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  )4 –صندوق البيئة العالمية(صندوق البيئة العالمية لتجديد موارد  الرابعة عمليةالموجز عن أوالً - 
 
موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية تجديد عملية الرابعة لالوافق المشتركون المساهمون في . 1
اني لصندوق البيئة العالمية من أجل المنح الصندوق االستئم إلىعلى تقديم موارد ") 4 –صندوق البيئة العالمية ("

و  2006تموز /يوليو 1وأنواع التمويل األخرى للبلدان التي تتلقى المساعدات من صندوق البيئة العالمية في الفترة بين 
للمنح من الصندوق في فترة صندوق البيئة العالمية- ةالمخصص اوبلغت المبالغ المتفق عليه. 2010حزيران /يونيو 30
: وتضمن ذلك المجموع). مليار دوالر أمريكي 3.14ما يعادل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة  2.14ما مجموعه  4

 . التعهدات الجديدة، والمبالغ المرحلة، والدخل من االستثمارات
 
موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة تجديد عملية الرابعة لالأنجز المشتركون المساهمون مفاوضات . 2

، صادق المجلس على وثيقة عملية تجديد الموارد 2006آب /أغسطس 28وفي . 2006آب /أغسطس 23العالمية في 
رئيس الصندوق إرسال تلك الوثيقة إلى البنك الدولي والطلب منه دعوة المديرين /وطلب من المسؤول التنفيذي األول

إدارة  –م على الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية بصفته القي –في البنك الدولي تخويل البنك الدولي التنفيذيين 
التنفيذيون في البنك الدولي القرار  نواعتمد المديرو. 4الموارد المعنية التي تتوفر بموجب صندوق البيئة العالمية-

 . 2006تشرين األول /أكتوبر 19في  4الخاص بصندوق البيئة العالمية-
 
في  4عالمية تمويل أنشطة صندوق البيئة العالمية بموجب صندوق البيئة العالمية-بدأ مجلس صندوق البيئة ال. 3

فهذا النص في عملية تجديد الموارد يمكّن . خطة المساهمة المسبقةعندما سرى مفعول  2006تشرين الثاني /نوفمبر 30
ن الموارد المالية لصندوق البيئة واستخدام جزء ماالرتباط ) خطابات( وثائقالمجلس من بدء عمله استناداً إلى جزء من 

خطة المساهمة المسبقة حين  وسرى مفعول. تصل عملية تجديد الموارد إلى السريان التام لمفعولها إلى أن 4العالمية-
 . 4في المائة من مجموع المساهمات في صندوق البيئة العالمية- 20مشترك مساهم مساهمات مسبقة بلغت  12أتاح 

 
مساهمات  حين بلغ مجموع 2007شباط /فبراير 8لية الرابعة لتجديد موارد الصندوق في سرى مفعول العم. 4

أكثر من ستين في المائة من مجموع كافة  المشتركين الذين أودعوا لدى القيم وثائق ارتباط أو وثائق ارتباط مشروط
 . مساهمات المشتركين

 
مشتركاً مساهماً تمام ارتباطاتهم إلى عملية  33من أصل  31 أجاز، 2010نيسان /أبريل 30واعتباراً من . 5

في  95ومن أصل تلك االرتباطات، تم تسديد حوالي . وأودعوا وثائق ارتباطاتهم 4تجديد موارد صندوق البيئة العالمية-
بل نهاية في المائة من مجموع االرتباطات المجازة فمن المتوقع أن يتم تسديده ق 5أما المبلغ المتبقي وهو يشكل . المائة

 . 4فترة تجديد موارد صندوق البيئة العالمية-
 

  4مستوى عملية تجديد موارد صندوق البيئة العالمية- –ثانياً 
 



3 
 

بلغت الموارد األصلية المتوقع توفرها للصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية في فترة االرتباطات . 6
تألفت من ) مليار دوالر 3.14ما يعادل (ار وحدة حقوق سحب خاصة ملي 2.14ما مجموعه  4لصندوق البيئة العالمية -

مليار  2.29ما يعادل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة  1.56تعهدات جديدة من مشتركين مساهمين بلغ مجموعها ) 1(
مرحل من ) مليون دوالر أمريكي 478ما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  326مبلغ ) 2(، )دوالر أمريكي

0Fلعملية الثالثة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية،ا

مليون وحدة حقوق  251دخل متوقع من االستثمارات يبلغ ) 3(و  1
وكان من الواجب أن تصبح تلك الموارد متوفرة على أساس ). مليون دوالر أمريكي 368ما يعادل (سحب خاصة 

 . سنوي طوال فترة عملية تجديد الموارد البالغة أربع سنوات
 
آذار /مارس 31اعتباراً من  4القيمة الدوالرية الحالية لمجموع موارد صندوق البيئة العالمية- 1يبين الجدول . 7

نهاية فترة صندوق البيئة ( 2010حزيران /يونيو 30و  2010نيسان /أبريل 1والتوفّر المتوقع من التمويل بين  2010
تجديد عليه في وثيقة  تم االتفاقلية تجديد الموارد المستهدف حسبما وحسبما ورد أعاله، كان مستوى عم). 4العالمية-

مليار دوالر أمريكي؛ والقيمة الحالية لمجموع الموارد المتوقع  3.14ما يعادل  4صندوق البيئة العالمية- موارد
مليون دوالر  101 مليار دوالر أمريكي، بزيادة تبلغ تقريباً ما يعادل 3.2هو ما يعادل  4لصندوق البيئة العالمية-

والسبب الرئيسي للمبلغ اإلضافي الزائد هو أن الدخل من . في المائة 3.5أمريكي، وهي زيادة في المجموع بحوالي 
 . االستثمارات في فترة عملية تجديد الموارد كان أعلى من المبلغ المتوقع

 
ما  4المتوقع لصندوق البيئة العالمية-حسب تعهداتهم، سيبلغ رصيد المجموع  المبالغ ولو سدد كافة المانحين. 8

 . مليون دوالر أمريكي 511مليار دوالر أمريكي، متضمناً رصيداً يفوق المجموع بمبلغ  3.61يعادل 
 
أوالً، وجود . من االستثمارات المبلغ المتوقع نتيجة لسببين اثنين د، فاق العائ4في فترة صندوق البيئة العالمية-. 9

، حيث أن عدداً من المانحين قرروا التسديد نقداً في أعلى نوعاً ما من المتوقع وق االستئمانيأرصدة سيولة في الصند
ثانياً، أسهمت األزمة المالية بزيادة في العائد من االستثمارات في . فترة السنوات األربع بدالً من التسديد بسندات إذنية

ل عالية الجودة، مترافقاً بالتخفيض الشديد ألسعار الفائدة في نتيجة تضييق الهامش االئتماني بالنسبة لألصو 2008العام 
كما سيتجمع . على حافظة السندات في السوق الحالية زيادة في أسعار الفائدةفهذان العامالن سوية أديا إلى . السوق

بيئة العالمية-في الشهرين المتبقيين من فترة صندوق ال –ولو بمعدالت أدنى متوقعة  دخل إضافي من االستثمارات  -
أرصدة الدخل المتوقع والفعلي من االستثمارات بالنسبة لعمليات مختلفة من عمليات تجديد  2ويقارن الجدول . 4

 . 2010آذار /مارس 31اعتباراً من  4صندوق البيئة العالمية-الموارد، شاملة 
 

سعار صرف العمالت مقابل أحركات إضافة إلى الدخل من االستثمارات، استفاد صندوق البيئة العالمية من ت. 10
ففي معظم . الدوالر األمريكي، الذي هو عملة الحيازة والعمليات بالنسبة للصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية

، كان الدوالر األمريكي ضعيفاً نسبياً في مقابل العمالت األخرى، مع بعض صافي 4فترة صندوق البيئة العالمية-
العمالت غير الدوالر األمريكي بين الوقت الذي تم فيه االتفاق على عملية تجديد الموارد  والتوقيت  االرتفاع في بعض

                                                 
ق البيئة مساهمات مسددة كانت غير مخصصة في نهاية فترة ارتباطات صندو) 1(من  3تألف المبلغ الُمرّحل من صندوق البيئة العالمية-  1

مؤجلة  3مساهمات لصندوق البيئة العالمية-) 3(غير مسددة، و  3مساهمات لصندوق البيئة العالمية-) 2(، )2006حزيران /يونيو 30( 3العالمية-
   . من االرتباط بها
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فعند استالم أصول نقدية غير دوالرية، يقوم القيم بتحويل تلك األموال إلى الدوالر . الفعلي لتسديدات المساهمات نقداً
وقبل ذلك . افق بين أصول صندوق البيئة العالمية والتزاماتهاألمريكي، مما يلغي أية مخاطر أخرى تنجم عن عدم التو

عن قرارات التمويل التي يتخذها المجلس أو  ةالتحويل، توجد مخاطر عدم التوافق ألن المبالغ الدوالرية المجنبة الناشئ
  .ددةمقابل أرصدة السندات اإلذنية بعمالت أخرى غير المسالمسؤول التنفيذي األول يتم تمويلها جزئياً 

 
 4وق البيئة العالمية-قرارات تمويل محددة بشأن صند: 1ل الجدو

  2010آذار /مارس 31األوضاع حتى 
 )ماليين بما يعادل بالدوالرات األمريكية(

 3,100  أ/تمويل مستهدف من عملية تجديد الموارد. 1
  
 386   4موارد متوفرة متوقعة في الفترة المتبقية من صندوق البيئة العالمية-. 2

  
  21 تقديرات الموارد المتوفرة لمساندة قرارات التمويل التي يتخذها المجلس أو المسؤول التنفيذي األول 
 المبلغ المكن  

 توفره
 الممكن توفره

 منه 
   

  218    برسم القبض 
   ب/ 87 257  متأخرات - 
    131 131 ج/أشهر 6مستحق في غضون   - 
    - - شهراً  12شهر و أ 7مستحق بين   - 
  شهراً  18شهراً و  13بين  مستحق  - 

 
- -    

  15    اإلفراج عن مساهمات مؤجلة 
 مساهمات مؤجلة  - 

 
   د/ 15 247

 هـ/خطابات ارتباط لم تودع بعد لدى القيّم  

 
129 123  123  

 دخل متوقع من االستثمارات 
 

10 10  10  

    366 775 المجموع 
       
 2,815   4قرارات تمويل محددة بشأن صندوق البيئة العالمية- .3

       
  2,638    موافقات من المجلس 
    1,575   رسوم+ مشروعات   - 
    67   موازنة إدارية  - 
    4   مبادرات خاصة  - 
  مبادرات برامجية  - 

 
 992    

  187     موافقات من المسؤول التنفيذي األول 
   161    )مشروعات متوسطة الحجم، أنشطة تسهيلية معّجلة(رسوم + مشروعات   - 
 رسوم+ أنشطة إعداد مشروعات  -  

 
  26   

  (10)     و/صافي تغييرات الموافقات المبدئية 
   (22)     4في مشروعات صندوق البيئة العالمية-) النقصان(صافي مبلغ الزيادة   - 
   (4)   وقت المصادقة 4في مشروعات صندوق البيئة العالمية-] النقصان[الزيادة  صافي مبلغ  - 
   10    أو منح إعداد المشروعات 4مخصصات إضافية في مشروعات صندوق البيئة العالمية-  - 
  4مخصصات إضافية في مشروعات أو من إعداد مشروعات قبل صندوق البيئة العالمية-  - 

 
  6   

  -     القة بشأن فترات ما بين الجلسات واجتماعات المجلسقرارات ع 
   -    مشروعات، رسوم، موازنة إدارية، مبادرات خاصة، مبادرات برامجية  - 
       
  
 3,201 )3+  2=  4( 2010آذار /مارس 31اعتباراً من  4المتوقعة لصندوق البيئة العالمية-" مجموع المخصصات . " 4

  
 101  )1 – 4=  5( 1قياساً بالمستهدف في السطر ) النقص(ة أو الزياد. 5

  
ُمرحلة من عمليات تجديد يشكل مستوى التجديد المستهدف حسب المتفق عليه، شامالً موارد جديدة من الجهات المانحة، والدخل المتوقع من االستثمارات، والمبالغ الأ /

 .الموارد السابقة
مليون دوالر  5.7كما يشمل هذا المبلغ . ، التي من المتوقع تسديدها بالكامل2009نوفمبر  30و 2007أبريل  15ن الواليات المتحدة في يشكل المبالغ المستحقة مب /

 .  2أمريكي من متأخرات من الواليات المتحدة من فترة صندوق البيئة العالمية-
 . يشكل المبالغ المتبقية من القسط الرابعج /
وطلب النمسا اإلفراج عن كافة  2جلة من المتوقع اإلفراج عنها بناء على توقع تسديد الواليات المتحدة متأخراتها من فترة صندوق البيئة العالمية-يشكل مساهمات مؤد /

 . مساهماتها المؤجلة
). مليون روبية باكستانية 350(، وباكستان )وحدة حقوق سحب خاصةماليين  4(، نيجيريا )مليون يورو 88(يشكل خطابات ارتباط لم يستلمها القيّم بعد من إيطاليا هـ /

 ). ماليين دوالر أمريكي 4(وباكستان ) مليون دوالر أمريكي 119ما يعادل (يتألف المبلغ المتوقع توفّره من إيطاليا 
استبعاد صافي تغيرات مشروعات الفترة قبل صندوق البيئة العالمية- صندوق البيئة العالمية، تم لكي يتوافق مع نموذج إطار تخصيص الموارد الذي اعتمدته سكرتاريةو /
  . مليون دوالر أمريكي 262هو ) وما قبله 4بما في ذلك مشروعات صندوق البيئة العالمية-(ومجموع تخفيضات الموافقات المبدئية . من الحسابات 4
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 أ ) /بالسنة المالية(يئة العالمية دخل استثمارات الصندوق االستئماني لصندوق الب: 2لجدول ا
) ماليين الدوالرات األمريكية( 2010مارس  31األوضاع اعتباراً من   

       
   دخل االستثمارات 
 معدل العائد  المحقق  المتوقع 
1الصندوق- ب/ -  د/ 4.2%  106   

2 الصندوق - ب/ -   د/ 5.7%  166   
3 الصندوق - د/ 1.9%  125  130    

4 ق -الصندو ج/ 525  368   هـ/ 5.3%   

أ/ 923  498 المجموع    
 

). مليون دوالر أمريكي 31(المكتسب في المرحلة التجريبية  الدخلال يشمل مجموع دخل االستثمارات أ /
مليون دوالر  954، شامالً المرحلة التجريبية يبلغ 2010مارس  31مجموع دخل االستثمارات اعتباراً من 

 .  أمريكي
دخل المتوقع من االستثمارات لم يكن متضّمناً كمكون مالي في اتفاقيات إعادة تجديد موارد صندوق الب /

 .2وصندوق البيئة العالمية- 1البيئة العالمية-
 . 2010مارس  31يشمل هذا المبلغ الدخل المحقق من االستثمارات اعتباراً من ج /
وق االستئماني السنوي بالنسبة لكل فترة تجديد لموارد معدل العائد محسوباً باستخدام متوسط رصيد الصندد /

 .الصندوق
 . 2010مارس  31معدل العائد اعتباراً من ج /

 
 توفر الموارد حالياً وخطط الموارد –ثالثاً 

 
 30فرها في وأدناه رصيد الموارد المالية المودعة باألمانة والموارد المالية المتوقع ت 3يبين الجدول . 11

علماً بأن الموارد المالية المتوفرة لمساندة قرارات التمويل التي يتخذها المجلس أو المسؤول . 2010يران حز/يونيو
 . مليون دوالر أمريكي 21تبلغ ما يعادل  2010آذار /مارس 31التنفيذي األول اعتباراً من 

 
، يأخذ 2010حزيران /يونيو 30من أجل التوصل إلى تقديرات رصيد الموارد المالية المتوفرة اعتباراً من . 12

تقديرات التدفقات الداخلة مثل تسديدات المانحين المتوقعة والدخل من االستثمارات، واإلفراج ) 1: (القيم في االعتبار
تقديرات قرارات التمويل التي يتخذها المجلس ) 2(عن أموال مساهمات مؤجلة كالمساهمة المؤجلة من النمسا؛ و 

وبالتالي، تكون تقديرات الموارد . 2010حزيران /يونيو 30و  2010آذار /مارس 31ألول بين والمسؤول التنفيذي ا
 116المالية المتوفرة في نهاية فترة العملية الرابعة لتجديد موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية ما يعادل 

امسة لتجديد موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة مليون دوالر أمريكي، من المتوقع ترحيلها إلى فترة العملية الخ
 .5العالمية من أجل مساندة أنشطة وبرامج صندوق البيئة العالمية-
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 جدول الموارد المالية المتوفرة –الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية : 3الجدول 
 )ماليين الدوالرات بما يعادل من( 2010مارس  31المستجدات اعتباراً من 

    
  2010مارس  31اعتباراً من   
    
المعادل أ /   

الر وبالد
 األمريكي

    
 3,964  أموال مودعة باألمانة. 1

  3,206  نقداً واستثمارات. أ 
  938  سندات إذنية غير مقبوضة. ب 
    
 292  أموال مقيّدة. 2

  247  مساهمات مؤجلة متعلقة بحق نسبي. أ 
  45 احتياطي تغطية تقلبات أسعار الصرف. ب 
    
 3,672 )2 – 1=  3(أموال مودعة باألمانة بدون قيود . 3

    
 3,651  مبالغ ووفق عليها بانتظار دفعها. 4

    
  2,218  ارتبط بها القيّم. أ 
  1,433  اآلنوافق عليها المجلس ولكن لم يصادق عليها المسؤول التنفيذي األول حتى . ب 
  - مبالغ مطلوبة للتمويل بانتظار قرار من المجلس. ج 
    
 21   )4 – 3=  5(األموال المتوفرة لمساندة قرارات التمويل التي يتخذها المجلس أو المسؤول التنفيذي األول . 5

 
 

 )2010حزيران /يونيو 30( 4المتوقع حتى نهاية فترة صندوق البيئة العالمية-
    
 246  مجموع التدفقات الداخلة التقديرية. 6

    
  6  إفراج عن مساهمة مؤجلة من النمسا. أ 
  215  موارد متوقعة من المانحين. ب 
  10  الدخل المتوقع من االستثمارات. ج 
  15  اإلفراج النسبي المتوقع عن مساهمات مؤجلة. د 
    
 150 تقديرات قرارات التمويل . 7

    
 116  )7 – 6+  5=  8( 2010حزيران /يونيو 30تقديرات األموال المتوفرة اعتباراً من . 8

    
  2010مارس  31سعار الصرف في أقيمة مقدرة على أساس . أ

 تمثل إما برنامج العمل نصف السنوي المرفوع للمجلس . ب
 .أو برنامج العمل في الفترة بين الجلسات

  

 

  كمات موارد صندوق البيئة العالمية وقرارات التمويلعرض عام لترا –رابعاً 
 

الدوالر األمريكي هو عملة عمليات صندوق البيئة العالمية، وهذا يعني أن برمجة وتخصيص موارد الصندوق . 13
 . يكما يتم رصد ورفع التقارير عن سلطة االرتباطات الموافقة لذلك بالدوالر األمريك. تقاس بالدوالر األمريكي

 
مجموع تراكمات موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية وتراكمات قرارات  4يبين الجدول . 14

. مليار دوالر أمريكي 10.46، تبلغ ما يعادل شاملة الموارد التي لم يتم استالمهافتراكمات الموارد، . التمويل منذ البداية
النقدية، ومقبوضات السندات اإلذنية، والدخل من استثمارات حافظة السندات اإلذنية، والتسديدات : ويشمل هذا المبلغ

1Fأصول الصندوق االستئماني،

والزيادات المكتسبة من ارتفاع دخل االستثمارات وأسعار الصرف والخسائر من  2
، وفترة 2ة-، وفترة صندوق البيئة العالمي1المرحلة التجريبية لصندوق البيئة العالمية، وفترة صندوق البيئة العالمية-

                                                 
، تزداد سلطة )4صندوق البيئة العالمية-(حسبما اتفق عليه في قرار العملية الرابعة لتجديد موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية   2

الموارد التي في حوزة الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية بانتظار قيام القيّم بدفعها أو االرتباطات بمقدار الدخل المحقق من استثمارات 
 .   تحويلها
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ولكن ال يشمل المتأخرات أو المساهمات المؤجلة من . 4، وفترة صندوق البيئة العالمية-3صندوق البيئة العالمية-
 . االرتباطات

 
 متراكمات الموارد وقرارات التمويل: 4الجدول 
 )المعادل بماليين الدوالرات( 2010مارس  31من البداية وحتى 

     
 10,115    أ/تهدفمستوى البرامج المس. 1

     
 10,464    ب /تراكمات الموارد. 2

     
  260   هاموارد لم يتم استالم 
   129  خطابات ارتباط لم يستلمها القيّم بعد 
   131  ج/برسم القبض من األقساط 
     
  10,203  د/الموارد المقبوضة 
   8,312  مقبوضات نقدية من أقساط ومبالغ مستلمة 
   938 سندات إذنية غير مقبوضة 
   954 هـ/دخل من االستثمارات مكتسب من األرصدة غير المدفوعة من أموال الصندوق 
     
 9,907    متراكمات قرارات التمويل. 3

     
  10,625   موافقات من المجلس أو المسؤول التنفيذي األول 
  (718)   إلغاءات 
  -   ن الجلسات واجتماعات المجلسبانتظار بشأن الفترات بي 
     
 557    )3 – 2=  4(مجموع الموارد مطروحاً منه قرارات التمويل . 4

     
 348   )1 – 2=  5( 1قياساً بالمستهدف في السطر ) نقص(زيادة . 5

     
    
قشات عملية تجديد الموارد، وهو يستثني حمل المتأخرات شكل هذا المبلغ الموارد الجديدة المستهدفة حسبما اتفق المانحون أثناء منايأ /

 .المتفق عليه، والمساهمات المؤجلة، واألموال المدفوعة التي لم يتم تجنيبها
شكل هذا المبلغ القيمة الدوالرية الفعلية لموارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالمية منذ مرحلة صندوق البيئة العالمية يب /

 .ةالتجريبي
 .يشكل خطابات االرتباط المودعة مع القيّم ولكن لم يتم تحويلها إلى نقد أو سند إذنيج /
 .يشمل المساهمات المقيّدة غير المتوفرة بعد لمساندة عمليات صندوق البيئة العالميةد /
 . 2010آذار /مارس 31يشمل الدخل المحقق من االستثمارات من المرحلة التجريبية وحتى هـ /

 

 
تراكمات قرارات التمويل التي اتخذها مجلس الصندوق والمسؤول التنفيذي األول من الصندوق  تبلغ. 15

 95مليار دوالر أمريكي، أو  9.9ما مجموعه  2010آذار /مارس 31االستئماني لصندوق البيئة العالمية اعتباراً من 
للمشروعات، واإللغاءات، ومخصصات  المخصصات: ويشمل هذا المبلغ .في المائة من مجموع تراكمات الموارد

 موازنة الصندوق، والمبادرات الخاصة، والرسوم التي تدفع للهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته
والمخصص لمرة واحدة لتسديد رسوم الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ ، والهيئات المنفذة لمشروعاته

 . مشروعاته
 

توزع تراكمات قرارات التمويل التي يتخذها المجلس والمسؤول التنفيذي  1والرسم البياني  5ل ولجديبين ا. 16
أي باستبعاد (أخذاً في االعتبار فقط المبالغ التي تمت الموافقة عليها من أجل المشروعات األول حسب مجاالت التركيز، 

البيولوجي ومجال التركيز المعني بتغير المناخ حوالي  وتشكل المشروعات في مجال التركيز المعني بالتنوع). الرسوم
 . في المائة من مجموع تراكمات التمويل التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه 69
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 قرارات تمويل المشروعات حسب مجاالت التركيز: 5الجدول 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2010مارس  31منذ البداية حتى 

   
 النسبة المئوية أ/قرارات التمويل تركيزمجال ال

 %36 2,903 التنوع البيولوجي
 %33 2,720  تغيّر المناخ

 %11 917  المياه الدولية
 %2 145  تدهور األراضي
 %11 915 المتعددة   مجاالت التركيز

 %2 171  استنفاد طبقة األوزون
 %4 356  الملوثات العضوية الثابتة

   
  8,127 المجموع

   
فقط مبالغ المشروعات . شاملة قرارات التمويل لمشروعات مرتبطة بمبادرات برامجيةأ /

 .وإعداد المشروعات مشمولة

 

 
 

36% 

34% 

11% 

2% 
11% 

2% 4% 

قرارات تمويل المشروعات حسب مجاالت التركيز: 1الرسم البياني   

 التنوع البيولوجي
 تغيّر المناخ
 المياه الدولية

 تدهور األراضي
 مجاالت متعددة التركيز

تنفاد طبقة األوزوناس  
 الملوثات العضوية الثابتة


