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مسرد المصطلحات
الكيانات المعتمدة ( :)AEsمؤسسات أو منظمات معتمدة من GCF
للقيام بمجموعة من األنشطة ،ال سيما وضع وتقديم مقترحات تمويل
مشروع/برنامج واإلشراف على إدارة وتنفيذ المشاريع والبرامج.
تستطيع السلطات الوطنية المعتمدة ( )NDAأن تطلب كيانا ًمعتمدا ً
ليؤدي دور الشريك المنفذ لمقترح استعداد محدد .لكن يستطيع أن
ينفذ مقترحات االستعداد شركاء منفذين من غير الكيانات المعتمدة
(انظر تعريف الشريك المنفذ أدناه) .توخيا ًللبساطة ،يشير هذا
الدليل إلى الكيانات المعتمدة بـ"الشركاء يف التنفيذ" عندما يشير
إلى الكيانات المعتمدة التي تعينها السلطات الوطنية المعتمدة
لتنفيذ منح االستعداد.
تخطيط التكييف :تعريف أولويات التكييف واالستراتيجيات والبرامج
اإلنمائية لمعالجة هذه األولويات يف عملية مستمرة وديناميكية
ومتكررة .يمكن أن يتمتع دعم  GCFلعمليات تخطيط التكييف بتركيز
وطني ودون وطني و/أو قطاعي ويمكنه أن يساهم بتوفير رؤية وطنية
متكاملة بشأن القدرة على تحمل تغير المناخ.
البرنامج القطري :البرنامج القطري لـ  GCFهو وثيقة تعرض أولويات
تغير مناخ البلد مع  ،GCFبما يف ذلك مجموعة من المشاريع التي
يود البلد أن يطورها مع  .GCFيوفر البرنامج القطري خطة عمل
تفصل كيفية وضع المشاريع والبرامج ونوع الكيان إلقامة شراكة معه
واالستعداد ودعم األنشطة التحضيرية المطلوبة للمشروع.
شركاء التنفيذ ( :)DPsالمؤسسات التي تختارها السلطات الوطنية
المعتمدة أو المنسق لتنفيذ أنشطة موافق عليها بموجب برنامج
االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية .يوفر الشركاء يف التنفيذ الخدمات
مثالً :وضع مقترحات طلب االستعداد بالتعاون مع السلطات الوطنية
المعتمدة ،التنفيذ واإلشراف ،اإلدارة االئتمانية ،تقديم التقارير بشأن
التقدم المحرز ،وإنجاز المشروع وتقييمه .يمكن أن يكون الشركاء يف
التنفيذ كيانات معتمدة وفت بمتطلبات قدرات اإلدارة المالية لـ.GCF
ينبغي بالشركاء يف التنفيذ الذين ليسوا كيانات معتمدة أن يجروا
تقييما ًلقدرات اإلدارة المالية (أنظر أدناه) لتتم الموافقة عليهم لتنفيذ
دعم االستعداد يف البلدان النامية.
كيانات الوصول المباشر ( :)DAEsالمؤسسات التي تقدم طلب
اعتماد من خالل طريقة الوصول المباشر .تكون هذه المؤسسات
إقليمية ووطنية ودون الوطنية ويتطلب منها توفير أدلة ترشيح من
السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسق مع وثائق تقديم طلبها .يمكن
أن تكون الكيانات المعتمدة بموجب طريقة الوصول المباشر أو
ترغب بأن تكون معتمدة ،مؤهلة للحصول على الدعم بموجب برنامج
االستعداد وذلك بطلب من سلطتها الوطنية المعتمدة أو المنسق.
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الضمانات البيئية واالجتماعية ( :)ESSهي مجموعة من المعايير
التي تهدف إلى تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية يف
تنفيذ األنشطة التي سيموّلها  .GCFاعتمد  GCFنظام إدارة بيئية
واجتماعية شامل يمكن ايجاده يف المرفق XلـGCF/B.07/11 .
كما أن  GCFاعتمد سياسات بيئية واجتماعية متوفرة يف المرفق X
لـ .GCF/B.19/43
الكيان المنفد ( :)EEكيان توجه من خالله عائدات  FCGمن أجل
منحة استعداد أو لجزء منها؛ و/أو كيان ينفذ أو يطبق نشاطا ًمموال ًأو
أي جزء منه أو يضطلع به .يمكن للكيان المعتمد أن يضطلع بوظائف
كيان منفذ رغم أنه من المفضل أن تنفذ جهات فاعلة محلية ووطنية
أنشطة منحة االستعداد.
تقييم قدرات اإلدارة المالية ( :)FMCAهو تقييم مضطلع به من
أجل منظمات ليست كيانات معتمدة لكن اختارتها السلطات الوطنية
المعتمدة كشريكها التنفيذي من أجل مقترح استعداد لـ .FCGيمكن
للسلطات الوطنية المعتمدة أن تخضع أيضا ًلتقييم قدرات إدارتها
المالية من أجل تنفيذ دعم التأهب يف بلدها .ينبغي بالمنظمة التي
ترغب بتنفيذ دعم االستعداد أن تكون إما كيانا ًمعتمدا ًأو أن تنجح يف
تقييم قدرات اإلدارة المالية كي تصبح شريكا ًيف التنفيذ.
المعايير االئتمانية :تشير إلى متطلبات  GCFاالئتمانية األساسية
والمتخصصة التي ينبغي بالكيانات المعتمدة والشركاء يف التنفيذ أن
يلتزموا بها وفقا ًلطبيعة األنشطة الممولة من  .GCFحُددت المعايير
االئتمانية األولية لـ GCFيف المرفق  IIمن .GCF/B.07/11
االتفاق اإلطاري :هو اتفاق شامل يعرض األحكام والشروط لشركاء
التنفيذ و GCFفيما يتعلق بتنفيذ مجموعة من مطالب دعم
التأهب (المنح).
اتفاق المنحة :اتفاق ثنائي بين السلطات الوطنية المعتمدة أو الشريك
يف التنفيذ و( GCFأو طرف مقابل محدد لـ )GCFينص على األحكام
والشروط فيما يتعلق بتنفيذ طلب دعم استعداد واحد أو منحة.
متلقي المنحة :لغايات اتفاق المنحة الثنائي أو االتفاق اإلطاري ،متلقي
المنحة هو المؤسسة المحددة يف المقترح على أنها المؤسسة المنفذة
ألنشطة دعم االستعداد المطلوبة .يكون عادة الشريك يف التنفيذ (أو
كيانا ًمعتمدا ًيعمل بصفة شريك يف التنفيذ) لكن يمكنه أن يكون
السلطات الوطنية المعتمدة عندما تكون هذه السلطات قد نجحت
يف تقييم قدرات اإلدارة المالية وقدمت مقترح استعداد موافق عليه.
متلقي المنحة مسؤول عن تقديم التقارير لـ ،GCFبما يف ذلك طلبات
الدفع ،تبادل معلومات ذات صلة بالمشروع ويعمل وفق توجيهات
األمانة العامة.
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تاحلطصملا درسم

السياسة الجنسانية :تهدف السياسة الجنسانية لـ GCFإلى ضمان
مساهمة  GCFيف تحقيق المساواة بين النوعين االجتماعيين من
خالل نهج مراع لالعتبارات الجنسانية ويحقق بدوره نتائج تغير مناخ
أكبر وأكثر استدامة .ت ُطبق السياسة الجنسانية على كافة أنشطة
 ،GCFسواء نفذتها مؤسسات كيانات عامة أو خاصة دولية أو إقليمية
أو وطنية أو دون الوطنية التي يمكنها الحصول على موارد .GCF

مرفق إعداد المشاريع :يوفر مرفق إعداد المشاريع 1الدعم المالي
للكيانات المعتمدة من أجل إعداد مقترحات التمويل لتقديمها إلى
 .GCFيدعم مرفق إعداد المشاريع الكيانات المعتمدة يف إعداد
مقترحات تمويل كاملة لينظر فيها المجلس استنادا ًإلى مذكرة
مفاهيمية أزيلت منها العقبات من أجل دعم تحضير المشروع حيال
المعايير االستثمارية لـ.GCF

السياسة المتعلقة بالشعوب األصلية :تضمن سياسة GCF
المتعلقة بالشعوب األصلية أن توضع وتنفذ أنشطة  GCFبطريقة
ترعى االحترام الكامل للشعوب األصلية وتعززهم وتحميهم كي أ)
يستفيدوا من أنشطة  GCFومشاريعه بطريقة ثقافية مالئمة ،وب)
وعدم إلحاق الضرر بهم أو آثار سلبية نتيجة تصميم وتنفيذ األنشطة
الممولة من .GCF

تقييم االحتياجات التكنولوجية :تقييم االحتياجات التكنولوجية هو
مجموعة أنشطة قطرية المنحى تؤدي إلى تحديد تكنولوجيات سليمة
بيئيا ًومنحها األولوية ونشرها وذلك من أجل التخفيف والتكيف
مع تغير المناخ.

استراتيجيات تنمية منخفضة االنبعاثات :استراتيجيات التنمية
المنخفضة االنبعاثات هي سياسات وطنية و/أو خطط تتضمن قوانين
وطنية بشأن تغير المناخ واستراتيجيات وخطط النمو األخضر التي
تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتزيد القدرة على مواجهة آثار تغير
المناخ وتحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
خطة التكيف الوطنية :وضعت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ خطة التكيف الوطنية كعملية تمكن البلدان من وضع
وتنفيذ خطة وطنية كوسيلة لتحديد احتياجات تكيف متوسطة وطويلة
األجل ووضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لمعالجة هذه االحتياجات.
إنها عملية مستمرة وتقدمية ومتكررة تتبع نهجا ًقطري التوجه ومراع
لالعتبارات الجنسانية وتشاركي وشفافا ًتماماً.
السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسقون :السلطات الوطنية
المعتمدة هي مؤسسات تقوم بدور صلة الوصل بين كل بلد و.GCF
توفر هذه السلطات رؤية استراتيجية واسعة ألنشطة  GCFيف البلد
وتنقل أولويات البلد من أجل تمويل التنمية المنخفضة االنبعاثات
والمتأقلمة مع تغير المناخ .يتوفر المزيد من المعلومات بشأن
المبادئ التوجيهية بشأن السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسقين
يف المرفق  IIIXللقرار  ،B.08/45ويتوفر دليل للسلطات الوطنية
المعتمدة على الموقع الشبكي لـ .GCF
الكيان الوطني المعيّن :الكيانات الوطنية المعينة هي منسقي
البلدان التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
واآلليات التكنولوجية ،بما يف ذلك ذراعها التشغيلي ،مركز وشبكة
تكنولوجيا المناخ.

 1للحصول على المزيد من الدعم من أجل إعداد مقترحات تمويل كاملة استنادا ً إلى المذكرات المفاهيمية ،الرجاء الرجوع إلى المبادئ
التوجيهية لمرفق إعداد المشاريع.
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يوفر  GCFالموارد لالستعداد واألنشطة
التحضيرية والمساعدة التقنية مثل إعداد
أو تعزيز استراتيجيات أو خطط التنمية
المنخفضة االنبعاثات ،إجراءات التخفيف
المالئمة وطنياً ،خطط التكيف الوطنية ،برامج
العمل الوطنية للتكيف ومن أجل التعزيز
المؤسسي داخل البلد ،بما يف ذلك تعزيز
القدرات من أجل التنسيق القطري وااللتزام
بالمبادئ والمعايير االئتمانية والضمانات
البيئية واالجتماعية وذلك من أجل تمكين
البلدان من الوصول مباشرة إلى .GCF
 -الفقرة  ،40صك إدارة GCF
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الجزء  GCF .Iوبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

الجزء  GCF .Iوبرنامج
االستعداد ودعم األنشطة
التحضيرية
 .1لمحة عامة عن GCF
يقدم هذا القسم الرؤية االستراتيجية ونموذج أعمال واألساليب التشغيلية لـ GCFمن أجل تحديد سياق
المعلومات العملية الموفرة يف هذا الدليل.
كلف مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  GCFبوصفه كيانا ًتشغيليا ً
لآلليات المالية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،بتوفير الدعم المالي لتمكين األطراف من
تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .وقع مؤتمر األطراف ومجلس  GCFمذكرة
تفاهم توجه عالقة مؤتمر األطراف و .GCFوبموجب هذه العالقة ،يوفر مؤتمر األطراف توجيهات سنوية
للمجلس بشأن السياسات وأولويات البرنامج ومعايير األهلية .ونتيجة للقرارات المنصوص عليها يف المادة
 ،9الفقرة  8من اتفاق باريس ،و القرار ,CP/21.1الفقرة  58من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،يخدم  GCFأيضا ًاتفاق باريس واألهداف الواردة فيه.
يحدد صك إدارة  GCFوالية جريئة للقيام بمساهمة كبيرة وطموحة يف الجهود المبذولة عالميا ًمن أجل
تحقيق األهداف التي وضعها المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ .تتم هذه المساهمة من خالل تعزيز
النقلة النوعية نحو مسارات تنمية ذات انبعاثات منخفضة وقادرة على تحمل تغير المناخ وتوفير الدعم
للبلدان النامية من أجل الحد أو الخفض من انبعاثات غازات االحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير
المناخ .يهدف مجلس  GCFإلى تمويل استثمارات تحويلية يف مشاريع وبرامج التخفيف والتكيف وفقا ً
الحتياجات وأولويات البلدان النامية.
يستند نموذج عمل  GCFإلى شراكات مع منظمات يف البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل
تنفيذ المشاريع والبرامج الموافق عليها من المجلس .تشمل هذه الكيانات المعتمدة (والشركاء يف التنفيذ
يف حالة منح االستعداد) كيانات حكومية ومؤسسات مالية عامة وخاصة ومتعددة األطراف ومنظمات دولية
ووكاالت ثنائية ومنظمات غير حكومية وشركات القطاع الخاص .تمر موارد  GCFعبر هذه المنظمات التي
أثبتت القدرات الالزمة لتصميم وتنفيذ ورصد هكذا استثمارات بموجب فلسفة الملكية القطرية الشاملة
لـ .GCFيتم تمكين أطراف البلد النامي من خالل سلطاته الوطنية المعتمدة أو المنسقين لضمان تقديم
تمويل  GCFوفقا ًلألولويات الوطنية لتغير المناخ.
بهدف تسهيل هذه العملية ،نظمت األمانة العامة لـ GCFوفق دورة البرمجة .عُينت الشعب والفرق يف
األمانة العامة لالضطالع بالوظائف المتصلة بإنشاء ووضع وهيكلة وتقييم وتنفيذ الرصد .وضع هذا التصميم
التنظيمي يف األمانة العامة فيما يتعلق بدورة البرمجة لمقترحات التمويل ،لكن أعيد وضعه أيضا ًمن أجل
إدارة برنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية ("برنامج االستعداد") .توفر شعبة البرمجة القطرية
لبرمجة االستعداد أو دورة المنحة ،الدعم والنصح للسلطات الوطنية المعتمدة يف وضع تصور وإعداد
المقترحات لدعم االستعداد .يقدم المدراء اإلقليميون وفرقهم يف منصة تجميع البيانات التوجيهات يف
المراحل األولى من أجل ضمان أن تثبت كافة مقترحات االستعداد المقدمة الملكية القطرية وأن تكون عالية
الجودة يف البدء .ومن ثم يقود فريق برنامج االستعداد عمليات االستعراض والتقييم إلى جانب لجنة تقنية
مشتركة بين الشعب توفر توصيات كي يوافق عليها المدير التنفيذي والذي فوّض له المجلس سلطة رصد
األموال الالزمة المخصصة لبرنامج االستعداد .أخيراً ،يهتم مكتب إدارة حافظات المشاريع بكافة التفاعالت
الالحقة للموافقة مع السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ فيما يتعلق بالرصد وتقديم التقارير
وإكمال المنحة وتسليمها.
.
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 .2التعريف ببرنامج االستعداد
يوفر هذا القسم تعريفا ًعن برنامج االستعداد إلى جانب توضيح عن كيفية تغير البرنامج نتيجة اعتماد
المجلس االستراتيجية المنقحة بموجب القرار .B.22/11
يوفر  GCFالدعم للبلدان النامية من أجل أن تحقق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ واتفاق باريس من خالل برنامج االستعداد ومرفق إعداد المشاريع وتمويل المشاريع والبرامج
التحويلية (مقترحات التمويل) .يكلف صك إدارة  GCFبرنامج االستعداد لتوفير الموارد لتعزيز القدرات
المؤسسية وآليات اإلدارة وأطر التخطيط والبرمجة من أجل تحديد جدول أعمال مناخي تحويلي طويل األجل
للبلدان النامية.
يستطيع جميع أطراف البلدان النامية يف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن تحصل على
برنامج االستعداد .يهدف  GCFإلى تخصيص نسبة  50يف المئة على األقل من الموارد المخصصة من
المجلس للبلدان الضعيفة ،بما يف ذلك أقل البلدان نموا ًوالدول الجزرية الصغيرة النامية والدول األفريقية.
يمكن توفير الموارد على شكل منح و/أو مساعدة تقنية.
واستنادا ًإلى مقترحات عالية الجودة ،يمكن أن يوفر برنامج االستعداد:
•مبلغا ًيصل إلى مليون دوالر أمريكي لكل بلد سنوياً 1من أجل الدعم المتصل ببناء القدرات والتنسيق
ووضع السياسات والتخطيط والبرمجة من أجل االستثمار .يمكن للسلطات الوطنية المعتمدة/
المنسقين أن يطلبوا من هذا المبلغ اإلجمالي مبلغا ًيمكن أن يصل إلى  300،000دوالر أمريكي سنويا ً
كدعم مباشر 2من أجل المساعدة يف إنشاء أو تعزيز السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسق لمساعدة
البلد يف الحصول على المجموعة الكاملة من موارد  .GCFتجدر اإلشارة إلى أن هذا المبلغ ليس
تخصيصا ًوطنياً .ت ُنصح السلطات الوطنية المعتمدة أن يكون لديها منح استعداد متعددة قيد التنفيذ
يف آن واحد لكن يتوقع منهما تأمين مقترحات االستعداد بناء على تدخالت سابقة والحفاظ على التكامل
واالتساق يف الرؤية الوطنية.
•مبلغ يصل إلى  3ماليين دوالر أمريكي لكل بلد من أجل وضع خطط تكيف وطنية و/أو عمليات تخطيط
تكيف أخرى .يمكن لذلك أن يتضمن الدعم لخطط تكيف دون وطنية و/أو عمليات تخطيط تكيف قطاعي.
صمم برنامج االستعداد كي يكون أداة مرنة لدعم البلدان النامية ،بالتالي ،لم يحدد  GCFقائمة أنشطة
يمكن دعمها بموجب هذا البرنامج .شكل المجلس برنامج االستعداد مع مرور الوقت من خالل سلسلة
قرارات ،واألهم من ذلك من خالل  B.08/11و  B.13/32والمرفقات ذات الصلة التي تصف مجاالت
العمل و"األنشطة اإلرشادية" .وفيما يغيب وجود قائمة نهائية أو منهج مقرر التباعه ،هناك تكاليف مستوفاة
وغير مستوفاة الشروط ،الرجاء الرجوع إلى القسم  5من دليل مستخدم مقترح االستعداد يف الجزء .III
ت ُشجع البلدان يف إطار هذه البارامترات على وضع مطالب دعم االستعداد استنادا ًإلى االحتياجات المحددة
المتكاملة مع المبادرات السابقة أو المستمرة وتماشيا ًمع الرؤية الوطنية لتغير المناخ.
ينبغي إدارة موارد  GCFوفقا ًلنظام الحماية البيئية االجتماعية ،والسياسة المتعلقة بالشعوب األصلية ,و
السياسة الجنسانية ،إلى جانب السياسة بشأن الممارسات المحظورة و السياسة بشأن االستغالل الجنسي
واالعتداء الجنسي والتحرش الجنسي .ينبغي االمتثال بالمعلومات المشمولة يف هذه الوثائق عند استكمال
تعبئة نموذج مقترح االستعداد واألنشطة التحضيرية.

 1نتيجة القرار  ،B.22/11أجاز المجلس لألمانة العامة أن تأخذ يف االعتبار "طلبات تنفيذ استعدادات
استراتيجية متعددة السنوات" .يتيح هذا األمر للسلطات الوطنية المعتمدة أن تقدم مقترح استعداد
واحد بقيمة تصل إلى  3ماليين دوالر أمريكي لفترة  36شهرا ً كحد أقصى شرط أن تبقى قيمة التنفيذ
السنوية أقل من مليون دوالر أمريكي كسقف سنوي مشار إليه أعاله .للحصول على المزيد من
المعلومات بشأن هذه الطريقة ،الرجاء النظر إلى المرفق .VI
 2للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الدعم المباشر للسلطات الوطنية المعتمدة ،الرجاء النظر إلى
المرفق  Vلهذا الدليل.
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منذ الموافقة على المنح األولى لالستعداد وتنفيذها عام  ،2015عملت األمانة العامة عن كثب مع
السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ لتسجيل أفضل الممارسات والدروس المستفادة
ولتحسين فاعلية وفعالية التنفيذ .مع اكتمال منح االستعداد أو التي هي قيد التنفيذ يف معظم البلدان
النامية ،هناك دالئل كثيرة وأساس سليم لالستناد إليه يف وضع رؤية طويلة األجل من أجل تنمية خفيضة
أو عديمة انبعاثات الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ تتماشى مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ومطابقة لألهداف الطموحة لـ GCFكما هو متوخى للتجديد الرسمي
األولى لموارد ).GCF (GCF-1

استراتيجية برنامج االستعداد 2019-2021
وافق مجلس  GCFيف نهاية االجتماع الـ 22لمجلسه على استراتيجية برنامج االستعداد 2019-2021
جزئيا ًلمعالجة نتائج أعمال التقييم التي أجرتها وحدة التقييم المستقل يف  .GCFتشمل استراتيجية
برنامج االستعداد  2019-2021عددا ًمن الميزات لتحسين األثر ،بما يف ذلك توجيه برنامج االستعداد إلى
تشجيع نظرة استراتيجية وطنية موفرة مرونة أكبر يف الرؤية الوطنية ودعم متزايد لتحديد ووضع برمجة
عالية األثر وإعداد أنشطة إنمائية.
يوفر الجدول  1مقارنة جنبا ًإلى جنب عن كيفية تعزيز االستراتيجية المنقحة لخطوط أساس الدعم
المتوفر 3وتوسيعها للبلدان من خالل برنامج االستعداد.
  1.لودجلاتغيير يف بؤرة تركيز ونطاق استراتيجية برنامج االستعداد المنقحة للفترة .2019-2021

استراتيجية برنامج االستعداد األولية

استراتيجية برنامج االستعداد 2019-2021

قدرة السلطات الوطنية المعتمدة يف المشاركة مع GCF

بناء القدرات من أجل تنسيق التمويل المتعلق بالمناخ

الحصول المباشر على التمويل المتعلق بالمناخ
عملية البرمجة القطرية

األطر االستراتيجية من أجل استثمار منخفض االنبعاثات

وضع خطط تكيف وطنية و/أو عمليات تخطيط تكيف أخرى

تخطيط تكيف معزز

الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ

وضع مجموعة أنشطة لنقلة نوعية

ت ُشجع البلدان بموجب االستراتيجية المنقحة على معالجة القدرات والثغرات التقنية من أجل تحقيق
األولويات المنصوص عليها يف المساهمات المحددة وطنيا ًوخطط التكيف الوطنية واستراتيجيات وطنية
أخرى تتعلق بتغير المناخ .ينبغي باألنشطة المؤهلة بموجب استراتيجية برنامج االستعداد أن تهدف إلى
تحقيق أحد األهداف التالية أو أكثر:
  1.فدهلابناء القدرات من أجل التنسيق فيما يتعلق بتغير المناخ
يمكن أن يتضمن الدعم وفق هذا الهدف تعزيز السلطات الوطنية المعتمدة ،تعزيز آليات
التنسيق ودعم بناء قدرات أخرى لكيانات الوصول المباشر والكيانات المنفذة وأصحاب
المصلحة يف المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل المشاركة يف عملية البرمجة.

 3أكد المجلس من خالل القرار  B.22/11الفقرة (ز) أن البلدان تستطيع االستمرار يف الحصول على الموارد
من خالل برنامج االستعداد وفقا ً للقرارين السابقين ( B.13/09و.)B.13/32
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  2.فدهلاأطر استراتيجية من أجل استثمار خفيض االنبعاثات
يمكن للدعم يف هذا الهدف أن يتضمن وضع البرامج القطرية ،برامج عمل الكيانات،
استراتيجيات وخطط عمل التنمية الخفيضة االنبعاثات ،الجهود لتحديث أو تعزيز أو تنفيذ
المساهمات المحدودة الوطنية ،الجهود لتحسين البيئة الممكنة للتمويل المناخي ،مثل إشراك
القطاع العام و/أو استنباط أو تكييف آليات تمويل مبتكرة للنشر.
  3.فدهلاتعزيز تخطيط التكيف
يمكن للدعم يف هذا الهدف أن يتضمن وضع خطة تكيف وطنية أو دون وطنية أو قطاعية،
تحفيز مشاركة القطاع الخاص يف تمويل التكيف ووضع أساس الدالئل من أجل االستثمارات
يف التكيف المؤثر.
  4.فدهلاوضع مجموعة أنشطة لنقلة نوعية
يمكن للدعم يف هذا الهدف أن يتضمن وضع مذكرات مفاهيمية ومقاييس ومؤشرات قيد
اإلعداد ،وخطط عمل محددة التكاليف للوثائق ذات األولوية مثل المساهمات المحدودة وطنياً.
  5.فدهلاتبادل المعرفة والتعلم
يمكن أن يتضمن الدعم يف هذا الهدف تبادل التعلم مع األقران وبين بلدان الجنوب ومنتجات
معرفية خصوصية التصميم.
تسجل األهداف المنقحة تطور برنامج االستعداد الموجه من البلدان فيما يؤخذ يف االعتبار الطلب القطري
لتعزيز االنتشار االستراتيجي للموارد من أجل تعزيز الطموح الوطني .للحصول على المزيد من المعلومات
بشأن األهداف يف االستراتيجية المنقحة لبرنامج االستعداد ،الرجاء النظر إلى المرفقين  Iو.II

 .3دعم االستعداد والملكية القطرية
يوفر هذا القسم معلومات تتعلق بكيف يمكن للبلدان أن يحصلوا على دعم االستعداد من أجل تعزيز
الملكية القطرية ،بما يف ذلك العالقة بين البرامج القطرية لـ  GCFوالبرامج القطرية والمساهمات
المحدودة وطنياً ،وخطط التكيف الوطنية واستراتيجيات التنمية الخفيضة االنبعاثات ،يف جملة أمور.
تشكل كال الملكية القطرية أو "نهج قطري التوجه" مبدأ  GCFتوجيهيا ًوأسلوبا ًتشغيليا ًكما هو مبين يف
صك إدارة  .GCFكما اعتمد المجلس أيضا ًالمبادئ التوجيهية من أجل ملكية قطرية معززة وتوجه قطري
(وثيقة  )GCF B.17/14التي تصف الدور المركزي للسلطات الوطنية المعتمدة يف دورة المشروع.
يتضمن هذا الدور المنسق تقديم مقترحات لدعم االستعداد ووضع برامج قطرية من أجل الدفع بتخطيط
االستثمار .تؤدي البرامج القطرية دورا ًأساسيا ًيف عملية  FCGلصنع القرار بشأن االستثمار وفق عملية
الموافقة على المقترح المنقحة بموجب القرار .B.17/09
يوجه مبدأ الملكية القطرية دعم االستعداد أيضا ًوهو كذلك أداة تستطيع من خاللها السلطات الوطنية
المعتمدة وأصحاب المصلحة تعزيز االستثمارات ذات الصلة بالملكية القطرية .يمكن للسلطات الوطنية
المعتمدة أن تعزز دعم االستعداد لمعالجة أوجه القصور يف أي عدد من المجاالت من أجل تعزيز الملكية
القطرية لتمويل المناخ يف البلد:
•بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية من أجل تحسين اتصاالتهم وتنسيقهم ومهاراتهم
التقنية من أجل وضع جدول أعمال تمويل المناخ محليا ً
•تحفيز مجموعة استثمارات من خالل الدعم من أجل تحديد وتحسين وتكرار المشاريع والبرامج
المسترشدة بالرؤية الوطنية والظروف
•وضع اإلطار الممكن لإلجراءات المستدامة المتعلقة بالمناخ تماشيا ًمع اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس من خالل سياسات وخطط وأطر برمجة متينة استنادا ً
إلى الرؤية الوطنية
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بالتالي ،الملكية القطرية هي ذات اهمية لجميع عمليات  .GCFكما تتمتع باألهمية فيما يتعلق بدور
 GCFككيان تشغيل لآلليات المالية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ويف خدمة GCF
4
التفاق باريس.
يف ضوء ذلك GCF ،مكلف بدعم البلدان النامية كي تفي بأهداف كال االتفاقين ،بما يف ذلك أهداف باريس
القاضية بالحد من االحترار إلى ما دون درجتين بحلول عام  2100وتحقيق توازن االنبعاثات البشرية
المنشأ وعمليات اإلزالة بواسطة المصارف بعد عام  ،2050وذلك على أساس المساواة ويف سياق التنمية
المستدامة والجهود للقضاء على الفقر .عالج المجلس هذه المسألة جزئيا ًبموجب القرار B.13/10
(الفقرات (أ) و(ب) و(ه)) ،مؤكدا ًأنه يمكن رفع مستوى أساليب  GCFالقائمة مثل برنامج االستعداد من
أجل وضع أو تعزيز أو تحديث وتنفيذ المساهمات المحدودة وطنيا ًواإلجراءات ذات األولوية المحددة فيه.
يشكل وضع برامج  GCFالقطرية المتينة والعملية المنحى من خالل دعم االستعداد ،عرضا ًقويا ًللملكية
القطرية .تجسد البرامج القطرية لـ GCFوتنشر األولويات من أجل تحقيق المساهمات المحدودة وطنيا ًمن
خالل أنواع التدخالت واآلليات التي يوفرها  .GCFكما يمكن أن يساعد دعم االستعداد يف وضع استراتيجيات
طويلة األجل تفصل كيف يتوقع بلد أن يوازن بين انبعاثاته البشرية وعمليات اإلزالة بواسطة المصارف يف
الوقت الذي يتم فيه تخطيط مسار مرن يتطلبه واقع عالم أكثر احترارا ًبـ 1.5درجة إلى درجتين .يعرض
الرسم  1العالقة بين هذه األهداف الطويلة األجل والتخطيط المترابط ووثائق برمجة المساهمة المحدودة
وطنيا ًواالستراتيجيات القطاعية والبرامج القطرية لـ.GCF
  1.مسرلااالستعداد ودعم  FCGيف سياق الملكية القطرية وجدول اإلجراءات المتعلقة بالمناخ

يوفر وضع االستراتيجيات الطويلة األجل للبلدان منظورا ًلترشيد تصميم مسارات التنمية التي تتواءم مع
أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس .يمكّن وضع استراتيجيات طويلة
األجل عبر مجاالت السياسات الرئيسية للتخفيف والتكييف والقدرة على تحمل تغير المناخ والتنمية
المستدامة ،البلدان يف تصميم وتنفيذ مسار يأخذ يف االعتبار تفاعالت وأوجه تآزر وتسوية أولوياتها الوطنية.
تتضمن االستراتيجية الطويلة األجل عادة رؤية مع أهداف كمية لخفض االنبعاثات وأهداف للتكيف وقابلية
التحمل وتساعد يف ترجمة الطموح إلى تخطيط وأهداف طموحة قريبة ومتوسطة األجل (مثالً ،المساهمات
المحدودة وطنياً ،خطط التكيف الوطنية ،خطط التنمية الوطنية) ،إلى جانب تحسين المواءمة عبر عمليات
 4ينبغي باألطراف بموجب المادة  4.19من اتفاق باريس "وضع وتعميم استراتيجيات تطوير االنبعاثات
الدفيئة على المدى الطويل" تكون متسقة مع هدف االتفاق الطويل األجل المعني بدرجة الحرارة .تحدد
المادة  2الهدف الطويل األجل المعني بدرجة الحرارة على أنه يوقف زيادة درجة الحرارة العالمية تحت
درجتين فوق المستويات ما قبل الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من زيادة درجة الحرارة
بـ 1.5فوق المستويات ما قبل الصناعية ،معترفة بأن هذا سيخفض مخاطر وآثار تغير المناخ بشكل كبير.

دليل عملي بشأن كيفية إعداد مقترحات االستعداد لـGCF
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التخطيط هذه التي غالبا ًما تكون مشتتة .كذلك ،توفر إطارا ًلتعاون متزايد بين مختلف المؤسسات
الحكومية وبين الحكومة والمجتمع المدني ،بما يف ذلك القطاع الخاص وتهيئ فرصا ًلتنسيق السياسات.
ت ُشجع السلطات الوطنية المعتمدة على تقديم طلبات دعم االستعداد لمعالجة الثغرات المحددة يف قدراتها
وأطر التخطيط ومجموعة االستثمارات وفق ظروفها الوطنية وتماشيا ًمع رؤيتها الوطنية .يمكن أن يُطلب
دعم االستعداد أيضا ًلالضطالع بعملية وضع الرؤية الوطنية الطويلة األجل تماشيا ًمع أهداف اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس .من المفهوم أن ليس هناك نهجا ًواحدا ًيناسب الجميع
لهذه المهام؛ لكن ومن خالل عملية قطرية التوجه ،يستطيع دعم االستعداد تسهيل دعوة السلطات الوطنية
المعتمدة أصحاب المصلحة إلى عقد اجتماع وتحديد االحتياجات وتقديم مسار منخفض االنبعاثات وقادر
على تحمل تغير المناخ يكون مملوكا ًوطنياً.

 .4تحديد احتياجات دعم االستعداد
يوفر هذا القسم توجيهات للسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ من أجل تسهيل وضع نهج
استراتيجي طويل األجل لدعم االستعداد.
تهدف استراتيجية برنامج االستعداد المنقحة إلى تسهيل مناقشة على المستوى القطري مركزة على
اإلجابة على سؤال بسيط :مستعدون لماذا؟ تكون البلدان مستعدة من خالل الوصول إلى دعم االستعداد
لالنخراط مع  GCFمن أجل وضع األهداف المشتركة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ واتفاق باريس .تفترض استراتيجية برنامج االستعداد المنقحة أن تقديم رؤية وطنية لعام 2050
وما بعده يمكنه أن يسهل وضع وتنفيذ عملية المساهمة المحدودة الوطنية وخطة التكيف الوطنية
المتكررتين خالل التحضير لحصول البلد على األموال يف القريب العاجل.
بالتالي ،تصبح السلطات الوطنية المعتمدة ممكنة لوضع وتقديم مقترحات تتطلب نظرة شاملة وطويلة
األجل فيما تسعى أيضا ًإلى معالجة الثغرات والعوائق يف القدرات والتقنية القريبة والمتوسطة األجل .من
المتوقع أن االضطالع بممارسة وضع رؤية استعداد طويلة األجل سيساعد البلدان يف اإلجابة من بين أمور
أخرى على األسئلة الرئيسية التالية:
•ما هو الدعم المطلوب لتحضير استراتيجية مناخ طويلة األجل (يمكن لهكذا استراتيجية أن تفترض
عالما ًحقق صايف انبعاثات صفرية لكن يمكنه أن يكون أكثر دفئا ًبدرجة حرارة  1.5بحلول عام 2050؟
•ما هي الثغرات يف البيانات والمعرفة وطنيا ًلمنع وضع مساهمات محدودة وطنيا ًوخطط تكيف
وطنية طموحة ومسترشدة بصايف انبعاثات صفرية وبعالم يسجل دفئا ًأكثر بدرجة حرارة 1.5
بحلول عام 2050؟
•كيف يستطيع البلد أن يترجم استراتيجية المناخ  2050إلى مساهمات محدودة وطنيا ًوخطط تكيف
وطنية وتقييم االحتياجات التكنولوجية واستراتيجيات تغير مناخ وطنية أخرى قصيرة األجل؟
•ما هو الدعم الالزم لتسهيل وتسريع تنفيذ األولويات المحددة يف المساهمات المحدودة وطنيا ًوخطط
التكيف الوطنية وتقييم االحتياجات التكنولوجية واستراتيجيات تغير مناخ وطنية أخرى؟
•ما هي العوائق التي تواجه زيادة التمويل عبر القطاعات ذات األولوية ،ال سيما فيما يتعلق بتعزيز
استثمارات القطاع الخاص ونشر التكنولوجيا؟
•كيف يمكن تعزيز المؤسسات الوطنية ودون الوطنية لتنفيذ أولويات التخفيف والتكيف ،بما يف ذلك من
خالل آليات مالية جديدة ومبتكرة؟
•كيف يستطيع البلد أن يزيد أ) التكامل بشأن العمل المناخي الممول من خالل مصادر مالية
مختلفة وب) اتساق عملياته البرمجية لدفع عجلة تنمية خفيضة االنبعاثات طويلة األجل وقادرة على
تحمل تغير المناخ؟
تكون البلدان التي تضطلع بممارسة هكذا توقع متمكنة أكثر لوضع تصور المبادرات التحويلية الحاسمة
وإيصالها إلى جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الخارجيين والتي ستحقق أولوياتها الطويلة األجل
بشأن المناخ تماشيا ًمع المادتين ( 2.1ج) و 4.1من اتفاق باريس .تكون أيضا ًقد قدمت دراسة جدوى
قوية لـ GCFولمصادر أخرى من التمويل المتعلق بالمناخ لالستثمار يف مجال المناخ وذلك من خالل ربط
مساهماتها المحدودة وطنيا ًواستراتيجياتها القطاعية والبرامج القطرية لـ GCFبصورة متسقة.
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يمكن لهذه الممارسة أن تؤدي دور تقييم االحتياجات لبلد محدد من حيث الثغرات يف القدرات والتحديات
اإلنسانية والمؤسسية والتقنية من أجل التمكن من برمجة التمويل المتعلق بالمناخ والحصول عليه
ونشره ورصده .يرشد هذا التقييم الحتياجات االستعداد ليس فقط نهجا ًاستراتيجيا ًلتعزيز موارد برنامج
االستعداد ،بل يحسن ايضا ًنوعية كل عرض استعداد فردي.
إضافة إلى األسئلة التوجيهية المبينة أعاله ،ت ُشجع البلدان على األخذ يف االعتبار المبادئ التوجيهية التالية
التي تبين كيف يستطيع البلد أن يختار إجراء تقييم وطني الحتياجات االستعداد .ينبغي بالسلطات الوطنية
المعتمدة والشركاء يف التنفيذ ان يأخذوا يف االعتبار أنواع المؤسسات والسياسات واإلجراءات الالزمة كي
يصبح جاهزا ًلبرمجة تمويل معزز وتحويلي يتعلق بالمناخ.
ينبغي بتقييم احتياجات االستعداد المتعدد أصحاب المصلحة أن:
•تجريه أو تشرف عليه السلطات الوطنية المعتمدة بالتشاور مع أصحاب مصلحة آخرين؛
•تعززه األمانة العامة بتوجيهات تقنية فيما يتعلق بتطبيقه؛
•يعزز قدرات أساسية متنوعة وآليات مؤسسية ومهارات تقنية؛
•يضع خط أساس لمساعدة السلطات الوطنية المعتمدة واألمانة العامة يف فهم أفضل لكيفية التعامل مع
دعم االستعداد بطريقة استراتيجية؛
•يأخذ يف االعتبار احتياجات القدرات من خالل عمليات ووثائق قائمة ،بما يف ذلك االتصاالت الوطنية
وأعمال تقييم وطنية للقدرات الذاتية وتلك التي اطلعت بها صناديق اخرى ووكاالت ثنائية ومتعددة
األطراف ومصارف إنمائية متعددة األطراف؛
•يأخذ يف االعتبار مبادرات بناء القدرات وأعمال تقييم بشأن تغير المناخ تتم برعايات أخرى وتتضمن
تعقيبات بشأن دعم استعداد سابق ،و؛
•ايالء االهتمام الواجب لمسائل الضمانات البيئية واالجتماعية وإدماج النوع االجتماعي والملكية الفكرية.
يوفر القسم التالي قائمة غير شاملة لمهارات المؤسسات والهياكل المعينة والمهارات والقدرات التقنية
التي ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أن تأخذها يف االعتبار عند إجراء هذا التقييم الحتياجات االستعداد.

المؤسسات واإلدارة

•تتمتع السلطة الوطنية المعينة بالقدرات اإلنسانية والتقنية المالئمة لتأدية دورها والذي يتضمن
التنسيق وإشراك أصحاب المصلحة والبرمجة وتحديد األولويات وزيادة التكامل واالتساق للتدفقات
المالية المتعلقة بالمناخ .تشارك السلطات الوطنية المعتمدة منسقي إنماء متعلق بالمناخ ومستديم
يف الوزارات والحكومات دون الوطنية ،إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ،بما يف ذلك خالل
وضع برنامج قطري .تتضمن آلية التنسيق الوزارات والحكومات دون الوطنية وموفرين آخرين للتمويل
المتعلق بالمناخ ،بما يف ذلك مجتمع المانحين.

•تتمكن كيانات الوصول المباشر والمرشحون للحصول على االعتماد من الوفاء والحفاظ على معايير
 GCFلالعتماد .تشارك هذه الكيانات يف عملية البرمجة على المستوى الوطني وتكون استراتيجياتها
الخاصة (برامج عمل الكيان) متماشية مع استراتيجيات البلد .تتواجد القدرات التقنية والمهارات
لوضع وتنفيذ ورصد االستثمارات التحويلية من أجل تنمية خفيضة االنبعاثات وقادرة على تحمل تغير
المناخ ،والتي تتضمن القدرة على استخدام مجموعة واسعة من الصكوك والهياكل المالية والقدرة على
دمج مصادر التمويل.
•تكون الكيانات المنفذة وطنية وشركاء وطنيين مع كيانات الوصول المباشر والكيانات المعتمدة الدولية
وتتمتع بالمهارات كي تحصل وتنشر وتقدم تقارير إلى كيانات الوصول المباشر بشأن استخدام أموال
 .GCFتشارك الكيانات المنفذة يف عملية البرمجة مع القدرة على االمتثال كليا ًمع سياسات ومعايير
وضمانات  GCFالمتعلقة باالمتثال.
•يشارك أصحاب المصلحة يف القطاع الخاص المحلي وموفرو التمويل المتعلق بالمناخ ويمكنهم تحديد
وتقييم وتمويل فرص استثمار خفيضة االنبعاثات وقادرة على تحمل تغير المناخ بما يف ذلك التمويل
المشترك والتمويل الموازي لمشاريع  .GCFيفهم قطاعا المصارف والتمويل مفهوم التمويل األخضر
الجزء  GCF .1وبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية ويمكنهم تقييم االستثمارات استنادا ً
إلى تكاليفهم وفوائدهم المالية واالجتماعية والبيئية .تدرك المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة
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والمتوسطة خدمات األعمال التجارية المراعية للبيئة ويمكنها الحصول على التمويل لمنتجاتها وخدماتها
ذات الصلة بالمناخ.
•تشكل الحكومات دون الوطنية مشاركين فعليين يف عملية البرمجة على المستوى الوطني مع جهات
التنسيق المعنية بتغير المناخ على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات .تستطيع الحكومات دون
الوطنية أن تجتمع وتقدم بيانات ومعلومات إلى السلطات الوطنية المعتمدة لغايات البرمجة وصنع
القرار بشأن االستثمار.
•تشارك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،بما يف ذلك الفئات المهمشة تقليديا ً
مثل النساء والفتيات والسكان األصليين واألقليات اإلثنية وتوفر فرص للمشاركة يف عملية التخطيط
على المستويين الوطني ودون الوطني .يستفاد من الشبكات القائمة ومبادرات تجميع البيانات لتغذية
عملية برمجة االستثمار على الصعيد الوطني .ت ُشمل منظمات المجتمع المدني ومجموعات أخرى يف
بروتوكوالت رصد وتقييم االستثمار من أجل التمويل المتعلق بالمناخ.

بيئة السياسات

•يعالج النظام الوطني للسياسات المخاطر والفرص المحددة فيما يتعلق بتغير المناخ مع إطار قانوني
يتضمن تدابير االمتثال وحوافز لمعالجة المخاطر والفرص المحددة .تتمتع القوانين و/أو السياسات
بقوة القانون من خالل موافقة برلمانية تنيط السلطة إلدارة وتنسيق االستجابة الوطنية يف مؤسسة
وألية تنسيق محددة .توضع المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن إدماج مخاطر وفرص المناخ وتستخدم يف
التنمية وعمليات تخطيط أخرى.

•تتواءم االستراتيجيات الطويلة األجل فيما يتعلق بالتنمية الخفيضة االنبعاثات والقادرة على تحمل
تغير المناخ مع رؤية التنمية الوطنية .تمثل هذه االستراتيجيات أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وتمثل مسارا ًللبلد كي يحقق واجباته ومساهماته بموجب اتفاقات
المناخ الدولية .توفر االستراتيجيات مسارا ًمتكررا ًلوضع مساهمات محدودة وطنيا ًوخطط تكيف وطنية
متتالية تمتد إلى عام  2050تماشيا ًمع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس
وتتضمن األولويات وخطط العمل المتعلقة باالستثمار.
•وضع البلد مساهمات محدودة وطنيا ً بدعم سياسي عالي المستوى يوفر تبريرا ًواضحا ًوشفافا ًإلنصافها
ومستوى طموحها مع إجراء شامل لتحديث منتظم .تستند المساهمات المحدودة وطنيا ًإلى النظام
الوطني للسياسات وتتشكل من استراتيجيات قطاعية أساسية وتكون مدعومة بنظام رصد وإبالغ
وتحقق لتدفقات التمويل المناخي التي يتم تعقبها ووسمها يف النظام المالي العام .وضع البلد خطة عمل
محددة التكاليف لتحويل أولويات المساهمات المحدودة وطنيا ًإلى استثمارات يف مجال المناخ.
•توضع عملية متكررة لوضع وتحديث خطة التكيف الوطنية مع شبكة متينة من أجل تقديم البيانات
الالزمة إلرشاد مواطن الضعف وأعمال تقييم المخاطر .تتضمن عملية وضع خطة التكيف الوطنية
معرفة محلية ومجموعات معرضة لخطر شديد وتعكس نهجا ًمراعيا ًلالعتبارات الجنسانية مع تعاون
من المجتمعات المحلية المهمشة .قدم البلد استثمارا ًخاصا ًلخطة تعزيز الصمود الستقطاب الجهات
الفاعلة يف القطاع الخاص المسترشدين بفرص أولويات تمويل التكييف.
•ت ُحدد األسواق والتكنولوجيات والعوائق التنظيمية وغيرها لتعزيز االستثمار وت ُقيم وت ُزال من خالل
سياسات وحوافز وتدابير أخرى قطاعية محسنة .ت ُكيف الحلول التكنولوجية المالئمة لمخاطر المناخ
وفرص التخفيف وفق السياق الوطني و/أو المحلي .اإلطار القانوني مواتي لهذه االستثمارات ويحفز
المشاريع والبرامج الخفيضة االنبعاثات والقادرة على تحمل تغير المناخ.

إعداد الخطط

•توضع منهجيات منح األولوية لالستثمار وت ُنشر لضمان استهداف االستثمار العام يف المشاريع والبرامج
التي تلحق األثر األكبر من حيث التخفيف وفوائد التكييف .تتواءم استراتيجيات المناخ ووثائق البرمجة
الوطنية ودون الوطنية (البرامج القطرية ،برامج عمل كيانات الوصول المباشر والمساهمات المحدودة
وطنيا ًوخطط التكيف الوطنية وغيرها) وت ُقيّم من أجل تحديد أوجه التآزر.

•توضع أدوات وطرق إلغاء المخاطر وت ُنشر لجذب االستثمارات إلى القطاعات ذات األولوية من أجل كال
التخفيف والتكييف وت ُزال األخطار عن االستثمار من خالل صكوك تمويل وهياكل ابتكارية.
•توضع مذكرات مفاهيمية على األساس الراسخ للمنطق المناخي لتقديمها إلى  GCFوتعالج معايير
استثمار  GCFوتتواءم مع التوجيهات القطاعية الصادرة عن األمانة العامة.
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الجزء  GCF .Iوبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية
•ت ُحدد المشاريع التجريبية وت ُقيم لتعزيز قدراتها وت ُطبق الدروس المستفادة من التجارب السابقة يف
االستثمار والتنفيذ على مشاريع وبرامج جديدة و/أو مبتكرة.

المعلومات والبيانات والمعارف

•قُيم السياق الوطني لتغير المناخ وبُلغ من خالل أعمال تقييم صفر نطاق التأثر وسيناريوهات خفض
االنبعاثات ،بما يف ذلك للقطاعات ذات األولوية.
•ت ُسجل المعلومات المتصلة بالمناخ وتخزن ويتم تبادلها على المستوى المحلي ودون الوطني والوطني
وهي متاحة ليستخدمها أصحاب المصلحة يف التخطيط لالستثمارات والعمليات اإلنمائية.
•تمكن أدوات المعرفة الجهات الفاعلة الرئيسية الحكومية وغير الحكومية من ربط آثار تغير المناخ
بعمليات التخطيط ووضع الميزانية.

•توضع نظم الرصد وتقديم التقارير والتحقق والتقييم لتعقب التدفقات المالية المحلية والدولية
الخاصة بالمناخ وآثار األنشطة الممولة .ت ُحلل المعلومات على الصعيدين الوطني ودون الوطني من أجل
تعقيبات متكررة يف عملية تخطيط االستثمار.
•تستنير عمليات التخطيط وصنع القرار فيما يتعلق بالبرمجة المالية بشأن المناخ ،ببيانات ومعارف
معدة على المستوى المحلي ودون الوطني والوطني.

 .5إشراك أصحاب المصلحة
يهدف هذا القسم إلى إرشاد السلطات الوطنية المعتمدة بشأن أهمية إشراك مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة قبل وخالل وبعد تنفيذ دعم االستعداد.
يستطيع برنامج االستعداد أن يدعم عمليات إشراك أصحاب المصلحة فيما يتعلق باألولويات القطرية (بما يف
ذلك دعم البرامج القطرية التي تحدد األولويات االستراتيجية لمشاركة  )GCFتشكل هذه المشاركة أولوية
مدرجة يف نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لـ GCFوضمانات  GCFالبيئية واالجتماعية وسياسات GCF
البيئية واالجتماعية وسياسات  GCFالجنسانية وسياسات  GCFبشأن السكان األصليين.
يشكل إشراك أصحاب المصلحة ومشاركتهم عامال ًأساسيا ًللملكية القطرية والدفع القطري .يتمتع إشراك
أصحاب المصلحة باألهمية يف ضمان تدفق معلومات فاعل ومضاعفة الخبرة المحلية والمصداقية المضافة
والوعي المناخي المعزز .ينبغي بالتعاون مع الجهات الفاعلة األساسية أن يتضمن قاعدة عريضة ،بما يف
ذلك خبراء ماليين وتقنيين ومنظمات بحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والفئات الضعيفة
والشباب ومجموعات األقلية والجنسانية .يمكن أن يشكل إشراك أصحاب المصلحة يف سياق برنامج
االستعداد نهاية بحد ذاته  -مثلما هو الحال بالنسبة للدعم الهادف إلى استشارة أصحاب المصلحة فيما
يتعلق بمقترح تمويل محدد لـ  - GCFلكن يمكنه أن يكون أيضا ًوسيلة لوضع وتنفيذ مقترحات استعداد
عالية الجودة تعالج العوائق الخطيرة والمزمنة التي تواجه تمويل االستعداد المعزز الذي تتطلبه البلدان
النامية .ت ُشجع السلطات الوطنية المعتمدة وشركاءها يف التنفيذ المعينين على القيام بالمشاركة تماشيا ًمع
مذكرة  GCFالتوجيهية بشأن االستدامة يف هذا الموضوع وتكون ذات صلة بقرارات المجلس.
اقتبس الرسم  2من المذكرة التوجيهية بشأن إشراك أصحاب المصلحة ويوفر لمحة عامة عن هذه
العملية .يحدد قرار مجلس  GCF B.08/11إشراك أصحاب المصلحة يف الحكومة اإلقليمية والوطنية
ودون الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص كنشاط اساسي .كما أن استراتيجية برنامج االستعداد
المنقحة توسع نطاق تركيز بناء القدرات ودعم اإلطار االستراتيجي لتشمل الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
والكيانات دون الحكومية .يشكل أصحاب المصلحة هؤالء مصادر محتملة :للمعلومات والبيانات من
أجل تحديد الثغرات والقيود؛ لألفكار من أجل إنشاء وتصميم مقترح االستعداد ،ال سيما من أجل القطاع
الخاص؛ للخبرة من أجل النهج والحلول االبتكارية؛ للشراكات كي تعالج عوائق السوق والعوائق التكنولوجية
والمخاطر التي تعيق الدخول يف استثمارات تحويلية.
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الجزء  .IIلمحة عامة عن عملية الموافقة على مقترح االستعداد

الجزء  :IIلمحة عامة عن
عملية الموافقة على مقتر ح
االستعداد
يوفر هذا القسم لمحة تدريجية عن الدورة الكاملة للمنح للمقترحات المقدمة لدعم برنامج االستعداد.
كما تحدد العملية األطر الزمنية اإلرشادية لعمل األمانة العامة لـ GCFيف النقاط الرئيسية يف العملية .الرجاء
مالحظة أن الفاعلية يف عملية االستعراض تكون محسنة كثيرا ًعندما:
•تشارك السلطات الوطنية المعتمدة يف مناقشات تمهيدية مع منسقي  GCFاإلقليميين فيما يتعلق
بمسودتهم لمقترحات االستعداد قبل تقديمها؛
•توفر السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ مقترحات ذات جودة عالية عند تقديمها ،و
•تستجيب السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ لتعقيبات استعراض GCF
يف الوقت المناسب.
يوفر المنسقون اإلقليميون لـ GCFالدعم للبلدان من أجل تسهيل الحصول على موارد  ،GCFبما يف ذلك
يف إنشاء ووضع مقترحات االستعداد .يستعرض موظفو األمانة العامة يف فريق برنامج االستعداد ويقيمون
مقترحات االستعداد مقارنة بأهداف برنامج االستعداد وفق ما حدده المجلس ومعايير التقييم (أنظر
الجزء  VIالقسم  .)2كما يوفر فريق برنامج االستعداد تعقيبات للسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف
التنفيذ من أجل تعزيز وتنقيح المقترحات قبل الموافقة عليها .توصف دورة المنحة يف الفقرات التالية
وتوجز يف الرسم .3
  3.مسرلامراحل دورة منح برنامج االستعداد
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المرحلة  :1وضع تصور مقترح االستعداد
واإلعداد
 .1يمكن أن تضع السلطات الوطنية المعتمدة مقترح االستعداد بنفسها أو بمساعدة شريك يف التنفيذ.
يمكن لذلك أن يبدأ بتقييم لالحتياجات ،تحديد القدرات المعينة و/أو الثغرات التقنية والتحديات ،أو
عوائق أخرى تواجه الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ أو توزيعه.
 .2ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أن تجري استعراضا ًللوثائق والتدخالت الرئيسية (كالهما استكمال
سابقا ًوجاريان) لضمان أن المقترح يعالج االحتياجات الحقيقية فيما يكون متسقا ًمع النهج الوطني.
تتضمن هذه :المساهمات المحدودة وطنياً ،خطط التكيف الوطنية ،استراتيجيات التنمية المنخفضة
االنبعاثات أو استراتيجيات تغير مناخ أخرى وإقطاعية؛ تقييم االحتياجات التكنولوجية؛ االتصاالت
الوطنية؛ البرامج القطرية لـ GCF؛ منح سابقة بشأن االستعداد مع  GCFأو موفرين آخرين لبناء
القدرات ،دعم السياسات والبرمجية لتغير المناخ (مرفق البيئة العالمية؛ صندوق أقل البلدان نموً؛
صندوق التكيف؛ صناديق االستثمارات المناخية؛ الوكاالت الثنائية ووكاالت األمم المتحدة)
 .3ت ُشجع السلطات الوطنية المعتمدة على إشراك منسقها اإلقليمي الخاص مع  GCFيف األمانة العامة
لمناقشة فكرة المقترح .يستطيع المنسقون اإلقليميون مع  GCFأن يوفروا سياقا ًمفيدا ًلمقترحات
محتملة ،بما يف ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة من بلدان أخرى ومقترحات ناجحة.
يستطيع المنسقون اإلقليميون مع  GCFأن ينصحوا أيضا ًالسلطات الوطنية المعتمدة يف اختيار
وترشيح شركاء يف التنفيذ ،بما يف ذلك بشأن عملية أن تتم الموافقة على أن تحصل السلطات الوطنية
المعتمدة نفسها على الموارد بشكل مباشر .يمكن القيام بذلك من خالل استكمال وتقديم استبيان
تقييم قدرات اإلدارة المالية إلى جانب تقديم مقترح االستعداد.
 .4يقبل  GCFالمقترحات بشأن دعم االستعداد لفرادى البلدان إلى جانب مقترحات مقدمة من بلدان
متعددة على اساس إقليمي أو متعدد البلدان .فيما يتعلق بالمقترحات اإلقليمية أو المتعددة
البلدان ،من األهمية يف مكان أن توافق السلطات الوطنية المعتمدة والشريك يف التنفيذ على األنشطة
والميزانية المقترحة خالل مرحلة اإلعداد.

المرحلة  :2تقديم مقترح االستعداد
 .5ينبغي أن تستكمل السلطات الوطنية المعتمدة تعبئة نموذج مقترح االستعداد بدعم من شريكها
يف التنفيذ حيث االقتضاء .كما ينبغي أن تستكمل السلطات الوطنية المعتمدة نموذج الميزانية
والمشتريات وخطة التنفيذ المرفقة.
 .6تقدم السلطات الوطنية المعتمدة مقترح االستعداد والوثائق الداعمة من خالل نظام إلكتروني مباشر
للتقديم 5الذي يمكن الوصول إليه من خالل البوابة القطرية للموقع الشبكي لـ .GCFيف حال رشحت
السلطات الوطنية المعتمدة شريكا ًيف التنفيذ لدعم التنفيذ ،ينبغي بها أن تضمن أن يكون الشريك يف
التنفيذ موافقا ًعلى المقترح والوثائق الداعمة قبل تقديمها .نذكر السلطات الوطنية المعتمدة بإدراج
عناوين البريد اإللكتروني للشريك يف التنفيذ يف التقديم اإللكتروني فيبلغ النظام الشركاء يف التنفيذ
بإرسال نسخة عن كافة الرسائل المرسلة من السلطات الوطنية المعتمدة.
 .7تستلم السلطات الوطنية المعتمدة والشريك يف التنفيذ (إن وجد) رسالة إلكترونية تنشأ تلقائيا ً
وتؤكد تحميل المقترح بنجاح واستالمه من جانب  .GCFينتقل من ثم المقترح إلى صف على
اساس األولوية باألسبقية من أجل الكمال والتدقيق يف الحد األدنى من النوعية .يف حال كان أي جزء
من المقترح غير مكتمل أو غير صحيح ،ت ُبلغ السلطات الوطنية المعتمدة وال يعتبر المقترح تقديما ً
رسمياً .تستكمل هذه العمليات خالل فترة عشرة ( )10ايام عمل.
 .8يف حال لم يكن الشريك يف التنفيذ للمرة األولى كيانا ًمعتمدا ًمن الـ  ،GCFينبغي استكمال
تعبئة تقييم قدرات اإلدارة المالية وتقديمه إلى  GCFإلى جانب تقديم مقترح االستعداد ينبغي
بالشركاء يف التنفيذ أن يقدموا االستبيان المكتمل لتقييم قدرات اإلدارة المالية والوثائق الداعمة

 5يمكن الوصول إلى نظام التقديم اإللكتروني من خالل الموقع الشبكي لـ .GCFيف حال واجهت السلطات
الوطنية المعتمدة صعوبات يف تقديم المقترح عبر نظام التقديم اإللكتروني ،يمكن تقديم النموذج
المستكمل إلى  countries@gcfund.orgمع إرسال نسخة إلى كال الشريك يف التنفيذ والمنسق
المعني يف .GCF
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سلسلة دليل  GCFلبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

 ءزجلا لا حرتقم ىلع ةقفاوملا ةيلمع نع ةماع ةحمل  II:ءزجلا
إلى  .countries@gcfund.orgيستكمل تحليل وثائق تقييم قدرات اإلدارة المالية بعد فترة
استعراض من ثمانية ( )8أسابيع.
 .9فيما يتعلق بالمقترحات اإلقليمية والمتعددة البلدان ،ينبغي تحديد سلطات وطنية معتمدة رئيسية
لتقديم المقترح رسميا ًإلى  GCFكما هو مبين يف الخطوة  .6ينبغي بكافة السلطات الوطنية
المعتمدة المستفيدة األخرى أن تستكمل تعبئة خطاب دعم مالي 6الذي ينبغي إضافته إلى الوثائق
الداعمة عند تقديمه إلى .GCF
مالحظة بشأن المقترحات اإلقليمية أو المتعددة البلدان :ت ُشجع السلطات الوطنية المعتمدة على التعاون يف وضع المقترحات اإلقليمية
أو المتعددة البلدان .قد تسعى هذه المقترحات إلى الحصول على دعم من أجل أي من أهداف االستعداد باستثناء الهدف  3بشأن تخطيط
التكيف .ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أن توافق على النتائج والمخرجات واألنشطة التي سيضطلع بها ،إلى جانب الموافقة على الشريك
يف التنفيذ الذي تريده أن ينفذ المقترح .ت ُحسب المقترحات اإلقليمية أو المتعددة البلدان مقابل المليون دوالر أمريكي السنوي وهو السقف
األقصى السنوي لكل بلد .بالتالي ،ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة المشاركة أن تقدم خطابات الدعم المالي مشيرة إلى مقدار السقف
األقصى السنوي الذي ستساهم به يف الميزانية العامة للمقترح .يعود قرار تفصيل الميزانية لكل بلد بالكامل إلى السلطات الوطنية المعتمدة
المشاركة ،وليس من الضرورة أن تكون مبالغ متساوية .تستطيع البلدان المشاركة حتى دون المساهمة يف الميزانية العامة شرط موافقة
السلطات الوطنية المعتمدة األخرى على ذلك .ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة التي تشارك دون المساهمة من سقفها السنوي أن تقدم
رغم ذلك خطاب دعم يؤكد موافقتها على المقترح وأنها ستكون مشاركة فاعلة ومنخرطة.

المرحلة  :3االستعراض والتقييم
 .10تجري األمانة العامة تدقيقا ًبشأن اكتمال المقترح الذي يتم تحميله على نظام التقديم اإللكتروني
خالل فترة عشرة ( )10أيام عمل (وفق ما ورد يف الخطوة  7أعاله) .ت ُبلّغ السلطات الوطنية المعتمدة
بواسطة رسالة إلكترونية ما أن ينتهي التدقيق باكتمال المقترح .يف حال كان تقديم المقترح كامال ً
فعالً ،يعتبر المقترح مقدما ًرسميا ًلدعم االستعداد.
 .11ت ُعاد المقترحات غير المكتملة إلى السلطات الوطنية المعتمدة مع توضيح لما هو الزم الستكمال
المقترح .ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ أن يتصلوا بمنسقهم اإلقليمي مع
الـ GCFلمناقشة إعادة التقديم.
 .12فيما يتعلق بالمقترحات المكتملة المقدمة ،تستعرض شعبة البرمجة القطرية يف األمانة العامة لـ
 GCFالطلب واألنشطة المقررة والميزانية المقترحة .يُكمل االستعراض األولي للمقترح باستعراض
كامل مشترك بين الشعب تجريه فرق عبر األمانة العامة لـ .GCFتستكمل هذه العملية خالل فترة
خمسة وثالثين ( )35يوم عمل.
 .13خالل عملية استعراض المقترح ،يمكن أن تطلب األمانة العامل لـ GCFمن السلطات الوطنية
المعتمدة توفير معلومات إضافية وقد تطلب أيضا ًإجراء أعمال تنقيح .ويف حال الضرورة ،تعود األمانة
العامة لـ GCFإلى السلطات الوطنية المعتمدة فيما يتعلق بأعمال التنقيح المطلوبة للمقترحات
المقدمة .توفر األمانة العامة  GCFتعقيبات خطية على شكل ورقة استعراض إلى السلطات الوطنية
المعتمدة للمساعدة يف توجيه عملية تنقيح المقترح.
 .14تستطيع السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ االتصال بمنسقهم اإلقليمي يف الـGCF
لمناقشة إعادة تقديم المقترح بعد أن تزودهم األمانة العامة لـ GCFبورقة االستعراض الكاملة.
 .15ينبغي حينذاك إعادة تقديم 7مقترح االستعداد المنقح من السلطات الوطنية المعتمدة إلى األمانة
العامة لـ .GCFينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة عند إعادة تقديم المقترح أن تشمل :المقترح
المنقح بكال النسختين النظيفة ونسخة تعقب التغييرات؛ ورقة االستعراض مع إجابات على تعليقات
استعراض األمانة العامة؛ نموذج الميزانية والمشتريات وخطة التنفيذ المنقح .تسعى األمانة العامة لـ
 GCFإلى استكمال االستعراضات الالحقة للمقترحات المقدمة خالل أقل من ثالثين ( )30يوم عمل.
 6ينبغي بالبلدان المهتمة بوضع مقترح إقليمي أو متعدد البلدان أن تتصل بمنسقها يف الـ GCFللحصول
على المزيد من المعلومات وللحصول على نسخة من نموذج خطاب الدعم المالي.
 7قد يكون من الضروري أن تعيد السلطات الوطنية المعتمدة تقديم مقترحات االستعداد أكثر من مرة.
تسعى األمانة العامة لـ GCFإلى توفير تعقيبات كاملة ودقيقة وقابلة للتنفيذ لكافة المقترحات المقدمة.
تعتمد قدرة األمانة العامة يف نقل المقترح من مرحلة االستعراض إلى مرحلة الموافقة على جودة
الوثائق المعاد تقديمها ومدى معالجة السلطات الوطنية المعتمدة لتعليقات استعراض األمانة العامة

دليل عملي بشأن كيفية إعداد مقترحات االستعداد لـGCF

13

المرحلة  :4الموافقة
 .16يجري تقييم المقترحات التي بلغت مستوى كاف من الجودة وأعدتها لجنة تقنية مشتركة بين
الشعب يف األمانة العامة لـ GCFمن أجل إقرارها .تستكمل األمانة العامة لـ GCFهذه العملية خالل
فترة عشرة ( )10أيام عمل من استالم المقترح المعاد تقديمه.
 .17يمكن للمقترح بعد أن تنظر به اللجنة التقنية المشتركة بين الشعب :أ) أن يحظى بالتأييد فيما يتعلق
بالموافقة دون أية شروط؛ ب) أن يحظى بالتأييد فيما يتعلق بالموافقة أو بالدفع األول ،أو ج) ال يحظى
بالتأييد ويُعاد إلى السلطات الوطنية المعتمدة مع تعليقات من اللجنة التقنية المشتركة بين الشعب
التخاذ اإلجراءات وإعادة تقديمه .ينتج عن عملية اللجنة قرار تأييد خالل فترة خمسة ( )5ايام عمل.
 .18تتطلب المقترحات المؤيدة بشروط المزيد من اإلجراءات من جانب السلطات الوطنية المعتمدة
والشريك يف التنفيذ .تبلغ األمانة العامة لـ GCFطبيعة هذه الشروط واإلجراءات التصحيحية إلى
السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ للحصول على استجابتهم.
 .19تنتقل المقترحات المؤيدة بعد ذلك إلى جهة إصدار الموافقة يف األمانة العامة لـ GCFمن أجل
توقيعها .فوض مجلس  GCFسلطة الموافقة على مقترحات االستعداد للمدير التنفيذي.
 .20يعتبر المقترح موافقا ًعليه والميزانية مخصصة عند توقيع المدير التنفيذي أو من ينوب عنه/عنها
على مذكرة الموافقة للمقترح قيد البحث .ترسل األمانة العامة لـ GCFإخطارا ًبخطاب الموافقة إلى
السلطات الوطنية المعتمدة ونسخة إلى الشريك يف التنفيذ إن وجد ،تطلعهم بالموافقة على المقترح.

المرحلة  :5المعالجة القانونية والدفع
األول
 .21ت ُبرم التدابير القانونية عقب الموافقة على شكل اتفاق منحة مع متلقي المنحة والتي تتضمن
وتشمل الشروط الموحدة.
 .22كي يكون اتفاق المنحة فاعالً ،تحصل األمانة العامة لـ  GCFعلى رأي قانوني .كما ينبغي بمتلقي
المنحة أن يقدم رسالة تفويض لتأكيد أن الموظفين المخولين/المعينين يمكنهم تقديم طلب
الحصول على المدفوعات بموجب اتفاق المنحة .ينبغي أن تترافق هذه الرسالة بنسخ عن جوازات
سفر األشخاص المأذون لهم بالتوقيع.
 .23كذلك ،ينبغي تقديم خطاب اعتماد الحساب المصريف مباشرة من مصرف المستفيد حيث يتم تحويل
المنحة المقدمة من .GCF
 .24تبلغ األمانة العامة لـ GCFالسلطات الوطنية المعتمدة ومتلقي المنحة (يف حال لم يكن متلقي
المنحة السلطة الوطنية المعتمدة) بشأن فاعلية التدابير القانونية.
 .25عندما تدخل التدابير القانونية حيز النفاذ والتنفيذ ،تصدر األمانة العامة لـ GCFالشريحة األولى من
التمويل .ت ُرسل موارد االستعداد إلى الحساب المصريف الخاص بالطرف الموقع على اتفاق المنحة.
 .26يمكن أن يقوم مكتب األمم المتحدة إلدارة المشاريع( )UNOPSأو وكيل آخر يعينه  GCFبإدارة
بعض المنح الخاصة باالستعداد وذلك بطلب من األمانة العامة لـ .GCFعندما تكون هذه هي
الحال ،يشار إلى ذلك يف إشعار خطاب االعتماد مع إشارة محددة لإلجراءات التي ينبغي القيام
بها يف هكذا ظروف.

المرحلة  :6التنفيذ والرصد وتقديم
التقارير
 .27ت ُنفذ أنشطة االستعداد وفق مواصفات خطة العمل المتفق عليها (بما يف ذلك النتائج المتوخاة
والجدول الزمني) والميزانية وفق ما هو منصوص عليه يف المقترح المعتمد.
 .28ينبغي الحفاظ على نظام إدارة مالية وحسابات منفصلة (مثالً ،الحساب المصريف أو سجل حسابات)
وسجالت لكافة منح االستعداد.
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 ءزجلا لا حرتقم ىلع ةقفاوملا ةيلمع نع ةماع ةحمل  II:ءزجلا
 .29يقدم متلقي المنحة تقاريره إلى األمانة العامة لـ GCFأو الوكيل المعين للـ ، GCFمستخدما ً
نموذج التقرير بشأن التقدم المحرز استنادا ًإلى جدول متفق عليه مقارنة بخطة العمل والميزانية
واألهداف المتفق عليها.
 .30يمكن أن يقترح متلقي المنحة أو األمانة العامة لـ GCFإجراء أعمال تنقيح أو تكييف محتملة حسب
االقتضاء لخطط التنفيذ المستقبلية .يمكن ايجاد المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتقديم التقارير يف
الجزء  Vأدناه بشأن رصد منح االستعداد وتقديم التقارير بشأنها.
 .31يمكن إعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة المطبقة باستمرار ويقوم بمراجعتها سنويا ًمراجعو
حسابات مستقلين ذات سمعة طيبة وتقدم إلى األمانة العامة لـ GCFمع متطلبات اإلبالغ المحددة يف
المقترح و/أو اتفاق المنحة.
 .32عندما يتم تقديم تقرير عن التقدم المحرز أو اإلنجاز ،تجري األمانة العامة تحقق أولي من اإلنجاز.
يف حال لم يكن التقرير مكتمالً ،ينبغي على متلقي المنحة أن يعيد تقديم قرير الكامل وتبدأ األمانة
العامة باستعراضه بعد ذلك وأ) توفر األمانة العامة التعليقات على التقارير المقدمة عند الحاجة
خالل فترة خمسة وأربعين ( )45يوم عمل وينبغي بمتلقي المنحة عندئذ أن يعيد التقرير بعد
معالجة كافية للتعليقات؛ ب) يف حال تم تقييم التقرير على أنه مرض عند تقديمه أو عالج تعليقات
األمانة العامة بشكل مرض ،يصدر الدفع خالل فترة خمسة وأربعين ( )45يوم عمل من تاريخ
استعراض التقرير.

المرحلة  :7إنجاز األنشطة وإقفال المنحة
 .33ينبغي بمتلقي المنحة أن يعوا تاريخين أساسيين مع اقتراب أنشطة المنحة من اإلنجاز :نهاية فترة
تنفيذ المنحة (تاريخ إنجاز األنشطة المحدد يف المقترح) وتاريخ انتهاء اتفاق المنحة والذي هو ثالثة
( )3أشهر بعد تاريخ النهاية المقررة لألنشطة.
 .34قرب نهاية فترة إنجاز المنحة ،يعد متلقي المنحة تقرير اإلنجاز ويقدمه إلى مكتب إدارة الحافظة
يف األمانة العامة لـ GCFأو إلى الوكيل المحدد لـ GCFإلى جانب تقرير مالي مراجع .ينبغي
بمتلقي المنحة الحرص على أن تكون كافة النتائج المتوخاة كما اقترحت يف المقترح مقدمة أيضا ً
مع تقرير اإلنجاز .ينبغي تقديم هذه المجموعة من الوثائق إلى األمانة العامة لـ GCFقبل انقضاء
فترة اتفاق المنحة.
 .35عندما يكون مطلوبا ًتمديد و/أو إعادة هيكلة الخطة أو إنهاء المنحة ،ينبغي اتباع مجموعة من
اإلجراءات .الرجاء الرجوع إلى الجزء  Vمن هذا الدليل.
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سلسلة دليل  GCFلبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

 ءزجلا جلاحرتقم مدختسم ليلد  III.ءزجلا

الجزء  .IIIدليل مستخدم
مقترح االستعداد
يوفر هذا القسم معلومات بشأن استكمال تعبئة نموذج مقترح دعم االستعداد.

القسم  :1موجز
الرجاء وصف كيف ستفي هذه المنحة باحتياجات استعداد البلد وتعتمد على مؤسسات أو عمليات أو عمل
قائم جار يف البلد.
 .1البلد المقدم للمقترح :الرجاء إضافة اسم السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسق ،االسم
الكامل ،المنصب ،تفاصيل االتصال ،والعنوان الكامل للمكتب .فيما يتعلق بمقترحات االستعداد
اإلقليمية أو المتعددة البلدان ،الرجاء تحديد السلطة الوطنية المعتمدة/المنسق يف البلد الرئيسي
والسلطات الوطنية المعتمدة/المنسقين اآلخرين الذين قدموا رسائل الدعم المالي الذين
سيشاركون يف المقترح.
 .2تاريخ التقديم األولي :الرجاء إدراج تاريخ تقديم المقترح ألول مرة إلى .GCF
 .3التاريخ األخير إلعادة التقديم :يف حال نُقح المقترح ،الرجاء تحديد تاريخ أحدث تقديم
للتقرير إلى .GCF
 .4الشريك يف التنفيذ المعين :الرجاء تحديد ما إذا كانت المنظمة المنفذة هي السلطات الوطنية
المعتمدة أو كيانا ًمعتمدا ًأو شريكا ًيف التنفيذ ووضع عالمة اختيار على المربع المناسب .الرجاء وضع
عالمة على مربع واحد فقط  -ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أن تضع دوما ًعالمة على المربع
المخصص للسلطات الوطنية المعتمدة؛ ينبغي بالكيانات المعتمدة أن تضع دوما ًعالمة على الخانة
المخصصة للكيانات المعتمدة؛ وينبغي بكافة المنظمات األخرى أن تضع عالمة على الخانة المخصصة
للشريك يف التنفيذ .الرجاء إدراج اسم المؤسسة ،اسم المسؤول المؤدي دور المنسق ومنصبه
وتفاصيل االتصال به والعنوان الكامل لمكتبه .يف حال تقديم مقترح مع شريك يف التنفيذ ،يطلب من
السلطات الوطنية المعتمدة أن تؤكد وشريكها يف التنفيذ أنهم أنجزوا اإلجراءات التقنية يف المقترح
الذي سيقدم إلى  .GCFالرجاء الحرص على أن يكون الشخص المعيّن منسق الشريك يف التنفيذ
مخوال ًمن مؤسسته تقديم طلبات الدعم من .GCF
 .5عنوان مقترح دعم االستعداد :الرجاء إدراج عنوان المقترح .الرجاء استخدام عنوان محدد وتفادي
العناوين العامة (مثالً" ،المشروع األول لالستعداد يف البلد المثل") .يمكن للمثل الجيد أن يتضمن
"االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية لتنفيذ مشاريع تنمية مدينة خضراء يف المدن الثانوية يف رواندا"
و"تعزيز القدرات من أجل زيادة التمويل المتعلق بالمناخ يف كولومبيا ووضع دراسات جدوى قطرية
لوضع مشروع بشأن تمويل التكيف:
 .6نوع دعم االستعداد المطلوب :الرجاء تحديد أي نوع من الدعم هو المطلوب من خالل وضع عالمة
على خانات "الهدف" يف النموذج .للحصول على المزيد من المعلومات بشأن أهداف برنامج االستعداد
المنقح ،الرجاء النظر إلى المرفق  .Iالرجاء النظر إلى المرفق  IIمن أجل الحصول على قائمة غير
شاملة من األنشطة اإلرشادية حسب الهدف .الرجاء مالحظة أنه فيما يتعلق بمقترحات السلطات
الوطنية المعتمدة/تخطيط التكيف ،يمكن وضع عالمة فقط يف خانة الهدف  .3يمكن أن تظهر مقترحات
أخرى لدعم االستعداد نتائج وأنشطة بموجب أهداف متعددة ( 5،4 ،2 ،1و/أو).
 .7ملخص موجز للطلب :الرجاء إدراج وصف موجز للتحديات المحددة والثغرات القائمة التي صمم
المقترح كي يجد حال ًلها؛ استراتيجية المشروع الشاملة والنتيجة (النتائج) المحددة؛ كيف ستعزز
أنشطة  GCFلدعم االستعداد هذه االستراتيجية؛ وكيف سيظهر هذا التغيير بمرور الوقت .الرجاء
تحديد المستفيدين الرئيسيين من الدعم .الرجاء أن يكون الحد األقصى  500كلمة.
 .8إجمالي المبلغ المطلوب والعملة :الرجاء توفير المبلغ اإلجمالي المطلوب بالدوالر األمريكي .الرجاء
تقريب المبلغ من .10
 .9فترة التنفيذ :الرجاء تحديد المدة المحددة لتنفيذ أنشطة المنحة بمضاعفات ستة أشهر.
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 .10طلب تنفيذ استعداد استراتيجي لعدة سنوات :الرجاء تحديد ما إذا كان الطلب يندرج تحت طريقة
طلب تنفيذ االستعداد االستراتيجي لعدة سنوات (للحصول على المزيد من المعلومات بشأن هذه
الطريقة ،بما يف ذلك تقديم التوجيه والشروط المسبقة ،الرجاء النظر إلى المرفق .)IV
 .11تكامل واتساق دعم االستعداد القائم :هل تلقى البلد أو يتوقع أن يتلقى مخصصات أخرى لتمويل
االستعداد (بما يف ذلك تخطيط التكيف) من  GCFأو من جهات مانحة أخرى؟ يمكن أن تتضمن
مصادر أخرى من الدعم غير  GCFالدعم من :مرفق البيئة العالمية ،صندوق التكيف ،أو صناديق
االستثمارات المناخية؛ وكاالت ثنائية أو متعددة األطراف ومؤسسات مالية؛ منظمات غير حكومية،
مؤسسات أو منظمات خيرية .يتضمن الدعم المالئم من هذه المصادر تنسيق وإدارة تغير المناخ/
بناء القدرات ،وضع السياسات ،وتخطيط االستثمارات للتمويل المناخي .إذا كانت اإلجابة نعم ،الرجاء
توفير عنوان وهدف الدعم الموفر أو المتوقع توفيره من  GCFو/أو مؤسسات أخرى .الرجاء توفير
المزيد من اإليضاحات بشأن كيفية ارتباط هذا الدعم بالتدخالت المقترحة يف القسم .2

القسم  :2تحليل الحالة
الرجاء توفير ملخص بتحديات واحتياجات و/أو ثغرات االستعداد التي جرى تحديدها .ينبغي بهذه
المعلومات أن تعرض وضع خط األساس للبلد يف مجاالت أو قطاعات لتدعمها التدخالت المقترحة .الرجاء
تلخيص كامل دعم االستعداد ذات الصلة و/أو تخطيط التكيف الذي جرى طلبه من  GCFو/أو من
مؤسسات أخرى أو جرى الحصول عليه أو المعلق استنادا ًإلى القسم  .1.11الرجاء أيضا ًتوضيح كيف
سيكمل المقترح الحالي ويبني على مقترحات سابقة ذات صلة .الرجاء الرجوع إلى الوثائق ذات الصلة التي
تحدد األولويات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وبالتمويل المناخي (مثالً ،المساهمات المحدودة وطنياً،
خطط التكيف الوطنية ،برامج العمل الوطنية للتكيف ،أعمال تقييم االحتياجات التكنولوجية ،السياسات
واالستراتيجيات وخطط العمل بشأن تغير المناخ) وعناصر هذه المقترحات التي ستعزز األهداف المحددة
يف هذه الوثائق األساسية.
الرجاء تحديد الهدف المركزي للمقترح بطريقة واضحة وموجزة .الرجاء توفير قائمة بالنتائج المحددة
والنتائج المتوقعة التي يمكنها أن تساهم يف ملء الثغرات والتحديات القائمة .عالوة على ذلك ،توضيح
كيف ستحقق هذه المنحة أهدافها وتستند إلى مؤسسات أو عمليات أو عمل قائم وجار يف البلد .الرجاء أن
توضحوا ايضا ًكيف سيساعد الدعم المقترح البلد يف تحقيق النتائج المقترحة بطريقة مكملة مع مصادر
أخرى من التمويل الدولي للمناخ.

القسم  :3اإلطار المنطقي
ينبغي بطلبات دعم االستعداد أن تطابق عن كثب االحتياجات والثغرات المحددة من خالل وثائق وطنية ذات
صلة ،بما يف ذلك أعمال تقييم احتياجات االستعداد المحددة .من أجل مساعدة البلدان يف تحديد أولويات
االحتياجات والتركيز على مجاالت التنمية األكثر استراتيجية ،أدرج إطار منطقي يف نموذج مقترح االستعداد.
يشكل اإلطار المنطقي فرصة للسلطات الوطنية المعتمدة وشركائها لشرح كيف ستعالج األنشطة المقترحة
مستوى االستعداد والثغرات واألولويات يف المستقبل.
يتضمن اإلطار المنطقي لنموذج المقترح العناصر التالية:
•النتائج :تشير إلى النتائج الرئيسية الواجب تحقيقها للحصول على تمويل  ، GCFأداء وتنفيذ المشاريع
والبرامج ،إلى جانب رصد وتقديم التقارير والتحقق من التدفقات المالية .الرجاء تحديد النتائج ذات
الصلة من المرفق  Iمن الدليل  -ينبغي أن تدخلوا النتائج تماما ًكما تبدو يف المرفق I؛ لن تعتبر مؤهلة
للدعم أي نتائج ال تتطابق مع النتائج الموافق المجلس عليها وفق المرفق  .Iالرجاء مالحظة أنه فيما
يتعلق بمقترحات تخطيط السلطات الوطنية المعتمدة/تخطيط التكيف (الهدف  ،)3يمكن اختيار فقط
النتائج  3.3 ،3.2 ،3.1و/أو  .3.4كذلك ،فيما يتعلق بمقترحات االستعداد بموجب األهداف  ،4 ،2 ،1أو
 ،5يمكن اختيار فقط النتائج المرتبطة بهذه األهداف.
•خط األساس واألهداف :صفوا بملخص موجز (جملة واحدة) ،الحالة الراهنة يف البلد فيما يتعلق بتحقيق
النتائج المقررة (خط األساس) .الرجاء أيضا ًتوفير وصف موجز (جملة واحدة) لوصف التقدم المتوقع
المطلوب إحرازه أو التغيرات التي ستكون ملحوظة نتيجة دعم االستعداد (الهدف/األهداف) .ينبغي
وجود خط أساس وهدف لكل نتيجة يف اإلطار المنطقي .الرجاء مالحظة اإلطار المنطقي الجديد لمقترحات
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سلسلة دليل  GCFلبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

 ءزجلا جلاحرتقم مدختسم ليلد  III.ءزجلا
االستعداد/تخطيط التكيف التي كفت عن استخدام النظام الرقمي ( )2 ،1 ،0لخط األساس والهدف.
ينبغي أن يسترشد خط األساس باالحتياجات الفعلية والتحديات على أرض الواقع والهدف (األهداف) هو/
هي التقدم المطلوب إحرازه نتيجة تنفيذ مقترح االستعداد.
•النواتج :يسلط بيان النواتج الضوء على ما يعتزم المشروع أو البرنامج أن ينتجه لتحقيق النتائج .تنتج
مباشرة عن األنشطة وتحديد النتائج المتوخاة .يمكن أن تتضمن األمثلة عن بيان النواتج يف سياق
برنامج االستعداد "تحليل ثغرات وتقييم احتياجات البيئة الممكنة لبرنامج/عملية تخطيط التكيف
المضطلع بها و/أو المحدثة ".بعد اختيار النتائج ذات الصلة من المرفق  Iمن الدليل ،ينبغي أن تضعوا
النواتج ذات الصلة بموجب كل نتيجة من طلبكم بشأن االستعداد .بالتالي ،ينبغي أن يكون الرابط
المنطقي بين النواتج والنتائج واضحاً.
•األنشطة :أنشطة محددة ينبغي القيام بها لتحقيق كلٍ من النواتج .يوفر المرفق  IIيف هذا الدليل قائمة
إرشادية غير حصرية باألنشطة .يمكن اقتراح المزيد من األنشطة كذات صلة بشكل خاص بالنتائج
المحددة للمقترحات.
•النتائج المتوخاة :اشرحوا المنتجات الملموسة التي ستنتج عن التنفيذ الناجح للنشاط .بينوا نتيجة
متوخاة واحدة على األقل لكل ناتج (مثالً ،تقييم تقني ،خطة عمل ،تقرير حلقة عمل ،مواد اتصال،
نظام معلومات ،مواد تدريب وغيرها) .مثل عن الناتج  -يمكن "للمبادئ التوجيهية التشغيلية/الدالئل
الموضوعة لعمل السلطات الوطنية المعتمدة ،بما يف ذلك إجراء لوضع آلية تنسيق فاعلة" أن يكون لديها
كنتائج متوخاة "دليل نهائي ومعتمد لعمليات السلطات الوطنية المعتمدة" .ينبغي بالنتيجة المتوخاة
أو النهائية يف حال تتوخى النواتج نتائج متوخاة متعددة أن تحدد نهاية فترة تنفيذ النشاط المحدد.
الرجاء إضافة صفوف إضافية إلى اإلطار المنطقي يف حال يتطلبه مقترحكم .تذكروا استخدام النتائج تماما ًكما
هي مكتوبة ومرقمة يف المرفق  Iمن هذه الوثيقة.
مالحظة بشأن مقترحات برنامج العمل الوطني /تخطيط التكيف (الهدف  :)3ينبغي بالبلدان تحديد نواتج تخطيطها للتكيف استنادا ًإلى
احتياجاتها المحددة ومتسقة مع الهدف  3من برنامج االستعداد .يوفر المرفق  Iالنتائج التي وافق عليها المجلس والتي يمكن تمويلها بموارد
 GCFمن أجل صياغة عمليات برامج العمل الوطنية/أو التخطيط للتكيف والتي تأخذ يف االعتبار المبادئ التوجيهية التقنية لبرنامج العمل
الوطني .تشكل المبادئ التوجيهية التقنية لبرنامج العمل الوطني التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مرجعية مفيدة لمساعدة
البلدان يف جهودها المبذولة يف التخطيط للتكيف .يعترف  GCFبأن المبادئ التوجيهية التقنية لخطة العمل الوطنية ليست إلزامية وتستطيع
البلدان استخدامها وفق سياقها الوطني .تجدر اإلشارة أيضا ًإلى أن البلدان اتبعت وتتبع نهجا ًمختلفة يف التخطيط الوطني للتكيف ،بما يف ذلك
من خالل برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف الوطنية وتعهدات أخرى والتي يمكن االستناد إليها وتعزيزها بدعم  GCFكجزء من
عملية مستمرة .األنشطة اإلرشادية مفصلة اكثر يف المرفق .II

موارد خارجية بشأن وضع األطر المنطقية
الرجاء مالحظة أن هناك العديد من الموارد المتوفرة مجانا ًعلى اإلنترنت لإلرشاد والتثقيف فيما يتعلق
بأحجار الزاوية السياسية لوضع مشاريع ذات تأثير كبير ،بما يف ذلك أطر منطقية متينة .يُنصح أن تستشير
السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ هذه الموارد قبل وضع مقترح استعداد/تخطيط تكيف أو
يف حال يواجهون صعوبة يف تصميم اإلطار المنطقي.
تتضمن المصادر الخارجية:
•المفوضية األوروبية :المبادئ التوجيهية لدورة المشروع (الجزء  :2نهج اإلطار المنطقي)
•وزارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة) :توجيهات بشأن استخدام اإلطار المنطقي المنقح
•تقييم أفضل :نهج اإلطار المنطقي
الرجاء مالحظة أن هذه الموارد هي توضيحية ومخصصة ألغراض إعالمية .ينبغي بالسلطات الوطنية
المعتمدة عدم اعتبارها دليال ًمفصال ًالستكمال اإلطار المنطقي لمقترح استعداد.
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القسم  :4نظرية التغيير
نظرية التغيير هي أداة مستخدمة لوصف كيف تستطيع التدخالت (يف هذه الحالة ،أنشطة منحة االستعداد)
أن تحدث سلسلة من النتائج إلنتاج اآلثار أو األهداف المذكورة للتدخل .يتألف هذا القسم من جزئين)1 :
مخطط نظرية تغيير يظهر سلسلة النتائج من الهدف إلى األنشطة المقترحة ،و )2وصف سردي لكيفية
تحقيق المقترح أهدافه المقررة وفقا ًلنوع (الهدف) دعم االستعداد المطلوب.

 .1مخطط نظرية التغيير
لكافة مقترحات االستعداد ،الرجاء إدراج مخطط نظرية التغيير الذي يساعد يف توضيح وفهم وتعقب مسارات
متعددة وروابط بين النتائج والنواتج واألنشطة وذلك من خالل تحديد األهداف الطويلة األجل مع شروط و/
أو تدخالت الزمة ليتحقق التغيير يف تحقيق الهدف المطلوب .كذلك ،ينبغي بمخطط نظرية التغيير أن ينص
على افتراضات المقترح والمخاطر المحتملة التي حددت وتأثيرها على تنفيذ المقترح .الرجاء االطالع على
المزيد من المعلومات يف المرفق .III

الخطوة  :1صياغة الهدف

تقضي الخطوة األولى يف وضع نظرية التغيير بتحديد الهدف العام .من األهمية يف مكان تذكر أن الهدف ليس
ما ستقوم به منحة االستعداد بمفردها ،بل هو أمر تساهم المنحة يف تحقيقه .يف سياق  ،GCFمن المهم
األخذ دوما ًيف االعتبار كيف يتواءم الهدف مع األهداف الخمسة لبرنامج االستعداد (أنظر المرفق .)I

الخطوة  :2صياغة بيان الهدف

يشكل بيان الهدف الجزء الثاني األهم يف نظرية التغيير .يتشكل عادة من نسق "إن...حينها...ألن "...ويشرح
الروابط السببية بين النتائج والنواتج والهدف الذي ستساعد المنحة يف تحقيقه .من المهم مالحظة أن بيان
الهدف قد يكون متحركا ًمع تكشف وضع المقترح.

الخطوة  :3صياغة النتائج

ينبغي يف هذه الخطوة أن تنظر السلطة الوطنية المعتمدة والشريك يف التنفيذ يف النتائج التي تساهم
يف تحقيق الهدف والروابط بين مختلف النتائج .توفر النتائج حينئذ اإلطار لتحليل أية نواتج من أي نوع
من األنشطة أو التدخالت ستؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة .يشكل تحليل العالقة بين مختلف نتائج
المشروع عامال ًحاسما ًلتصميم نظرية تغيير متينة.

الخطوة  :4صياغة النواتج

ينبغي حينذاك أن تحلل السلطة الوطنية المعتمدة و/أو الشريك يف التنفيذ األنشطة والنواتج التي يمكنها أن
تؤدي إلى نتائج المشروع .يمكن ربط النتائج بنتيجة محددة واحدة لكن يمكنها أن تؤثر بشكل غير مباشر
على نتائج متعددة.

الخطوة  :5االفتراضات الرئيسية

من المهم تحديد االفتراضات التي تنطبق على كلٍ من النتائج والنواتج واألنشطة األساسية .خالل القيام
باالفتراضات ،قد يكون مطلوبا ًإعادة ترتيب بعض النتائج والنواتج من أجل الحرص على أن تطبق نظرية
التغيير افتراضات واقعية مرتبطة بنتائج المشروع.

الخطوة  :6تحديد العوائق والمخاطر

يف هذه المرحلة ،يتم تحديد العوائق التي تمنع تحقيق نتائج المشروع وتوضع يف قائمة .عندما تكون
العوائق متوائمة مع االفتراضات والنواتج ،قد يكون مطلوبا ًمجددا ًأن يتم إعادة ترتيب بعض النواتج
وحتى بعض النتائج.

الخطوة  :7تنقيح نظرية التغيير األولية

يتطلب وضع نظرية تغيير سلسلة من التكرارات قبل وضع صيغتها النهائية .ما أن تتم صياغة نظرية
التغيير األولية ،من المهم استعراض ،ويف حال الضرورة ،إعادة مواءمة الروابط بين النواتج والنتائج والهدف
النهائي وذلك للحرص على أن تكون كافة الروابط مسجلة وأن نظرية التغيير تعرض كيف يعود الهدف إلى
النتائج والنواتج بشكل منطقي .يف هذه العملية مثالً ،يمكن إزالة بعض النواتج أو استبدالها وتغيير الروابط
من أجل إنشاء مسار منطقي واضح.
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 .2وصف نظرية التغيير
الرجاء مالحظة أن بعض المقترحات قد تتضمن أنشطة بموجب أهداف متعددة .الرجاء المالحظة أيضا ًأن
ليس بالضرورة أن تكون كافة المقترحات مصممة لمعالجة كافة العناصر المبينة أدناه.
  1.فدهلاللمقترحات يف ظل مجال عمل بناء القدرات:
•بناء قدرات المؤسسات الرئيسية بما فيها السلطة الوطنية المعتمدة ،كيانات الوصول المباشر
(كالهما كمرشحين للتفويض وكيانات الوصول المباشر مفوضة أصالً) والجهات الفاعلة غير
الحكومية ،إلى جانب القطاع الخاص المحلي لتنفيذ األولويات الوطنية لتغير المناخ كما هو
محدد يف المساهمات المحدودة وطنياً ،خطط التكيف الوطنية ،برامج العمل الوطنية للتكيف،
إجراءات التخفيف المالمة وطنيا ًواستراتيجيات التنمية الخفيضة االنبعاثات والقادرة على
تحمل تغير المناخ;
•وضع و/أو تعزيز هياكل اإلدارة على المستويين الوطني ودون الوطني فيما يتعلق ببرمجة
التمويل المناخي وإشراك أصحاب المصلحة وتنسيق االستثمارات المتصلة بالمناخ
من بين أمور أخرى؛
•تطوير القدرات التقنية للمؤسسات الوطنية ودون الوطنية والجهات الفاعلة من أجل صياغة
وتكييف ونشر آليات تمويل ابتكارية من أجل تمويل اإلجراءات المناخية المعززة؛
•إدراج سياسات ( GCFمثالً ،الضمانات البيئية واالجتماعية ،النوع االجتماعي والسياسات بشأن
الشعوب األصلية؛ المبادئ التوجيهية القطاعية) يف العمليات وصنع المؤسسات الوطنية للقرار؛
  2.فدهلافيما يتعلق بالمقترحات يف ظل مجال عمل األطر االستراتيجية:
•وضع و/أو المساهمة يف رؤية وطنية طويلة األجل حتى عام  2050لتحقيق أهداف
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس فيما يتعلق باالنبعاثات
الخفيضة أو االنبعاثات الصافية الصفرية والقدرة على تحمل تغير المناخ باعتبار عالم >15
درجة مئوية دفئاً;
•معالجة ثغرات السياسات على المستوى الوطني لتعزيز نشر أكبر وأكثر فاعلية للتمويل
المناخي من كال المصادر المحلية والدولية ،بما يف ذلك القطاع الخاص؛
•وضع و/أو تعزيز االستراتيجيات الوطنية األساسية التي توجه صنع القرار بشأن استثمار
التمويل المناخي (مثالً ،المساهمات المحدودة وطنياً ،استراتيجيات التنمية الخفيضة
االنبعاثات والقدرة على تحمل تغير المناخ ،إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً ،تقييم االحتياجات
التكنولوجية) ووضع خطط عمل لتنفيذها ،بما يف ذلك على الصعيد دون الوطني؛
•إدراج أولويات التغيير يف عمليات تخطيط التنمية الوطنية؛
•إزالة الحواجز السوقية و/أو تحفيز إشراك القطاع الخاص المحلي يف استثمارات متصلة بالمناخ،
ال سيما يف حال التكييف؛
•وضع/إنشاء أنظمة الرصد واإلبالغ والتحقق من أجل تدفقات التمويل المتعلق بالمناخ ،قوائم
جرد الغازات الدفيئة ،أو آليات لتسهيل النهج القائمة على السوق إزاء التمويل المتعلق بالمناخ؛
•وضع وتعزيز و/أو تحديث المخططات التنظيمية من أجل تعجيل نشر التمويل المتعلق
بالمناخ يف المجاالت ذات األولوية الوطنية؛
  3.فدهلافيما يتعلق بالمقترحات يف ظل مجال عمل خطط التكيف الوطنية و/أو تخطيط التكيف:
•معالجة آثار ومواطن ضعف محددة متوقعة للمناخ يف الوقت المناسب من خالل
تخطيط وإشراك محسنين؛
•إكمال أنشطة تخطيط تكيف أخرى تكون منجزة أو جارية أو متوقعة ،بما يف ذلك:
–برامج العمل الوطني للتكيف ،خطط التكيف الوطنية و/أو خطط تكيف وطنية أخرى؛
–خطط تكيف دون وطنية ذات صلة؛ و/أو
–خطط تكيف خاصة بالقطاعات ذات صلة.
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•إدماج أنشطة تخطيط التكيف مع عمليات تخطيط خاصة بالقطاعات وطنية
ودون وطنية ذات صلة؛
•تمكين آليات إشراك أصحاب مصلحة شاملة ومراعية لالعتبارات الجنسانية وترتيبات
مشتركة بين المؤسسات عبر مستويات الحكومة والقطاعات الوثيقة الصلة ،بما يف ذلك مع
الجماعات التي تقودها نساء ومنظمات الشعوب األصلية ومجتمعات األقليات والجهات الفاعلة
يف القطاع الخاص؛
•المساهمة يف:
–خفض الضعف إزاء آثار تغير المناخ ،بما يف ذلك بناء القدرة على التكيف
والقدرة على التحمل;
–معالجة الثغرات/العوائق يف أعمال التقييم الوطنية/دون الوطنية و/أو القطاعية بشأن
تغير المناخ مثل خطط التكيف الوطنية (اإلطار أو القطاعية) ،المساهمات المحددة
وطنياً ،البالغات الوطنية إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أو وثيقة
استراتيجية وطنية أخرى ذات صلة
–تسهيل إدماج تكيف تغير المناخ يف السياسات والبرامج واألنشطة الجديدة والقائمة
ذات الصلة ،ال سيما عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية يف كافة القطاعات ذات
الصلة وعلى مستويات مختلفة ،وفق االقتضاء8؛
–إدماج أنشطة تخطيط التكيف يف تخطيط أوسع يف مجال القدرة على التحمل من أجل
زيادة الوعي والمعلومات بشأن التكيف بتغير المناخ عبر الجهات الفاعلة الحكومية
وغير الحكومية ،مكملة استراتيجيات اتصال أخرى جديدة وقائمة ذات صلة على
كافة المستويات.
  4.فدهلافيما يتعلق بالمقترحات يف إطار مجال عمل وضع مجموعة أنشطة لنقلة نوعية
•تعزيز العملية لتحديد المشاريع والبرامج المتعلقة بتغير المناخ التي تفي باألهداف المذكورة
الخاصة بمعايير الـ GCFلالستثمار;
•تحسين قدرات البلد لتنفيذ األعمال المحددة يف المساهمات المحدودة وطنيا ًوخطط التكيف
الوطنية واستراتيجيات التنمية الخفيضة االنبعاثات والقادرة على تحمل تغير المناخ من
خالل خطط استثمار محددة التكاليف من أجل اإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ ذات األولوية
من بين أمور أخرى;
•تقييم المشاريع التجريبية المنفذة من خالل موارد أخرى للتمويل المتعلق بالمناخ من أجل
زيادة وتوسيع و/أو تكرار وتسريع العملية بهدف تقديم هذه المشاريع لـ;GCF
•زيادة معدل تقديم مذكرات مفاهيمية عالية الجودة إلى  ،GCFبما يف ذلك من خالل عملية
الموافقة المبسطة والوصول المباشر المعزز وطلب تقديم العروض أو تلك المستهدفة
لمساعدة مرفق إعداد المشاريع بغرض تقديم مقترح تمويل لمجلس  .GCFينبغي
بالمذكرات المفاهيمية الموضوعة مع دعم االستعداد أن تسعى إلى الوفاء بـمعايير االستثمار
الخاصة بـ ،GCFال سيما األبعاد التالية لنقلة نوعية محتملة:
–إمكانية الزيادة والتكرار والمساهمة يف مسارات التنمية العالمية الخفيضة االنبعاثات
تكون متسقة مع زيادة يف درجة الحرارة تكون أقل من درجتين;
–مساهمة عامة يف مسار قادر على تحمل تغير المناخ تكون متسقة مع استراتيجيات
وخطط التكيف مع تغير المناخ;
–إمكانية استخدام المعارف وتبادل الدروس المستفادة;
–المساهمة يف خلق بيئة ممكنة (مثالً ،إزالة العوائق المنهجية التي تعترض العمل
المناخي؛ شروط مدرجة من أجل استدامة الدعم؛ إنشاء أسواق جديدة و/أو
أنشطة تجارية) ،و;
–المساهمة يف اإلطار التنظيمي والسياسات.

 8أهداف عملية وضع خطة التكيف الوطنية المتفق عليها يف مؤتمر األطراف (القرار  ,71.PC/5الفقرة )1

22

سلسلة دليل  GCFلبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

 ءزجلا جلاحرتقم مدختسم ليلد  III.ءزجلا

القسم  :5الميزانية والمشتريات والتنفيذ
والدفع
القسم الفرعي  - 5.1خطة الميزانية

يف ورقة إكسيل منفصلة " -خطة الميزانية
والمشتريات والتنفيذ"

•ينبغي أن تكون النتائج والنواتج هي نفسها كما يف اإلطار المنطقي يف القسم .3
•ينبغي توفير الكلفة لكل نتيجة وموزعة حسب فئات الميزانية التالية:
خبير استشاري محلي  -فرد
خبير استشاري دولي  -فرد
خدمات تعاقدية  -شركات
لوازم مكتبية
معدات تكنولوجيا المعلومات
•الرجاء إضافة صفوف من أجل النتائج والنواتج وفئات التكاليف حسب االقتضاء .كذلك ،الرجاء توفير
توزيع كاف للتكاليف من أجل تقييم القيمة مقابل المال بفاعلية مع تفاصيل محددة بشأن األنشطة التي
تفوق قيمتها  50،000دوالرا ًأمريكياً .يتطلب كل بند ميزانية توزيع التكاليف ،على سبيل المثال:
–الخدمات االستشارية :تصنيف كل خبير استشاري وطني ودولي وموظفين آخرين حسب الوحدة
وكلفة الوحدة بمعدل شهري أو يومي .ينبغي بمعدالت الخبير االستشاري المحلي أن تكون
مرجعية مقارنة بالسوق؛ ينبغي ببدل اإلقامة اليومي أن يكون متسقا ًمع المبادئ التوجيهية للجنة
الخدمة المدنية؛ ينبغي ان يكون سفر اي خبير استشاري مقتصرا ًعلى مهمات مطلوبة إلنجاز
أنشطة المشروع بنجاح.
–معدات تكنولوجيا المعلومات :توفير الوحدة/الكمية وكلفة الوحدة للمعدات التي سيتم شراؤها.
الرجاء مالحظة أنه ينبغي إدراج الحواسيب المحمولة الخاصة بوحدة إدارة المشروع يف ميزانية فئة
تكلفة إدارة المشروع وليس ككلفة نشاط المشروع
–السفر (محلي ودولي) :عدد الرحالت المقدر وتكلفة الرحلة الواحدة .ينبغي توضيح أي سفر خارجي
دولي وتبريره كجزء من عملية الموافقة على المقترح.
–حلقات العمل/التدريب :عدد المشاركين المقدر يف كل حلقة عمل/تدريب ،عدد األيام وتكلفة حلقة
العمل الواحدة/التدريب.
–مراجعة الحسابات :ضمان تكلفة الوحدة المالئمة لمراجعة الحسابات مستخدمين كمرجع مقياس
 4،000دوالر أمريكي لكل مراجعة حسابات.
–التقييم :التقييم النهائي للمقترحات مع فترات تنفيذ أطول من  24ساعة.
•خطة النفقات :يشير حرف الـ"ش" إلى األشهر .لفترة " 6ش" ،هذه هي الفترة األولية التي تشمل تاريخ
بدء األنشطة وفق ما ينص عليه اتفاق منحة االستعداد .يمكن إضافة أشهر إضافية بمضاعفات  6أشهر.
•إضافة إلى تكلفة كل نشاط ،يمكن لخطة الميزانية أن تتضمن:
–حاالت الطوارئ :وصوال ًإلى  3يف المئة من إجمالي ميزانية النشاط (باستثناء كلفة إدارة المشروع
وأتعاب الشريك يف التنفيذ) .يمكن استخدام ميزانية حاالت الطوارئ لكلفة أي برنامج غير متوقع
(مستوى النواتج) ،مثال ًكربح أو خسارة يف العمالت األجنبية ،خدمة البريد السريع ،زيادات غير
متوقعة تتخطى التكاليف المدرجة يف الميزانية من أجل الخبراء االستشاريين والتي ال تتصل
برسوم التنفيذ/الخدمة .ينبغي إدراج أي استخدام لميزانية حاالت الطوارئ يف التقرير المالي .عند
تقديم التقارير إلى  ، GCFينبغي بمتلقي المنح أن يقدموا تبريرات الستخدام األموال المخصصة
لحاالت الطوارئ المقبولة من  GCFينبغي .إعادة أي ميزانية لحاالت الطوارئ غير المنفقة إلى
 GCFوال يمكن إعادة برمجتها يف أنشطة إضافية تتخطى نطاق المقترح الموافق عليه أو شراء
معدات إضافية .يُشجع متلقي المنح على االتصال بمكتب إدارة الحافظات 9يف حال لديهم أسئلة
تتعلق باستخدام ميزانية حاالت الطوارئ.
 9البريد اإللكتروني لحساب خدمة مكتب إدارة الحافظةopm@gcfund.org :
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–تكاليف إدارة المشروع :تشكل تكاليف إدارة المشروع التكاليف اإلدارية المباشرة المتكبدة لتنفيذ
منحة استعداد .تكون هذه التكاليف يف معظم الحاالت متصلة بدعم الوحدة المخصصة إلدارة
المشروع والتي تدير التنفيذ اليومي ألنشطة المشروع .مبادئ وحدة إدارة المشروع العامة:
•تصل عتبة ميزانية كلفة إدارة المشروع إلى  7.5يف المئة 10من إجمالي ميزانية النشاط
وحاالت الطوارئ;
•تتطلب كلفة إدارة المشروع التي تتخطى  7.5يف المئة من أجل مقترحات االستعداد (بما
يف ذلك تخطيط التكيف) وصوال ًإلى  3مليون دوالر أمريكي ،وثائق مفصلة وتبريرات تدعم
الميزانية الكاملة لكلفة إدارة المشروع؛ و
•ينبغي إظهار كلفة إدارة المشروع كمكون منفصل يف ميزانية المشروع .ينبغي توفير توزيع
مفصل لكلفة إدارة المشروع.
–قائمة إرشادية للتكاليف المستوفاة الشروط يف إطار كلفة إدارة المشروع:
•الخبراء االستشاريون المستخدمون لتأمين الموظفين للمشروع ،بما يف ذلك مدير المشروع،
مساعد المشروع ،موظفي المشتريات وموظفي الشؤون المالية واإلدارية;
•تكاليف مباشرة أخرى مثل لوازم المكتب ،كلفة سفر تتعلق بمهمة لوحدة إدارة المشروع،
أنظمة إدارة المشروع وتكنولوجيا المعلومات ،اللوازم المكتبية وتكاليف مراجعة الحسابات;
•تكاليف ترجمة التقارير بشأن تقدم المنحة المحرز وتقارير إكمال المشروع مقدمة إلى GCF
من وإلى اإلنكليزية كما وافق عليه  GCFمسبقاً.
–قائمة إرشادية للتكاليف المستوفاة الشروط يف إطار كلفة إدارة المشروع:
•تكاليف رواتب ومنافع الموظفين المعارين من الكيانات المنفذة إال إذا كان GCF
موافقا ًعليها مسبقاً;
•تكاليف رواتب ورسوم موظفي ومستشاري شركاء التنفيذ إال إذا كان  GCFقد
وافق عليها مسبقاً;
•أية تكاليف ميزانية محددة يف تكاليف حاالت الطوارئ;
•التكاليف المدرجة يف الميزانية يف إطار تصنيفات عامة مثل المختلفة أو غير المحددة;
•تكاليف السفر الخارجي الدولي ،إال إذا كان  GCFقد وافق عليها مسبقاً;
•السلع الرأسمالية غير تلك المطلوبة للتنفيذ الناجح للمقترح;
•رصد مؤشرات المشروع وتقارير رصد دورية (أدرجت هذه يف الميزانية يف إطار ميزانية القياس
والتقييم وهي منفصلة عن تكاليف المشروع).
–رسوم الشريك يف التنفيذ :وصوال ًإلى  8.5يف المئة .11ينبغي احتسابها على أساس إجمالي
الميزانية ،مثال ًإجمالي النشاط  +كلفة إدارة المشروع  +حاالت الطوارئ.
•الغاية واالستخدام المقرر :يخضع استخدام الرسوم من جانب الشريك يف التنفيذ إلى اإلبالغ
واإلقرار .من المزمع أن تستخدم الرسوم لدعم تنفيذ منح االستعداد وأنشطة أخرى ذات صلة
بمنح االستعداد.
•وفورات الحجم :يتوقع من الشركاء يف التنفيذ الذين يديرون أكثر من خمسة مشاريع
أن يستكشفوا أوجه التآزر يف إدارة المشاريع يف حافظتهم لدى  GCFوالذي ينبغي أن
يتمخض عنه وفورات يف التكاليف يف حافظة المشاريع الخاضعة لإلدارة والذي ينبغي ان
ينعكس يف طلب الرسوم.
–قائمة إرشادية للتكاليف المستوفاة الشروط يف إطار أتعاب الشريك يف التنفيذ:
•تنفيذ المشروع واإلشراف عليه:
–تقييم ووضع الصيغة النهائية لترتيبات تنفيذ المشروع ،بما يف ذلك السفر يف مهمة;

 10الرجاء الرجوع إلى القرار  ,B.19/09المرفقين VIIIو IX
 11الرجاء الرجوع إلى القرار  ,B.19/09المرفقين  IXوVIII
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–مساعدة مؤيدي المشروع وإسداء المشورة لهم بشأن إنشاء هيكلية إدارة المشروع يف
البلد/البلدان المتلقي/المتلقية;
–مساعدة إدارة المشروع يف صياغة االختصاصات وإسداء المشورة يف اختيار
الخبراء للتنفيذ;
–إسداء المشورة بشأن حلقات بدء العمل يف المشروع والمشاركة فيها;
–إجراء مهمة إشراف واحدة على األقل يف السنة ،بما يف ذلك إحاطة المنسقين التشغيليين
بشأن التقدم المحرز يف المشروع;
–توفير التوجيهات التقنية حسب االقتضاء لتنفيذ المشروع
–شمل مستشارين تقنيين حسب االقتضاء خالل مهمات اإلشراف إسداء المشورة
للمسؤولين الحكوميين بشأن المسائل التقنية وتوفير المساعدة التقنية
للمشروع حسب االقتضاء؛
–اإلشراف على إدارة المشتريات والشؤون المالية لضمان تماشي التنفيذ مع سياسات
والجداول الزمنية للشركاء يف التنفيذ;
–صرف األموال للكيانات المنفذة/البائعين (حسب االقتضاء) واستعراض التقارير المالية;
–مساعدة/اإلشراف على عملية مراجعة الحسابات طيلة فترة دورة حياة المشروع;
–اإلشراف على إعداد التقارير المطلوبة لتقديمها إلى األمانة العامة;
–رصد واستعراض تقارير نفقات المشروع;
–إعداد أعمال تنقيح دورية لعكس التغيرات يف الميزانيات السنوية لصنف النفقات.
•اإلبالغ عن المشرع وتقييمه
–اإلشراف على إعداد تقرير إنجاز المشروع/تقييم نهائي مستقل وتقديم التقرير إلى
األمانة العامة;
–إعداد وثائق إقفال المشروع لتقديمه إلى األمانة العامة؛ و
–إعداد اإلغالق المالي للمشروع لتقديمه إلى األمانة العامة.

القسم الفرعي  - 5.2خطة المشتريات

يف ورقة إكسيل منفصلة " -الميزانية
والمشتريات وخطة التنفيذ"

•ينبغي استكمال القسم المخصص لخطة المشتريات وفق سياسات المشتريات وإجراءات المنظمة
المنفذة لمشروع االستعداد .يمكن أن يغطي المبلغ المطلوب بكامله أو شريحة الدفع األولى المطلوبة
على األقل .حيث تغطي خطة المشتريات شريحة الدفع األولى فقط ،ينبغي تقديم خطة مشتريات إلى
جانب طلب دفع الشرائح الالحقة.
•يفضل  GCFأن يختار الشريك يف التنفيذ خبراء استشاريين محليين حيثما أمكن بدال ًمن خبراء
استشاريين إقليميين/دوليين وينبغي توفير تبرير مناسب يف حال/متى يكون مطلوب االستعانة بخبراء
استشاريين إقليميين/دوليين .الرجاء استخدام القسم الفرعي  6.2أدناه لتوفير التبرير بشأن االستعانة
بمستشارين إقليميين/دوليين إن وجدوا.

القسم الفرعي  - 5.3خطة التنفيذ

يف ورقة إكسيل منفصلة " -خطة الميزانية
والمشتريات والتنفيذ"

•ينبغي استكمال القسم المتعلق بخطة التنفيذ باستخدام نسق الرسم البياني للمنحة .الرجاء التحقق
قبل تقديم المقترح لضمان مطابقة اإلطار المنطقي يف القسم  3لخطة التنفيذ .الرجاء تحديد اإلطار
الزمني لكل نشاط من خالل تظليل الخانات ذات الصلة يف إطار الجزء من الجدول الذي يحمل عنوان
"الخطة الشهرية لتنفيذ األنشطة" .الرجاء إدراج أيضا ًالنتائج المتوخاة لكل نشاط يف الصف األخير
من النشاط وتحديد الشهر الذي سيتم فيه تقديم النتائج المتوخاة لـ  GCFمن خالل إدراج " "Xيف
الخانة ذات الصلة.
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القسم الفرعي  - 5.4جدول الدفع

•ينبغي وصف جدول الدفع بوضوح ومطابقته مع النتائج أو النواتج المتوقعة يف المقترح كلما كان ذلك
ممكناً .يأخذ  GCFيف االعتبار إجراء مدفوعات متعددة من أجل تخفيف مخاطر التنفيذ ولضمان تنفيذ
األنشطة المحددة يف المقترح بشكل مالئم .ينبغي ربط جدول زمني واضح للتقارير والنتائج المتوخاة
بجداول المدفوعات.

•يف حال أبرم الشريك يف التنفيذ اتفاق إطار استعداد مع  ،GCFالرجاء الرجوع إلى البند ذات الصلة من
اتفاق اإلطار يف نص جدول المدفوعات .نورد عينة يف النموذج.

القسم  :6التنفيذ والترتيبات ومعلومات
أخرى
ينبغي بهذا القسم أن يعرض الترتيبات المتعلقة بالتنفيذ من خالل توضيح ادوار ومسؤوليات السلطة
الوطنية المعتمدة ،الشريك يف التنفيذ ،متلقي المنحة وأية أطراف اخرى مشاركة يف تنفيذ دعم االستعداد.
كما ينبغي بالسلطة الوطنية المعتمدة و/أو الشريك يف التنفيذ أن يوفروا خطة رصد من خالل توفير
مجموعة واضحة من المعالم وذلك لتمكين إجراء رصد فاعل لمنحة االستعداد.
إضافة إلى تقديم التقارير إلى  GCFبشأن تنفيذ أنشطة المنحة وفق الجدول المتفق عليه يف المقترح
المقرر ،يقضي دور الشريك يف التنفيذ أن يقدم تقارير بانتظام إلى السلطات الوطنية المعتمدة .ينبغي
بالشريك يف التنفيذ أن يحافظ على خطوط اتصال واضحة ومتسقة بالسلطة الوطنية المعتمدة وتقديم
التقارير لها .يمكن لهذه التحديثات المنتظمة (شهريا ًمثالً) أن تضمن أن تكون السلطات الوطنية المعتمدة
مستنيرة بشأن حالة التنفيذ وتكون يف وضع يسمح لها أن تؤدي دورها األساسي يف اإلشراف والتنسيق
وإسداء المشورة إلدارة التنفيذ.
مالحظة بشأن فترة التنفيذ وتواريخ البدء/االنتهاء وانقضاء الموعد النهائي للمنحة :ت ُشجع السلطات
الوطنية المعتمدة على تخطيط فترة تنفيذ المقترح بعناية .تفاديا ًللشك ،تبدأ تواريخ التنفيذ يوم
اإلخطار بفعالية كافة اتفاقات المنح; الثنائية؛ تواريخ البدء لتنفيذ المنح بموجب االتفاقات اإلطارية مبينة
يف اتفاقات اإلطار الفعال نفسها .تمتد فترة التنفيذ من تاريخ البدء بأنشطة المنحة حتى نهايتها ،فترة
أشهر محددة يف القسم  1.9أعاله ومبينة يف خطة التنفيذ يف القسم  .5.3يشير تاريخ انتهاء المنحة لكال
اتفاقات المنحة الثنائية والمنح بموجب االتفاقات اإلطارية ،إلى تاريخ وجوب تقديم متلقي المنحة تقرير
االكتمال والتقرير النهائي للمراجعة المالية وأي نتائج متوخاة باقية أخرى .تاريخ انتهاء المنحة هو ثالثة
( )3أشهر عقب انتهاء فترة التنفيذ .ال يمكن القيام بأي التزامات أو نفقات بعد تاريخ انتهاء المنحة.

القسم الفرعي  - 6.1الترتيبات بشأن التنفيذ

•الرجاء توفير وصف ألدوار ومسؤوليات مختلف المنظمات المشاركة يف المشروع (الشريك يف التنفيذ،
الكيانات المنفذة ،السلطة الوطنية المعتمدة وجهات فاعلة أخرى (حسب االقتضاء) ،العالقات القانونية
فيما بينها وتدفق األموال/المعلومات يف المشروع .ينبغي أن يتماشى دور السلطة الوطنية المعتمدة
مع مبدأ الملكية القطرية.

•يمكن توضيح ترتيبات التنفيذ من خالل "خريطة التنفيذ" التي تهدف إلى توفير لمحة عامة سريعة عن
الجهات الفاعلة الرئيسية يف تنفيذ منحة االستعداد من أجل تعزيز الشفافية إلى جانب المساءلة .الرجاء
توفير تمثيل مرئي أو رسم بياني يبين المنظمات المشاركة يف المشروع (الشركاء يف التنفيذ ،الكيانات
المنفذة ،السلطة الوطنية المعتمدة وجهات فاعلة أخرى (حسب االقتضاء) ،وتدفق األموال/المعلومات يف
المشروع .الرجاء النظر إلى مثل عن خريطة التنفيذ أدناه:
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  4.مسرلامثل عن خريطة ترتيبات التنفيذ

القسم الفرعي  - 6.2األدوار والمسؤوليات يف التنفيذ والتطبيق
•الرجاء وصف ادوار ومسؤوليات موظفي وخبراء المشروع االستشاريين المتوخين.

•الرجاء توفير المعلومات فيما يتعلق بالمهارات والخبرات الالزمة للموظفين التقنيين والخبراء
االستشاريين بتفصيل كاف من أجل التأكد من قدرتهم على إكمال أنشطة ونتائج متوخاة محددة.

القسم الفرعي  - 6.3المخاطر وتدابير التخفيف

•الرجاء استخدام هذا القسم لوصف المخاطر المحتملة ،إلى جانب خطة رصد المخاطر.
•الرجاء توفير المخاطر المحتملة التي حُددت حتى اآلن والتدابير التخفيفية المقابلة يف هذا القسم.
•مثالً ،يمكن أن تتضمن المخاطر المحتملة التي تتطلب تدابير تخفيفية :تأخير يف التنفيذ عند توفير
المنحة نتيجة االستعانة بخبراء استشاريين/شركات والحصول على تصاريح حكومية؛ تعطل محتمل
نتيجة نزاع أو كوارث طبيعية؛ التكاليف ومخاطر السوق؛ تنسيق/مشاركة غير مالئمة بين أصحاب
المصلحة أو المؤسسات؛ االفتقار إلى اإلرادة السياسية لدعم استكمال المشروع .يمكن لهكذا مخاطر أن
تتضمن ايضا ًمخاطر وأوجه ضعف يف مجال غسل األموال ،تمويل اإلرهاب والممارسات المحظورة.

•الرجاء إدراج يف خطة تخفيف المخاطر جدول مخاطر يعرض مستوى االحتمالية (مثالً ،منخفض ،متوسط
أو عالي) .واألثر (مثالً ،منخفض ،متوسط أو عالي) لخطر محدد يحدث وتحديد الكيان الذي سيعالج
الخطر .يف حال عدم وجود مخاطر محددة يف التنفيذ حتى اآلن ،الرجاء ذكر ذلك بوضوح يف المقترح.
•الرجاء األخذ يف االعتبار إدراج الدروس المستفادة يف تنفيذ مشاريع سابقة أو مشاريع مشابهة ال سيما إذا
كانت السلطات الوطنية المعتمدة/الشريك يف التنفيذ قد نفذ أو ينفذ منح استعداد.

القسم الفرعي  - 6.4الرصد

•الرجاء وصف خطة الرصد لمقترح االستعداد .ينبغي بالتقدم المحرز إزاء النتائج أن يكون من خالل هذه
الخطة مرصودا ًبانتظام .الرجاء اإلشارة إلى كيفية إجراء الرصد ومن جانب اي منظمة وبأي تواتر وكيف
ستعاد نتائج الرصد إلى مقترح التنفيذ.
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القسم الفرعي  - 6.5معلومات أخرى ذات صلة

•الرجاء توفير ملخص موجز عن التعاون بين الشريك يف التنفيذ والسلطة الوطنية المعتمدة/المنسق.
الرجاء وصف أيضا ًكيف اختير الشريك يف التنفيذ وكيف قررت السلطة الوطنية المعتمدة أن الشريك يف
التنفيذ هو األكثر تأهيال ًلتنفيذ المقترح.

•الرجاء وصف ايضا ًاستراتيجية الخروج (كيف تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل وكيف
سيُرصد ذلك بعد تنفيذ المشروع بدعم من  )GCFالتي تتضمن التسجيل المنتظم للدروس
المستفادة وإدارة المعارف و/أو تحويل القدرات والمهارات إلى السلطة الوطنية المعتمدة وأصحاب
مصلحة آخرين على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
•يف حال كان الشريك يف تنفيذ مقترح استعداد كيانا ًمعتمدا ًأو كيانا ًمرشحا ًللحصول على االعتماد،
ينبغي إدراج البيان التالي“ :لتفادي أي تضارب مصالح من دور الشريك يف التنفيذ ككيان معتمد ،يتم
منح األولوية لالستثمارات والمشاريع يف سياق منحة االستعداد هذه من خالل عملية استشارية واسعة
مع أصحاب المصالح ذوي الصلة ،بما يف ذلك كيانات تنفيذ أخرى محتملة .يتم التصديق النهائي على
هذه األولويات من خالل آلية تنسيق البلد والترتيبات المؤسسية الخاصة بمشاركة وكاالت حكومية
أخرى ،إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص حسبما تراه السلطة الوطنية المعتمدة
مناسباً ،وذلك لضمان تماشي األولويات المختارة تماما ًمع الخطط واالستراتيجيات الوطنية وتتضمن
مدخالت من أصحاب المصلحة المستشارين بشكل مالئم".
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 ءزجلا لا تاحرتقم مييقت  IV.ءزجلا

الجزء  .IVتقييم مقترحات
االستعداد
يوضح هذا الجزء من الدليل عملية التقييم التي وضعتها وتطبقها األمانة العامة لـ  GCFعند إجراء
استعراض تقني لمقترحات االستعداد .كما يوفر هذا القسم ايضا ًأمثلة عن الممارسة الجيدة التي يمكنها أن
تساعد السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ عند وضع مقترح استعداد جديد.

 .1ضمان الجودة عند البدء

تتضمن عملية تقييم كافة مقترحات االستعداد ثالث خطوات مترابطة:

 )1استعراض أولي للجودة عند التقديم الرسمي؛  )2استعراض تقني مشترك بين الشعب ،و؛  )3التقييم.
وكما هو مبين يف القسم أعاله بشأن دورة الموافقة على مقترح االستعداد ،تجري األمانة العامة لـGCF
استعراضا ًأوليا ًلكافة المقترحات المقدمة رسمياً .يجري الفحص األولي فريق يف شعبة البرمجة القطرية
مسؤول عن برنامج االستعداد .توجه قائمة مرجعية عملية االستعراض هذه والتي وضعتها األمانة العامة لـ
 GCFوهي متوفرة يف المرفق  VIIIمن هذا الدليل .ما أن ينتهي فريق االستعداد يف شعبة البرمجة القطرية
من االستعراض األولي ،يُعمم المقترح والمرافق وورقة االستعراض والقائمة المرجعية لضمان الجودة على
كامل فريق االستعراض المشترك بين الشعب.
يتبع نسق القائمة المرجعية لضمان الجودة مختلف أقسام نموذج المقترح .جدوى القائمة المرجعية
لضمان الجودة مزدوجة )1 :توفر أسئلة ثنائية (أجل/كال) واضحة لتبين ما إذا عالجت السلطة الوطنية
المعتمدة العناصر األساسية كما هو مطلوب يف كل قسم من نموذج المقترح ،و؛  )2توفر نقطة انطالق
للجنة المشتركة بين الشعب تبدأ من خاللها استعراضها الخاص .فيما يجري فريق االستعداد استعراضا ً
موضوعيا ًللمقترح لقيمته كتدخل استعداد ،تؤدي اللجنة المشتركة بين الشعب أعمال تحقق على النحو
الواجب من المسائل القانونية والميزانية والمشتريات والرصد واإلبالغ وإدارة المخاطر واالمتثال .بالتالي،
تجعل ورقة االستعراض والقائمة المرجعية لضمان الجودة العملية فاعلة أكثر من خالل تحديد مجاالت
تتطلب الخبرة المحددة للجنة المشتركة بين الشعب.
وعند االنتهاء من االستعراض المشترك بين الشعب ،تعاد ورقة االستعراض المكتملة إلى السلطة الوطنية
المعتمدة والشريك يف التنفيذ حسب االقتضاء .يتوقع من السلطة الوطنية المعتمدة أن تعالج التعليقات
يف ورقة االستعراض يف مقترح منقح وأعيد تقديمه .تهدف األمانة العامة لـ GCFإلى ضمان أن تكون هذه
العملية فاعلة وسريعة قدر اإلمكان؛ ت ُذكر السلطة الوطنية المعتمدة والشريك يف التنفيذ بأن االستجابة يف
الوقت المناسب للمقترحات المعادة وإعادة تقديم عالية الجودة يتمتعان بأهمية حاسمة.

 .2معايير التقييم وأمثلة عن أفضل
الممارسات

ما أن يُعتبر المقترح المعاد تقديمه ذات جودة عالية كافية ،يجري فريق االستعداد التقييم الذي يُنظر فيه
خالل إقرار المقترح والموافقة عليه .وضعت األمانة العامة لـ GCFمعايير تقييم ومجموعة ممارسات جيدة
إرشادية لدعم السلطات الوطنية المعتمدة وشركائها يف التنفيذ يف وضع مقترحات استعداد لـ .GCFتستند
معايير التقييم والممارسات الجيدة المتصلة بها إلى المعرفة المكتسبة من المقترحات المقدمة لبرنامج
االستعداد .وفيما ال تكون بالضرورة كافة معايير التقييم مهمة لكل مقترح استعداد ،توفر هذه المعايير
بصيرة هامة فيما يتعلق بصفات مقترح االستعداد العالي الجودة لتقديمه إلى .GCF
الرجاء مالحظة أن المعيارين  9و 10يخصان مقترحات تخطيط التكيف (الهدف  )3فقط.
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  5.لودجلامعايير تقييم مقترح االستعداد وأمثلة عن الممارسات الجيدة

معايير التقييم
 .1الملكية القطرية

أمثلة عن الممارسات الجيدة
•تفصيل كيف سيستجيب الدعم للمساهمات المحددة وطنيا ًوخطط التنمية
الوطنية وينهض بها.
•صياغة تركيز المقترح استنادا ًإلى الثغرات المحددة يف المعلومات والتخطيط ،بما يف ذلك
استنادا ًإلى التقييم وتحليل الوضع حسب االقتضاء.
•تعميق التخطيط القطاعي أو الجغرايف أو الخاص بالتأثير يف سياق رؤية وطنية واسعة من أجل
وضع خطط دقيقة وجاهزة للتنفيذ.
•البناء على السياسات واألطر المؤسسية التي ستدعم تنفيذ المشاريع والبرامج وتعزيزها
فيما يتعلق بالهدف  3بشأن تخطيط التكيف ،األخذ يف االعتبار تقديم مقترحات متعددة لتخطيط
التكيف إلى  GCFبمرور الوقت من أجل مراحل متكررة من التخطيط القطاعي والمحلي
المتزايد وربما مع شركاء تنفيذ مختلفين للحصول على الخبرات التقنية ذات الصلة واألكثر
استهدافاً .يمكن تقديم أكثر من مقترح لدعم تخطيط التكييف من خالل برنامج االستعداد
ويمكن تنفيذه يف الوقت نفسه.
•صياغة االختصاصات لشريك يف التنفيذ من أجل تنفيذ المقترح واختيارهم استنادا ًإلى الخبرات
والمواصفات المطلوبة.

 .2نظرية التغيير

•إطار منطقي قوي مع رابط سببي واضح بين النتائج والنواتج واألنشطة.
•توضيح كيف ستحقق كل نتيجة ونواتجها وأنشطتها األهداف المذكورة ،ومثاليا ًباستخدام
رسم بياني بسيط.
•توضيح كيف ستعالج األنشطة المقترحة األولويات المحددة يف المساهمة المحدودة وطنيا ً
إلى جانب معالجة أو االعتماد على البرنامج القطري لـ GCFوينتج عنها وضع برامج ومشاريع
محددة التي ستسعى إلى الحصول على الدعم من  GCFومصادر أخرى.
•تحديد كيف سيساهم الدعم المطلوب يف تعزيز قدرات مؤسسية دائمة من أجل تنفيذ
البرامج والمشاريع.

 .3تفادي ازدواجية الجهود

•البدء من حيث توقفت عمليات استعداد وخطة التكيف الوطنية و/أو عمليات تخطيط تكيف
أخرى وتوضيح إضافة المقترح باإلضافة إلى المنح الموافق عليها للبلد.
•تركيز اية أعمال تقييم ومنهجيات جديدة على الثغرات الهامة يف المعلومات وإضفاء الطابع
المؤسسي على هذه النهج.
•منح األولوية الستخدام المعلومات القائمة من أجل التواصل ومشاركة صانعي القرار يف
المجالي العام والخاص على مختلف المستويات.
•توضيح كيف يتبني المقترحات لالستعداد على عمليات التخطيط الوطنية ودون الوطنية القائمة
السابقة وترتبط بها.
•توضيح كيف ستعتمد أنشطة االستعداد على أنشطة إذكاء وعي مستمرة لالستثمار يف التخفيف
والتكيف وتحفيزها.
•توضيح ما إذا كان البلد قيم احتياجات القدرات والمعلومات على الصعيد الوطني ودون الوطني.

 .4االعتبارات الجنسانية

•إدراج االبعاد االجتماعية ،بما يف ذلك االختالفات استنادا ًإلى النوع االجتماعي يف
األنشطة المقترحة.
•توضيح كيفية إدماج األبعاد االجتماعية ،بما يف ذلك االختالفات استنادا ًإلى النوع االجتماعي يف
األنشطة المقترحة ،بما يف ذلك مواد االتصال.
•تجميع وإدارة معلومات مصنفة حسب الجنس إلرشاد عمليات التخطيط والبرمجة.
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معايير التقييم
 .5استراتيجية
استثمار القطاع الخاص

أمثلة عن الممارسات الجيدة
•وضع قاعدة األدلة التي تدعم دراسة الجدوى لالستثمار الخاص يف التنمية الخفيضة االنبعاثات
والقادرة على تحمل تغير المناخ.
•تحديد استراتيجية استثمار قطاع مالي مستدام.
ايصال المعلومات المكيفة حسب المناخ لجذب استثمار القطاع الخاص للتكييف وإذكاء
الوعي بشأن بناء القدرة على التحمل.
•مشاركة القطاع المالي لوضع منتجات مالية جديدة ونهج مالية مختلطة و/أو أسواق خدمات
تعجل استيعاب تكنولوجيات المناخ
•تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل إجراءات التكيف.

 .6الرصد والتقييم

•تصميم إطار قائم على النتائج مدعوم بمؤشرات كمية لتعقب ورصد التقدم المحرز
وتقييم األداء مقارنة باألهداف المحددة بمرور الوقت يف القطاعات والمستويات.
•وضع آلية لتشغيل تدابير األثر والتقييم يف قطاعات مختلفة ووكاالت ومستويات الحكومة.
•إدراج تدابير التخطيط والتقييم يف اآلليات القائمة.
•تحديد خطة طوارئ لرصد المخاطر التي يمكنها أن تؤثر على تنفيذ الجهود المبذولة
للتخفيف والتكييف.
•تعزيز النهج للتعلم وتدابير وتقييم التكيف المتكرر القائم على اإلدارة.

 .7التكامل
واالتساق مع صناديق أخرى

•تحديد الدعم المالي الذي تم الحصول عليه أو المتوقع من مصادر أخرى من أجل أنواع األنشطة
المتعلقة باالستعداد ،بما يف ذلك وضع خطة تكيف وطنية أو عمليات تخطيط تكيف أخرى،
بما يف ذلك على سبيل المثال ال الحصر مرفق البيئة العالمية وصندوق التكيف ،إلى جانب
دعم االستعداد الموفر من مصادر تمويل أخرى.
•وصف طبيعة هذا الدعم وكيف تكون الموارد اإلضافية لـ GCFمكملة لمصادر
التمويل األخرى وتبني عليها.
•تعزيز قنوات االتصال بين مختلف المنسقين (السلطات الوطنية المعتمدة ومنسقين معنيين
آخرين للبلد يف إطار صناديق مناخ مختلفة).
•تنسيق تطوير البرامج القطرية لـ GCFالستخدام الفرص يف مجال تمويل المناخ كجزء من
عملية إشراك كيانات تنفيذ قائمة ومحتملة لتحديد الخطوات العملية التي ستمكن تنفيذ
استراتيجيات البلد مع.
•تحديد المسائل التي قد تنشأ طيلة فترة البرمجة وعملية التخطيط حيث يمكن أن يكون
التنسيق المعزز بين السلطات الوطنية المعتمدة والكيانات المعتمدة مفيدا ًلتعزيز الدعم
لمساعدة البد يف تحقيق نموذج للتنمية الخفيضة االنبعاثات والقادرة على تحمل تغير المناخ.
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معايير التقييم
 .8إشراك اصحاب المصلحة

أمثلة عن الممارسات الجيدة
•تحديد المستفيدين من التدخل المقترح بوضوح
•تحديد آلية واضحة لمشاركة أصحاب المصلحة والتنسيق معهم ،بما يف ذلك من أجل عملية
تخطيط التكيف المتكررة ،بما يف
•ذلك التركيز على القطاع الخاص والحكومة دون الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
•ايصال المعلومات المتعلقة باحتماالت تخفيف المناخ وآثار المناخ والمخاطر ومكامن الضعف
إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما يف ذلك القطاع الخاص بنسق مقنعة وسهلة االستخدام.
•وضع و/أو تعزيز ترتيبات مؤسسية قائمة لزيادة فاعلية تحقيق التخفيف وتنفيذ التكيف،
بما يف ذلك على المستوى المحلي ومن أجل خفض تكاليف المعاملة والعوائق من أجل
استثمار القطاع الخاص.
•إدراج عمليات إشراك أصحاب المصلحة يف عمليات تخطيط أوسع للتنمية
وآليات التنسيق.
•إدراج اصحاب المصلحة من خالل استراتيجية اتصال منظمة على نطاق أوسع جديدة أو قائمة
تبرز إجراءات بناء القدرة على التحمل.
•ضمان أن يكون إشراك اصحاب المصلحة مراعيا ًللمسائل الجنسانية وتمثيل النوعين
االجتماعيين والشمولية االجتماعية ويأخذ يف االعتبار الفئات الضعيفة و/أو المجتمعات المحلية

 .9الخطة لمعالجة مكامن
الضعف وأثار المناخ

•تصميم األنشطة لمعالجة اآلثار ومكامن الضعف الخاصة بالمناخ استنادا ًإلى تخطيط وتقييم
مخاطر المناخ بمواقع العمل.
•إجراء تحليل موضعي آلثار المناخ إلى جانب ضعف األنشطة االقتصادية والسكان
نتيجة هذه اآلثار.
•تحليل العوائق لمعالجة مكان الضعف المحددة واإلجراءات الالزمة لمعالجة هذه العوائق.
•منح األولوية إلجراءات التكيف إلى جانب األفكار الواضحة للبرامج والمشاريع لمعالجة اآلثار
ومكامن الضعف المحددة ،بما يف ذلك األخذ يف االعتبار التكاليف المالية وآثار المناخ المترتبة
على مختلف الخيارات.
•إشراك صانعي القرار يف القطاع الخاص والقطاع العام ،بما يف ذلك على الصعد المحلية ،يف
التخطيط استنادا ًإلى المعلومات المتاحة بشأن أثر المناخ ومكامن الضعف.

 .10تمويل التكيف الخاص

•وضع استراتيجية تحدد موارد التمويل ذات اإلمكانات العالية لمجاالت محددة من إجراءات
التكيف ،بما يف ذلك المصادر الخاصة والعامة والمحلية والدولية.
•وضع مجموعة برامج تكيف وأفكار مشاريع ذات األولوية ،إلى جانب مذكرات مفاهيمية
لتقديمها إلى  GCFمبينة معايير تحديد األولويات ذات الصلة حسب الحاجة من المنهجيات
القائمة .تفادي أي تضارب مصالح محتمل متأت من دور الشريك يف التنفيذ ككيان معتمد
لدى  ، GCFوينبغي تحديد أولوية المشاريع لتمويل  GCFمن خالل عملية مشاورات واسعة
النطاق مع اصحاب المصلحة ذوي الصلة بقيادة السلطة الوطنية المعتمدة.
•األخذ يف االعتبار مجموعة من خيارات التمويل من الضرائب (الموارد العامة) ،التعريفات
(المدفوعات الخاصة) والتحاويل (التعاون الدولي)؛ إلى جانب تمويل رأس المال ليتم تسديده
على مدى فترة من الوقت .يمكن أن يفيد التمويل من الصكوك مثل القروض والسندات
واألسهم وغيرها.
•استكشاف خيارات تمويل مختلطة الستخدام تمويل التنمية أو العمل الخيري لتعبئة
التمويل الخاص للتكييف.
•تحديد استراتيجية استدامة تخطيط التكيف لكيفية إدامة أنشطة تخطيط التكيف ذات الصلة بعد
إنفاق أموال  ، GCFبما يف ذلك تحديث مجموعات البيانات والحفاظ على المعارف والكمال مع
منصات إلكترونية قائمة وجهات فاعلة مدربة طيلة فترة العملية.
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معايير التقييم
 .11الميزانية والمشتريات

أمثلة عن الممارسات الجيدة
•ضمان االستخدام الفعال للموارد التي ستعطي النتائج بأعلى قيمة للمال ،بما يف ذلك االعتماد
على المبادرات القائمة والمشاركة يف مشاريع وبرامج مكملة.
•مقارنة التكاليف المقترحة لبنود المشروع (رسوم الخبراء االستشاريين ،تكاليف حلقات العمل
وغيرها) بالتكاليف الوطنية ذات الصلة
•تقديم مقترحات مع مالحظات بشأن الميزانية وخطط المشتريات التي تعكس تنفيذ جدول
األنشطة المقترحة

 .12اإلدارة القائمة على النتائج

•تخطيط النتائج المتوخاة لكل نتيجة تبيّن بوضوح تحقيق األهداف المقترحة
•وضع خطوط األساس واألهداف إلى جانب طبيعة ونوع النتائج المتوخاة التي يمكنها التحدث
عن األثر الناتج عن األنشطة المقترحة بشكل ملموس (مثالً ،دراسة استقصائية ،شهادة أو
متابعة منتظمة مع أصحاب المصلحة المشاركين سيكون مفضال ًعن محاضر حلقات عمل
إشراك أصحاب المصلحة)
•إدراج تدابير لتوليد المعارف من خالل تنفيذ األنشطة وضمان تسجيلها وتبادلها واستخدامها
إلرشاد وتحسين القدرات والمهارات التقنية ألصحاب المصلحة
•بناء إطار يف أنشطة المشروع من أجل استدامة الدعم خارج حياة التدخل المقترح بشأن
تخطيط االستعداد/التكيف

دليل عملي بشأن كيفية إعداد مقترحات االستعداد لـGCF
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سلسلة دليل  GCFلبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

 ءزجلا اا حنم ذيفنت  V.ءزجلا

الجزء  .Vتنفيذ منح االستعداد
يوفر هذا القسم التوجيهات للسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ من أجل تسهيل التنفيذ
الفاعل والفعال لمنح االستعداد الموافق عليها.

 .1رصد منح االستعداد واإلبالغ عنها

ما أن يتم الدفع األول لألموال وتدخل األنشطة مرحلة التنفيذ ،يطلب من متلقي المنحة أن يبلغ األمانة
العامة لـ GCFعن التقدم المحرز يف نهاية فترة اإلبالغ .الرجاء مالحظة النقاط التالية بشأن اإلبالغ
عن منح االستعداد:
•ت ُنفد أنشطة االستعداد وفق مواصفات خطة العمل المتفق عليها (بما يف ذلك النتائج المتوخاة والجدول
الزمني) والميزانية.
•ينبغي الحفاظ على نظام إدارة مالية مع حسابات منفصلة (مثالً ،حساب مصريف أو سجل حسابات)
وسجالت لدعم االستعداد.
•يقدم متلقي المنحة التقارير إلى  GCFمستخدما ًالنماذج 12ذات الصلة وفق جدول متفق عليه مقارنة
بخطة العمل والميزانية واألهداف المتفق عليها؛ ويقترح أعمال تنقيح أو تكييف محتملة حسب االقتضاء
من أجل خطط تنفيذ مستقبلية.
•ينبغي إعداد البيانات المالية وفق معايير محاسبة مطبق باستمرار ومراجعة الحسابات سنويا ًمن جانب
شركات تدقيق حسابات مستقلة ومسجلة وتقديمها إلى األمانة العامة لـ  GCFتماشيا ًمع متطلبات
اإلبالغ المحددة يف المقترح و/أو اتفاق المنحة.
•ت ُنشر التقارير المقدمة إلى األمانة العامة لـ GCFعلى الموقع الشبكي لـ GCFتماشيا ًمع سياسة GCF
للكشف عن المعلومات.
•يستطيع  GCFأن يطلب ويدقق يف الحسابات ويتحقق من الوثائق/التقارير والبيانات المتعلقة بتنفيذ
المشروع عند الطلب بالقدر المحدد يف اتفاق المنحة أو االتفاق اإلطاري.
•قرب نهاية فترة تنفيذ منحة االستعداد ،يعد متلقي المنحة تقرير اإلنجاز والتقرير المالي المراجع
ويقدمهما إلى األمانة العامة لـ.GCF
يشكل تقديم التقارير يف الوقت المناسب وذات جودة عالية أمرا ًضروريا ًلتمكين األمانة العامة لـ GCFمن
المحافظة على خطة الدفع المتفق عليها .عقب تقديم التقرير بشأن التقدم المحرز ،يمكن لألمانة العامة أن
تعود إلى متلقي المنحة للحصول على المزيد من المعلومات.

.2إدارة تكيفية للمنح قيد التنفيذ

ما أن تدخل منحة االستعداد حيز التنفيذ ،يحتمل ان يكون تنقيح أو تكييف الخطة األصلية مبررا ًنتيجة
أحداث أو تغير يف الظروف غير متوقع.
نورد أدناه مبادئ توجيهية للسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ بشأن كيفية معالجة بعض
المسائل األكثر شيوعا ًالمواجهة خالل تنفيذ األنشطة ،آخذين يف االعتبار المتطلبات القانونية المنصوص عنها
يف االتفاقات إلى جانب السياسة الداخلية لـ GCFواإلجراءات
•تمديد بدون تكلفة :ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة/الشركاء يف التنفيذ ان يقدموا طلبا ًخطيا ًإلى
األمانة العامة لـ GCFمستخدمين النموذج ذات الصلة إلى جانب تبرير للتمديد بما يف ذلك الحاجة إلى
متابعة األنشطة وإثبات أن األموال الكافية الباقية هي لتغطية الفترة الممددة .ينبغي استالم الطلب قبل

 12ستتوفر نماذج تقرير التقدم المؤقت المنقح وتقرير اإلنجاز على اإلنترنت عام  2020إلى جانب
تعليمات واضحة بحد ذاتها الستكمال تعبئة النماذج
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 60يوما ًعلى األقل من :نهاية فترة التنفيذ 13يف حالة االتفاقات اإلطارية ،أو تاريخ انتهاء المنحة يف حالة
اتفاقات المنحة الثنائية .يسعى  GCFإلى التقليل إلى أدنى حد إصدار التمديد وفترته بدون كلفة حيثما
أمكن .يُطلب من متلقي المنحة توفير تبريرات مفصلة ومتينة ألي فترات تمديد بدون كلفة والتي
ينبغي طلبها فقط من أجل ظروف استثنائية تؤثر على تنفيذ المنحة.
•إعادة الهيكلة :ينبغي بمتلقي المنحة أن يقدم طلبا ًرسميا ًموقعا ًإلى األمانة العامة لـ GCFمن خالل
توفير المقارنة األصلية والمطلوبة األصلية للنتائج والنواتج واألنشطة مع تعديل ميزانية مطابق ،إلى
جانب تبرير للتغييرات المقترحة .يف حال أصدر الشريك يف التنفيذ الطلب ،ينبغي بالسلطة الوطنية
المعتمدة أيضا ًأن توفر تأييدا ُخطيا ًللتغييرات والتعديالت بواسطة البريد اإللكتروني أو رسالة .يكون
الجدول الموجز مفيداً ،مثال ًبشكل إطار تغيير يظهر وصفا ًموجزا ًوأسباب التغييرات المقترحة والتأثير
على النواتج المتوقعة والميزانية.
•اإللغاء :قد يكون هناك حاالت حيث يكون إلغاء منحة ضروريا ًأو مطلوبا ًمن متلقي المنحة أو السلطة
الوطنية المعتمدة أو  .GCFتتيح ترتيبات المنح واالتفاقات اإلطارية إلغاء المنحة من جانب إما متلقي
المنحة أو  .GCFتستلزم هذه العملية إلغاء أية مبالغ غير مدفوعة واسترداد أي مبلغ غير مؤهل أو غير
مطلوب من العائدات المدفوعة نتيجة بعض األحداث كما هو مفصل يف اتفاق المنحة أو االتفاق اإلطاري.
ينبغي بمتلقي المنح الطالبين اإللغاء أن يطلعوا  GCFوالسلطة الوطنية المعتمدة (يف الحاالت حيث
المتلقي ليس السلطة الوطنية المعتمدة) خطيا ًبنيتهم بإلغاء المنحة وتبرير ذلك.
•مسائل متعلقة بالميزانية :قد تواجه السلطات الوطنية المعتمدة/الشركاء يف التنفيذ خالل تنفيذ
المشروع أوضاع حيث تكون مبررة تغييرات يف خطة الميزانية األولى أو جدول التمويل .نورد ادناه
مجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستطبق على األنشطة الممولة بموجب برنامج االستعداد
والجاري تنفيذها.
  6.لودجلاأحداث الميزانية وإجراءات االستجابة لمنح االستعداد الجاري تنفيذها

الحدث

اإلجراء

عملية البرمجة القطرية

ينبغي بأي أنشطة غير مخطط لها/غير ملتمسة وأي ميزانية أن تسعى إلى الحصول على الموافقة
المسبقة لألمانة العامة لـ GCFخطياً .ينبغي بمتلقي المنحة أن يوفروا تبريرا ً يكون مقبوال ً من .GCF

وضع خطط تكيف وطنية و
/أو عمليات تخطيط تكيف
أخرى

ينبغي بأي إعادة تخصيص للميزانية الموافق عليها بين فئات التكلفة باختالف يصل إلى أكثر من نسبة
 %02أن يسعى إلى الحصول على موافقة مسبقة من األمانة العامة لـ GCFخطياً .ال يمكن استخدام
هذه الطريقة لزيادة تكاليف إدارة المشروع.

الوصول إلى التمويل
المتعلق بالمناخ

فيما يتعلق بالمدفوعات الالحقة للدفعة األولى ،ينبغي توفير دالئل يف تقارير التقدم المحرز و/أو
التقارير المالية بأن نسبة  %07على األقل من إجمالي األموال المدفوعة سابقا ً قد أنفقت أو التزم بها.

التمويل الرجعي

ال تستخدم ايرادات  GCFلتمويل أية تكاليف متكبدة قبل تاريخ نفاذ االتفاق القانوني بين متلقي
المنحة و GCFأو وكيل الصندوق المعين.

استخدام حاالت الطوارئ

ينبغي اإلبالغ عن اي استخدام لميزانية حاالت الطوارئ من جانب متلقي المنحة يف التقرير المالي.
ينبغي بمتلقي المنحة توفير تبريرات الستخدام أموال حاالت الطوارئ تكون مقبولة من .GCF

الرصد والتقييم
(إذا لزم األمر)

ينبغي بالرصد والتقييم أن يحددا بوضوح األنشطة التي ينبغي القيام بها والنتائج المتوخاة.
•مغطاة بتكاليف إدارة المشروع :تعقب ورصد تكاليف المشروع والنتائج المتوخاة للخطة.
•غير مغطاة بتكاليف إدارة المشروع :رصد مؤشرات المشروع والرصد الدوري للتقارير (هذه مدرجة
يف الميزانية يف إطار ميزانية القياس والتقييم وهي بابا ًمنفصال ًعن تكاليف المشروع).

 13يمكن احتساب نهاية فترة التنفيذ ،مث ًال تاريخ إنجاز الهدف بإضافة فترة أنشطة المنحة الموافق عليها إلى
تاريخ اإلشعار بالموافقة/الفاعلية .الرجاء مالحظة أن هذا التاريخ قد ال يكون هو نفس تاريخ انتهاء المنحة.
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المرفق  .Iأهداف ونتائج
برنامج االستعداد
وافق المجلس على األهداف التالية بموجب القرار  .B.22/11ينبغي باألطر المنطقية لمقترحات االستعداد
أن تستخدم صياغة وترقيم النتائج كما هي مبينة يف الجدول أدناه .الرجاء مالحظة أنه ينبغي بمقترحات دعم
تخطيط التكيف (الهدف  )3أن تحتوي على النتائج يف إطار هذا الهدف فقط .كذلك ،ال يمكن أن تتضمن أي
نتائج يف إطار الهدف  3أي مقترحات لدعم االستعداد يف إطار األهداف  4 ،2 ،1أو .5
  9.لودجلاأهداف مقترحات االستعداد والنتائج ذات الصلة
معايير التقييم

أمثلة عن الممارسات الجيدة
النتيجة 1.1

الهدف 1
بناء القدرات
تنشئ البلدان المتلقية من
 GCFوأصحاب المصلحة
ذوي الصلة أنظمة مالئمة
 بشرية ،تقنية ومؤسسية التي تمكنها من تأديةأدوارها ومسؤولياتها تجاه
 GCFوتعزز قدرتها على
تحقيق أهدافها

السلطات الوطنية المعتمدة للبلد او المنسقون والشبكة/األنظمة التي تمكنها من تأدية أدوارها،
المسؤوليات ومتطلبات السياسات هي تشغيلية وفاعلة
النتيجة 1.2
يتمتع مقدمو الطلبات المباشرة والكيانات المعتمدة (كيانات الوصول المباشر) بالقدرة الثابتة للوفاء
بمعايير اعتماد  GCFوالحفاظ عليها؛ وتتمتع كيانات الوصول المباشر بالقدرة على وضع مجموعة
مشاريع وتنفيذ األنشطة الممولة من  GCFبفاعلية
النتيجة 1.3
يتمتع أصحاب المصلحة القطريون ذوي الصلة (الذين يمكن أن يتضمنوا كيانات منفذة ،منظمات
المجتمع المدني والقطاع الخاص) بقدرات ثابتة وأنظمة وشبكات مالئمة لدعم تخطيط وبرمجة وتنفيذ
األنشطة الممولة من GCF
النتيجة 2.1
وضعت البلدان المتلقية من  GCFبرامج قطرية لتوجيه استثمار  GCFوبرمجة موارد دعم االستعداد

الهدف 2
األطر االستراتيجية
تضع البلدان المتلقية من
 GCFأطرا ً استراتيجية
متينة لتوجيه استثمار
 GCFبالتنسيق مع ممولين
آخرين بشأن المناخ

النتيجة 2.2
وضعت البلدان المتلقية من  GCFأو عززت أطر استراتيجية لمعالجة الثغرات يف السياسات وتحسين
الخبرة القطاعية وتعزيز البيئات الممكنة لبرمجة  GCFيف استثمارات خفيضة االنبعاثات
النتيجة 2.3
برامج عمل كيانات الوصول المباشر المعتمدة الموضوعة والتي تتواءم مع أولويات البلدان ،بما يف
ذلك البرامج القطرية ومجاالت نتائج GCF
النتيجة 2.4
استراتيجيات لتحويل وجذب استثمارات القطاع الخاص من أجل االنبعاثات الخفيضة والقدرة على
التحمل المطورة والمستخدمة
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األنشطة التحضيرية
ودعمودعم
االستعداد
لبرنامجلبرنامج
دليل GCF
سلسلة
التحضيرية
األنشطة
االستعداد
GCF
سلسلة دليل

معايير التقييم

أمثلة عن الممارسات الجيدة

الهدف 3

النتيجة 3.1

خطط التكيف الوطنية
وعمليات تخطيط التكيف
وضعت البلدان المتلقية
من GCF

إدارة تخطيط التكيف والتنسيق المؤسسي معززان

تخطيط تكيف متكامل
وأنظمة رصد لتمكين القدرة
على تحمل تغير المناخ يف
القطاعات إلى جانب تعزيز
األثر وتحفيز نطاق تمويل
التكيف العام والخاص
استنادا ً إلى أساس منطقي
بشأن المناخ وإشراك
أصحاب المصلحة

النتيجة 3.2
دالئل مقدمة لتصميم حلول التكيف الستحداث الحد األقصى من األثر
النتيجة 3.3
مشاركة محفزة للقطاع الخاص يف عملية التكيف
النتيجة 3.4
تمويل متزايد للتكيف
النتيجة 4.1
زيادة يف عدد المذكرات المفاهيمية النوعية للمشروع موضوعة ومقدمة

الهدف 4
إعداد الخطط
منبثقة عن أطر استراتيجية
وبرامج عمل الكيان ،خطط
تحويلية معدة من مذكرات
مفاهيمية
بشأن الجودة ومقترحات
التمويل ،بما يف ذلك أقل
البلدان نمواً ،الدول الجزرية
الصغيرة النامية والدول
األفريقية وكيانات الوصول
المباشر المعتمدة

النتيجة 4.2
زيادة يف عدد مقترحات تمويل نوعي موضوعة ومقدمة من جانب كيانات الوصول المباشر
النتيجة 4.3
زيادة يف عدد المذرات المفاهيمية النوعية موضوعة ومقدمة تستهدف الدول الجزرية الصغيرة النامية
وأقل البلدان نموا ً والدول األفريقية
النتيجة 4.4
زيادة يف عدد مقترحات التمويل النوعي موضوعة ومقدمة تستهدف الدول الجزرية الصغيرة النامية
وأقل البلدان نموا ً والدول األفريقية
النتيجة 4.5
زيادة نسبة طلبات مرافق إعداد المشاريع ومقترحات التمويل الموافق عليها نتيجة االستعداد ودعم
األنشطة التحضيرية

الهدف 5
تبادل المعرفة والتعلم
أفادت البلدان المتلقية من
 GCFمن مستويات وعي
متزايدة وتبادل المعرفة
والتعلم التي تساهم يف
إعدادها مشاريع تنفيذ
تحويلية يف وضع مسارات
خفيضة االنبعاثات وقادرة
على تحمل تغير المناخ

النتيجة 5.1
وضعت أفضل الممارسات فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية والتنسيق والوصول المباشر وإعداد
الخطط ونُشرت من أجل تعزيز مشاركة السلطات الوطنية المعتمدة وكيانات الوصول المباشر
والشركاء يف التنفيذ مع GCF
النتيجة 5.2
أقيمت شراكات لتعزيز وضع ونشر طرق وأطر وأنظمة معلومات لبرمجة تمويل مناخي معزز على
المستويات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية
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المرفق  .IIقائمة إرشادية
باألنشطة من أجل دعم
االستعداد
الرجاء مالحظة أن هذه أمثلة إرشادية عن أنشطة يمكن أخذها يف االعتبار من أجل تمويل االستعداد .ت ُشجع
البلدان على صياغة أنشطتها استنادا ًإلى احتياجاتها الخاصة والمتسقة مع هدف برنامج  GCFلالستعداد.

الهدف  :1بناء القدرات من أجل تنسيق التمويل المتعلق بالمناخ (بما يف ذلك من أجل إنشاء
وتعزيز السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسقين)
•تمكين آليات تنسيق السلطة الوطنية المعتمدة مع الكيانات المعتمدة والكيانات الوطنية المعينة
والمنسقين من أجل اتفاقات تمويل مناخية واتفاقات بيئية متعددة األطراف وأصحاب مصلحة آخرين
من أجل تحديد األولويات الوطنية للبرمجة القطرية.
•تعزيز القدرات المؤسسية كي تتمكن السلطة الوطنية المعتمدة أو المنسق من تأدية دوره بفاعلية.
•وضع ترتيبات وطنية لتعزيز مقترحات التمويل والنظر فيها وتسهيلها.
•وضع أليات أساسية لمشاركة  ،GCFبما يف ذلك إجراءات عدم االعتراض على االمتيازات والحصانات
وإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتصميم
•التمويل من أجل تدريب السلطة الوطنية المعتمدة أو موظفي المنسق يف مجاالت تتصل بأهداف
 GCFمثل وضع المشروع والبرنامج والمشتريات الدولية واإلشراف على المحاسبة وعمليات التخطيط
والرصد والتقييم.
•دعم المشاركة المستمرة ألصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني ودون الوطني ،بما يف ذلك الجهات
الفاعلة يف الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
•دعم اإلشراف المالئم ألنشطة  GCFعلى المستوى الوطني.
•فهم أدوار المؤسسات القائمة وتحديد الكيانات المعتمدة المحتملة.
•إجراء تحليل الفجوة المؤسسية لمقدمي الطلبات المحتملين مقارنة بالمعايير االئتمانية والضمانات
وسياسات  GCFلالمتثال.
•بناء قدرات كيانات الوصول المباشر المعتمدة فيما يتعلق بأنشطة  GCFيف مجاالت مثل الضمانات
البيئية واالجتماعية والسياسة الجنسانية لـ GCFوخطة عمله والرصد واإلبالغ والتقييم.
•تعزيز القدرات المؤسسية لكيانات الوصول المباشر المعتمدة من خالل تدريب منظم وتوفير الدعم
التقني لتمكين كيانات الوصول المباشر من تحقيق رفع مستوى االعتماد
•تعزيز قدرات المؤسسات دون الوطنية/الكيانات المنفذة.

الهدف  :2األطر االستراتيجية من أجل استثمار منخفض االنبعاثات
•تقييم االستراتيجيات والسياسات وأعمال تقييم االحتياجات القائمة ،بما يف ذلك المساهمات المحددة
وطنيا ًالمتوخاة واستراتيجيات التنمية الخفيضة االنبعاثات من أجل تبسيط عمليات وضع السياسات
والتخطيط فيما يتعلق بالتمويل المناخي
•إجراء الدراسات الالزمة وجهود وضع النماذج وجهود تجميع بيانات أخرى من أجل وضع استراتيجيات
طموحة للعمل المناخي ،بما يف ذلك استراتيجيات طويلة األجل لتحقيق انبعاثات صافية صفرية
•وضع برنامج قطري يحدد األولويات االستراتيجية لمشاركة  GCFونشر المعلومات وإشراك أصحاب
المصلحة يف البرنامج القطري
•وضع وتعزيز مساهمات محددة وطنيا ًودعم تحسينات السياسات القطاعية واألطر التنظيمية وبيئات
االستثمار من أجل تمكين تنفيذ األعمال ذات األولوية
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•احتضان نماذج أعمال جديدة و/أو آليات ومخططات مالية ابتكارية من أجل زيادة االستثمار
الخفيض االنبعاثات
•األنشطة التي تتجمع يف تمويل األسواق الخاصة وأسواق راس المال من أجل تنفيذ البرامج القطرية؛ بما
يف ذلك الدعم المؤسسي لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والمناقصات.
•تمكين مشاركة القطاع الخاص من خالل دعم إعداد الدراسات األولية أو وثائق العطاءات أو الخدمات
االستشارية من أجل إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
•تحديد حلول تكنولوجيا تغير المناخ ومنحها األولوية وتقييم وإدراج جدوى تكنولوجيات تغير المناخ
المحددة من أجل التخفيف والتكيف يف عمليات التخطيط

الهدف  :3تعزيز تخطيط التكيف من أجل االستثمارر

14

•وضع/تحسين الترتيبات المؤسسية لدعم عمليات تخطيط التكيف
•تصميم عملية (أو عمليات) إشراك اصحاب المصلحة لضمان إشراك أصحاب المصلحة (الحكومات،
القطاع الخاص ،الرابطات ،المجتمع المدني ،األوساط األكاديمية وغيرها) ،بما يف ذلك آلية من أجل
استعراض وتحديث بانتظام خطة التكيف الموضوعة
•إجراء دراسات بشأن القابلية بالتأثر بتغير المناخ وتحليل المعلومات بشأن آثار تغير المناخ من أجل
تعزيز األساس المنطقي لالستثمار المناخي
•تحديد العوائق ومنحها األولوية لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بتغير المناخ بآثار المناخ يف القطاع
على الصعيد دون الوطني و/أو الوطني
•تحديد حلول التكيف لمعالجة العوائق ذات األولوية لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بتغير المناخ
واألعمال ذات األولوية على الصعيد دون الوطني ،الوطني و/أو القطاعي
•تحسين إدارة معارف التكيف وتبادل المعلومات واالتصال من خالل وضع أنظمة تجميع وتنظيم
وتحديث البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتكيف
•وضع طرق وأطر لتوليد معلومات اجتماعية واقتصادية وبيئية من أجل تخطيط التكيف واالستثمار
•إدراج أعمال/تدابير التكيف يف استراتيجية وخطط وميزانيات التنمية الوطنية أو
القطاعية أو دون الوطنية
•تقديم استراتيجيات وطنية أو قطاعية أو دون وطنية و/أو خطط واستراتيجيات للتنفيذ ،بما يف ذلك
استراتيجيات تمويل التكيف
•وضع الية شفافة لتمكين الجهات الفاعلة القطاعية أو دون الوطنية من الوصول إلى تمويل التكيف
•وضع مذكرات مفاهيمية لألعمال األولية للتكيف
•وضع إطار أو نظام رصد وتقييم من أجل عملية تخطيط التكيف وفاعليتها

الهدف  :4وضع مجموعة أنشطة لنقلة نوعية
•تحديد برامج ومشاريع تعزز األولويات الوطنية كما هي واردة يف المساهمات المحدودة وطنيا ًوخطط
التكيف الوطنية واستراتيجيات التنمية الخفيضة االنبعاثات والقادرة على تحمل تغير المناخ وتتواءم مع
أطر GCFإلدارة النتائج
•وضع وتطبيق مقاييس أداء الخطط والمؤشرات المرتبطة بها
•إلغاء المخاطر عن المخاطر المالية وغير المالية (مثالً ،اللوائح ،التكنولوجيا ،السوق) التي تعيق تعزيز
االستثمار يف استثمارات التمويل المناخي
•وضع أدوات وطرق ونماذج لتعزيز النماذج الناجحة من خالل نهج برامجية وعبر المناطق الجغرافية،
بما يف ذلك المشاريع التجريبية الممولة من  GCFو/أو صندوق التكيف
•تطبيق معايير  GCFلالستثمار يف المشاريع والبرامج الموضوعة من أجل االستثمار يف
إطار صناديق أخرى للمناخ ،بما يف ذلك صناديق االستثمارات المناخية وذلك من أجل قياس
استدامتها لينظر  GCFفيها
 14تشجع البلدان على تحديد األنشطة الخاصة ذات الصلة المباشرة بتخطيط التكيف استنادا ً إلى السياق
الوطني
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•وضع مذكرات مفاهيمية للقطاعات ذات األولوية لتقديمها إلى  ،GCFبما يف ذلك يف إطار عمليات
الموافقة المبسطة ،الوصول المباشر المعزز ،طلبات تقديم العروض و/أو تلك المستهدفة لمساعدة
مرفق إعداد المشاريع

الهدف  :5تبادل المعارف والتعلم
•استخالص الدروس المستفادة من بلدان أخرى وتطبيق أفضل الممارسات
• وضع ونشر مواد إعالمية وإذكاء الوعي
•التعاون على المستوى دون الوطني أو الوطني أو اإلقليمي مع متلقين أو موفرين آخرين
لدعم االستعداد من أجل تطبيق نهج ابتكارية و/أو مستدامة طويلة األجل على بناء القدرات
والمساعدة التقنية
•تطوير المنتجات المعرفية ،بما يف ذلك باللغات المحلية من أجل نشر نهج فاعلة لبناء القدرات ويف
الوقت نفسه إرشاد أصحاب المصلحة بشأن السياسات والعمليات والخطط ذات الصلة ببرمجة التمويل
المناخي يف البلد
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المرفق  .IIIنموذج من أجل
مخطط نظرية التغيير
يوفر المرفق معلومات بشأن نظرية التغيير التي تصف كيف ستحول التدخالت المقترحة مسار التنمية
إلى تنمية خفيضة االنبعاثات و/أو قادرة على تحمل تغير المناخ .يطلب من السلطات الوطنية المعتمدة
والشركاء يف التنفيذ توفير نموذج نظرية تغيير كجزء من القسم  4من نموذج مقترح االستعداد ،إلى جانب
وصف سردي لنظرية التغيير.
نظرية التغيير هي نهج منهجي يتيح للسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ أن يضعوا تصور
وتصميم مقترح منحة استعداد من خالل وضع األهداف الطويلة األجل ومن ثم العمل عكسيا ًلتحديد
الشروط الضرورية لتحقيق هذه األهداف التي هي النتائج والنواتج التي ستحققها األنشطة المقترحة .كما
تحدد نظرية التغيير االفتراضات التي توضع من خاللها نظرية التغيير والعوائق المحددة التي تواجه األهداف
المتوخاة .بهذه الطريقة ،توضح نظرية التغيير بوضوح كيف ستتعاقب سلسلة النتائج من بيان نظرية
التغيير إلى أنشطة المشروع.
  5.مسرلاعينة بيان نظرية التغيير من أجل مقترحات االستعداد
الهدف

الهدف هو تغير على مستوى األثر تساهم أنشطة المنحة يف تحقيقه .يف سياق برنامج االستعداد ،من المهم األخذ
يف االعتبار دوما ً كيفية مواءمة الهدف مع أهداف برنامج االستعداد الخمسة (انظر المرفق )I

بيان األهداف

بيان األهداف مصمم بنسق "إن...حينها...ألن "...ويوضح الروابط السببية بين النتائج والنواتج والهدف التي
ستساعد المنحة يف تحقيقها (مثالً" ،إن يبني [البلد] بيئات ممكنة ومؤسسية وتخطيط وبرمجة للتكيف على
المستوى الوطني ودون الوطني ،سيكون [البلد] حينها قادرا ً على تحديد وتصميم وتنفيذ استثمارات التكيف
تماشيا ً مع األولويات ألنه سيتم توليد معارف بشأن مواطن الضعف الرئيسية وتبادلها فتغذي آليات تنسيق فاعلة
وخطط استثمار من أجل القدرة على الصمود)".

النتائج

يصف بيان النتائج تغييرات طويلة األجل ومحددة يف الشروط أو السياسات أو الهيكل التنظيمي وتقاس بعد عام
أو عدة أعوام من إنجاز المشروع .اختاروا بيانات النتائج كما هو مبين يف المرفق  Iمن الدليل

النواتج

يسلط بيان النواتج الضوء على ما يعتزم مقترح االستعداد تحقيقه على المدى القصير نتيجة األنشطة .ضعوا
نواتج يمكنها مجموعة أن تؤدي إلى تحقيق النتائج

المدخالت

تشير المدخالت إلى األولويات الوطنية لتغير المناخ (مثالً ،المساهمة المحدودة وطنيا ،البرمجة القطرية)
والنتائج المتوخاة للمنح السابقة وإلى معلومات أخرى (مثالً ،تقييم االحتياجات) التي ستساهم يف التنفيذ الفاعل
ألنشطة المنحة

العوائق

ينبغي بالمقترحات أن تشير إلى العوائق الملموسة والمحتملة التي أعاقت التقدم أو التقدم مقارنة بالنتائج
المذكورة لألنشطة المتوخاة

االفتراضات
والمخاطر

االفتراضات هي الشروط الالزمة (مثالً ،تأييد مشترك بين الوزارات) التي ينبغي وضعها أو األعمال المكملة
(مثالً ،تعيين ناجح لخبراء استشاريين) لضمان تنفيذ األنشطة المقترحة بنجاح من أجل تحقيق النتائج المذكورة
المخاطر هي األحداث المحتملة أو المتصورة التي ستمنع التنفيذ الفاعل والفعال لألنشطة المقترحة (مثالً،
مخاطر تعطيل الكوارث الطبيعية للتنفيذ)
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المرفق  .IVطلبات تنفيذ
استعداد استراتيجي متعدد
السنوات
يوفر هذا المرفق لمحة عامة عن المبادئ التوجيهية لوضع وتقديم طلبات تنفيذ استعداد استراتيجي متعدد
السنوات لتخصيص منحة تصل إلى  3ماليين دوالر أمريكي لفترة ثالثة أعوام .يمكن اإلشارة إلى المقترحات
المقدمة لهذا النوع من الطلب بـ"الغطاء المتعدد السنوات" فيما يمكن اإلشارة إلى نوع الطلب القياسي
بمقترحات "غطاء سنة واحدة".
قرر المجلس من خالل موافقته على استراتيجية برنامج االستعداد المنقحة لفترة  2021-2019أنه يمكن
أن تقبل األمانة العامة طلبات تنفيذ االستعداد االستراتيجي المتعدد السنوات .أجاز المجلس لألمانة العامة
أن تتلقى المقترحات لميزانية تفوق المليون دوالر أمريكي (وصوال ًإلى  3ماليين دوالر أمريكي) وتوافق
عليها للمنح التي تبلغ فترتها  36شهرا ًشرط أن تبقى القيمة السنوية ضمن الغطاء السنوي المقرر وهو
مليون دوالر أمريكي لكل بلد.
ت ُنصح السلطات الوطنية المعتمدة بأن تقدم مقترحات مستخدمة هذا العرض الجديد للغطاء المتعدد
السنوات والمقترحات يف إطار غطاء السنة الواحدة ،بما يف ذلك االنضمام إلى مقترحات إقليمية أو متعددة
البلدان شرط أال تتخطى االلتزامات التراكمية للمقترحات الموافق عليها الغطاء المقرر من المجلس والبالغ
مليون دوالر أمريكي لكل بلد يف السنة.

العناصر األساسية لطلب تنفيذ استراتيجية استعداد متعدد السنوات

تتضمن طلبات تنفيذ استراتيجية استعداد متعدد السنوات العناصر التالية من بين أمور أخرى:
•برنامج عمل شامل وخطة ميزانية لفترة الدعم المطلوب مع لمحة عامة عن كيف يكون الطلب
استراتيجيا ًبطبيعته ،بما يف ذلك:
–التقدم من العناصر األساسية لدعم االستعداد (على سبيل المثال ال الحصر ،وضع عمليات رسائل
عدم االعتراض ،إنشاء مكاتب السلطة الوطنية المعتمدة ،تقييم مقدمي الطلبات من كيانات
الوصول المباشر) إلى دعم أكثر استراتيجية (مثالً ،االعتماد/تحديثات االعتماد لكيانات الوصول
المباشر ،الدعم التقني لوضع مذكرات مفاهيمية لتقديمها إلى مرفق إعداد المشاريع أو من خالل
عملية الموافقة المبسطة أو البرنامج اإلطاري);
–اتباع نهج برنامجي لدعم االستعداد المطلوب والذي يمكنه أن يتضمن:
•تسلسل الدعم لمجاالت عمل وأصحاب مصلحة متعددين ،بما يف ذلك السلطات الوطنية
المعتمدة وكيانات الوصول المباشر (مثالً ،مواءمة البرامج القطرية وبرامج عمل الكيان);
•وضع وتنفيذ استراتيجيات لخفض أو إزالة ثغرات السياسات أو عوائق السوق;
•تحفيز و/أو تعزيز استثمار القطاع الخاص يف القطاعات ذات األولوية ،بما يف ذلك من خالل
استخدام أو تجربة صكوك مالية ابتكارية;
•وضع مذكرات مفاهيمية ،بما يف ذلك لعملية الموافقة المبسطة ومرفق إعداد المشاريع;
•برامج عمل سنوية إرشادية وخطط ميزانية سنوية ذات صلة تغطي كل منها فترة  12شهرا ً
من إجمالي الطلب;
•وصف األهداف والنتائج والنواتج واألنشطة التي يضطلع بها خالل الطلب مع خطوط األساس
واألهداف المتصلة بها والمؤشرات القابلة للقياس من أجل تعقب النتائج ،و;
•جدول التنفيذ وترتيبات التنفيذ من أجل الطلب والتي تحدد أيضا ًجدول الدفع وخطة
المشتريات وخطة رصد وتقييم.
•توفير فترة تنفيذ لفترة تتخطى  24شهرا ًيف الميزانية من أجل التقييم النهائي ألي مقترح
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المعايير لتقديم الطلبات
ينبغي بالبلدان من أجل تقديم مقترحات كطلب غطاء متعدد السنوات ،أن تحرص على أنها تفي بمعيار
واحد من بين المعيين التاليين:
•قدم البلد برنامجا ًقطريا ًبصيغته النهائية يتضمن تحليال ًالحتياجات استعداد البلد؛ أو
•أجرى البلد تقييما ًالحتياجات استعداد البلد ووضع خطة عمل استعداد قطري لمعالجة هذه االحتياجات.
يف حال ال يفي البلد بأي من الشرطين الواردين أعاله ،يمكنه أن تشمل الدعم إلجراء هذا التقييم لالحتياجات
يف مقترح استعداد يف إطار مقترح غطاء السنة الواحدة القياسي .ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة
المعنية أن تناقش هذا الطلب مع المنسقين اإلقليميين يف األمانة العامة لـ.GCF
كما ت ُنصح السلطات الوطنية المعتمدة بشأن المبادئ التوجيهية التالية يف إطار هذا النوع الجديد من طلب
االستعداد بما يلي:
•ينبغي بالمقترحات أن تركز على معالجة احتياجات استعداد البلد كما هو محدد يف تقييم االحتياجات
بطريقة استراتيجية;
•يمكن للمقترحات أن تركز على مجموعة نتائج يف إطار األهداف  4 ،2 ،1و/أو ( 5أنظر المرفق  Iو IIلهذا
الدليل)؛ أما المقترحات للهدف ( 3خطة التكيف الوطنية/تخطيط تكييفي) فليست مؤهلة
•يمكن االستمرار بتقديم مقترحات ذات ميزانية إجمالية أقل من مليون دوالر أمريكي بنسق طلب
االستعداد القائم (مقترحات "الغطاء سنة واحدة);
•ينبغي بالمقترحات أن تتضمن شريكا ًمعينا ًواحدا ًفقط سواء ستنفذها السلطة الوطنية المعتمدة بحد
ذاتها أو كيان معتمد أو شريك أخر يف التنفيذ.

تقديم التوجيهات
ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أن تقدم وثائق كجزء من عملية التقديم األولية لمقترح يف إطار هذه
الطريقة وينبغي بها أن تستخدم نماذج العرض المنشورة للقيام بذلك؛
 .1نموذج مكتمل لمقترح االستعداد (الرجاء الحرص على وضع عالمة على "أجل" يف الخانة للقسم
 )1.10الذي يغطي فترة تنفيذ المنحة المتوخاة الكاملة وليس فقط األشهر الـ 12األولى؛ الرجاء
الحرص بشكل خاص على أن يكون اإلطار المنطقي (القسم  )3ونظرية التغيير (القسم  )4وترتيبات
التنفيذ (القسم  )6صالحا ًلكامل فترة تنفيذ المنحة المتوخاة.
 .2الميزانية والمشتريات وخطة التنفيذ (ملف إكسيل) لكامل فترة تنفيذ المنحة المتوخاة
 .3تقييم احتياجات االستعداد تماشيا ًمع التوجيهات الموفرة يف الجزء  Iالقسم  4من هذا الدليل؛
الرجاء الحرص على إدراج موجز النتائج الرئيسية لتقييم االحتياجات يف تحليل الحالة (القسم )2
من نموذج المقترح

إجراءات التنفيذ
يمكن أن تستعرض األمانة العامة يف إطار الغطاء المتعدد السنوات المقترح بأكمله لكنها تخصص فقط
مليون دوالر أمريكي أولي يف التمويل من أجل الحفاظ على المليون دوالر أمريكي المعمول به لكل غطاء
سنوي قطري .وحيث يكون البلد قد قدم كال نوعي المقترحات يف عام واحد  -أي كال مقترح غطاء السنة
الواحدة والغطاء المتعدد السنوات  -تنصح السلطات الوطنية المعتمدة بأن األمانة العامة ستوافق وتخصص
الموارد وفق جدول الدفع المدرج يف المقترحات الموافق عليها .بالتالي ،من األهمية بمكان أن تخطط
السلطات الوطنية المعتمدة وشريكها يف التنفيذ (إن وجد) لالستخدام االستراتيجي لغطاء المليون دوالر
أمريكي السنوي .مثالً:
•البلد (أ) :قدم البلد (أ) يف العام  1مقترحا ًبقيمة  2.5مليون دوالر يف إطارهذه الطريقة لفترة تنفيذ من
 36شهراً .يف حال وافقت األمانة العامة على المقترح يف السنة  1يكون مقترح المليون دوالر أمريكي
األول مخصصا ًوفق غطاء السنة  .1يخصص المليون دوالر أمريكي الثاني وفق الغطاء السنوي للبلد
للسنة  .2يخصص الـ 0.5مليون دوالر أمريكي النهائي وفق غطاء سنة  .3من المهم يف هذه الحالة
اإلشارة إلى أن األمانة العامة لن تكون يف موقع يمكنها من الموافقة على دعم استعداد إضايف للبلد (أ)
يف السنتين  1أو  2كون الغطاء السنوي يكون قد استنفد لهاتين السنتين التقويميتين .ستتمكن األمانة
العامة من الموافقة وتخصيص مبلغ يصل إلى  0.5مليون دوالر أمريكي للسنة  3للبلد (أ).
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•البلد (ب) :وافق البلد (ب) يف السابق يف العام  1على طلب مقترح يف إطار غطاء السنة الواحدة
بمبلغ  0.5مليون دوالر أمريكي لفترة تنفيذ من  18شهرا ًوالمخصص بموجب غطاء السنة
الواحدة .ويف العام  1ايضاً ،قدم البلد مقترحا ًيف إطار الغطاء المتعدد السنوات بقيمة 1.75
مليون دوالر لفترة تنفيذ من  30شهرا ًوجدول دفع سنوي بقيمة  0.5مليون دوالر أمريكي يف
العام  ،1و 0.75مليون دوالر أمريكي يف العام  2و 0.5مليون دوالر أمريكي يف العام  .3إذا تمت
الموافقة على الطلب المتعدد السنوات يف العام  ،1تكون األمانة العامة قد خصصت  0.5مليون
دوالر أمريكي للعام  ،1وتخصص  0.75مليون دوالر أمريكي يف إطار غطاء العام  2ويخصص
الـ 0.5مليون دوالر األمريكي األخير يف إطار غطاء العام  .3من المهم يف هذه الحالة اإلشارة إلى أن
األمانة العامة لن تتمكن من الموافقة على دعم استعداد إضايف للبلد (ب) يف العام  1كون الغطاء
السنوي يكون قد استنفد للسنوات التقييمية .ستتمكن األمانة العامة من الموافقة وتخصيص
 0.25مليون دوالر أمريكي للعام  2وما يصل إلى  0.5مليون دوالر أمريكي للعام .3
السيناريوهات مبينة يف الجدول أدناه .يف حال تكون السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ
غير واثقين من كيفية تأثير مقترح معين أو مجموعة مقترحات على الغطاء السنوي ،ينبغي بهم أن
يتشاوروا مع منسقي  GCFاإلقليميين المعنيين خالل وضع المقترح وقبل تقديمه.
  7.لودجلا أمثلة عن تخصيص أغطية سنوية ألموال االستعداد يف إطار مقترحات مختلفة
ا لسينا ر يو

ا لطر يقة

فترة المنحة

إجمالي
ا لميز ا نية

البلد (أ)

البلد (ب)

عام الموافقة على الغطاء السنوي
العام 1

العام 2

العام 3

غطاء متعدد
السنوات

 36شهرا ً

 2.5مليون
دوالر أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

 0.5مليون
دوالر أمريكي

غطاء سنة
واحدة

 18شهرا ً

 0.5مليون
دوالر أمريكي

 0.5مليون
دوالر أمريكي

ال ينطبق

ال ينطبق

غطاء متعدد
السنوات

 30شهرا ً

 1.75مليون
دوالر أمريكي

 0.5مليون
دوالر أمريكي

 0.75مليون
دوالر أمريكي

 0.5مليون
دوالر أمريكي

ما أن تتم الموافقة على مقترح منحة بموجب هذه الطريقة ويدخل مرحلة التنفيذ ،لن يطلب من
السلطة الوطنية المعتمدة تقديم مقترح كامل آخر لتحرير شريحتي التمويل الالحقتين.
تقدم السلطات الوطنية المعتمدة بدال ًمن ذلك لالستعراض الذي تقوم به األمانة العامة خطط
العمل السنوية والميزانيات الالحقة .تستعرض األمانة العامة الوثائق إلى جانب التقارير المالية
المراجعة والتقارير المرحلية المؤقتة .ينبغي بكافة الوثائق أن تفي بمتطلبات إبالغ  GCFوفق ما
هو منصوص عليه يف اتفاق المنحة الثنائية أو االتفاق اإلطاري الموقع من متلقي المنحة وGCF
أو وكيله المخول.
ينبغي ربط خطط العمل والميزانيات السنوية بتقرير التقدم ذات الصلة وطلب الدفع (إن وجد)
وإدراج العناصر التالية:
•اإلطار المنطقي المحدث :النتائج المحققة (إن وجدت) واألنشطة ذات الصلة التي أجريت
والنتائج المتوخاة الناتجة ،بما يف ذلك آثار اإلنجازات على النتائج والنتائج المتوخاة الالحقة؛
•الميزانية والمشتريات وخطة التنفيذ المحدثة :التعديالت على خطة العمل الالحقة و/
أو الميزانية استنادا ًإلى خطة العمل و/أو الميزانية الموافق عليها يف المقترح المقرر
وتبريرات بشأنها؛
•استراتيجية تخفيف المخاطر محدثة ،و؛
•الدروس المستفادة من أعمال التنفيذ يف فترة الـ 12شهرا ًالسابقة.
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ينبغي الوفاء بالمعالم والنتائج المتوخاة بشكل مرض لفترة الـ 12شهر األولى كما هو منصوص عليه يف
جدول التنفيذ الموافق عليه اصال ًوذلك من أجل أن تستعرضه األمانة العامة وتوافق على أ) خطة عمل
وميزانية سنوية الحقة وب) الدفع.
ينبغي تقديم خطط العمال والميزانيات الالحقة خالل فترة ال تقل عن  90يوما ًقبل نهاية فترة الـ 12شهرا ً
األولى للتنفيذ .ت ُذكر السلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ بأنه ينبغي الوفاء بمعدل استخدام
عتبة الـ 70%لألموال المدفوعة من أجل الموافقة على خطط العمل الالحقة وطلبات الدفع ذات الصلة.
وكي تخصص األمانة العامة الميزانيات السنوية الالحقة ،من الضروري أن توفر السلطات الوطنية
المعتمدة/الشركاء يف التنفيذ تقارير بشأن التقدم المحرز يف الوقت المناسب وذات جودة عالية إلى
األمانة العامة لـ ، GCFإلى جانب الحرص على أن يكون قد أجيب على تعليق لألمانة العامة بشأن التقارير
يف الوقت المناسب.
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المرفق  .Vالتكاليف المستوفاة
الشروط للدعم المباشر
للسلطة الوطنية المعتمدة و/
أو المنسق
وضع  GCFيف القرارين  B.08/11و ,B.12/32توصيات محددة للدعم المباشر للسلطات الوطنية
المعتمدة من خالل برنامج االستعداد .استخلصت هذه الموارد من غطاء المليون دوالر أمريكي السنوي
الموافق عليه لكل بلد.

المعايير لتمويل السلطة الوطنية المعتمدة والمنسق

•تستطيع السلطات الوطنية المعتمدة والمنسقون طلب دعما ًمباشرا ًمن  GCFيصل إلى 300،000
دوالر أمريكي لتغطية التكاليف المستوفاة الشروط وذلك اعترافا ًبدورهم المهم يف تعزيز الملكية
القطرية واالتساق مع األولويات الوطنية..

•ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أو المنسقين أن يلتزموا باستخدام دعم  GCFلالستعداد فقط
للغاية المبينة يف طلب التمويل ووفقا ًللميزانية الموافق عليها.
•ينبغي بالسلطات الوطنية المعتمدة أو المنسقين أن يجروا عملية الموافقة على تقييم قدرات اإلدارة
المالية من أجل التمكن من الوصول مباشرة إلى برنامج االستعداد.

التكاليف المستوفاة الشروط من أجل التمويل المباشر للسلطة الوطنية المعتمدة والمنسق

15

تتضمن التكاليف المستوفاة الشروط البنود التالية:
•تنمية الموارد البشرية :يتضمن التمويل لتنمية الموارد البشرية كلفة تدريب موظفي السلطة الوطنية
المعتمدة والمنسق يف مجاالت ذات صلة بأهداف  GCFمثل وضع المشاريع والبرامج ،المشتريات
الدولية ،المحاسبة ،اإلشراف ،وعمليات التخطيط والرصد والتقييم .يمكنها أن تتضمن أيضا ًمهام قصيرة
األجل أو مؤقتة من أجل متعاقدين خارجيين وذلك لدعم السلطات الوطنية المعتمدة أو المنسقين يف
				
ممارسة مهامهم المحددة يف القرار ).B.04/05 (e
•المساعدة التقنية :يمكن استخدام المساعدة التقنية للتكاليف المتعلقة مباشرة بالمساعدة التقنية أو
اإلدارية وذلك لدعم المهام الرئيسية للسلطة الوطنية المعتمدة أو المنسق ،بما يف ذلك وضع األولويات
االستراتيجية لمشاركة  GCFواإلشراف على البرنامج والمشروع والمواءمة مع مشاركة أصحاب
المصلحة يف الهيئات الوطنية (مثل المجتمع المدني ،األوساط األكاديمية والقطاع الخاص) يف الحوارات
مع الكيانات المنفذة والوسطاء.
•التخطيط واإلدارة:
– تغطية النفقات والتدريب وحلقات العمل واالستشارات
– تنظيم وتسهيل التدريب وحلقات العمل؛ و
– إجراء مشاورات فقط مع فئات معنية غير حكومية (مثال ًالمجتمع المدني ،األوساط األكاديمية
والقطاع الخاص) وإجراء العمليات لتعزيز وتحسين نوعية مشاركة أصحاب المصلحة ،بما يف ذلك
تكاليف السفر والبدالت اليومية لمشاركة المجتمع المدني.
– القيود :تغطية سنوية بقيمة  100،000دوالر أمريكي الجتماعات أصحاب المصلحة التشاورية
•مواد االتصال :تكاليف الطبع واالتصال وتكنولوجيا المعلومات ذات المهام المتصلة باالضطالع بالمهام
المذكورة يف القرار ).B.04/05 (e

 15مستخلص من وثيقة مجلس  "GCF/B.08/11" GCFمقارنة بالمرفق  XVIIIوتعكس التعديالت كما
هو محدد يف القرار B.12/32
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المرفق  .VIاالعتبارات
الجنسانية من أجل االستعداد
بما يف ذلك دعم خطة التكيف
يعترف  GCFبأهمية االعتبارات الجنسانية من أجل االستعداد ودعم خطة التكيف ،بما يف ذلك
الجوانب المبينة أدناه.
•التنسيق الوطني :مجال متاح للخبراء الذين يمثلون أصوات وشواغل النساء والفئات الضعيفة يف الجهود
المبذولة يف التنسيق على الصعيد الوطني ودون الوطني والقطاعي بشأن االستعداد وخطة التكيف.
•التشاركية :المشاركة الفعلية وتمكين أصحاب المصلحة الممثلين للنساء والفئات الضعيفة على كافة
المستويات ،بما يف ذلك السلطات دون الوطنية والمنظمات المحلية.
•األخذ يف االعتبار المرأة والفئات الضعيفة والمجتمعات المحلية والنظم اإليكولوجية :أحكام لضمان
توفير الفرص للنساء بما يف ذلك الفئات الضعيفة للمشاركة يف عمليات تخطيط التكيف.
•الشفافية :كشف مفتوح وواضح للمعلومات والخطط والعمليات واألعمال .معلومات يف الوقت
المناسب وذات صلة ومتاحة لتمكين النساء والفئات الضعيفة ومختلف اصحاب المصلحة من المشاركة
يف عمليات التكيف واألعمال ذات الصلة.
•مراعاة الفوارق بين النوعين االجتماعيين :االعتراف بأن النساء والرجاء يمكنهم أن يختبروا آثار تغير
المناخ على نحو مختلف ويمكن أن يكون لديهم احتياجات وقدرات ومساهمات مختلفة إزاء التكيف.
ينبغي بأعمال تقييم مخاطر مواطن الضعف أن تأخذ يف االعتبار النوع االجتماعي وانعدام المساواة
االجتماعي والذي ينبغي أن يرشد تخطيط التكيف.
•آليات رصد محلية :ينبغي تصميم آليات الرصد دون الوطنية لمعالجة المشاكل المتصلة بالنساء
والفئات الضعيفة .تستطيع اآللية أن تمكن المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين بما فيهم
النساء والفئات الضعيفة من تعزيز أخذهم زمام األمور يف عمليات تخطيط التكيف ودعمها والذي يمكنه
أن يعزز دقة الخطط واحتمال نجاح عملية التنفيذ.
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المرفق  .VIIالقائمة المرجعية
لضمان جودة مقتر ح
االستعداد
يحتوي الجدول أدناه على قائمة أسئلة توجيهية تشكل االستعراض األول الذي أجرته األمانة العامة لـGCF
عند التقديم الرسمي للمقترح .وفرت هذه األسئلة ألغراض توضيحية فقط؛ القائمة المرجعية ليست سجل
أداء بل أداة إلرشاد عملية االستعراض التقني يف األمانة العامة لـ GCFولتحديد مجاالت المقترح التي قد
تتطلب تحسينا ًقبل الموافقة عليه .ال تشكل القائمة المرجعية وصفا ًشامال ًلكافة العناصر التي ينبغي
بالمقترح الموافق عليه أن يحتويها لكنها توفر التوجيه للسلطات الوطنية المعتمدة والشركاء يف التنفيذ
إلعداد وتقديم مقترحات عالية الجودة.
  8.لودجلا القائمة المرجعية لضمان جودة مقترحات االستعداد يف إطار استعراض األمانة العامة
أجل/كال

األسئلة التوجيهية
القسم  - 1موجز
1

هل وصف هدف الدعم المقترح بوضوح؟



2

هل حددت الثغرات والتحديات وطرق معالجة المقترح من خاللها؟



3

؟حرتقملاب نيينعملا نيديفتسملا مه نم نأشب حضاو نايب كانه له



القسم  - 2تحليل الحالة
4

هل وصف السياق المؤسسي والسياسي والبرامجي للتدخل المقترح؟



5

هل يحتوي القسم على تعريف واضح للمشكلة (المشاكل) التي ينبغي معالجتها بدعم االستعداد؟



6

هل يتضمن القسم وصفا ً لكيفية تنفيذ الدعم المقترح بالتكامل مع دعم استعداد آخر ،بما يف ذلك دعم من
شركاء آخرين يف التنمية؟



القسم  - 3اإلطار المنطقي
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7

هل استخلصت النتائج مباشرة من قائمة النتائج الموافق المجلس عليها؟



8

هل حددت المدخالت بوضوح وربطت بالنتيجة ذات الصلة؟



9

هل وضع الخط األساس واألهداف بوضوح وهل هي قابلة للقياس؟



10

هل تتمتع األنشطة المقررة برابط واضح بالنواتج ذات الصلة؟



11

هل تترافق األنشطة بنتائج متوخاة محددة وملموسة؟
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األسئلة التوجيهية

أجل/كال

القسم  - 4نظر ية التغيير
12

هل يتضمن المقترح مخطط نظرية تغيير ووصفاً؟



13

هل تتمتع نظرية التغيير بنسق مقبول وهل تحتوي على العناصر الالزمة كما هو مبين يف النموذج/الدليل؟



القسم  - 5الميزانية والمشتر يات والتنفيذ والدفع
14

هل أعدت الميزانية وفقا ً للنموذج؟



15

هل أدرجت أتعاب الشريك يف التنفيذ يف الميزانية ضمن غطاء الرسوم الموافق عليه ()8.5%؟



16

هل أدرجت تكاليف إدارة المشروع يف الميزانية ضمن الغطاء الموافق عليه مع توزيع تكاليف مفصل ()7.5%؟



17

هل خطة الميزانية منسقة مع جدول التنفيذ واألنشطة المقترحة؟



18

هل أعدت خطة المشتريات وفق النموذج الموصى به؟



19

هل ذكرت مواقف الخبراء االستشاريين يف خطة المشتريات ويرافقها عدد أيام العمل والمعدل اليومي؟



20

هل ذكرت فترة التنفيذ بوضوح يف المقترح؟



21

هل تم توفير جدول تنفيذ واألنشطة والمعالم والنتائج المتوخاة والجداول الزمنية؟



22

هل جدول الدفع منسق مع جدول التنفيذ؟



القسم  - 6ترتيبات التنفيذ ومعلومات أخرى
 6.1ترتيبات التنفيذ
23

هل ذكرت ترتيبات التنفيذ بوضوح مع ذكر األدوار والمسؤوليات الوضحة ألصحاب المصلحة المنخرطين؟



24

هل تحدد ترتيبات التنفيذ دور السلطة الوطنية المعتمدة/المنسق؟



25

هل هناك رسم بياني للمنظمات المشاركة وتدفق األموال وتدفق المعلومات بين األطراف المشاركة؟



 6.2أدوار ومسؤوليات التنفيذ والتطبيق
26

هل هناك تمييز واضح بين الكيانات/األفراد المشاركين يف التنفيذ وأوالئك المشاركين يف التطبيق؟



27

هل هناك توضيح ألدوار ومؤهالت التقنيين والخبراء االستشاريين ليتم توفيرها من أجل إنجاز األنشطة مثل
نظريات التغيير؟



 6.3المخاطر وتدابير التخفيف
28

هل يصف المقترح المعلومات بشأن أي عالقة سابقة بين الشريك يف التنفيذ والسلطة الوطنية المعتمدة؟



29

هل ستستخدم أية دالئل تشغيلية قائمة أو وثائق مشابهة للسلطة الوطنية المعتمدة و/أو الشريك يف التنفيذ
كجزء من ترتيبات التنفيذ؟
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أجل/كال

األسئلة التوجيهية
 6.4الرصد
30

هل ذكرت بوضوح متطلبات الرصد واإلبالغ والطرف المسؤول؟



31

هل يحتوي المقترح على آلية للرصد والتقييم؟



 6.5معلومات أخرى ذات صلة
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32

هل هناك خطة استدامة/خروج موضوعة لتسجيل الدروس المستفادة والمعارف؟



33

هل يوفر المقترح آلية لتحويل المهارات والمعارف إلى السلطة الوطنية المعتمدة أو أصحاب مصلحة آخرين
معنيين؟
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المرفق  .VIIIالمبادئ
التوجيهية لخطاب اعتماد
الحساب المصريف
ينبغي توفير معلومات بشأن تفاصيل الحساب المصريف للطرف الموقع على اتفاق المنحة مباشرة من
جانب مصرف الطرف المستفيد (مثالً ،المصرف متلقي األموال) إلى  GCFبشكل خطاب رسمي يؤكد
تفاصيل الحساب المصريف المشار إليها يف طلب الدفع ،ال سيما االسم الدقيق لصاحب الحساب (مثالً ،منظمة
تطلب الدفع) وكامل تفاصيل الحساب.
ينبغي أن يرسل مصرف الطرف المستفيد الخطاب مباشرة إلى ( GCFبواسطة البريد اإللكتروني
إلى  countries@gcfund.orgواضعا ًيف خانة الموضوع "تفاصيل معلومات المصرف [ -مرجع
اتفاق المنحة]").
ينبغي أن يكون الخطاب مطبوعا ًعلى الورقة الرسمية لمصرف الطرف المستفيد تحمل الترويسة وتتضمن
المعلومات التالية:
•رقم مرجعي للخطاب
•معلومات االتصال بمتلقي الخطاب كما يلي:
الصندوق األخضر للمناخ
منطقة سنغدو التجارية
 175مركز الفنون  -دايرو
ييونسو – غو ،إنشيون 22004
جمهورية كوريا
•تاريخ ومكان اإلصدار
•سطر مرجعي (طلب دفع [ -مرجع اتفاق المنحة])
•االسم الكامل لصاحب الحساب كما يظهر على الحساب
•كامل تفاصيل الحساب (مثالً ،رقم الحساب/الرقم الدولي لحساب المصرف(/ )IBANاسم المصرف
وعنوانه/رمز جمعية االتصاالت المالية بين المصارف العالمية(/ )SWIFTاسم العملة المستخدمة)
•إخطار بالمطابقة بين المعلومات الواردة يف اتفاق المنحة وتفاصيل الحساب المصريف
•التوقيع (والختم إن ينطبق) واسم ولقب الشخص الموقع على الخطاب
يف حال ال يجوز للمصرف إرسال هذا الخطاب مباشرة إلى  ، GCFيستطيع الشركاء يف التنفيذ تلقي الخطاب
نيابة عن  GCFوإرساله إلى  GCFإلى جانب خطاب تأكيد يوجهه الشريك يف التنفيذ ويفيد بأن خطاب
المصرف طيه هو نسخة طبق األصل من الوثيقة األصلية الواردة من المصرف .كما ينبغي بخطاب التأكيد
هذا أن يذكر أي قسم/فريق الشريك يف التنفيذ تلقى هذا الخطاب ويوقعه رئيس هذا الفريق.

دليل عملي بشأن كيفية إعداد مقترحات االستعداد لـGCF

53

54

سلسلة دليل  GCFلبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضيرية

