

الناجتة عن الوفاء بتلك االحتياجات أسفرت عن حقبة من 

األخطار املتزايدة على أمن أنظمة مساندة حياة البشر 

جميعاً. فهذه الضغوط غير املسبوقة على البنية التحتية 

من املنظومات اإليكولوجية تعرنّض للخطر الشديد ضمان 

استمرارية خدمات املنظومات اإليكولوجية. ونتيجة لذلك، 

تتعرض للخطر صحة وأرزاق ورفاهة كافة البشر – والسيما 

األشد فقراً وضعفاً من بني سكان كوكب األرض. فإخفاق 

قوى السوق في ضمان استمرارية االقتصاد العاملي واحلاجة 

الفائقة النتشال مليارات البشر من براثن الفقر يسفران عن 

ة  زيادة وتفاقم عدم االستقرار وهذا مؤشر واضح ودعوة ُملحنّ

ملضاعفة اإلجراءات الفعالة واملبتكرة واحلافزة بغية وقف تلك 

االجتاهات وعكس مسارها. 

استهدف إنشاء صندوق البيئة العاملية إتاحة املنح اجلديدة 

رة بغية سد التكاليف  واإلضافية والتمويل بشروط ميسنّ

الشواهد على  العاملية تتضمن  البيئة  العام لصندوق  األداء  الرابعة عن  الدراسة 

بخس متويل صندوق البيئة العاملي بأربع طرق واضحة: 

يّتضح من التقييمات الدقيقة للتكاليف وجود فجوة هائلة في التمويل بني   ֺ

ما ينبغي فعله حلل مشاكل البيئة العاملية وما هو متوفر حالياً.

مبالغها  ازدياد  عن  توقفت  العاملية  البيئة  صندوق  موارد  جتديد  عمليات   ֺ

منذ  املائة  في   17 بواقع  الصندوق  ألموال  الشرائية  القوة  انخفضت  بينما 

العام 1994، ومتت إضافة مجالي تركيز جديدين، ومت تلقي أكثر من 100 من 

الطلبات والتعليمات من االتفاقيات املعنية، كما أن الصندوق بدأ العمل في 

بلدان أكثر بكثير من العدد الذي بدأ العمل فيه عند إنشائه.

وللدول  تقدماً  البلدان  ألقل  الصندوق  من  املساندة  أمناط  توسيع  يتم  لم   ֺ

اجلزيرية الصغيرة النامية والدول الضعيفة.

2007 جنمت  العام  اجلديدة حتى  املشروعات  املوافقة على  إجراءات  مشاكل   ֺ

قوية  أفكار خاصة مبشروعات  على  وكان  الكافية،  األموال  إلى  االفتقار  عن 

هذه  وعادت  الالزم.  التمويل  على  لتحصل  سنوات  ست  حدود  في  االنتظار 

اجلديدة  املشروعات  إعداد  عمليات  توقف  عند  األخيرة  اآلونة  في  املشاكل 

مؤقتاً حلني توفر موارد مالية جديدة. 

كبيرة  بزيادة  العاملية  البيئة  لصندوق  العام  األداء  عن  الرابعة  الدراسة  توصي 

اضطر  وإال  العاملية،  البيئة  صندوق  ملوارد  اخلامس  التجديد  إطار  في  التمويل  في 

الصندوق إلى تخفيض كبير ملساندته لكل من: مجاالت تركيز عمله، ومجموعات 

البلدان، أو أمناط املساندة. إذا كانت توصيات التجديد اخلامس ملوارد صندوق البيئة 

والشراكة  والكفاءة،  البرامج،  تتعلق بكل من:  العاملية تتضمن مقترحات قوية 

فإن هذه الدراسة تؤيد أعلى مستوى من التجديد ملوارد الصندوق.
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اإلضافية الناجمة عن إجراءات حتقيق منافع بيئية عاملية 

متفق عليها. فهذه الرسالة بقيت سارية على مر السنني 

مع إضافة ما هو جديد من: شركاء، ومجاالت تركيز، وأولويات 

استراتيجية، وإرشادات من االتفاقيات املعنية. ونظراً لالزدياد 

احلديث العهد في نطاق وتعقيد وحجم املشاكل، أصبحت 

هذه الرسالة أكثر مالءمة وذات صلة من أي وقت مضى. 

فاحلاجة إلى التمويل من أجل قضايا البيئة العاملية في إطار 

التفويض املمنوح لصندوق البيئة العاملية آخذة في التزايد 

على نحو سريع ومفاجئ. واملدفوعات ألغراض معاجلة قضايا 

التنمية من خالل التعاون الدولي شهدت ازدياداً، بينما 

انخفض التمويل الدولي ألغراض القضايا البيئية – سواء 

على الصعيد العاملي أو الوطني. فالتمويل العام حاسم 

األهمية ألنه ال ميكن حل تلك املشاكل إال من خالل الشراكات 

مع: احلكومات، واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، واجملتمعات 

احمللية. 

يتنّضح من آخر املعلومات الصادرة عن منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي هبوط التمويل بصفة عامة 

ألغراض القضايا البيئية الرئيسية والقضايا املتصلة بها، 

وذلك على الرغم من توفر التمويل الدولي من أجل املساعدات 

اإلمنائية الرسمية )ODA( في إطار الطفرة التي شهدتها 

في الفترة 2002-2005. وعلى الرغم من عدم معرفة األثر 

الكامل لألزمة املالية احلالية حتى اآلن، فهي ميكن أن تؤدي إلى 

انخفاض االرتباطات عموماً، ولكن ذلك االنخفاض ليس ظاهراً 

حتى اآلن.

 :1 لتوصية  ا

من الضروري زيادة مستويات التمويل من أجل قضايا 

البيئة العاملية زيادة كبيرة بغية معاجلة املشاكل 

املتزايدة إحلاحاً.

ميكن أن يقرر اجملتمع الدولي طرقاً أخرى غير صندوق البيئة 

العاملية لتمويل وخلق حلول للمشاكل البيئية العاملية. فأول 

توصية من توصيات هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية ال تبرر صندوق البيئة العاملية، بل هي 

تقول ببساطة أن اجملتمع الدولي ال يقوم حالياً مبا يكفي حلل 

املشاكل، وأن هذا االستنتاج يسبب القلق على األقل. ومن 

حيث املبدأ، هنالك اآلن العديد من احللول وهي ليست بعيدة 

عن متناول املعرفة الفنية احلالية. وقد تكون املشكلة هي أن 

احللول باهظة التكاليف وهي تتعارض مع املصالح االقتصادية 

الراسخة. ومن جهة أخرى، فإن عدم حل تلك املشاكل سيكون 

أكبر تكلفة في األمد الطويل ويعرنّض للخطر مستقبل أرزاق 

البشرية على كوكب األرض، مما يثير األخطار خصوصاً للفقراء 

وللبلدان النامية. 

لم يكن ازدياد احلاجة في املاضي دافعاً كافياً بالنسبة لتمويل 

صندوق البيئة العاملية. فالصندوق أثبت تاريخياً عدم شدة 

فعاليته في تعبئة املوارد، علماً بأن متويله انخفض من حيث 

القيمة احلقيقية في كافة عمليات جتديد املوارد التي أعقبت 

فترة صندوق البيئة العاملية-2. كما أنه على الرغم من قيام 

املانحني من بني البلدان املتقدمة بتقدمي متويل جديد وإضافي 

من أجل البلدان النامية في مقابل املنافع البيئية، لم يكن 

ذلك التمويل كافياً لتغطية متطلبات تزايد أجندة صندوق 

البيئة العاملية حسبما مت االتفاق عليها في إطار االتفاقيات 

املعنية. 

 :2 ج  االستنتا

متويل صندوق البيئة العاملية أقل مما يجب منذ فترة 

صندوق البيئة العاملية-2، في ضوء: نطاق أجندته، 

واإلرشادات من االتفاقيات املعنية، ومنط قيامه بعمله.

تشير الشواهد املتنوعة إلى أن متويل صندوق البيئة العاملية 

أقل مما ينبغي أن يكون. فاملانحون أبقوا تعداتهم للصندوق 

عند املستوى نفسه في فترتي الصندوق وهما صندوق البيئة 

العاملية-3 وصندوق البيئة العاملية-4، مما يعكس انخفاض 

األولوية التي يعطونها للبيئة بصفة عامة ولقضايا البيئة 

العاملية بصفة خاصة. فاالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف 

التي يقدم الصندوق لها اخلدمات – حسب اتفاق البلدان 

املانحة نفسها – واصلت طلب املزيد من الصندوق، وبالتالي ال 

ينشط الصندوق حالياً إال باحلد األدنى في العديد من اجملاالت. 

وعلى سبيل املثال، االستراتيجية بشأن مجال التركيز املعني 

باملياه الدولية تتطلب التصعيد من وضع األساس إلى العرض 

واإليضاح ثم حفز االستثمار، ولكن املوارد اخملصصة لذلك 

اجملال انخفضت في فترة صندوق البيئة العاملية-4. كما أن 

أقل البلدان تقدنّماً والدول اجلزيرية الصغيرة النامية والدول 

الضعيفة ال تتلقى املساندة الكافية فيما يتعلق بأنشطة 

العرض واإليضاح واالستثمار، وذلك ناجم عن انخفاض 

مستويات اخملصصات لتلك البلدان. وأخيراً، جنمت أوجه عدم 

الكفاءة في دورة املشروعات املاضية عن االفتقار إلى األموال 

من أجل متويل املشروعات اجلاهزة للموافقة عليها، وحني 
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الدوالرات( الرسمية )ماليني  العاملية واجتاهات املساعدات اإلمنائية  البيئة  5: عمليات جتديد موارد صندوق  اجلدول 

صندوق البيئة الفترة التجريبيةالتمويل
العاملية-1

صندوق البيئة 
العاملية-2

صندوق البيئة 
العاملية-3

صندوق البيئة 
العاملية-4أ

416,132283,278 280,529 302,595 304,725 مجموع املساعدات اإلمنائية الرسمية

8432,0151,9832,2112,289 تعهدات املانحني للصندوق

2,0952,169 1,687 2,012 843 متويل الصندوق املقبوض من املانحني

9083 78 100 القوة الشرائية )%(

جتديد موارد الصندوق كنسبة مئوية من 
0.500.38 0.60 0.67 0.28 املساعدات اإلمنائية الرسمية

املصادر: بيانات املساعدات اإلمنائية الرسمية ومعامل تكميش الدوالر من منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي؛ وبيانات جتديد موارد الصندوق من الصندوق 

االستئماني لصندوق البيئة العاملية. نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.
أ. استناداً إلى متوسط صكوك مودعة متحرك – تعهدات العام 2006 – لربع سنة واحد لصالح الصندوق بحلول السنة املالية 2007، البعض في العام 2006 قبل نهاية 

السنة املالية في بلدان محددة. تعتبر هذه البيانات متوافقة ألنه جرى استخدام االرتباطات من املساعدات اإلمنائية الرسمية وليس املدفوعات.

متت تلك املوافقة على أساس األولوية لألسبقية، وجب على 

املشروعات املقترحة االنتظار حتى تتوفر املوارد املالية الالزمة 

قبل أن يصبح باإلمكان املوافقة عليها.

وصف االستنتاج األول هبوط املساعدات اإلمنائية الرسمية 

بالنسبة لتمويل قضايا البيئة. ويُشاهد هبوط مماثل في 

التمويل من املانحني بالنسبة لصندوق البيئة العاملية، الذي 

انخفض من 0.67 في املائة من املساعدات اإلمنائية الرسمية 

في فترتي صندوق البيئة العاملية-1 وصندوق البيئة العاملية-2 

إلى حوالي 0.38 في املائة من املساعدات اإلمنائية الرسمية 

في فترة صندوق البيئة العاملية-4 )اجلدول 5(. وهذه املقارنة 

جديرة باملالحظة حتى لو لم تعتبر نسبة 45 في املائة من 

متويل الصندوق مساعدات إمنائية رسمية. وحسبما يتضح من 

اجلدول، هبطت القيمة الشرائية لتمويل الصندوق مع مرور 

الزمن، مما يفاقم هبوط متويله. 

التوصية 2: 

من الضروري أن يتيح التجديد اخلامس ملوارد صندوق 

البيئة العاملية )صندوق البيئة العاملية-5( زيادة كبيرة 

عما جنم عن التجديد الرابع ملوارده )صندوق البيئة 

العاملية-4(، وإال اضطر الصندوق لتخفيض كبير في 

مساندته جملاالت تركيز عمله أو مجموعات البلدان أو 

أمناط التمويل منه.

ن منوذج صندوق البيئة العاملية القائم على: املساندة  يتضمنّ

األساسية، والعرض واإليضاح، واالستثمار تزايداً عضوياً في 

التمويل الذي يتم تقدميه للبلدان إلى أن يتم تضمني االهتمام 

بقضايا البيئة العاملية وجعله جزءاً ال يتجزأ من أجندة التنمية 

املستدامة في البلد املعني. ومع أن بعض كبار البلدان تلقياً 

للتمويل من الصندوق آخذة في التحرك في هذا االجتاه، 

من الواضح أيضاً أن العديد من البلدان مازالت بعيدة عن 

التخرنّج من صندوق البيئة العاملية. كما أن العديد من البلدان 

املشمولة في منظومة صندوق البيئة العاملية مازالت تنتظر 

املزيد من املساندة في عرض وإيضاح: املقاربات واملناهج، وإلغاء 

احلواجز أمام األسواق، وإدخال تكنولوجيات جديدة وهي ليست 

جاهزة حتى اآلن لتصعيد مبادرات الصندوق إلى املستوى 

الوطني. فإبقاء مستوى التمويل على حاله في التجديد 

اخلامس )صندوق البيئة العاملية-5( من شأنه أن يثير حتديات. 

ويتنّضح من استعراض التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود 

أن لنطاق اإلجراءات التدخلية أهميته، وأن عدة جهود مساندة 

قام بها الصندوق ميكن أن تكون أخفقت بسبب انخفاض 

مبالغ التمويل أو النطاق اجلغرافي.

إذا ظلت مستويات التمويل على حالها، سيضطر صندوق 

البيئة العاملية لتحديد أولويات للمساندة التي يقدمها 

لكي يستمر في حتقيق األثر املنشود. وميكن أن يشمل حتديد 

األولويات ذلك تقليص عدد مجاالت التركيز، أو احلد من أمناط 

التمويل جملموعات بلدان محددة، أو تخفيض املساندة جملموعة 

محدودة من البلدان.
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 :3 ج  االستنتا

الصلة بني صندوق البيئة العاملية واالتفاقيات الدولية 

بشأن البيئة باعتباره اآللية املالية لها تعتبر قيمة 

مضافة في معاجلة املشاكل البيئية العاملية.

يحتل صندوق البيئة العاملية موقعاً فريداً نسبياً بني هيئات 

التمويل الدولية من حيث أنه اآللية املالية لعدة اتفاقيات 

متعددة األطراف بشأن البيئة. وهذا ما يعطيه تفويضاً قوياً 

ملساندة اإلجراءات في البلدان بشأن القضايا البيئية العاملية. 

فمن جهة، ومع املساندة من البلدان واجلهات املانحة، يقوم 

ة. ومن جهة  مبعاجلة املشاكل التي مت االعتراف دولياً بأنها ملحنّ

أخرى، البلدان التي تتلقى املساندة منه هي بلدان موقعة 

على تلك االتفاقيات وهي وافقت على اتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

ومن حيث املبدأ، يعني هذا أن الصندوق واملانحني له والبلدان 

املتلقية للمساعدات منه يشكلون شراكة قوية من أجل 

معاجلة أهداف مشتركة.

صندوق البيئة العاملية هو املصدر الرئيسي للتمويل من أجل 

تنفيذ: االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، واالتفاقية بشأن 

امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

التصحر. وظهرت مصادر متويل جديدة من أجل املبادرات 

املتعلقة بتغينّر املناخ، إال أنه لم يجر تنفيذها متاماً حتى اآلن. 

يواصل صندوق البيئة العاملية االستجابة لإلرشادات من 

مختلف االتفاقيات، وذلك من خالل تعديل استراتيجياته 

وسياساته وإجراءاته ومن خالل عملية املوافقة على 

املشروعات. ويتواصل تراكم اإلرشادات والتوجيهات إلى 

الصندوق، وذلك على الرغم من أن بعض االتفاقيات أخذت 

تتجه نحو جتميع اإلرشادات في استراتيجيات. علماً بأن إطار 

تخصيص املوارد أعاق قدرة العديد من البلدان على احلصول 

على املوارد من صندوق البيئة العاملية، والسيما في مجال 

التركيز املعني بتغينّر املناخ.

مت اتخاذ خطوات لتحسني العالقة بني الصندوق واالتفاقيات 

املعنية وسكرتارياتها، ولكن ميكن وينبغي القيام باملزيد. 

أداء املانحني في صندوق البيئة العاملية

يتضمن النص الكامل للدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية عرضاً عاماً تاريخياً لعمليات جتديد موارد صندوق البيئة العاملية حتى تاريخه. وهو 

2006 استندت إلى صيغة قائمة على تقاسم األعباء نشأت في العام 1994. ومنذ ذلك احلني تفاوضت مؤسسات مالية  يستنتج أن آخر عملية جتديد في العام 

العاملي. ومن شأن  الصعيد  واملالية على  االقتصادية  الثروة  توزنّع  التغيرات في  اإلقليمية على صيغ جديدة تعكس  التنمية  وبنوك  الدولي  البنك  أخرى مثل  دولية 

استمرار الصيغة القدمية في عمليات جتديد موارد الصندوق في املستقبل أن يعني أن البلدان التي شهدت انتكاسات اقتصادية سُيطلب منها دفع أكثر من حصتها 

املنصفة.

ومت في إطار الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية إجراء استعراض مبتكر لتقاسم األعباء وارتباطات املانحني، وذلك من خالل مقارنة مساهمات 

املانحني في الصندوق مع االرتباطات الدولية األخرى التي يقدمونها من خالل عمليات جتديد موارد ومنح إلى األمم املتحدة )التي تعتمد صيغة تقاسم األعباء املستندة 

إلى مقارنة الثروات( وإلى املؤسسة الدولية للتنمية العضو في مجموعة البنك الدولي )التي تعتمد صيغة تقاسم أعباء مختلفة كثيراً عن التي مت استخدامها في 

العام 1994(، وأيضاً مع املساندة البيئية الرئيسية التي يقومون بتقدميها في إطار املساعدات اإلمنائية الرسمية. فهذه األخيرة تتيح مؤشراً لألولوية السياسية التي 

يعطيها املانحون لقضايا البيئة في إطار التعاون الدولي. 

استند االستعراض إلى البيانات املتوفرة للعموم ولم يتضمن أي حكم تقييمي. ولكن كان من املهم مالحظة أن كافة املانحني تقريباً ساهموا باستمرار حسبما 

وعدوا. وهنالك بعض املانحني الصغار كان أداؤهم أفضل من أداء املانحني الكبار حيث أنهم أعطوا أولوية أعلى ملساهماتهم في صندوق البيئة العاملية. وهنالك عدد 

ضئيل من البلدان املانحة للصندوق التي أعطت باستمرار أولوية منخفضة لعمليات جتديد موارد الصندوق. وال يساند الصندوق من خالل مساهمات سوى عدد ضئيل 

من بني البلدان املتوسطة الدخل، ولكن مساهماتها عموماً تعكس أولوية عالية نسبياً تعطيها ملساندة الصندوق.
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:3 لتوصية  ا

ينبغي على صندوق البيئة العاملية واالتفاقيات التفاعل 

فيما بينهما بغية حتسني وتركيز اإلرشادات. كما ينبغي 

حتديد أولويات اإلرشادات على مستوى البلدان.

مت اتخاذ خطوات هامة لتحسني التواصل بني الصندوق 

واالتفاقيات. وينبغي استمرار هذه املبادرة وتركيزها على 

حتسني نوعية اإلرشادات التي تأتي من االتفاقيات. كما ينبغي 

أن يضمن إطار تخصيص موارد الصندوق في املستقبل 

استثناءات بالنسبة التصاالت البلدان مع االتفاقيات، ألن 

تلك االتصاالت إلزامية ومن املفترض أن يدفع الصندوق كامل 

تكاليفها. كما ينبغي أن يستجيب الصندوق لإلرشادات 

اجلديدة التي يتلقاها في الفترة بني التجديد الراهن والتجديد 

التالي ملوارده، إما من خالل تضمني مبلغ غير مخصص في 

عملية التجديد أو قبول متويل إضافي في تلك الفترة ما بني 

التجديديْن بغية متكينه من تنفيذ اإلرشادات اجلديدة. وينبغي 

أن تتضمن التقارير التي يرفعها الصندوق إلى االتفاقيات 

تقييماً حاسم األهمية خلبرة الصندوق العملية املكتسبة من 

تنفيذ املشروعات، وخبرته في تضمني اإلرشادات التي يتلقاها 

من مؤمترات أطراف االتفاقيات في استراتيجياته وأولويات 

برامجه.

قامت الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية بتتبنّع كافة اإلرشادات التي أعطيت للصندوق حتى 

اآلن، شاملة ما تعلق بالصندوق اخلاص بأقل البلدان تقدماً 

والصندوق اخلاص بتغينّر املناخ، وهو ما مت جتميعه في اجلدول 

6. فعبء اإلرشادات بلغ حتى اآلن 317 من طلبات االتفاقيات 
)مواد ضمن قرارات(، حوالي نصفها من االتفاقية املتعلقة 

بتغينّر املناخ. وعلى الرغم من االختالف بني اإلرشادات من 

حيث طبيعتها وكثافة فقراتها وأهميتها من مادة إلى أخرى 

ومن قرار إلى آخر، فإن العدد الكلي للمواد مرتفع. ولكي 

6: عدد املواد ضمن قرارات اإلرشادات  اجلدول 

سنة
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

املتعلقة بتغير املناخ
االتفاقية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي
االتفاقية بشأن امللوثات العضوية 

الثابتة
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

التصّحر

199412 )1(

199510 )1(4 )2(

199610 )2(8 )3(

19972 )3(

19989 )4(6 )4(

19995 )5(

20003 )6(4 )5(

200110 )7(5 )5(

200219 )8(13 )6(

20033 )9(6 )6(

200448 )10(10 )7(

20057 )11(5 )1(10 )7(

200613 )12(14 )8(12 )2(

20079 )13(17 )3(9 )8(

200812 )14(7 )9(

200915 )4(

160784930اجملموع

املصدر: قرارات مؤمترات األطراف حسبما نشرت على مواقع املؤمترات على شبكة اإلنترنت. 
مالحظة: قرارات اإلرشادات تتخذ في مؤمترات أطراف االتفاقيات، رقم املؤمتر الذي اتخذت فيه القرارات موضوع بني قوسني.
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يستجيب الصندوق لالتفاقيات، يجب عليه تنفيذ كافة 

تلك اإلرشادات، وهو ما يثير مشكلة في ضوء احلجم الكبير 

للمواد الواجب استيعابها. كما أن حتديد األولويات غالباً 

ما يكون مشكلة، والسيما في ضوء الطبيعة السياسية 

للمداوالت املعنية ومختلف مجموعات أصحاب املصالح التي 

متثلها االتفاقيات.

ينبغي على حكومات البلدان تصدنّر عملية حتديد أولويات 

تنفيذ اإلرشادات الصادرة عن االتفاقيات. فالقضايا املؤهلة 

للمساندة من صندوق البيئة العاملية ميكن حتديدها من 

خالل هذا اإلجراء. كما ينبغي أن يزيد املعنيون بتنسيق 

شؤون االتفاقيات انخراطهم في صندوق البيئة العاملية 

على مستوى بلدانهم )أي ينبغي أن تشترط جلان الصندوق 

مشاركة املعنيني بتنسيق شؤون االتفاقيات( وعلى املستوى 

العاملي.

 :4 ج  االستنتا

منط عمل صندوق البيئة العاملية من خالل ثالث 

مستويات عمل – األساس، والعرض واإليضاح، 

واالستثمار – يجلب قيمة مضافة لدوره التحفيزي.

الدور التحفيزي الذي يسهم به صندوق البيئة العاملية – 

وهو أحد مبادئه التي حتدد دوره حسبما تنص عليه وثيقة 

ن في نهجه ذي الثالثة شقوق: أنشطة  إنشائه – ُمتضمنّ

وضع األساس التي تركز على خلق البيئة التسهيلية، 

وأنشطة العرض واإليضاح وهي مبتكرة وتبنينّ النهج 

واملقاربات اجلديدة وكيف ميكن أن تنجح تغييرات األسواق، 

د تلك األنشطة  ومن ثم أنشطة االستثمار التي تصعنّ

إلى مستوى البلدان بغية حتقيق منافع بيئية عاملية 

مستدامة.

قامت الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية بتحديد فئات كافة أنشطة الصندوق منذ الفترة 

التجريبية وحتى 30 يونيو/حزيران 2009، وهي تستنتج أن 

النهج القائم على األساس والعرض واإليضاح واالستثمار 

حقق جناحاً طيباً في البلدان املتوسطة الدخل. ولكن في 

الدول اجلزيرية الصغيرة النامية وأقل البلدان تقدماً والدول 

الضعيفة، مازال الصندوق عالقاً تقريباً عند مستوى وضع 

األساس للعمل في املستقبل، مع بعض اجلهود في عرض 

وإيضاح االبتكار وإلغاء حواجز السوق. ولم يتم القيام 

بأنشطة استثمار سوى في عدد ضئيل من البلدان في تلك 

اجملموعة. وإذا واصل الصندوق العمل عند املستوى احلالي 

من التمويل، سيستمر هذا املنوال. ومبا أن من املمكن حتقيق 

معظم املنافع العاملية في البلدان املتوسطة الدخل، ال تدعو 

هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

إلى وقف العمل في تلك البلدان. ولكن مستوى التمويل 

ل االرتقاء إلى املستويات التي من شأنها تنفيذ  احلالي ال يسهنّ

سياسات جيدة والتبشير بنهج ومقاربات جديدة وضمان 

تغيير جوهر األسواق في العديد من البلدان حسبما يتضح 

من اجلدول 7.

مقترحات زيادة التركيز على أنشطة العرض واإليضاح 

على حساب أنشطة وضع األساس واالستثمار من شأنها 

تخفيض كل من األثر التحفيزي للصندوق واستدامة حتقيق 

)%( البلدان  البلدان حسب فئات األنشطة بالنسبة خملتلف مجموعات  7: توزّع مشروعات الصندوق في  اجلدول 

أقل البلدان تقّدماًدول جزيرية صغيرة ناميةدول ضعيفةفئة النشاط
بلدان ليست لها 

بلدان أخرىأمنافذ بحرية

كافة 
املشروعات على 

صعيد البلدان

47 35 53 61 75 69 أساس

43 52 39 30 21 23 عرض وإيضاح

9 11 6 7 3 6 استثمار

2 2 2 2 1 1 لم ميكن تقييمها

100 100 100 100 100 100 اجملموع

املصدر: نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية، لغاية 30 يونيو/حزيران 2009.
أ. البلدان األخرى” هي التي ليست بلداناً ضعيفة أو دوالً جزيرية صغيرة نامية أو من أقل البلدان تقدماً أو غير ذات منافذ بحرية.
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املنافع البيئية العاملية. ويتضح من عمليات حسابية قام 

بها مكتب التقييم - في إطار تقييم أثر الصندوق في 

مجال التركيز املعني باستنفاد طبقة األوزون - أنه بدون 

الدور التحفيزي الذي يسهم به االستثمار فإن ما حتقق من 

تخفيض في املواد املستنفدة لطبقة األوزون كان سيتقلص 

بنسبة 40 في املائة. 

الدور التحفيزي الذي يقوم به صندوق البيئة العاملية راسخ 

متاماً على مستوى االستراتيجية، ولكنه لم يتحونّل إلى 

إرشادات بشأن تصاميم املشروعات كما لم يؤدنّ إلى أدوات تتبُّع 

للتأكد من متابعة ذلك األثر أثناء تنفيذ املشروعات وقياسه 

بعد انتهائها. 

يؤدي صندوق البيئة العاملية دوره التحفيزي من خالل مساعدة 

احلكومات في معاجلة قضايا البيئة العاملية في بلدانها من 

خالل أنشطة تسهيل ووضع أساس تؤدي إلى تغييرات في 

سياسات وأجندات وأولويات تلك البلدان. ثم يقوم الصندوق 

بعرض وإيضاح كيف ميكن للسياسات اجلديدة أن تؤدي إلى 

حتسني عملية إدارة شؤون البيئة وإلى تغييرات في األسواق. 

ويتم بعد ذلك تصعيد تلك السياسات الناجحة إلى مستوى 

البلدان. وفي أقل البلدان تقدنّماً والدول اجلزيرية الصغيرة 

النامية والدول الضعيفة، لم ينتقل الصندوق على نحو كاف 

إلى أنشطة العرض واإليضاح والتصعيد، وذلك ألن مستوى 

املوارد املتوفرة غير كاٍف لتسهيل ذلك. 

:4 لتوصية  ا

ميكن تدعيم الدور التحفيزي الذي يسهم به صندوق 

البيئة العاملية من خالل زيادة مستوى متويله وتضمني 

دروس التحفيز في حتسني اإلرشادات وعملية املتابعة.

من الضروري زيادة مستويات متويل صندوق البيئة العاملية زيادة 

كبيرة لكي يتمكن من القيام بالدور التحفيزي إلى أقصى 

مدى في كافة البلدان التي تتلقى املساعدات منه، وبذلك 

يضمن حتقيق املنافع البيئية العاملية.

الدور التحفيزي الذي يسهم به صندوق البيئة العاملية هو 

على أشد وضوحه في االستراتيجية املتنّبعة في مجال التركيز 

املعني باملياه الدولية، وميكن جملاالت التركيز األخرى االستفادة 

من عناصر تلك االستراتيجية. وفي مجالي التركيز املعني 

بتغينّر املناخ ومجال التركيز املعني بالتنوع البيولوجي، ميكن 

الدور التحفيزي الذي بقوم به  الشواهد على 
العاملية  البيئة  صندوق 

 7.9 مببلغ  منحة  تسانده   – الصندوق  بني مشروعات  من  كبير  استهدف مشروع 

مليون دوالر أمريكي من الصندوق ومتويل مشترك مببلغ 10.55 مليون دوالر أمريكي 

–االقتصاد في استخدام الطاقة وتخفيض االنبعاثات من الغازات املسببة لالحتباس 

إلى  جديدة  تكنولوجيات  إدخال  خالل  من  وذلك  الصني،  وبلدات  قرى  في  احلراري 

مؤسسات األعمال احمللية التي تصنع اآلجر واإلسمنت وأيضاً من أجل االستخدام 

في صنع فحم الكوك وسبك املعادن. وساند ذلك املشروع – الذي انتهى في العام 

2007 – محاكاة التكنولوجيات التي جنح إدخالها في 118 موقعاً. 

أدخل مركز الصني الوطني للعلوم وتقييم التكنولوجيات ذلك املشروع كدراسة 

من بني دراسات احلاالت في الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

أنه حدثت حوالي  ووجد  الصندوق.  به  الذي يسهم  التحفيزي  الدور  تقييم  بغية 

500 حالة محاكاة إضافية فيما يتخطى املواقع األصلية. وتبنّي أن معدل احملاكاة 

العالي جداً هذا جنم عن أربعة عوامل رئيسية:

من  كفاءة  وأكثر  تكلفة  أرخص  كانت  التي  املالئمة  التكنولوجيا  اختيار   ֺ

التكنولوجيا التي كانت في حينه، وهذا ما أتاح احلافز القوي ملؤسسات األعمال 

احمللية لكي تعتمد التكنولوجيات اجلديدة. 

أتاحت السلطات احمللية املساندة القوية من خالل تقدمي حوافز إضافية وتشجيع   ֺ

استخدام التكنولوجيات اجلديدة من خالل اللوائح التنظيمية. 

النجاحات األولى خلقت الطلب في السوق.   ֺ

إتاحة التمويل القابل للتكييف واملتسم باملرونة من جانب البنوك الراغبة في   ֺ

دوالر  ماليني   4 وقدره  للقروض  اخملصص  األصلي  املبلغ  زيادة  ومتت  املساهمة: 

أمريكي إلى 28 مليون دوالر أمريكي مع مرور الزمن، من خالل تسهيالت إقراض 

إضافية قدمتها بنوك صينية.

األداء  عن  الرابعة  الدراسة  إطار  في  احلاالت  دراسات  من  أخرى  دراسة  نظرت  كما 

العام لصندوق البيئة العاملية في مشروع عرض وإيضاح السترجاع غاز امليثان في 

أحد مقالب القمامة في أوروغواي، ووجدت أن 10 مشروعات على األقل في أمريكا 

اجلنوبية جرى تصميمها وتنفيذها باالستناد إلى ذلك املشروع األصلي.

املشروعان: االقتصاد في استخدام الطاقة وتخفيض انبعاثات الغازات املسببة 

لالحتباس احلراري في مؤسسات األعمال في بلدات وقرى الصني )GEF ID 263(؛ 

.)GEF ID 766( مشروع عرض وإيضاح استرجاع غاز امليثان في مقالب القمامة

أن يؤدي حتسني إدراك دور األنشطة التسهيلية إلى زيادة التزام 

البلدان املعنية بتقدمي املساندة.



22 | الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية: التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود

ينبغي تشجيع اإلرشادات بشأن كيفية وضع تصاميم 

املشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها في ضوء ذلك 

الدور التحفيزي، وذلك للتأكد من حتسني تتبنّع وقياس األثر 

التحفيزي الذي يحققه صندوق البيئة العاملية. وسيقوم 

مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية بتشجيع ذلك من 

خالل إتاحة إطاره املنهجي وبياناته والنتائج التي يتوصل إليها 

للمزيد من املناقشة والتفصيل فيما بني األطراف املشاركة 

في الصندوق. 

:5 ج  االستنتا

املساندة التي يقدمها صندوق البيئة العاملية مالئمة 

ألولويات البلدان فيما يتعلق بالبيئة وبالتنمية 

املستدامة وأيضاً لإلجراءات واخلطوات الدولية 

واإلقليمية.

االلتزام من جانب البلدان هو من بني مبادئ صندوق البيئة 

العاملية املتصلة مبالءمته ألولويات البلدان. وحددت الدراسة 

الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية التزام البلدان 

من حيث مدى تضمني املساندة من الصندوق في أولويات 

البلدان أو مناطقها احمللية، وهي وجدت عدة أمثلة على تلك 

الصالت. فعلى سبيل املثال: ساند صندوق البيئة العاملية 

وضع وتنفيذ تصاميم أنظمة ومنظومات املناطق احملمية، 

وأدخل تغينّر املناخ في أجندات البلدان )مبتدءاً بأنشطة 

تسهيلية(، وساعد عملية وضع وتنفيذ السياسات اخلاصة 

بتغينّر املناخ مثل كفاءة استخدامات الطاقة والطاقة 

املتجددة وهذا ما يساعد البلدان في حتسني خياراتها املعنية 

بالطاقة، ومونّل إعداد خطط التنفيذ في البلدان بغية 

مساعدتها في حتديد امللوثات العضوية الثابتة وتضمينها في 

أجنداتها.

الشواهد – التي مت احلصول عليها بصورة رئيسية من خالل 

تقييمات حوافظ مشروعات البلدان ومن دراسات احلاالت في 

إطار الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

– تبنينّ أن البلدان استخدمت املساندة التي قدمها صندوق 
البيئة العاملية بغية إدخال سياسات بيئية جديدة وتشريعات 

بيئية ضرورية وأطر تنظيمية. ولكن بالنسبة ملعظم البلدان، 

ليس التمويل املتاح من صندوق البيئة العاملية كافياً من أجل 

تنفيذ األولويات اخلاصة بتلك البلدان واإلرشادات من االتفاقيات 

املعنية فيما يتعلق بالتكينّف والسالمة البيولوجية وتدهور 

األراضي.

ليست هنالك شواهد على أن التأكيد املتزايد على التزام 

البلدان في صندوق البيئة العاملية يؤدي إلى تخفيض االهتمام 

بقضايا البيئة العاملية. ومن جهة أخرى، عند اختيار أية قضايا 

ينبغي معاجلتها، ليست هنالك حالياً أية حوافز بالنسبة 

للبلدان لكي تتعاون فيما يتعلق بالقضايا اإلقليمية والعابرة 

للحدود. 

:5 لتوصية  ا

ينبغي على صندوق البيئة العاملية وضع املزيد من البرامج على 

مستوى البلدان من خالل مساندة خلق جلان له معنية بالبلدان 

ووضع خطط عمل له بشأن البلدان.

من أجل حتقيق منافع بيئية عاملية، يتعاون صندوق البيئة 

العاملية والهيئات التي تتولى إدارته وتنفيذ مشروعاته 

مع أكثر شركائه أهميًة: احلكومات، واجملتمع املدني، 

والقطاع اخلاص، واجملتمعات احمللية في البلدان التي تتلقى 

منه املساعدات. وليس متوسط املساندة التي يقدمها 

الصندوق في خمس سنوات من أنشطة التمويل كافياً 

لضمان احلجم الكافي واستدامة املنافع البيئية العاملية 

في مجاالت: كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة 

املتجددة، واملناطق احملمية، وحتسني عملية إدارة شؤون 

األراضي، وتخفيض األخطار احمليطة باملياه الدولية، 

وتخفيض األخطار احمليطة بطبقة األوزون وبصحة البشر 

والبيئة نتيجة للملوثات العضوية الثابتة. وفي كافة 

احلاالت تقريباً، يقوم صندوق البيئة العاملية بتحفيز وبدء 

أنشطة ينبغي تضمينها في: السياسات، واالستراتيجيات، 

واملمارسات، وسبل الرزق – وهي أنشطة تعتمد على 

مدخالت وقرارات من أصحاب املصلحة املباشرة في: 

احلكومات، واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، واجملتمعات 

احمللية.

ميكن تعزيز الشراكة بني صندوق البيئة العاملية والفاعلني 

على الصعيد احمللي بغية تدعيم إحراز التقدم نحو حتقيق 

األثر املنشود. ويتضح من استعراض النواجت املؤدية إلى األثر 

)مدرج في القسم 3 من نص التقرير الكامل( أن اإلجراءات التي 
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يتم اتخاذها بعد انتهاء املساندة من صندوق البيئة العاملية 

ستضمن حتقيق املزيد من التقدم. كما أن النواجت التي تبدي 

عدم حتقيق تقدم أو النذر اليسير من التقدم ميكن تغييرها 

وحتسينها من خالل إجراءات متابعة. وفي العديد من احلاالت، 

مت اتخاذ إجراءات عالجية عقب اقتراحات من التقييم النهائي. 

ولكن ميكن فعل املزيد وعلى الصندوق والبلد املعني التركيز 

على ذلك. 

يتضح من تقييم حوافظ مشروعات الصندوق في البلدان 

أن الهيئات التي تتولى إدارة صندوق البيئة العاملية وتنفيذ 

مشروعاته ال تقوم دائماً بتضمني أنشطة الصندوق في 

استراتيجياتها اخلاصة مبساندة البلدان، أو في إطار األمم 

املتحدة اخلاص مبساندة البلدان املعنية. وفي عدة حاالت، 

تبقى املنح من الصندوق منفصلة تقريباً وخارج مناقشات 

مجتمع املانحني الدولي. كما أن عدة بلدان متلقية 

للمعونات من الصندوق ال تقوم بتنسيق األنشطة التي 

تقوم بها مختلف الهيئات واجلهات املانحة بخصوص 

القضايا البيئية. ولم يصبح ذلك ممارسة معيارية حتى اآلن 

على الرغم من الزيادة امللحوظة في جلان التنسيق على 

صعيد البلدان وفي مشاركة الوزارات غير وزارات البيئة 

جنباً إلى جنب مع أصحاب املصلحة املباشرة اآلخرين. 

ومن الضروري وجود آلية في البلدان للتفاعل مع الهيئات 

التي تتولى إدارة صندوق البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته 

واجلهات املانحة األخرى املعنية، وذلك لضمان كون املساندة 

من الصندوق وغيره من اجلهات املعنية بالبيئة متسقة 

نة  متاماً مع أولويات واستراتيجيات البلدان املعنية وُمتضمنّ

فيها.

ميكن للبرامج على صعيد البلدان مساندة املشروعات 

واملقاربات البرنامجية على الصعيدين العاملي واإلقليمي. فإذا 

كانت األولويات على مستوى البلدان حتدد بوضوح املشاكل 

العابرة للحدود – حسبما أشارت تقييمات عدة حوافظ قُْطرية 

على مر الزمن – ميكن استخدام نهج يركز على تلك املشاكل 

لضمان زيادة مستوى املالءمة والتزام البلدان باملشروعات 

العاملية واإلقليمية والنهج واملقاربات القائمني على البرامج. 

اإلطار االستراتيجي اخلاص مبجال التركيز املعني باملياه الدولية 

ميكن أن يساعد في هذا اخلصوص. كما يشمل هذا النهج 

حوافز للبلدان لكي تتعاون في التصدي للمشاكل البيئية 

العاملية واإلقليمية. 

منوذج الشراكة والدور التحفيزي الذي يقوم به صندوق 

البيئة العاملية متسقان مع النهج الذي دعا إليه إعالن 

باريس وخطة عمل أكرا من أجل حتسني فعالية املعونات 

والتزام البلدان. ولكن منط عمل الصندوق من خالل مساندة 

املشروعات ليس متسقاً على ذلك النحو. وينبغي على 

الصندوق االنتقال إلى منط العمل القائم على البرامج. 

فالبرامج في الصندوق هي دائماً على مستوى مجاالت 

التركيز. ولكن اعتماد إطار تخصيص املوارد أسفر عن 

حتونّل نحو البرامج على صعيد البلدان. وينبغي إكمال هذا 

التحونّل. 

إذا مت االنتقال إلى برمجة املساندة، سيتمكن الصندوق 

من توجيه مبالغ كبيرة نحو املنافع البيئية العاملية املتفق 

عليها من خالل الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ 

مشروعاته، وملعظمها سجل حافل في تقدمي املساندة عالية 

املستوى للبلدان. ومن املمكن طبعاً توجيه املبالغ نفسها 

مباشرة من خالل الهيئات وليس من خالل الصندوق. ولكن 

عند ذلك، ميكن أن ينخفض أو يزول التركيز على املنافع البيئية 

العاملية، وذلك ألن هذا التركيز ليس موضع االهتمام الرئيسي 

ملعظم تلك الهيئات.

التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود
صندوق البيئة العاملية فريد من نوعه بني املؤسسات الدولية، 

فهو لديه الشواهد التقييمية التي تصدر عن جهات مستقلة 

عنه بشأن تقييم التقدم احملرز في مجمل حافظة مشروعاته 

نحو حتقيق األثر املنشود. ومت وضع نهج بشأن استعراض األثر 

من أجل هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية، وذلك بغية دراسة الشواهد التقييمية الراهنة فيما 

يتعلق باألثر في كامل حافظة مشروعات الصندوق. وجرى 

القيام بعمل ميداني إضافي بغية التحقق من النتائج. كما مت 

إجراء تقييم كامل النطاق للمواد املستنفدة لطبقة األوزون. 

وينبغي نتيجة لذلك استنتاج الدروس واملؤشرات من أجل 

إطار إدارة مستندة إلى حتقيق النتائج على أرض الواقع، مبا في 

ذلك ما يتعلق بكل من: املتابعة، والتقييم، واملشورة العلمية، 

والتعلنّم. وفي ضوء تلك التقوية، من شأن إطار اإلدارة املستند 

إلى حتقيق النتائج متكني صندوق البيئة العاملية من رفع تقارير 

عن: األداء، والنواجت، والتقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود، 

واملنافع البيئية العاملية التي مت حتقيقها. 
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:6 ج  االستنتا

يُظهر سبعون في املائة من املشروعات املنجزة تقدماً 

معتدالً إلى قوي نحو حتقيق األثر املنشود.

استعرضت الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية كافة املشروعات التي مت إجنازها ورفع تقييماتها 

النهائية إلى مكتب التقييم منذ السنة املالية 2005. وكانت 

منهجية االستعراض مأخوذة من تقييمات املكتب ألثر تلك 

املشروعات وجرى اختبارها ميدانياً واستعرضها نظراء، كما 

جرت مقارنتها مبنهجية راسخة لتحديد ترتيب التقييمات 

النهائية. ويتضح من االستعراض الذي جنم عن ذلك بالنسبة 

للتقدم احملُرز نحو حتقيق األثر املنشود أن نسبة 70 في املائة من 

نواجت املشروعات تظهر تقدماً أكيداً نحو حتقيق ذلك الهدف. 

وال ميكن مقارنة تلك النتيجة مبعيار مرجعي دولي، وذلك ألن 

صندوق البيئة العاملية هو أول مؤسسة دولية ترفع تقارير 

مستقلة عن التقدم احملرز نحو حتقيق الهدف املنشود على 

مستوى حافظة مشروعاتها.

معدالت التقدم احملرز اإليجابية مشجعة، فهي تطمئن 

املانحني والبلدان املتلقية للمساعدات من الصندوق بأن من 

املمكن حتقيق املنافع البيئية العاملية، وسيتم حتقيقها إذا 

استمرت مساندة ذلك التقدم. وينبغي أن يؤخذ في االعتبار 

اإلطار الزمني البالغ األهمية في هذا اخلصوص. وبصفة 

عامة، ميكن قياس املنافع البيئية العاملية بسرعة نسبياً 

في مجاالت التركيز اخلاصة بكل من: تغينّر املناخ، واستنفاد 

طبقة األوزون، وامللوثات العضوية الثابتة. ويحتاج ظهور 

املنافع البيئة العاملية زمناً أطول من ذلك بكثير في مجاالت 

التركيز املعنية بكل من: التنوع البيولوجي، واملياه الدولية، 

وتدهور األراضي. ولكن هنالك شواهد عن األثر في كافة 

مجاالت تركيز عمل صندوق البيئة العاملية، غير أنها ليست 

في األمد القصير ذات حجم كاٍف. ولكن الشواهد على 

األثر القصير األمد تبنينّ فعالً أن اإلجراءات التدخلية التي 

يساندها الصندوق تنجح وستواصل حتقيق املنافع إذا متت 

مساندتها.

تتيح اجتاهات ازدياد سوء البيئة العاملية العديد من االفتراضات 

اخملالفة لواقع املساندة من صندوق البيئة العاملية. فضمن 

البلدان التي تتلقى املساندة من الصندوق، يستمر فقدان 

التنوع البيولوجي في املناطق التي ال تتم مساندتها من 

خالل الصندوق. وفي مجال التركيز املعني بتغينّر املناخ، ال 

ميكن للمساندة من الصندوق أن تؤثر مباشرة على اجتاهات 

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري – مهما كانت 

ناجحة – نظراً للمستوى املنخفض نسبياً من التمويل الذي 

يتلقاه مقارنة باملستوى الالزم. وفي مجاالت التركيز األخرى، 

حتقق جهود صندوق البيئة العاملية النجاح ولكنها غير كافية 

للتأثير في االجتاهات على الصعيد العاملي. وميكن أن تتيح املواد 

املستنفدة لطبقة األوزون إيضاحاً مثيراً لالهتمام في هذا 

اخلصوص. فمع أن الصندوق املتعدد األطراف اخلاص ببروتوكول 

مونتريال وصندوق البيئة العاملية والبلدان املتقدمة معاً ميكن 

أن يكونوا جنحوا في معاجلة األخطار التي تواجهها طبقة 

األوزون حسبما يحددها ذلك البروتوكول، متت إضافة تغير 

املناخ واألخطار اجلديدة لألجندة املعنية عند ظهورها واملعركة 

بعيدة عن احلسم.

ال تظهر نسبة 30 في املائة من مشروعات صندوق البيئة 

العاملية أي تقدم نحو حتقيق األثر املنشود في من النواجت. ولكن 

حتى في هذا الواقع، هنالك شواهد على إمكان حتقيق األثر 

املنشود إذا جرى اتخاذ إجراءات عالجية. فاملشروعات الكبيرة – 

مقيسة مبستوى متويلها – حتقق تقدماً أفضل نحو حتقيق األثر 

املنشود، أما املشروعات الصغيرة فهي ال حتقق ذلك القدر من 

النجاح. وتؤدي هذه النتيجة إلى افتراض أن بعض املشروعات 

الصغيرة لم يكن متويلها فعالً كما يجب، ونتيجة لذلك لم 

تكن قادرة على بناء الكتلة احلرجة الكافية أو على العمل على 

نطاق من شأنه تسهيل التقدم نحو حتقيق األثر املنشود. 

األثر معنى 

يحقق العديد من مشروعات صندوق البيئة العاملية أثره املنشود في فترة عمره أو 

عند إجنازه. وإذاً، ملاذا ال تقوم الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

ببساطة باإلبالغ عن األثر الذي مت حتقيقه؟ ذلك ألن األثر التام ملعظم املشروعات ال 

ذلك،  على  جيداً  مثاالً  تعتبر  األوزون  فطبقة  عديدة.  سنوات  في  إال  حتقيقه  يتم 

حيث حسب العلماء أنها ستتعافى بعد مضي خمسني سنة. ويستغرق العديد 

من املشاكل البيئية في حدود 20 إلى 30 سنة لكي ميكن حلها متاماً، مثل إرجاع 

جار  منطقة  في  السمكية  الثروة  إكثار  أو  ضعيفة  إيكولوجية  منظومة  عافية 

عند  أكيداً  أثراً  املشروعات  تظهر  أن  وميكن  السمكي.  الرصيد  على  فيها  الصيد 

انتهاء تنفيذها – على سبيل املثال، من خالل حماية نوع محدد مهدد باالنقراض 

في منظومة إيكولوجية ضعيفة. كما ميكن أن تكون أدت إلى خلق أوضاع سيظهر 

فيها األثر في املستقبل – على سبيل املثال، من خالل خلق منطقة حظر للصيد 

يؤدي إلى متكني الرصيد السمكي املتبقي من االزدياد مع مرور الزمن. فالعديد من 

أنواع األثر األولي صغيرة النطاق وليست بحد ذاتها كافية للتأكد من جناح اإلجراء 

التدخلي املعني على األمد الطويل.
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:6 لتوصية  ا

يظهر التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود في النواجت 

التي ساندها صندوق البيئة العاملية قيمة النهج القائم 

على حوافظ املشروعات في البلدان، وهو ما يسّهل 

للبلدان املتلقية للمساعدات املساندة التامة للتقدم 

احملرز نحو حتقيق وتعظيم املنافع البيئية العاملية.

لكي تبلغ مشروعات صندوق البيئة العاملية مساهمتها 

املمكنة التامة نحو حتقيق املنافع البيئية العاملية، يجب 

أن يتم وضع تصاميمها وتنفيذها قدر اإلمكان مبا يضمن: 

االلتزام احمللي بها، واستمرار املساندة احلكومية لها، واستمرار 

توفر التمويل لها بعد انتهائها. فما من مشروع ميكن أن 

يضمن املساندة من أولئك الفاعلني، ولذلك هنالك الكثير 

من القيمة في النهج القائم على حافظة املشروعات على 

مستوى البلدان. وال يجري اعتماد مثل ذلك النهج حالياً إال في 

أكبر البلدان تلقياً للمساعدات من صندوق البيئة العاملية. 

فمن شأن النهج القائم على احلوافظ - الذي يتضمن برامج 

ومتابعات الصندوق على صعيد البلدان ويشمل املتابعة 

واإلشراف والتقييم - متكني البلدان املتلقية للمساعدة من 

إتاحة املساندة التامة وتعظيم التقدم نحو حتقيق املنافع 

البيئية العاملية.

إيقاف انقراض األنواع قرب رأس الرجاء الصالح

قّدم صندوق البيئة العاملية منحة مببلغ 12 مليون دوالر أمريكي من خالل البنك الدولي إلى جمهورية جنوب أفريقيا من أجل مساندة احلفاظ على التنوع البيولوجي 

في منطقة رأس الرجاء الصالح، واشتركت جمهورية جنوب أفريقيا بالتمويل مببلغ 79 مليون دوالر أمريكي. وهدف هذا املشروع إلى ضمان إعادة تأهيل واستدامة 

حماية أنواع النباتات واحليوانات ذات األهمية العاملية في شبه جزيرة الكاب، شاملة املنظومات اإليكولوجية البحرية احمليطة بها، والشروع بأنشطة تخطيط وصون 

بشأن تلك املنطقة بكاملها، وكان التركيز الرئيسي لذلك املشروع على متنزه اجلبل املائدي الوطني. وعند نهاية املشروع، مت إلى حد كبير تخفيض األخطار التي 

تهدد التنوع البيولوجي في ذلك املتنزه الناجمة عن: األنواع الغريبة الغازية، واحلرائق غير املنضبطة، واالستخدام غير املنضبط من جانب السياح. كما استفادت 

اجملتمعات احمللية من ازدياد السياحة في تلك املنطقة، ومت إنشاء منطقة محمية بحرية، وحتسنت القدرة على احلصول على البيانات واملعلومات – وفهم العوامل ذات 

الصلة بفعالية عملية إدارة ذلك املتنزه الوطني من أجل احلفاظ على تنوعه البيولوجي. 

ومن بني ما مت حتقيقه من األثر ما يلي: 

لم يتعرض لالنقراض أي من األنواع التي جرى تتبعها منذ بداية املشروع.  ֺ

وّسع بعض األنواع املهددة باالنقراض نطاق رعيه وزاد أعداده، وأعيد إدخال بعض األنواع. ومتت إزالة 85 في املائة من األنواع الغازية وأتيحت موارد مالية حكومية   ֺ

إضافية من أجل إزالة ما بقي منها.

ازدادت فعالية مصلحة إطفاء احلرائق في السيطرة على احلرائق الكبيرة.  ֺ

استدامة فعالية إدارة املنظومات اإليكولوجية البرية والبحرية في منطقة الكاب من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي ذي األهمية العاملية أظهرت تقدماً قوياً 

نحو حتقيق األثر على نطاق واسع.

)GEF ID 134( املشروع: مشروع احلفاظ على التنوع البيولوجي في شبه جزيرة الكاب في جمهورية جنوب أفريقيا
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الشواهد التقييمية على األثر حسب مجاالت تركيز عمل 
الصندوق

تغّير املناخ. التمويل من الصندوق في مجال التركيز املعني بتغينّر املناخ ساند مستوى قوياً من اإلجنازات في إحراز التقدم نحو حتقيق املنافع البيئية 
العاملية املنشودة، سواء من حيث تخفيض أو تفادي انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري، ومن حيث التغييرات املستدامة في األسواق. فعلى سبيل 

املثال، حقق مشروع االقتصاد في استخدام الطاقة في الصني تخفيضاً في الطاقة نتيجة مباشرة لذلك املشروع بلغ مجموعه 5.92 مليون طن من 

الفحم احلجري املكافئ بحلول نهاية العام 2006، وهو ما تخطى الهدف املقرر البالغ 5.22 مليون طن من الفحم املكافئ. كما أن انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون املصاحبة التي مت تخفيضها بلغت 5.06 مليون طن، مقابل الهدف البالغ 3.77 مليون طن. وعلى الرغم من اإلجنازات التي حتققت عموماً في 

حافظة مشروعات الصندوق، فإن مساهمته في تخفيض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري صغير متاماً إذا قورنت باملستوى الالزم على الصعيد 

العاملي من أجل ضمان حتقيق األثر في تغينّر املناخ مستقبالً وفي سبيل زيادة استدامة عملية التنمية.

املشروعات التي تبنينّ تقدماً أفضل نحو حتقيق املنافع البيئية العاملية تظهر اهتماماً أكثر حتديداً في تصاميمها و/أو تنفيذها باخلطوات الالزمة حلفز: 

التزام احلكومة املعنية بحيث يصل إلى املستويات احمللية وال يقتصر على الصعيد الوطني، واحلوافز املنسجمة مالياً وفي السياسات وتعريفات األسعار و/

أو الضرائب بغية التأثير في األسواق، وااللتزام بتقدمي املوارد الالزمة لتصعيد منافع املشروعات املعنية، وإجراءات حتقيق وتشجيع االلتزام الدائم من جانب 

أصحاب املصلحة املباشرة املعنيني. كما يتوقف إحراز التقدم نحو حتقيق املنافع البيئية العاملية على املساندة املستمرة والطويلة األمد من: احلكومات، 

والقطاع اخلاص، واجملتمعات احمللية بعد إجناز املشروعات. 

أبرز املالمح
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التنوع البيولوجي. صندوق البيئة العاملية استجاب لإلرشادات التي اعتمدتها االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، والسيما فيما يتعلق 
بالقضايا املتصلة بالصون واالستخدام املستدام )املناطق احملمية وجعل التنوع البيولوجي جزءاً ال يتجزأ من اهتمامات قطاعات اإلنتاج(. ولكن القدرة على 

احلصول على موارد متويل السالمة البيولوجية لم تواكب الطلب احملتمل على ذلك التمويل. 

أحرز حوالي 70 في املائة من املشروعات املُنجزة في مجال التركيز هذا بعض التقدم نحو حتقيق منافع بيئية عاملية، وأحرز حوالي 40 في املائة تقدماً قوياً. 

بينما لم حترز نسبة 30 في املائة املتبقية أي تقدم حتى اآلن. فاملشروعات التي أحرزت تقدماً أكبر نحو حتقيق منافع بيئية عاملية أولت اهتماماً أكثر حتديداً 

في تصميمها و/أو تنفيذها إلى ضمان االلتزام احمللي الفعال والعامل متاماً على الصعيد احمللي قبل إجناز املشروع املعني. فإحراز التقدم نحو حتقيق املنافع 

البيئية العاملية يتوقف إلى حد كبير على املساندة املستمرة والطويلة األمد من: احلكومات، والقطاع اخلاص، واجملتمعات احمللية بعد انتهاء املشروع املعني. 

املياه الدولية. األوضاع التي أدت في أوائل تسعينيات القرن العشرين إلى إنشاء صندوق البيئة العاملية وخلق مجال التركيز املعني باملياه الدولية 
لم تختفي حتى اآلن، فهنالك حتديات جديدة جتعل عمل الصندوق في هذا اجملال شديد الصلة واملالءمة. للصندوق أثر مفيد في تشجيع االتفاقيات الدولية 

واإلقليمية بشأن مسطحات املياه العابرة للحدود، وهو حفز تنفيذ عدة اتفاقيات قائمة حالياً، وبذلك ساعد ويساعد في التهيئة لتغييرات في سياسات 

البلدان ميكنها أن تؤدي إلى تخفيض الضغوط على املنظومات اإليكولوجية. وهنالك شواهد مت التحقق منها على نحو مستقل على أن مشروعات صندوق 

البيئة العاملية تسهم حالياً بتخفيض ضغوط التلوث في العديد من املسطحات املائية الدولية.

العوامل الرئيسية التي تساند أو تعيق إحراز التقدم نحو حتقيق األثر املنشود هي: االنخراط املباشر مع املصالح الصناعية والزراعية بغية ضمان تخفيض 

الضغوط، واملالءمة مع أولويات البلدان بغية ضمان استمرار وازدياد املساندة املالية من البلدان، والفهم العميق خلدمات املنظومات اإليكولوجية من خالل 

تطوير التحليالت التشخيصية العابرة للحدود والسليمة علمياً. فإحراز التقدم نحو حتقيق املنافع البيئية العاملية صعب على نحو خاص حني ال تشارك 

في املشروع املزمع كافة البلدان الواقعة ضمن منطقة مستجمعات مياه محددة أو املطلة على مسطحات مائية معنية. وعلى تلك املشروعات التركيز 

على شمول البلدان املتبقية قبل املضينّ إلى مرحلة االستثمار.

ينبغي أن يتيح النهج التدريجي القائم على أنشطة وضع األساس ثم العرض واإليضاح وبالتالي االستثمار في اجملال املعني باملياه الدولية اإللهام جملاالت 

ن تضمني استراتيجياتها أنشطة وضع األساس واألنشطة التسهيلية اتساقاً مع اإلرشادات من االتفاقيات املعنية.  التركيز األخرى لكي حتسنّ

ميكرونيزيا في  الفريدة  غابتها  ترعى  احمللية  اجملتمعات 

قّدم صندوق البيئة العاملية منحة مببلغ 750000 دوالر أمريكي من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي – الذي قدم متويالً مشتركاً مببلغ 1.45 مليون دوالر أمريكي – لضمان احلفاظ في األمد الطويل على 

التنوع البيولوجي البري والبحري ذي األهمية العاملية في جزيرة فونبي. وكان من بني األهداف الرئيسية لذلك املشروع احلفاظ على محمية غابة مستجمع املياه، وهي منطقة غابة مرتفعة تنوعها 

البيولوجي ذو قيمة عالية تهدده زراعة الكافا باالنقراض. وركز املشروع على إنشاء صناعة كافا “خضراء” في األراضي املنخفضة، مما أدى إلى تخفيض الضغوط على غابات األراضي املرتفعة. ولهذه 

الغاية، جرى وضع برنامج مستند إلى اجملتمعات احمللية من أجل متابعة وإنفاذ احلفاظ على الغابة، وذلك بغية حتسني إدارة اجملتمعات احمللية للموارد وعملية اتخاذ القرارات ذات الصلة. واستجابة لذلك، 

انتقلت نسبة 42 في املائة من املزارعني في األراضي املرتفعة إلى األراضي املنخفضة لزراعتها. كما قام العديدون من الذين بقوا في األراضي املرتفعة بتخفيض كبير ألنشطة قطع أشجار الغابة، 

ويخطط قسم منهم لالنتقال لألراضي املنخفضة بعد جني محصول السنة. 

يتضح من الشواهد األولى حتقيق أثر إيجابي على أوضاع الغابات في األراضي املرتفعة. وألن املشروع نفذته منظمة محلية غير حكومية مخلصة وقادرة وتخطط ملواصلة العمل باملوارد املتوفرة لديها، 

فإن جلهودها أساس صلب إلحراز التقدم نحو حتقيق األثر النهائي املنشود وهو إنعاش التنوع البيولوجي الثري املستدام في غابات األراضي املرتفعة. كما مت تعميم نهج هذا املشروع املبتكر واملستند 

إلى اجملتمعات احمللية على الواليات املوحدة األخرى في ميكرونيزيا.

)GEF ID 21( املشروع: صون اجملتمعات احمللية وتنمية مؤسسات األعمال املالئمة في بونبي، واليات ميكرونيزيا املوحدة

أبرز املالمح
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املواد املستنفدة لطبقة األوزون. مساندة صندوق البيئة العاملية لإللغاء التدريجي الستهالك وإنتاج املواد املستنفدة لطبقة األوزون 
في البلدان املتحونّلة اقتصاداتها إلى نظام السوق أسهمت في حتقيق منافع بيئية عاملية. فمشروع اإللغاء التدريجي للمواد املستنفدة لطبقة األوزون 

في روسيا حقق إلغاًء سنوياً بواقع 17645 ميغاطن في مقابل الهدف البالغ 15354 ميغاطن. وأتاحت تغييرات التشريعات والسياسات مبا يساند اإللغاء 

التدريجي لتلك املواد األساس الالزم للنجاح وضمان االستدامة. وكان االلتزام من جانب القطاع اخلاص من بني العوامل الدافعة احلاسمة األهمية في جناح 

استثمارات الصندوق في مجال التركيز هذا في البلدان املتحونّلة اقتصاداتها إلى نظام السوق.

التجارة غير الشرعية حتفل بأخطار تقويض املكاسب التي مت حتقيقها في تخفيض 

املواد املستنفدة لطبقة األوزون في البلدان خارج االحتاد األوروبي املتحولة اقتصاداتها 

إلى نظام السوق. فقد جرى إهمال استرجاع وتخزين الهالوجني في تلك البلدان أيضاً، 

وهذا ما ينبغي تصحيحه. وفي بعض تلك البلدان، توقفت الوحدات املعنية باألوزون 

على الصعيد الوطني عن القيام بوظائفها عقب انتهاء املساندة من صندوق البيئة 

العاملية، وهو ما ميكن أن يحول دون اتخاذ إجراءات ملعاجلة األخطار املتبقية بالنسبة 

لطبقة األوزون. كما أن تدمير اخملزونات ضعيف – لم يقم سوى 15 في املائة من 

البلدان فعالً بتدمير مخزونها من املواد املستنفدة لطبقة األوزون.

ينبغي أن ينظر مجلس صندوق البيئة العاملية في زيادة االستثمارات وتنمية القدرات 

بغية مساعدة البلدان املتحولة اقتصاداتها إلى نظام السوق في معاجلة األخطار 

املتبقية التي تتهدد طبقة األوزون. وعلى الصندوق أن يتعلم من جتاربه وخبرته 

العملية اإليجابية في التعامل مع القطاع اخلاص وتضمني نهج مماثل لذلك في 

جهوده في مجاالت التركيز األخرى. 

الدولية املائية  البيئية في املسطحات  املشاكل  تخفض  العاملية  البيئة  املساندة من صندوق 

أسفرت عدة مبادرات في مجال التركيز املعني باملياه الدولية عن أثر قوي قصير األمد، مع احتمال حتقيق حلول أطول أمداً مع استمرار املساندة:

في بحيرة فكتوريا، جنح أحد مشروعات الصندوق في إزالة أكثر من 80 في املائة من ياقوتة املاء في املناطق املستهدفة وفي مجموعة متنوعة من حتسينات أنظمة معاجلة املياه املستعملة، مع   ֺ

وجود شواهد على انخفاض حمل امللوثات. ولكن مازالت الضغوط على ذلك النظام باقية. فمنسوب املياه آخذ في االنخفاض نتيجة للجفاف وانحباس األمطار في تلك املنطقة، وعادت ياقوتة 

املاء في العديد من املناطق، كما أن أسماك الفرخ النيلية تواصل مزاحمة أنواع األسماك البلدية، فضالً عن أن خطى حتسني شبكات الصرف الصحي بطيئة. ولذلك، يقوم الصندوق اآلن بتنفيذ 

مشروع جديد هناك، ومت توسيع شبكة املشاركني لتشمل رواندا وبوروندي.

مبادرة بحر البلطيق التي ينفذها الصندوق تضّمنت 21 مشروعاً من مشروعات العرض واإليضاح تتيح إجراءات إدارة في املزارع تهدف إلى تخفيض أحمال املغذيات. وأظهر هذا املشروع أثراً حتفيزياً   ֺ

حيث وضعت 48 مزرعة أخرى إجراءات إدارة بدون مساعدة من الصندوق. كما أدى هذا املشروع إلى إنعاش 320 هكتاراً من األراضي الرطبة الساحلية حسبما أفادت التقارير. 

مشروع مكافحة التلويث الزراعي في رومانيا أظهر تخفيضاً بنسبة 15 في املائة في النتروجني و انخفاضاً بنسبة 27 في املائة في صرف الفسفور إلى املياه السطحية واجلوفية في املناطق   ֺ

التي شملها مشروع العرض اإليضاح، مع توقع الكثير من احملاكاة واملتابعة من خالل متويل من الغير.

املشروعات: مشروع إدارة بيئة بحيرة فكتوريا )GEF ID 88(، مشروع بحر البلطيق اإلقليمي )GEF ID 922(، مشروع مكافحة التلويث الزراعي في إطار الشراكة االستراتيجية بني البنك الدولي 
)GEF ID 1159( وصندوق البيئة العاملية لتخفيض املغذيات في نهر الدانوب والبحر األسود

التعاون القوي بني احلكومة والقطاع اخلاص يضمن 
أوكرانيا األثر املنشود في  حتقيق 

قّدم صندوق البيئة العاملية منحة مببلغ 28 مليون دوالر أمريكي من خالل البنك الدولي، 

اإللغاء  في  أوكرانيا  بغية مساعدة  أمريكي  دوالر  مليون   37 مببلغ  متويل مشترك  مع 

التدريجي إلنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون. وبالتحديد، أتاح املشروع 

املعني ألوكرانيا الوسائل الالزمة للتحّول إلى التكنولوجيات البديلة املتعارف عليها 

دولياً في قطاعي التبريد ومواد تكوين الرذاذ املضغوطة. كما أنشأ املشروع األساس 

الراسخ للمزيد من التقدم نحو حتقيق األثر الطويل األمد املنشود من خالل )1( عرض 

إيضاحي للشركات املعنية بأنه ميكنها أن تظل قادرة على التنافس في األسواق احمللية 

مساعدة   )2( و  جديدة،  تكنولوجيات  إلى  التحّول  من  الرغم  على  الصادرات  وأسواق 

احلكومة األوكرانية في إنشاء نظام فعال للمتابعة ورفع التقارير عن املواد املستنفدة 

لطبقة األوزون. وسّهل االلتزام من جانب احلكومة استمرار حتقيق التقدم بعد انتهاء 

املشروع، ولو مع بعض التأخير في مبادرات املتابعة التي مت وضع اخلطط بشأنها. 

املشروع: مشروع اإللغاء التدريجي للمواد املستنفدة لطبقة األوزون في أوكرانيا 

.)GEF ID 107(
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وعلى البلدان خارج االحتاد األوروبي املتحولة اقتصاداتها إلى نظام السوق النظر في حتسني تنفيذ تشريعاتها وسياساتها ومعاييرها بشأن كافة جوانب 

حماية طبقة األوزون. كما ينبغي زيادة تدعيم اجلهود احلالية ملنع التجارة غير املشروعة.

امللوثات العضوية الثابتة. استجاب صندوق البيئة العاملية لإلرشادات من االتفاقية بشأن امللوثات العضوية الثابتة وهو ينتقل حالياً إلى 
املرحلة الثانية من املساندة من خالل تقدمي التمويل ألغراض تنفيذ خطط البلدان في هذا اخلصوص. 

ل استنتاج مدى التقدم احملرز نحو  تدهور األراضي. ليس هنالك في مجال التركيز املعني بتدهور األراضي حتى اآلن عدد من املشروعات املنجزة يسهنّ
حتقيق األثر املنشود.

مجموعة املشروعات املتعددة. مجاالت التركيز حتينّز نحو حتبيذ البحوث املوجهة. ولذلك، يأتي ترتيبها منخفضاً نسبياً من حيث التقدم 
احملرز نحو حتقيق األثر املنشود. فاملشروعات املتعددة مجاالت التركيز األكثر توجهاً في عملياتها حتقق ترتيباً جيداً وهي جتمع بني مشكالت مجاالت التركيز 

بطريقة عملية.

أبرز املالمح



30 | الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية: التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود

الشواهد التقييمية على األثر حسب 
مجاالت تركيز عمل الصندوق

:7 ج  االستنتا

مشروعات صندوق البيئة العاملية حتقق نسبة 80 في 

املائة “ُمرٍض معتدل” ونواجت أعلى من ذلك مقارنة باملعيار 

املرجعي البالغ 75 في املائة، ولكن مع استمرار أوجه عدم 

كفاءة في املرحلة السابقة على املوافقات.

فاق أداء مشروعات صندوق البيئة العاملية الهدف الذي حدده 

الصندوق عند 75 في املائة من النواجت املُرضية، أما متوسط 

درجة الترتيب منذ السنة املالية 2005 فهو 80 في املائة. 

ويكمن التحدي اآلن في االنتقال إلى مستوى أعلى من النواجت 

املُرضية. كما ميكن حتسني عمليات تصميم وتنفيذ املشروعات 

من خالل النظر في فترة حياة املشروع في كيفية تشجيع 

التقدم نحو حتقيق األثر املنشود بعد انتهائه.

يواصل البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إتاحة 

مستوى ُمرٍض من اإلشراف إلى نسبة عالية من بني مشروعات 

الصندوق التي يقومان بتنفيذها. كما شهد اإلشراف من 

ناً كبيراً مع مرور الزمن.  جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة حتسنّ

ومن جهة أخرى، ال يتم منهجياً في استراتيجيات ومشروعات 

الصندوق تناول القضايا االجتماعية وقضايا املساواة بني 

اجلنسني، وال ميكن للصندوق االعتماد متاماً على السياسات 

االجتماعية وسياسات املساواة بني اجلنسني املعتمدة في 

الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته. 

يبدو أن دورة املشروع اجلديدة البالغة مدتها 22 شهراً أدت 

إلى تخفيض فترة املوافقات. فبعد واحد وعشرين شهراً من 

املوافقة على أول برنامج عمل في الدورة اجلديدة، جرى رفع 77 

 )CEO( في املائة من املشروعات إلى املسؤول التنفيذي األول

في الصندوق من أجل املصادقة عليها. وال تتوفر بيانات عن 

النسبة املتبقية البالغة 23 في املائة. وفي الدورة اجلديدة، فإن 

 )PIF( مدة 22 شهراً بني املوافقة على استمارة حتديد املشروع

ومصادقة املسؤول التنفيذي األول عليه هي في معظمها 

ضمن مسؤولية الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ 

مشروعاته ومراكز التنسيق. 

لوحظت تأخيرات في الفترة السابقة على املوافقة على 

املشروعات املقترحة. فاستمارات حتديد املشروعات تذهب 

وتأتي بني الهيئات وسكرتارية الصندوق قبل عرضها على 

مجلس الصندوق للموافقة عليها، مع بعض عدم الكفاءة في 

التواصل بني تلك اجلهات. وقد اعتمدت سكرتارية الصندوق 

فترة معيارية من 10 أيام الستالم الردود، وهي ما جرى الوفاء 

به في نسبة 56 في املائة من استمارات املشروعات التي 

مت استالمها. ولكن ليس لدى الهيئات واجلهات التي تقترح 

املشروعات فترة معيارية مماثلة.

في يناير/كانون الثاني 2009، مت إدخال نظام جديد ملعلومات 

إدارة مشروعات صندوق البيئة العاملية. وعقب جهود متسقة 

قامت بها سكرتارية الصندوق في يونيو/حزيران ويوليو/متوز 

2009 بغية حتديث قاعدة البيانات، ميكن اآلن اعتبار بيانات 

النظام الرئيسية بيانات ميكن التعويل عليها على الرغم من 

استمرار االفتقار إلى عمليات فحص نوعية بنيتها. 

في فترة صندوق البيئة العاملية-3، وصل متوسط مدة املوافقة 

على املشروعات فترة زمنية غير مقبولة بلغت أكثر من أربع 

سنوات. فعند الوفاء مبعايير النوعية، كانت املوافقة تُعطى 

ر املال  على أساس األولوية لألسبقية. ولكن عند عدم توفنّ

الالزم للمشروعات، وجب على املشروعات املقترحة االنتظار 

– غالباً لفترة طويلة جداً. فالتحونّل إلى نظام تخصيص 
املوارد، وهو ما جرى في فترة صندوق البيئة العاملية-4، لم 

يسفر عن حل جذري لهذه املشكلة. بل هو يعني اآلن ضرورة 

انتظار املشروعات املقترحة إلى أن ميكن حتى إدخالها في عداد 

املشروعات املزمعة. 

:7 لتوصية  ا

من الضروري زيادة تقوية أداء مشروعات صندوق البيئة 

العاملية من خالل: حتسني اإلرشادات، وحتسني هيكلية 

الرسوم، وتدعيم القضايا االجتماعية وقضايا املساواة 

بني اجلنسني.

من الضروري تضمني عدة قضايا تتعلق باألداء في اإلرشادات 

اجلديدة، شاملة:

إجراءات ومعايير إعادة هيكلة املشروعات،   ֺ

القضايا االجتماعية وقضايا املساواة بني اجلنسني،   ֺ

كيفية معاجلة اخملاطر واإلبالغ عنها،  ֺ

استخدام عمليات استعراض منتصف املدة.   ֺ
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كما ينبغي إيالء املزيد من االهتمام للتأكد من أن رسوم 

املشروعات تتيح ما يكفي من املوارد لتغطية كافة متطلبات 

اإلشراف التي يحددها صندوق البيئة العاملية. 

من الضروري حتسني إدراك القضايا االجتماعية وقضايا 

املساواة بني اجلنسني وتضمينها في املشروعات والسياسات 

كوسائل ضرورية لتحقيق املنافع البيئية العاملية املستدامة.

ينبغي على الهيئات التي تتولى إدارة صندوق البيئة العاملية 

وتنفيذ مشروعاته وعلى سكرتارية الصندوق إنشاء قنوات 

تواصل من أجل مناقشة حاالت مشاكل استمارات حتديد 

املشروعات واإلنهاء املمكن ألفكار املشروعات. وعلى الهيئات 

اعتماد معيار عمل تقوم في إطاره برفع استمارات حتديد 

املشروعات بعد تنقيحها إلى سكرتارية الصندوق. 

وينبغي ابتكار حل شامل وسريع لنقاط الضعف املتبقية في 

نظام إدارة معلومات مشروعات صندوق البيئة العاملية.

الشواهد على التقدم اجليد احملرز نحو حتقيق األثر املنشود 

تعتبر شهادة على امليزة التي للهيئات التي تتولى إدارة صندوق 

البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته واملساندة التي تقدمها 

تلك الهيئات للبلدان املتلقية للمساعدات من الصندوق. وفي 

بعض احلاالت، يفوق أداء تلك الهيئات في أنشطة الصندوق 

أداءها في املشروعات التي في حافظتها العادية. ونظراً 

للسمعة املمتازة التي تتمتع بها الهيئات التي تتولى إدارة 

صندوق البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته، فإن هذه النتيجة 

مشجعة جداً وميكن أن تدل على القيمة املضافة التي تنجم 

عن شراكة مثل صندوق البيئة العاملية مقارنة بنهج أكثر 

انعزاالً. 

:8 ج  االستنتا

يستمر برنامج املنح الصغيرة في كونه أداة فعالة من 

أجل أن يحقق صندوق البيئة العاملية املنافع العاملية 

بينما يفي باحتياجات السكان احملليني من سبل الرزق، 

مع إيالء اهتمام خاص للوصول إلى الفقراء.

مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية، جنباً إلى جنب 

مع مكتب التقييم في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، قينّم 

برنامج املنح الصغيرة في العام 2008. وتبنينّ من املزيد من 

الشواهد التقييمية التي مت جتميعها في تقييمات حوافظ 

البلدان ودراسات احلاالت من أجل الدراسة الرابعة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية أن استنتاجات هذا التقييم 

السابقة مازالت صحيحة. فبرنامج املنح الصغيرة يسهم 

في العديد من تغيرات املؤسسات والسياسات على الصعيد 

احمللي وفي األقاليم والبلدان، كما يسهم في بناء القدرات 

في منظمات اجملتمع املدني واملؤسسات األكادميية بغية 

معاجلة االهتمامات البيئية العاملية. وأسفر جناحه عن ارتفاع 

الطلب على املساندة منه. وبحلول نهاية فترة صندوق 

البيئة العاملية-4، سيكون للبرنامج عمليات في 132 بلداً، 

مع 10 بلدان أخرى مهتمة باملشاركة في فترة صندوق البيئة 

العاملية-5. 

:8 لتوصية  ا

ينبغي اإلقرار بأن صندوق املنح الصغيرة هو من أمناط 

التمويل في صندوق البيئة العاملية ويجب أن يكون 

متوفراً لكافة البلدان املتلقية للمساعدات من 

الصندوق.

يجب أن يترافق اإلقرار بأن صندوق املنح الصغيرة هو أحد 

أمناط التمويل من صندوق البيئة العاملية مع اإلجراءات 

التالية:

إصالح نظام إدارته املركزي لكي يصبح مناسباً ملرحلة   ֺ

النمو اجلديدة.

إعداد منط مناسب بشأن متويل برامج البلدان.   ֺ

إنشاء وتعميم إجراءات تظلنّم ميكن من خاللها تسوية   ֺ

املنازعات.

وضع خطوات تؤدي إلى جعل نتائج عمليات التدقيق   ֺ

واملراجعة علنية. 

:9 ج  االستنتا

مازال التعّلم في صندوق البيئة العاملية ال يلقى 

التشجيع بنيوياً ومنهجياً.

ليست لدى صندوق البيئة العاملية استراتيجية إلدارة التعلنّم 

جتمع بطريقة متسقة ومنظمة بني كافة جهود التعلم التي 

قام بها الصندوق وشركاؤه. والنتيجة لذلك هي ضياع فرص 

التعلنّم بالنسبة لشركاء الصندوق وللبلدان أيضاً. 
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حسب االستعراض الذي قام به النظراء واستعراض آراء 

أصحاب املصلحة املباشرة، مكتب التقييم في صندوق البيئة 

العاملية مستقل بدرجة كافية وتقاريره ذات قيمة خاصة 

بالنسبة جمللس الصندوق في مداوالته وفي اتخاذه لقراراته. 

فسياسة الصندوق بشأن املتابعة والتقييم تنص على 

أدوار ومسؤوليات املتابعة، التي مع ذلك مازالت غير واضحة 

للعديد من شركاء الصندوق، والسيما على مستوى حوافظ 

املشروعات. علماً بأن التواصل واإلعالم وتبادل املعارف بشأن 

املتابعة والتقييم هي أمور ليست كافية في شبكة الصندوق 

وميكن حتسينها.

الدور الذي تسهم به الهيئة االستشارية العلمية والفنية 

من حيث إسداء املشورة بشأن املشروعات يحظى بالتقدير 

من اجلميع، ولكن تلك الهيئة لم تِف بالتفويض االستراتيجي 

املمنوح لها حسب التصور األولي. ومن جهة أخرى، لم يطلب 

مجلس الصندوق مشورة من الهيئة بشأن قضايا فنية 

وعلمية حاسمة األهمية يواجهها الصندوق.

:9 لتوصية  ا

يجب أن يركز التعّلم في صندوق البيئة العاملية على 

التعلم املشترك بني الهيئات وبني البلدان وأن يتم 

تضمينه في استراتيجية مشتركة.

ينبغي بطريقة أكثر منهجية تشجيع إدارة التعلنّم واملعرفة 

ضمن صندوق البيئة العاملية، باالستفادة من التجربة واخلبرة 

العملية في شبكة موارد وتبادل معارف مجال التركيز املعني 

باملياه الدولية، مع التركيز اخلاص على التعلنّم املشترك بني 

الهيئات، كما ينبغي تضمينه في استراتيجية مشتركة. 

من الضروري من أجل صندوق البيئة العاملية-5 حتديث سياسة 

املتابعة والتقييم التي يتبعها صندوق البيئة العاملية، على 

أن تأخذ في االعتبار القضايا التي أثارها استعراض النظراء 

واالستعراض املستقل لقضايا املتابعة والتقييم في صندوق 

البيئة العاملية.

ينبغي على مراكز تنسيق األنشطة من أجل صندوق البيئة 

العاملية املشاركة باعتبارهم أشخاصاً مرجعيني وعناصر 

يقومون بتسهيل خطوات عمليات التقييم. وينبغي إعطاؤهم 

املساندة الفنية واملالية من سكرتارية الصندوق من أجل إنشاء 

متابعة حوافظ أنشطة ومشروعات الصندوق في بلدانهم. 

ينبغي على الهيئة االستشارية العلمية والفنية أخذ زمام 

املبادرة في تقدمي املشورة العلمية والفنية االستراتيجية 

إلى مجلس صندوق البيئة العاملية بشأن قضايا السياسات 

حاسمة األهمية.

:10 ج  االستنتا

املتابعة وأدوات التتّبع ومؤشرات األثر ليست مدمجة 

متاماً حتى اآلن في إطار إدارة مستند إلى حتقيق النتائج 

بالنسبة لصندوق البيئة العاملية.

حقق صندوق البيئة العاملية تقدماً كبيراً نحو إنشاء إطار إدارة 

مستند إلى حتقيق النتائج على أرض الواقع. فقد مت حتسني 

عملية املتابعة منذ فترة الدراسة الثالثة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية، كما جرى إدخال أدوات تتبنّع من أجل 

مجاالت التركيز. وعلى الرغم من إجراء املناقشات في مراحل 

مختلفة مع مرور الزمن بشأن إدخال إطار اإلدارة املستند إلى 

ن متاماً  حتقيق النتائج، فإنها لم تسفر حتى اآلن عن إطار متضمنّ

في مختلف استراتيجيات وسياسات صندوق البيئة العاملية. 

وتوجز مقترحات التجديد اخلامس ملوارد صندوق البيئة العاملية 

خطوات جديدة في ذلك االجتاه، وهذا ما يجب تشجيعه. 

:10 لتوصية  ا

ينبغي على صندوق البيئة العاملية تضمني مؤشرات 

وقياسات األثر في إطار مستند إلى حتقيق النتائج من 

أجل فترة صندوق البيئة العاملية-5.

وعلى مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية – جنباً إلى 

جنب مع شركائه – العمل على إدماج مؤشرات وقياسات 

األداء في اإلطار املستند إلى حتقيق النتائج من أجل صندوق 

البيئة العاملية-5. واستناداً إلى الشواهد اآلخذة في الظهور 

على العوامل الدافعة لألثر الضروري من أجل التقدم نحو 

حتقيق املنافع البيئية العاملية، ينبغي على سكرتارية الصندوق 

التأكد من أن أدوات التتبنّع التي تعتمدها تتضمن هذا املنظور 

األطول أمداً. وعلى مجلس الصندوق املوافقة على ومتويل ما 

ميكن أن يكون عملية كبيرة: وضع ومتابعة مؤشرات من أجل 

التقدم احملرز نحو حتقيق األثر املنشود، مع تضمينها في نظام 

اإلدارة املستند إلى حتقيق النتائج في فترة صندوق البيئة 

العاملية-5. 
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:11 ج  االستنتا

املوارد تدار على نحو جيد نسبياً في صندوق البيئة العاملية، 

ولكن من املمكن إجراء حتسينات في هذا اخلصوص.

بصفة عامة، يدير القينّم على صندوق البيئة العاملية الصندوق 

االستئماني اخلاص بصندوق البيئة العاملية على نحو جيد. 

ومن املمكن إجراء حتسينات فيما يتعلق ببعض اجلوانب، مثل: 

إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت، وإدارة املوارد، والشفافية. 

والقينّم على علم بهذا وهو يقدنّم حالياً مقترحات مناسبة من 

أجل التجديد احلالي ملوارد الصندوق. ويتحمل القينّم واملسؤول 

التنفيذي األول املسؤولية في الواقع عن عملية جتديد وتعبئة 

املوارد للصندوق.

في ضوء االحتماالت اجملهولة الناجمة عن األوضاع املالية 

احلالية، يواجه الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العاملية 

ارتفاع مخاطر أسعار صرف العمالت عما يؤخذ في االعتبار 

حالياً. كما تواجه البلدان املتلقية للمساعدات تلك اخملاطر. 

فبعض الهيئات التي تتولى إدارة صندوق البيئة العاملية 

وتنفيذ مشروعاته ال تتيح سوى مساندة محدودة للبلدان 

في هذا اخلصوص، بينما ال يتيح البعض اآلخر أية مساندة. 

وليست هنالك ممارسة موحدة في هذا الشأن في عموم 

صندوق البيئة العاملية حالياً.

من جهة أخرى، فمن خالل جتنيب احتياطي في مرحلة 

حتديد املشروعات يغطي التكلفة الكلية املتوقعة يستبقي 

الصندوق االستئماني مبلغاً كبيراً من املال في االحتياطي لن 

يجري استخدامه في املستقبل القريب. وهذا تصرنّف محافظ 

مالياً على نحو غير ضروري. فمعظم املشروعات املقترحة 

يستغرق 22 شهراً منذ املوافقة على حتديدها حتى مصادقة 

املسؤول التنفيذي األول عليها، وبعضها ال يؤدي إلى مقترح 

قابل للتمويل. 

املعايير االئتمانية املعتمدة في صندوق البيئة العاملية 

تتناول مجاالت ليست عادة معتبرة مالية )التقييم املسبق 

للمشروعات ومن ثم تقييمها الواقعي( وهي معايير )مراجعة 

وتدقيق( فرضية أكثر من الالزم.

كما أن نظام الرسوم املعتمد في صندوق البيئة العاملية )10 

في املائة بنسبة املشروع الواحد( غير منصف في بعض احلاالت 

بالنسبة للهيئات التي تتولى إدارة صندوق البيئة العاملية 

وتنفيذ مشروعاته، وهي في بعض فئات املشروعات باهظة 

على نحو غير ضروري بالنسبة لصندوق البيئة العاملية. 

ال يبدو صندوق البيئة العاملية أكثر تكلفة باملقارنة بالبرامج 

والصناديق األخرى. فبعض املؤسسات أدخلت معدالت تكلفة/

كفاءة تخطط التباعها مع مرور الزمن. علماً بأنه لم يتم حتى 

اآلن حتديد أفضل املمارسات الدولية في هذا اخلصوص. 

:11 لتوصية  ا

ينبغي أن تركز التحسينات في إدارة شؤون املوارد على 

وضع نظام جديد بشأن جتنيب االحتياطيات من املوارد من 

أجل أفكار املشروعات وإصالح املعايير االئتمانية ونظام 

الرسوم.

IW:LEARN معلومات عن

التعّلم  نهج  الدولية  باملياه  املعني  التركيز  الرئيسية في مجال  اإلجنازات  بني  من 

 .)www.iwlearn.net( IW:Learn املباشر من خالل جهود شبكة

IW:Learn - شبكة موارد وتبادل معارف مجال التركيز املعني باملياه الدولية – تهدف 

املعلومات  وتبادل  التعّلم  الدولية من خالل تسهيل  املياه  إدارة شؤون  تدعيم  إلى 

ذلك  لتحقيق  السعي  إطار  وفي  املعنيني.  املباشرة  املصلحة  املنّظم بني أصحاب 

الهدف، تقوم هذه الشبكة بتحسني: قاعدة معلومات مشروعات مجال التركيز 

هذا، وكفاءة احملاكاة، والتزام أصحاب املصلحة املباشرة، واستدامة املنافع.

مستودع   IW:Learn موقع  يعتبر  اإلنترنت،  شبكة  على  موارد  مركز  خالل  من 

عن  مرجعية  معلومات  على  للحصول  إليه  الرجوع  يتم  الذي  املكان   - معلومات 

يساند  وهو  العاملية.  البيئة  صندوق  في  القادمة  املناسبات  ومعرفة  املشروعات 

إدارة املشروعات مثل:  يبحثون عن معلومات عملية عن  الذين  أفرقة املشروعات 

التحليالت  بشأن  اإلرشاد  اإلنترنت،  شبكة  على  املواقع  تصميم  أدوات  مجموعة 

التشخيصية/برامج العمل االستراتيجي املشتركة بني البلدان، وأحدث تصاميم 

استمارات وثائق املشروعات.

واخلبرة  بالتجارب  الشبكة حفلت  إنشاء هذه  التي مضت على  العشر  السنوات 

العملية في العديد من املنهجيات واملقاربات واألدوات، شاملة مؤمتر املياه الدولية 

الذي يعقد مرة كل سنتني، وحلقات عمل متخصصة في محاور التركيز، وزيارات 

اإلنترنت.  والتبادل عن طريق  التعلم  تعّلم، ومختلف أشكال  تعّلم، ومختصرات 

التدريب  على  التأكيد  مع  املعلومات  إدارة  خدمات  إتاحة  الشبكة  هذه  وتواصل 

التحديات اجلديدة وفي مناطق محددة، مع تنسيق اجلهود  وعروض إيضاحية عن 

مازالت هنالك عقبات كبيرة  “افتراضية”.  وخبراء  إقامة جماعة متعلمني  بهدف 

فيها  تنتشر  ال  التي  البلدان  في  والسيما  النامية،  البلدان  في  النهج  هذا  أمام 

خدمات اإلنترنت عالية السرعة.
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ينبغي عدم جتنيب احتياطيات بشأن استمارات حتديد 

املشروعات التي متت املوافقة عليها من األموال املتوفرة في 

الصندوق االستئماني اخلاص بصندوق البيئة العاملية، ولكن 

من األموال املتوقع ورودها إلى الصندوق االستئماني في 

السنوات القادمة، وذلك حسب اجلدول الزمني للمدفوعات 

املتفق عليه مع املانحني للصندوق. ومن الضروري وضع صيغة 

تأخذ في االعتبار مخاطر العمالت ومخاطر تأجيل أو تأخر 

سداد املدفوعات للصندوق االستئماني. وميكن أن تصبح هذه 

التوصية غير ضرورية حني ينتقل صندوق البيئة العاملية إلى 

البرامج على مستوى البلدان. ولكن مبا أن السير في ذلك 

االجتاه يتوقف على خطوات طوعية تتخذها البلدان املتلقية 

للمساعدات من الصندوق، ينبغي إيجاد طريقة جديدة 

لتجنيب احتياطيات من األموال من أجل أفكار املشروعات.

ينبغي تعديل وثيقة إنشاء صندوق البيئة العاملية مبا يقر 

د دور املسؤول التنفيذي األول وسكرتارية صندوق البيئة  ويجسنّ

العاملية في عملية جتديد موارده. 

وينبغي تقسيم املعايير االئتمانية إلى معايير ائتمانية 

ومعايير إدارة. وينبغي أن تقلل تلك املعايير من التفاصيل عن 

املمارسات الواجب اتباعها وأن تزيد التفاصيل عن مواصفات 

النتائج الواجب حتقيقها.

ينبغي حتويل نظام الرسوم في صندوق البيئة العاملية إلى نظام 

مستند إلى قواعد وأسس قائمة على مبدأ أن تكون الرسوم 

مقابل خدمات، شاملة اخلدمات غير املشروعات من أجل 

مساندة وضع تصاميم البرامج. وينبغي تخصيص رسوم أعلى 

بشأن املشروعات الصغيرة ورسوم أدنى لالرتباطات الكبيرة. 

كما ينبغي أن يقر النظام ضرورة املصاريف اإلضافية خملتلف 

أنواع املشروعات ومجموعات البلدان املتلقية للمساعدات 

)على سبيل املثال: تكاليف التعامالت أعلى بالنسبة للدول 

اجلزيرية الصغيرة النامية في احمليط الهادئ(، وحلكومات البلدان 

ومراكز تنسيق أنشطة صندوق البيئة العاملية في البلدان 

الذين يتم تعويضهم حالياً من خالل برنامج مشترك مستقل. 

وينبغي على صندوق البيئة العاملية البدء بوضع تصاميم 
نظام كفاءة التكاليف من أجل إتباعه مع مرور الزمن وتشجيع 

وضع معايير حد أدنى دولية. وميكن االستفادة من األمثلة من 
هيئات أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي 

اعتمد مقياس التكاليف النسبية: معدالت كفاءة عملياته. 
ويقوم مجلس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بوضع 

معدالت الكفاءة املستهدفة سنوياً.

احلوكمة والشراكة

:12 ج  االستنتا

منوذج حوكمة صندوق البيئة العاملية أفضل من منوذج 

حوكمة مؤسسات دولية أخرى.

شفافية حوكمة صندوق البيئة العاملية أفضل كثيراً مما في 

مؤسسات دولية أخرى، وضمان سماع صوت ونسبة متثيل 

البلدان األعضاء في الصندوق أفضل نسبياً مما في مؤسسات 

دولية أخرى. ويبدو منوذج حوكمة صندوق البيئة العاملية كافياً 

للقيام مبعظم املهام التي توكلها إليه وثيقة إنشائه.

جتتمع اجلمعية العمومية لصندوق البيئة العاملية مرة كل أربع 

سنوات حالياً، وهذا ال يستوفي كامل إمكانياتها في متكني 

كافة البلدان األعضاء في الصندوق من املشاركة في اتخاذ 

القرارات الرئيسية. 

نظام مجموعات البلدان املشتركة التي ميثلها أعضاء مجلس 

صندوق البيئة العاملية يخلق املشاكل للبلدان النامية نظراً 

لالفتقار إلى إرشادات واضحة فيما يتعلق بكل من: كيفية 

تشكيل تلك اجملموعات، وكيفية عملها، وكيفية اختيار 

وتداول أعضاء اجمللس واألعضاء املناوبني. 

صندوق البيئة العاملية على اتساق مع املمارسات احلالية 

بالنسبة للمؤسسات املالية الدولية فيما يتعلق بالتقسيم 

بني احلوكمة واإلدارة. ولكن تلك املمارسات ليست على اتساق 

مع ما يعتبر أفضل املعايير القياسية. 

ليست هنالك خطوات مؤسسية في التقييم الذاتي بالنسبة 

جمللس الصندوق. 

:12 لتوصية  ا

ميكن زيادة حتسني احلوكمة من خالل: قيام اجلمعية 

العمومية بدور أكثر جوهرية، ومعاجلة مشاكل 

مجموعات البلدان املشتركة التي ميثلها أعضاء اجمللس، 

وتنفيذ خطوات وإجراءات أطول أمداً لتحقيق حتسني 

التقسيم بني احلوكمة واإلدارة في مجلس صندوق البيئة 

العاملية.
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ينبغي أن جتتمع اجلمعية العمومية جمللس الصندوق مرة كل 

سنتني بغية حتسني االستجابة لكل من: األجندة البيئية 

املتطورة على نحو سريع، والتحديات اجلديدة العاجلة، وازدياد 

احتياجات ومطالب االتفاقيات املعنية. ومن شأن هذا التعديل 

أن يتطلب تعديل وثيقة إنشاء صندوق البيئة العاملية.

من الضروري معاجلة املشاكل التي تواجهها مجموعات 

البلدان النامية األعضاء في صندوق البيئة العاملية كوسيلة 

رئيسية لتحسني الشعور بااللتزام في حوكمة الصندوق 

من جانب عدد كبير من البلدان األعضاء التي تشعر بتجاهل 

احتياجاتها واهتماماتها أو عدم معاجلتها على النحو 

الصحيح. فعلى سبيل املثال، ميكن جمللس الصندوق وضع 

إرشادات ومعايير فيما يتعلق بخطط التداول في معظم 

اجملموعات. والعضوية يجب أن ال تظل حكراً على أكثر األعضاء 

حيازة لألصوات في اجملموعات، وهذه هي احلال في العديد من 

تلك اجملموعات، بل ينبغي تداول العضوية بالتساوي فيما بني 

كافة البلدان األعضاء بغض النظر عن وزنها التصويتي. فامليزة 

التي تنجم عن ذلك هي التعزيز الكبير للصوت املسموع 

واإلحساس بااللتزام في العديد من البلدان النامية.

في فترة صندوق البيئة العاملية-5، ينبغي على مجلس 

الصندوق تصدنّر املناقشة بشأن كيفية الفصل بني: وظيفة 

احلوكمة ووظيفة اإلدارة، واألدوار، واملسؤوليات بني مجلس 

الصندوق واملسؤول التنفيذي األول/الرئيس. 

:13 ج  االستنتا

تنشأ التوترات في الشراكة القائمة في صندوق البيئة 

العاملية عن قضايا البرامج وحتديد املشروعات، وهذه 

بدورها ينجم معظمها عن االفتقار إلى التواصل، 

ولكنها أيضاً ناجمة جزئياً عن أسئلة جوهرية على 

األدوار املناسبة للشركاء في الصندوق.

هنالك نقاط قوة كبيرة في منوذج شراكات صندوق البيئة 

العاملية، ولكن سرعة خطى التغينّر ضمن الصندوق في 

السنوات األخيرة سببت توترات بني الهيئات التي تتولى إدارة 

الصندوق وتنفيذ مشروعاته من جهة وسكرتارية الصندوق 

من جهة أخرى، وبني تلك الهيئات من جهة والبلدان املتلقية 

للمساعدات من الصندوق من جهة أخرى. علماً بأن هذه 

التوترات إلى حد ما “خالقة” من حيث أنها قد تؤدي إلى جتديد 

ن استخدامه لنقاط القوة النسبية  وتقوية الصندوق مبا يحسنّ

لشركائه، إال أنها حتمل أيضاً مخاطر على السمعة وتسبب 

أوجه عدم كفاءة إذا أسفرت عن اإلحجام عن التواصل. 

التوترات في الشراكة ومشاكل عدم الكفاءة في صندوق 

البيئة العاملية مرتبطان ببعضهما. والواقع هو أن جوانب عدم 

الكفاءة في نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن مساندة 

الصندوق هي جذور الكثير من عدم الرضا. فأول وعلى األرجح 

أكثر مجاالت الشكاوى والقلق وضوحاً يتعلق مبرحلة املوافقة 

على املشروعات املقترحة. واستنتج التقييم املشترك لدورة 

وأمناط أنشطة صندوق البيئة العاملية أن الفترة الزمنية التي 

تنقضي في انتظار املوافقات أصبحت طويلة على نحو غير 

مقبول. ولكن القرارات التي اتخذت بتقصير فترة االنتظار 

تقصيراً كبيراً حتفل بتباشير اخلير إال أنها ليست حتى اآلن 

ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يعني استمرار إسماع 

الشكاوى. كما أن السبب احلقيقي للتأخير الطويل هو االفتقار 

إلى األموال وليس االفتقار إلى الرغبة في اتخاذ القرارات. 

ظهرت ثالثة مجاالت إصالح رئيسية. فاخلطوات التي تؤدي 

إلى حتديد املشروعات املقترحة ميكن وصفها بأنها عموماً غير 

ُمرضية وميكن أن تؤدي إلى مخاطر على السمعة بالنسبة 

لصندوق البيئة العاملية. ومن خالل اعتماد إطار تخصيص 

ت البلدان فيه تخصيصاً تأشيرياً ملوارد بشأن  املوارد، الذي تلقنّ

التنوع البيولوجي وتغينّر املناخ، انتقل الصندوق باجتاه البرامج 

على صعيد البلدان، بدون اإلشارة إلى كيفية القيام بذلك. 

فال سكرتارية الصندوق وال الهيئات التي تتولى إدارته وتنفيذ 

مشروعاته وال مراكز تنسيق أنشطته في البلدان كانت 

مستعدة لهذا التحونّل عند حدوثه. ونتيجة لذلك، تباينت 

املمارسات تبايناً شديداً في عموم صندوق البيئة العاملية. 

ثانياً، أدت نقطة اتخاذ قرارات املوافقة على املزيد من دراسة 

أفكار املشروعات أيضاً إلى توتر وجدل في صندوق البيئة 

العاملية. ومع أنه مت في اآلونة األخيرة حل بعض تلك املشاكل، 

مازال ينبغي القيام باملزيد.

ثالثاً، اخلطوات املؤدية إلى احلصول على مصادقة املسؤول 

التنفيذي األول وموافقة الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق 

وتنفيذ مشروعاته – مع أنها حتماً أقصر مما كانت في دورة 

املشروع سابقاً – مازالت تؤدي إلى التوتر والشكاوى، ومعظمها 

بني الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته من 

جهة ومراكز تنسيق أنشطة الصندوق في البلدان من جهة 

أخرى. وإلى حد ما، ميكن عزو عدم الرضا هذا إلى التزاحم على 
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املوارد الشحيحة – تدافع يزداد حدة حني تصبح املوارد أكثر 

ة. ِشحنّ

تعتبر الشكاوى في أية دورة مشروعات طبيعية وهي في 

الواقع جزء من اخلطوات، كما ال ميكن تفادي التوترات بل ميكن 

اعتبارها بناءة إلى حد ما. وفي حالة صندوق البيئة العاملية، 

أصبحت تلك التوترات والشكاوى من بني السلبيات، وهي 

مخاطر على سمعة الصندوق تعرض مستقبله للخطر 

كآلية سليمة وقادرة على االستمرار من أجل االتفاقيات في 

معاجلة املشاكل البيئية العاملية. ولهذا السبب، تستحق تلك 

التوترات والشكاوى االهتمام من جانب مجلس صندوق البيئة 

العاملية، ويجب أن تعالج وأن يتم حتويلها إلى مصدر إيجابي 

للتحسني وليس إلى مصدر سلبي يؤدي إلى خسارة السمعة 

اجليدة. 

:13 لتوصية  ا

يجب على مجلس صندوق البيئة العاملية معاجلة 

التوترات ضمن شراكة الصندوق وإتاحة اإلرشادات بشأن 

األدوار واملسؤوليات.

تقع على عاتق مجلس صندوق البيئة العاملية مسؤولية 

خاصة في حتسني كفاءة الصندوق من خالل تخفيض التوتر 

وتشجيع الشراكة، حيث أن له تقاليد من الفوقية في إدارة 

دورة املشروعات. فالصندوق فريد بني املؤسسات الدولية 

من حيث أن مجلسه يوافق على أفكار املشروعات وعلى 

املشروعات املقترحة أيضاً، وليست هنالك مؤسسة أخرى 

لديها املستوى نفسه من انخراط مجلس إدارتها. 

بغض النظر عن دعوة الهيئات التي تتولى إدارة صندوق 

البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته لعرض وجهة نظرها بشأن 

مستقبل الصندوق بحلول اجتماع جتديد موارده، لم يشترك 

اجمللس في تخفيض التوترات في تلك الشراكة. فمقترحات 

جتديد املوارد ميكن أن تتضمن إيضاحاً لألدوار واملسؤوليات، وهذا 

ل مسؤولية  جهد من الضروري تشجيعه. وعلى اجمللس حتمنّ

توجيه الشراكة إلى االجتاه الذي يتصوره، كما يجب أن 

يتضمن هذا مناقشة وجتسيداً للدور الذي يسهم به اجمللس 

نفسه.

يبدو أن من بني العوامل التي تدفع اجمللس لإلحجام عن 

تفويض املزيد من املسؤوليات إلى سكرتارية الصندوق 

والهيئات التي تتولى إدارته وتنفيذ مشروعاته ومراكز 

تنسيق أنشطته في البلدان إحساسه بالواجب جتاه ضمان 

املنافع البيئية العاملية. ومنذ الدراسة الثالثة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية، مت وضع العديد من تدابير 

املتابعة واإلشراف على مستوى حافظة مشروعات الصندوق، 

ومن شأن تلك التدابير أن تتيح للمجلس مستوىً كافياً 

من االطمئنان الذي يسهل له زيادة تفويض بعض من 

مسؤولياته:

ֺ  مت إنشاء نظام االستعراض املستقل للتقييمات 

النهائية بشأن النواجت وتقديرات ترتيب االستدامة، 

ويجري اإلبالغ عنها في تقارير األداء السنوية التي 

يرفعها مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية.

ֺ  بدأت أدوات تتبنّع مجاالت التركيز بجمع الشواهد على 

نتائج ونواجت حافظة املشروعات، ويجري حالياً اإلبالغ عن 

تلك املعلومات في تقرير املتابعة السنوي الذي ترفعه 

سكرتارية الصندوق.

ֺ  أُدخل إلى صندوق البيئة العاملية استعراض للتقدم احملرز 

في عموم حافظة املشروعات في حتقيق األثر املنشود، 

وميكن تضمني بعض عناصره في إطار اإلدارة املستند 

إلى حتقيق النتائج على أرض الواقع في فترة صندوق 

البيئة العاملية-5.

ֺ  أصبح مكتب التقييم مستقالً متاماً، كما اعتمد 

مجلس صندوق البيئة العاملية سياسة متابعة وتقييم 

خاصة بالصندوق، وسيتم حتديثها بالتشاور مع 

كافة أصحاب املصلحة املباشرة بشأن صندوق البيئة 

العاملية-5. 

ֺ  مت حتسني نظام معلومات إدارة مشروعات صندوق البيئة 

العاملية، وهو يعكس ألول مرة على نحو صحيح حافظة 

مشروعات الصندوق الفعلية وقضاياها اجلوهرية. 

على الرغم من وجود توترات في الشراكة، فإن تنفيذ 

املشروعات ناجح فعلياً. فالنواجت وقوة تنفيذ املساندة من 

الصندوق ينبغي أن ال يأتيا باملفاجأة، وذلك نظراً للسمعة 

اجليدة عموماً التي تتحلى بها الهيئات التي تتولى إدارة 

صندوق البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته. ولكن العديد 

من تلك الهيئات ال تعمل على معاجلة املشاكل البيئية إال 
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من خالل شراكتها مع الصندوق – فالبيئة ليست التفويض 

الرئيسي املمنوح ملعظم الهيئات التي تتولى إدارة صندوق 

البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته. ولذلك، فإن القيمة املضافة 

لتلك الشراكة تكمن في جلب اخلبرة املثبتة والقدرات إلى 

البلدان بغية معاجلة املشاكل من خالل استراتيجيات متفق 

عليها دولياً.





امللحق ألف – املهام والصالحيات

امللحق باء – اختصارات وأسماء مختصرة

مالحق



امللحق ألف

املهام والصالحيات )مقتطفات(

 التاريخ: 17 يوليو/متوز 2008

وافق عليها مجلس صندوق البيئة العاملية في 5 سبتمبر/أيلول 2008

حتتوي هذه النسخة ثالثة فصول من وثيقة املهام والصالحيات، شاملة املسائل الرئيسية في الدراسة الرابعة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية. والنسخة الكاملة متاحة على موقع مكتب التقييم في صندوق البيئة العاملية على شبكة اإلنترنت 

)www.gefeo.org( وعلى القرص املدمج اخلاص بالدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية.



الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية | 41

صندوق البيئة العاملية والدراسات عن 
أدائه العام: عرض عام موجز

أنشئ صندوق البيئة العاملية أصالً في العام 1991 كبرنامج 

جتريبي في البنك الدولي لكي يساعد في حماية البيئة 

العاملية ويشجع التنمية السليمة واملستدامة بيئياً. وفي 

العام 1994، أعيدت هيكلته جزئياً استجابة خلطة عمل 

وضعها في العام 1992 مؤمتر األمم املتحدة املعني بالتنمية 

البيئية. وأصبحت ثالث جهات الهيئات التي تتولى إدارة 

 ،)WB( صندوق البيئة العاملية وتنفيذ مشروعاته: البنك الدولي

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة )UNEP(. وفي العام 2002، عدنّلت اجلمعية العمومية 

الثانية لصندوق البيئة العاملية وثيقة إنشائه، مع إضافة 

مجالي تركيز جديدين )تدهور األراضي وامللوثات العضوية 

الثابتة( إلى مجاالت التركيز األربعة املعتمدة في ذلك احلني 

)التنوع البيولوجي، وتغينّر املناخ، واملياه الدولية، واستنفاد 

طبقة األوزون(. ومنذ ذلك الوقت، كسبت سبع هيئات أخرى 

القدرة على احلصول على التمويل املباشر من صندوق البيئة 

العاملية: بنوك التنمية اإلقليمية األربعة، والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية )IFAD(، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة )FAO(، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

)UNIDO(. ومنذ العام 1991، قدنّم صندوق البيئة العاملية 7.6 

مليار دوالر أمريكي من املنح ألكثر من 2000 مشروع في أكثر 

من 165 بلداً.

خضع صندوق البيئة العاملية في العام 1993 لتقييم مستقل 

ملرحلته/فترته التجريبية. وأُجريت في األعوام 1998 و2002 و 

2005 ثالث دراسات عن األداء العام للصندوق. وأتاحت كافة 

تلك الدراسات األساس واملساندة لعملية اتخاذ القرارات 

في عمليات جتديد موارد الصندوق وفي جمعيته العمومية. 

وقام بإعداد الدراسات الثالث عن األداء العام للصندوق أفرقة 

مستقلة من قائمني بعمليات التقييم، مع املساندة الكبيرة 

من وحدة املتابعة والتقييم في الصندوق والحقاً من مكتب 

املتابعة والتقييم )حالياً مكتب التقييم في صندوق البيئة 

العاملية(. 

استنتجت الدراسة الثانية عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية أن املشروعات التي ساندها الصندوق كانت قادرة 

على إعطاء نتائج هامة تعالج مشاكل بيئية عاملية هامة. 

ولكن كان من العسير حتديد ما إذا كان لتلك النتائج أثر على 

البيئة العاملية. فنظراً لقصر الفترة التي انقضت منذ إنشاء 

الصندوق ومحدودية األموال التي أتيحت له، لم يكن من 

الواقعي في ذلك الوقت توقع أن تؤدي نتائجه إلى وقف أو عكس 

مسار اجتاهات تدهور البيئة العاملية. ولكن كان من الواضح 

أن الصندوق أسفر عن مجموعة واسعة من النتائج الهامة 

التي جنمت عن مشروعاته – فالنتائج ميكن اعتبارها مؤشرات 

ميكن التعويل عليها عن اخلطوات نحو حتقيق أثر بيئي إيجابي 

مستقبالً.

ووجدت الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

أنه حقق نتائج هامة، والسيما على مستوى النواجت وفي 

مجاالت التركيز املعنية بكل من: التنوع البيولوجي، وتغير 

املناخ، واملياه الدولية، واستنفاد طبقة األوزون وأنه في مركز 

جيد ميكنه من حتقيق نتائج كبيرة في مجالي التركيز اجلديدين 

املعنيني بتدهور األراضي وبامللوثات العضوية الثابتة. ومر 

فريق الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

بصعوبات في قياس أثر البرامج وخلص إلى أن نظام معلومات 

اإلدارة في الصندوق غير كاٍف. وأوصت تلك الدراسة بأنه لكي 

يتم قياس نتائج الصندوق وتقييم ما إذا كان يضع البرامج 

على نحو أمثل لتحقيق النتائج، ينبغي استمرار وضع وصقل 

املؤشرات في كافة مجاالت التركيز بغية تسهيل التوصل 

إلى إجماليات النتائج على مستوى البلدان والبرامج. فنظام 

ق ميكن  معلومات اإلدارة الشامل واملمكن التعويل عليه واملنسنّ

ل للدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة  أن يسهنّ

العاملية اإلبالغ بثقة عن نتائج الصندوق والتقدم احملرز في الوفاء 

مببادئ عمله.

ولكن وكما أشار مكتب التقييم قبل اآلن: من الضروري فوراً 

االنتقاص من أي انطباع بأن الصندوق قادر لوحده على حل 

مشاكل البيئة العاملية.  اجملتمع الدولي ينفق حالياً حوالي 

0.5 مليار دوالر أمريكي سنوياً على حل تلك املشاكل من 
خالل صندوق البيئة العاملية. ولكن تلك املشاكل هائلة. 

ولذلك، يتطلب احلل انخراط العديد من اجلهات الفاعلة 

األخرى. وانبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري مستمرة 

في االزدياد. كما يستمر انقراض أنواع احليوانات والنباتات. 

ويثير التلوث ومعاجلة النفايات حتديات هائلة. وليست القدرة 

على احلصول على املياه املأمونة أكيدة وهي معرضة للخطر 

بالنسبة للعديد من الناس. أما تدهور األراضي فهو مشكلة 

هائلة في العديد من بلدان العالم. واملشكلة البيئية 

العاملية الوحيدة التي يبدو أنه مت حلها تقريباً فهي إلغاء املواد 

1  أنظر بيان مدير مكتب التقييم أمام اجلمعية العامة لصندوق البيئة العاملية 
في 29 أغسطس/آب 2006 - والدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة 
العاملية: على الطريق نحو حتقيق النتائج البيئية، النسخة اإلدارية، التوطئة 

.)www.thegef.org كالهما على املوقع(
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املستنفدة لطبقة األوزون – ولكن هنالك حتديات جديدة آخذة 

في الظهور في األفق. فبالنسبة ملعظم تلك املشاكل، ينبغي 

رؤية إسهامات صندوق البيئة العاملية في املنظور املناسب: 

مباشرة ضمان املنافع البيئية العاملية على نطاق صغير نسبياً، 

وعلى نحو غير مباشر أخذ زمام املبادرة وحفز اإلجراءات التي من 

شأنها تسهيل حتقيق األثر على نطاق أوسع في األمد الطويل.

استفادت الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية من هيئة استشارية رفيعة املستوى. وأوصت تلك 

الهيئة مبسائل رئيسية من شأنها متكني الدراسة الرابعة عن 

األداء العام لصندوق البيئة العاملية من تخطي إيجاز النتائج 

السابقة واالنتقال إلى نهج حتليلي وتقييمي. ومن شأن ذلك 

تسهيل تقييم القيمة املضافة التي تنجم عن صندوق البيئة 

العاملية على الصعيد العاملي. كما أنه يسهل النظر في أي 

اجلوانب من شراكة الصندوق كانت جيدة األداء وأي منها لم 

تكن جيدة األداء. ومن أجل تناول تلك القضية، اقترحت الهيئة 

أن تقوم الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

بتقييم النتائج على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية في 

كل من مجاالت تركيز عمل الصندوق، وبتقييم انعكاسات 

وجهات النظر فيما بني وضمن مختلف فئات أصحاب املصلحة 

املباشرة املعنيني بالصندوق. ومن شأن هذا متكني هذه الدراسة 

من تقييم منظومة صندوق البيئة العاملية باعتبارها شبكة. 

كما ينبغي على الدراسة الرابعة عن األداء العام تناول قضايا 

املضمون واجلوهر وليس قضايا إدارة الصندوق، وذلك من خالل 

االستفادة من األوضاع احلالية لألدبيات العلمية في مجاالت 

غالباً ما تثير اجلدل كاالنسجام والتنافس في حتقيق أهداف 

احلفاظ على التنوع البيولوجي وتخفيف حدة الفقر، واخلبرات 

العملية في البلدان ومنظور املتعاملني مع الصندوق على نحو 

أكثر عمقاً.

سيتم تضمني نتائج واستنتاجات وتوصيات هذه الدراسة 

الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية في املناقشات 

واملفاوضات بشأن التجديد اخلامس ملوارد صندوق البيئة 

العاملية. ومن املقرر ابتداء عملية التجديد هذه باجتماع 

رسمي يتم عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وتقتضي 

اخلطة املعنية عقد اجتماعني أو ثالثة اجتماعات في العام 

2009 مع احتمال عقد اجتماع آخر في أوائل العام 2010. 

وسيتم رفع تقرير مؤقت عن هذه الدراسة الرابعة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية إلى اجتماع جتديد املوارد الذي 

سيعقد في ربيع العام 2009. واستناداً إلى ذلك التقرير 

املؤقت، ستقوم سكرتارية الصندوق بالتحضير ملناقشته في 

االجتماع املقترح بشأن توصيات السياسات املتعلقة بالقضايا 

االستراتيجية التي ينبغي أن يتناولها مجلس الصندوق في 

فترة صندوق البيئة العاملية-5. وسيتم رفع الصيغة النهائية 

للدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية في 

صيف العام 2009، كما سترفع سكرتارية الصندوق التوصيات 

املنقحة بشأن السياسات استناداً إلى املناقشات في االجتماع 

السابق. 

القضايا واملسائل الناشئة 
بدأ مكتب التقييم في يناير/كانون الثاني 2008 جتميع األفكار 

بشأن الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية، 

ووزع على كبار مستشاريه في مارس/آذار أول مسودة عن 

املسائل الرئيسية الناشئة. وجرى تضمني نسخة منقحة 

من املسائل الرئيسية الناشئة كملحق في خطة العمل 

املتدرجة ذات السنوات األربع وموازنة السنة املالية 2009 التي 

رفعها مكتب التقييم إلى مجلس صندوق البيئة العاملية في 

الفترة 22-28 أبريل/نيسان 2008. وأُخذت في االعتبار في سياق 

وثيقة النهج واملقاربة التعليقات واملقترحات التي برزت في 

أسبوع اجتماعات مجلس الصندوق، وجرى نشرها في 7 مايو/

أيار 2008. وأُخذت املقترحات والتعليقات على وثيقة النهج 

واملقاربة في االعتبار في مسودة وثيقة املهام والصالحيات 

هذه. 

متابعة لألهداف العامة للدراسات السابقة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية، ومراعاةً للمادتني 14أ و 15 من وثيقة 

إنشاء صندوق البيئة العاملية، سيكون الهدف العام للدراسة 

الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية ما يلي:

تقييم مدى حتقيق صندوق البيئة العاملية

ألهدافه وحتديد التحسينات املمكنة

ستستند الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية إلى أهداف الصندوق حسبما تنص عليها وثيقة 

إنشائه وعمليات االستعراض التي قامت بها جمعيته 

العمومية، وحسبما وضعها واعتمدها مجلس صندوق البيئة 

العاملية في سياسات عملياته وبرامجه بشأن األنشطة التي 

ميولها الصندوق.
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وفيما يتخطى الدراسات السابقة عن األداء العام للصندوق، 

ستتناول هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية: نواجت حوافظ مشروعاته، ومدى استدامة 

تلك النواجت وأثرها التحفيزي، واألثر الذي مت حتقيقه في 

مجاالت تركيز عمله. وهنالك خمس مجموعات مسائل 

ستركز عليها هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالعديد من 

املسائل واملسائل الفرعية في تلك اجملموعات، رفع مكتب 

التقييم إلى مجلس الصندوق فعالً تقريراً عن املنجزات 

ومدى التقدنّم احملُرز. وستستفيد هذه الدراسة الرابعة من 

تلك التقارير، كما ستحدد الفجوات الواجب استعراضها 

وتضمني النتائج في تقرير عام عن املنجزات ينبغي رفعه 

إلى مجلس الصندوق وإلى القائمني بعملية جتديد موارد 

الصندوق. وستتضمن هذه الدراسة الدروس املستفادة 

املعنية. والتوصيات 

اجملموعة األولى ستقينّم الدور الذي يسهم به صندوق البيئة 

العاملية والقيمة املضافة التي يسفر عنها. ويهدف ذلك 

القسم إلى تقييم مدى مالءمة صندوق البيئة العاملية 

للمنظومة الدولية املعنية مبعاجلة املشاكل البيئية العاملية، 

التي يشكنّل مختلف االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف 

لبنات بنائها الهامة. علماً بأن هذه املنظومة الدولية آخذة 

في التغينّر، وأيضاً بغية التصدي للقضايا الناشئة وضمان 

انسجام املساندة الدولية. كما أن هنالك إدراكاً متزايداً بأن 

التنمية املستدامة ال ميكن أن تتحقق إال إذا جرى التصدي 

للتغيرات الديناميكية في عملية إدارة املوارد الطبيعية. 

فصندوق البيئة العاملية ليس اجلهة الفاعلة الوحيدة في 

هذا اجملال وهو يعتمد على التعاون – غالباً من خالل التمويل 

املشترك – مع شركاء آخرين من أجل حتقيق أهدافه كأداة 

مالية لعدة اتفاقيات متعددة األطراف معنية بالبيئة. علماً 

بأن مبدأ اإلضافات شجع منط الشراكة الذي اعتمده الصندوق. 

كما ستتم مراعاة إعالن باريس وإعالن روما بشأن فعالية 

وتنسيق املعونات. وسيتم النظر في دور صندوق البيئة العاملية 

والقيمة املضافة التي يسفر عنها من منظور التفويض 

ى هذه اجملموعة أيضاً باسم مجموعة  املمنوح له حالياً. وتسمنّ

الّدوْر.

ستستند اجملموعة األولى إلى استعراض مكتبي ملا هو متوفر 

من األدبيات والوثائق والتقارير، وهي ال تتطلب استثماراً كبيراً. 

وسيتم القيام مبعظم ذلك العمل داخلياً، ولكنه سيتطلب 

عمليات استعراض لالستعراض املكتبي يقوم بها نظراء بغية 

ضمان جودة النوعية. 

تشكنّل نتائج عمل صندوق البيئة العاملية اجملموعة الثانية 

التي يتعنينّ تقييمها. وستجيب الدراسة الرابعة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية على التساؤالت املتعلقة 

بالنتائج امللموسة القابلة للقياس والتحقق منها )النواجت 

واألثر( التي حققها الصندوق في مجاالت تركيز عمله الستة، 

وفي العمليات املتعددة مجاالت التركيز، والصلة بني اإلجنازات 

والنتائج املزمع حتقيقها من اإلجراءات التدخلية واملشاكل 

التي توجهت تلك اإلجراءات حللها. كما سيتم رفع التقارير 

عن النتائج على مختلف املستويات: الدولية، واإلقليمية، 

والوطنية، واحمللية. كما سيتم تقييم التوازن بني املنافع احمللية 

والعاملية والتغييرات في سلوك اجملتمعات مبا يضمن استدامة 

تلك املنافع. وسيتم أيضاً استطالع قضية استدامة النتائج 

من خالل نظرة متعمقة في األثر الذي يسفر عنه الصندوق في 

مجاالت تركيز عمله على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني 

واحمللي. كما ستربط هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية بني اإلجنازات وبني مجموعات البلدان 

مثل الدول اجلزيرية الصغيرة النامية )SIDs( وأقل البلدان 

ى هذه اجملموعة باسم مجموعة  تقدنّماً )LDCs(. كما تسمنّ

النتائج.

ستستفيد هذه اجملموعة من الدراسة الثالثة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية ومن العدد الكبير من تقارير الصندوق 

التقييمية، بدءاً بدراسات البرامج التي مت إجراؤها بشأن 

الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية، التي 

ستكون األساس ملُستجدنّات مجاالت التركيز الرئيسية الثالثة، 

فضالً عن: دراسة املنافع احمللية، وتقييم السالمة البيولوجية، 

وتقييمات حوافظ العمليات في البلدان، والتقييم املشترك 

لبرنامج املنح الصغيرة، والتقرير السنوي عن أثر صندوق 

البيئة العاملية، وتقييمات الدور التحفيزي وبناء القدرات 

املؤسسية الذي يقوم به صندوق البيئة العاملية. كما سيتم 

في إطار هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية القيام بتقييمني آخرين حلوافظ مشروعات الصندوق 

في البلدان، فضالً عن تقييم لألثر في مجال التركيز املعني 

باستنفاد طبقة األوزون. ومع أن هذه التغطية مستفيضة 

فعالً، سيتوجب القيام بعمل إضافي كبير: حتديث واستكمال 

دراسات البرامج وضمان تغطية كافة مجاالت تركيز عمل 

الصندوق، فضالً عن العمل امليداني )التحقق( لضمان شمولية 

النتائج. 

اجملموعة الثالثة تتألف من مدى مالءمة صندوق البيئة 

العاملية لالتفاقيات املعنية وللبلدان التي تتلقى املساعدات 
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من الصندوق. فأوالً وقبل كل شيء، ستقوم هذه الدراسة 

الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية باإلبالغ 

عن مدى اتباع صندوق البيئة العاملية لإلرشادات من تلك 

االتفاقيات. وفي مجال التركيز املعني باملياه الدولية، ستبلغ 

هذه الدراسة عن مدى قدرة الصندوق على تشجيع ومساندة 

التعاون الدولي، وهو ما سيجري اعتباره مقياساً ملدى 

مالءمة الصندوق. ثانياً، سيتم تقييم مدى مالءمة صندوق 

البيئة العاملية لسياسات البلدان بشأن البيئة والتنمية 

املستدامة. ومن بني املسائل األخرى التي تتصدى لها هذه 

اجملموعة مدى قدرة صندوق البيئة العاملية على مساندة 

سياسات التنمية املستدامة في البلدان، ومدى قدرته على 

إدماج االهتمامات اخلاصة باملنافع البيئية العاملية في تلك 

السياسات، وذلك استناداً إلى احتياجات وأولويات البلدان 

املعنية. كما ستسمى هذه اجملموعة أيضاً باسم مجموعة 

املالءمة.

باالستفادة من الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية وتقييمات حوافظ العمليات في البلدان وتقارير التقييم 

األخرى مثل تقييم السالمة البيولوجية، ستتطلب هذه 

اجملموعة بصورة رئيسية عمليات استعراض مكتبي للوثائق 

والتقارير، على أن يتم تعزيزها والتحقق منها من خالل مقابالت 

وزيارات للهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته 

واستطالع وجهات نظر أصحاب املصلحة املباشرة املعنيني. 

وسيتم في إطار هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية االضطالع بتقييمني إضافيني حلوافظ العمليات 

في البلدان. 

سيتم تقييم قضايا األداء التي تؤثر في النتائج التي يحققها 

صندوق البيئة العاملية باعتبارها اجملموعة الرابعة التي 

تستهدف استقصاء ما إذا كان األداء متمشياً مع أفضل 

املعايير الدولية أو ما إذا كان من الضروري إجراء حتسينات. 

وستنظر هذه الدراسة الرابعة في نظام حوكمة صندوق 

البيئة العاملية مع تقييم مدى كفايته وجودة إدارته للصندوق. 

كما ستنظر في مدى تنفيذ توصيات التجديد الرابع ملوارد 

الصندوق بشأن السياسات. كما سيتم حتديث واستكمال 

استعراض منتصف املدة إلطار تخصيص املوارد )RAF( بحيث 

يكون تقييماً نهائياً ملدى تشجيعه لتحقيق املنافع البيئية 

العاملية. وسيتم تقييم فعالية تكاليف عمليات الصندوق 

وإجراءاته التدخلية. كما سينظر هذا القسم في األدوار التي 

تسهم بها مكونات وأقسام صندوق البيئة العاملية. وسيتم 

توجيه سلسلة من األسئلة فيما يتعلق بكل من: املتابعة 

والتقييم، والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل املعرفة، وهي أنشطة 

تركز على تعزيز نوعية اإلجراءات التدخلية من خالل الدروس 

املستفادة وإدخال أعلى اخلبرات الفنية املتوفرة. كما ستقينّم 

هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية 

مدى كون الصندوق مؤسسة تعلنّم وحتقيق مستويات من 

أفضل املمارسات الدولية بخصوص تلك القضايا. وسُتسمى 

هذه اجملموعة أيضاً باسم مجموعة األداء.

ستستخدم هذه اجملموعة على نحو مستفيض ما هو متوفر 

حالياً من تقارير التقييم، ومن أبرزها: التقارير السنوية عن 

األداء، واستعراض منتصف املدة بشأن إطار تخصيص املوارد، 

فضالً عن التقييم املشترك لدورة أنشطة وأمناط عمليات 

صندوق البيئة العاملية. كما يتيح كل من: الدراسة الثالثة 

عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية، والتقييم املشترك 

لبرنامج املنح الصغيرة، وتقييمات حوافظ العمليات في 

البلدان شواهد هامة سيتم تضمينها في هذه اجملموعة. 

وسيتم تضمني هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية نتائج كل من: العمل اجلاري حالياً على 

التقرير السنوي عن األداء، واستعراض منتصف املدة إلطار 

تخصيص املوارد. ونتيجة لذلك، ميكن إبقاء العمل اإلضافي 

في حدود املعقول، مبا في ذلك: املزيد من التحليالت للتقييمات 

النهائية، والزيارات للبلدان والهيئات التي تتولى إدارة الصندوق 

وتنفيذ مشروعاته، وتصورات أصحاب املصلحة املباشرة 

املعنيني. 

تعبئة املوارد واإلدارة املالية على مستوى صندوق البيئة 

العاملية نفسه هما اجملموعة اخلامسة التي ستتناولها 

الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية. 

وستقوم مجموعة من املسائل بتقييم عملية جتديد املوارد 

ومتويل الصندوق طوال تاريخه، وإدارة الصندوق االستئماني 

اخلاص بصندوق البيئة العاملية. كما سيتم اإلبالغ عن: املعايير 

االئتمانية املعتمدة في صندوق البيئة العاملية، واملساءلة 

والشفافية بشأن القضايا املالية عموماً. وستستفيد هذه 

اجملموعة من الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية في حتديد العمل اإلضافي الالزم القيام به، وذلك 

بصورة رئيسية من خالل: البيانات وحتليالت حوافظ العمليات، 

وعمليات االستعراض املكتبي، وانخراط اخلبراء في عمليات 

التحليل ورفع التقارير. وسُتسمى هذه اجملموعة أيضاً باسم 

مجموعة املوارد.

أدت مجموعات املسائل اخلمس إلى أول حتديد للمسائل 

الرئيسية والفرعية التي ينبغي على هذه الدراسة الرابعة 

عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية اإلجابة عليها، أو 
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التي ينبغي على هذه الدراسة حتديد ما ينبغي القيام به من 

أجلها مبا يضمن أن جُتيب عليها في املستقبل تقييمات مكتب 

التقييم في صندوق البيئة العاملية، أو الدراسة اخلامسة عن 

األداء العام لصندوق البيئة العاملية.

املسائل الرئيسية في الدراسة الرابعة 
عن األداء العام لصندوق البيئة العاملية
يعرض هذا الفصل املسائل الرئيسية في خمس مجموعات. 

ويتطلب العديد من تلك املسائل عدة مسائل فرعية لتسهيل 

التوصل إلى جواب مستنير في هذه الدراسة الرابعة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية. ومت تضمني املسائل الفرعية 

في أول نسخة من مصفوفة التقييم، التي جرى تضمينها 

كملحق لوثيقة املهام والصالحيات هذه – مبثابة “العمل 

اجلاري”. 

اجملموعة األولى: دور صندوق البيئة العاملية والقيمة 
املضافة التي يحققها

1. ما هو دور صندوق البيئة العاملية والقيمة املضافة 
التي يحققها في تتّبع مشاكل البيئة العاملية والتنمية 

املستدامة؟

حتدد هذه املسألة الرئيسية السياق واإلطار الدولي الذي يعمل 

فيه صندوق البيئة العاملية. وهي ستنظر في: الفهم احلالي 

للمشاكل البيئية العاملية، وديناميكيتها واجتاهاتها، وما هو 

معروف عن أسبابها وكيف ميكن معاجلتها، ودور االتفاقيات 

املتعددة األطراف املعنية بالبيئة، وصندوق البيئة العاملية في 

معاجلة تلك القضايا واملشاكل. ثم ستتم مقابلة التقييم 

العام - الذي تتوصل إليه هذه الدراسة الرابعة عن األداء 

العام لصندوق البيئة العاملية بشأن إجنازات الصندوق - مع 

اإلطار الدولي بغية استنتاج القيمة املضافة التي تنجم عن 

املساندة من الصندوق في مقابل القيمة املضافة التي تنجم 

عن جهات فاعلة أخرى ودوره الناجم عن ذلك في معاجلة 

مشاكل البيئة العاملية والتنمية املستدامة.

اجملموعة الثانية: النتائج التي يحققها صندوق البيئة 
العاملية

2. ما هي النتائج امللموسة القابلة للقياس والتحقق 
منها التي حققها صندوق البيئة العاملية في مجاالت 

التركيز الستة وفي األنشطة متعددة مجاالت التركيز؟

سيتيح هذا التقييم عرضاً عاماً للنتائج في أنشطة مجاالت 

التركيز العادية واملتعددة األطراف حسب كل منها – التنوع 

البيولوجي، وتغينّر املناخ، واملياه الدولية، واستنفاد طبقة 

األوزون، وامللوثات العضوية، وتدهور األراضي – كما ستتيح 

الدروس املستفادة في كل من األهداف االستراتيجية ضمن 

كل من مجاالت التركيز، عند االقتضاء. كما سيبنينّ التوزنّع 

اجلغرافي لتلك اإلجنازات.

3. ما هي النتائج امللموسة القابلة للقياس والتحقق 
منها التي حققها صندوق البيئة العاملية في مساندة 

أولويات البلدان واألولويات احمللية بشأن التنمية املستدامة؟

سُتقينّم هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية مدى متكني الصندوق البلدان املتلقية 

للمساعدات منه من الوفاء بالتزاماتها مبقتضى االتفاقيات 

املعنية، ومن بناء قدراتها الوطنية واحمللية على فعل ذلك، 

ومدى ما أسفر عنه ذلك من ازدياد في املنافع البيئية 

العاملية. كما سيتم النظر في دور نقل التكنولوجيا في بناء 

تلك القدرات، وسيتم أيضاً اإلبالغ عن التوزنّع اجلغرافي لتلك 

اإلجنازات في مجموعات البلدان مثل الدول اجلزيرية الصغيرة 

النامية وأقل البلدان تقدماً، فضالً عن توزعها في املناطق 

اجلغرافية.

4. ما مدى حتقيق صندوق البيئة العاملية لألثر املستدام 
على املشاكل البيئية العاملية؟ 

ستستفيد هذه املسألة من العمل الذي مت القيام به من أجل 

التقرير السنوي عن األثر. كما سيتم إجراء تقييم إضافي 

لنظريات التغينّر واالفتراضات بشأن توقع حتقيق اإلجراءات 

التدخلية لألثر املنشود. ويرتبط هذا بتقييم الستدامة حتقيق 

املنافع البيئية العاملية. 

اجملموعة الثالثة: مدى مالءمة صندوق البيئة 
العاملية

5. ما مدى اتباع صندوق البيئة العاملية لإلرشادات من 
االتفاقيات التي هو أداتها املالية؟

ستربط هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية بني اإلرشادات الصادرة عن االتفاقيات من جهة 

واستراتيجيات وأمناط التمويل من صندوق البيئة العاملية 

ل هذا التوصل إلى حكم  وعملياته من جهة أخرى. وسيسهنّ

عما إذا كان الصندوق يتنّبع تلك اإلرشادات. 
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6. ما مدى متكّن صندوق البيئة العاملية من تشجيع 
التعاون الدولي في اجملاالت البيئية التي لم تشملها 

االتفاقيات سابقاً؟

ستتيح هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية تقييماً ملساندة الصندوق للبلدان في إبرام وتنفيذ 

اتفاقيات عابرة للحدود بشأن املياه الدولية. 

7. ما مدى قدرة صندوق البيئة العاملية على إعطاء 
معلومات تقييمية إلى االتفاقيات املعنية بشأن: 

اإلرشادات الصادرة عنها، وتنفيذ تلك اإلرشادات والنتائج 

التي يتم إجنازها، مبا في ذلك املعلومات التقييمية عن 

قضايا ومشاكل اجملاالت متعددة التركيز؟

سُتقينّم هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية التواصل بينه وبني االتفاقيات بشأن املعلومات 

التقييمية التي رفعها لالتفاقيات فيما يتعلق بنتائجه وخبرته 

العملية والدروس املستفادة، وأيضاً بشأن قضايا وأنشطة 

اجملاالت متعددة التركيز، وما إذا كانت تلك املعلومات مفيدة 

لالتفاقيات في حتسني إرشاداتها بغية تشجيع التآزر وتقليل 

التعارض بني االتفاقيات.

8. ما مدى مالءمة صندوق البيئة العاملية لسياسات 
البلدان بشأن البيئة والتنمية املستدامة؟

تهدف هذه املسألة إلى تناول كيفية مساهمة صندوق البيئة 

العاملية في أجندة البلدان بشأن التنمية املستدامة وفي 

أولوياتها البيئية، وما إذا كان من املمكن تضمني قضايا البيئة 

العاملية في أجندة مكافحة الفقر و/أو التنمية في البلدان 

املتلقية للمساعدات منه، مبا في ذلك مسألة املفاضالت. كما 

ستتناول هذه الدراسة ما إذا كانت البلدان املعنية ملتزمة 

بحافظة العمليات املعنية. 

اجملموعة الرابعة: قضايا األداء التي تؤثر في النتائج 
التي يحققها صندوق البيئة العاملية

9. هل نظام حوكمة صندوق البيئة العاملية كاف ومستوٍف 
للمعايير الدولية؟ 

ستستفيد هذه املسألة من الدراسة الثالثة عن األداء العام 

لصندوق البيئة العاملية وتنظر في دور وفعالية مجلس 

صندوق البيئة العاملية، وفي مدى امتالك الصندوق لنظام 

حوكمة متسم بالشفافية. كما ستتم مقارنة ذلك النظام 

بنظام احلوكمة في: األمم املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية، 

والبرامج والصناديق العاملية املماثلة. كما سيتم تقييم مدى 

استجابة اجمللس لإلرشادات من االتفاقيات وأيضاً الحتياجات 

البلدان املتلقية للمساعدات من الصندوق، فضالً عن تقييم 

طريقة تتبنّع اجمللس العتماد قراراته. 

10. ما مدى جناح إطار تخصيص املوارد في تخصيص 

املوارد التمويلية مبا يضمن احلد األقصى من املنافع البيئية 

العاملية؟ 

سيتم رفع استعراض منتصف املدة إلطار تخصيص املوارد 

إلى مجلس صندوق البيئة العاملية في نوفمبر/تشرين الثاني 

2008. وتتضمن وثيقة مهام وصالحيات استعراض منتصف 

املدة ذلك املسائل التي سيتم تناولها، وسيتم تضمني نتائجه 

في هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية. وفي األشهر املتبقية على إنهاء هذه الدراسة، سيتم 

تضمني مستجدات تلك النتائج مع أحدث املعلومات والبيانات 

عن املوافقات والشواهد اجلديدة التي ميكن جمعها وحتليلها.

11. ما مدى كفاءة صندوق البيئة العاملية وفعالية 

تكاليفه في حتقيق النتائج في كل من مجاالت التركيز؟

ستقينّم هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية مدى كفاءة الصندوق من حيث التمويل، واملوارد 

البشرية، واملدة الزمنية التي يتم قضاؤها. وستتم قدر 

املستطاع مقارنة تلك التكاليف بأنشطة مماثلة في هيئات 

أخرى، مما يؤدي إلى تقييم فعالية تكاليف اإلجراءات التدخلية 

التي يقوم بها الصندوق. كما سيتم استطالع إمكانية اإلبالغ 

عن التوزنّع اجلغرافي حسب كل من مجاالت التركيز والتوزنّع 

حسب مجموعات البلدان، وحسب كل من الهيئات التي 

تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته وكل من أمناط التمويل 

املعتمدة في الصندوق، وهذا ما سيتم ربطه بامليزة النسبية 

لتلك الهيئات في معاجلة قضايا ومشاكل محددة ضمن 

صندوق البيئة العاملية. كما ستثار هنا قضايا مثل إصالح 

دورة املشروعات والتمويل املشترك، ملا لها من أثر على فعالية 

استثمارات صندوق البيئة العاملية. 

12. ما مدى وفاء تركيبة صندوق البيئة العاملية وهيكليته 

وتقسيم األدوار واملسؤوليات فيه بالتفويض املمنوح له 

وبعملياته وشراكته؟ 
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باالستفادة من الدراسة الثالثة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية، ستتناول هذه املسألة جوانب شبكات وشراكات 

صندوق البيئة العاملية – هل النموذج املؤسسي احلالي هو 

أفضل املمكن بالنسبة لصندوق البيئة العاملية ؟ وسيتم هنا 

تقييم: دور ومهام كافة مكونات صندوق البيئة العاملية، وأداء 

الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته، وامليزات 

النسبية لتلك الهيئات. 

13. هل سياسة صندوق البيئة العاملية بشأن املتابعة 

والتقييم وتنفيذها على وفاق مع املعايير الدولية؟ 

ستقينّم هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية ما إذا كانت سياسة الصندوق بشأن املتابعة 

والتقييم على وفاق مع املعايير الدولية ومدى جناح تنفيذها. 

وسيتم على نحو مستقل تقييم اجلانب التقييمي من تلك 

السياسة، والسيما دور وأداء مكتب التقييم في صندوق 

البيئة العاملية، وهو تقييم سينفذه فريق من اخلبراء النظراء 

مؤلف من أعضاء مشهود لهم عاملياً سيتبعون إطاراً بشأن 

االستعراض معتمد في ثالث جماعات تقييم مهنية )شبكة 

التقييم املنبثقة عن جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة 

التنمية والتعاون في امليدان االقتصادي، ومجموعة التقييم 

في األمم املتحدة، ومجموعة التعاون في التقييم املنبثقة 

عن املؤسسات املالية الدولية(. أما قضايا املتابعة ونوعية 

التقييم في الهيئات التي تتولى إدارة صندوق البيئة العاملية 

وتنفيذ مشروعاته فستتبع العمل اخلاص بالتقرير السنوي 

عن األداء. 

14. ما مدى جناح صندوق البيئة العاملية في أن يكون 

مؤسسة تعّلم، مبا في ذلك العلوم والتكنولوجيا احلديثة؟ 

سيتم استعراض آليات تبادل املعرفة وإعطاء املعلومات 

التقييمية بغية رؤية مدى كون صندوق البيئة العاملية 

مؤسسة تعلنّم، وهو ما يضمن استفادة مستقبلها من 

خبرات املاضي العملية وجتاربه. وسيتم  إيالء اهتمام خاص 

لكيفية تعلنّم الصندوق من أفضل املمارسات، شاملة العلوم 

والتكنولوجيا، فضالً عن دور الهيئة االستشارية العلمية 

والفنية في حتسني استراتيجيات الصندوق واإلجراءات 

التدخلية التي يقوم بها. 

اجملموعة اخلامسة: تعبئة املوارد واإلدارة املالية

15. ما مدى فعالية صندوق البيئة العاملية في تعبئة 

املوارد من أجل معاجلة مشاكل البيئة العاملية والتنمية 

املستدامة؟ 

ستقينّم هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق البيئة 

العاملية جهود تعميم إجراءات واستراتيجيات وجناحات صندوق 

البيئة العاملية. فمن شأن املنظور التاريخي على عمليات 

جتديد موارد الصندوق وكيفية تعبئته للموارد من أجل قضايا 

البيئة أن يؤدي إلى تقييم مدى متكني تلك املوارد صندوق البيئة 

العاملية من الوفاء باإلرشادات الصادرة عن االتفاقيات املعنية 

والتصدي للمشاكل البيئية العاملية. كما ستتم مقارنة متويل 

الصندوق بعمليات جتديد موارد ومتويل املؤسسات الدولية 

والبرامج والصناديق العاملية األخرى. كما سيتم استعراض 

اإلضافات التمويلية.

16. كيف متت إدارة املوارد البشرية واملالية واإلدارية في 

مختلف مكونات صندوق البيئة العاملية؟ 

ستقينّم هذه الدراسة الرابعة عن األداء العام لصندوق 

البيئة العاملية دور القينّم على صندوق البيئة العاملية وقيامه 

بوظائفه، فضالً عن املعايير االئتمانية املعتمدة في الصندوق 

وكيفية إدارة املوارد البشرية واإلدارية بغية ضمان أفضل 

املساندة لإلجراءات التدخلية التي يقوم بها الصندوق. 
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