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  نقدنت –أواًل 
 
"( 2 –اهضٌدّق)"اخفق اهيبٌرًّ هوؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج .  1

ػوٓ خلدٖى يّارد هوضٌدّق االشخئيبٌٕ يً أخل اهيٌذ ّاهيّارد اهخيّٖوٖج األخرْ هوتوداً اهيخولٖج هويشبػداح يً 
ّنبً يخيّع ربفظج اهيٌذ اهيخفق . 2002ٌّّٖٖ  30ّرخٓ  1998ّٖهّٖ  1ضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج فٕ اهفخرث يً 

. يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ 2750يتوغ  2 –ػوِٖب هفخرث اهضٌدّق 
 
أٌخز اهيشخرنًّ اهيشبُيًّ اهيفبّضبح تشأً اهؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق االشخئيبٌٕ .  2

ضبدق يخوس اهضٌدّق ػوٓ ّثٖلج خخدٖد  ،1998يبرس  31ّفٕ . 1998فتراٖر  10هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج فٕ 
رئٖس اهضٌدّق إرشبل ُذٍ اهّثٖلج هوتٌم اهدّهٕ يغ طوة دػّث /اهيّارد ّطوة يً اهيشؤّل اهخٌفٖذٔ األّل

اهيدٖرًٖ اهخٌفٖذًٖٖ هوتٌم اهدّهٕ خخّٖل اهتٌم اهدّهٕ، تضفخَ اهلّٖى ػوٓ اهضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج 
 2 –ّاػخيد اهتٌم اهدّهٕ كرار اهضٌدّق . 2 –يّارد اهيبهٖج اهيخبرج تيّخة اهضٌدّق اهؼبهيٖج، إدارث شؤًّ ال

.  1998ّٖهّٖ  14فٕ 
 
، ييب شبػد فٕ خفبدٔ اٌلطبع كدرث 1998أنخّتر  16شرْ يفؼّل خطج اهيشبُيبح اهيشتلج فٕ .  3

خلّدى ثيبً ّػشرًّ يً  ّكد. 2 –اهضٌدّق ػوٓ خلدٖى ارختبطبح خيّٖل تبٌخظبر شرٖبً يفؼّل فخرث اهضدّق 
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ّشرْ يفؼّل اهؼيوٖج اهثبٌٖج . فٕ اهيبئج يً يخيّع يشبُيبخِى 25اهيشخرنًٖ اهيشبُيًٖ تيشبُيبح يشتلج ختوغ 
.  2000يبرس  24هخخدٖد يّارد ضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج فٕ 

 
  2–نيت حجم النوارد النسجهدف في العنليت الثبويت لججديد نوارد صودوق البيئت العبل –ثبويًب 

 
توغ يخيّع اهيّارد اهيبهٖج اهيلرر إخبرخِب هوضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج أثٌبء اهؼيوٖج .  4

خؼِداح خدٖدث يً يشخرنًٖ يشبُيًٖ ٖتوغ ( 1: )يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ خأهفح يً 2750اهثبٌٖج هخخدٖد يّاردٍ 
 687ّيخيّػَ  1 -ث األّهٓ هخغذٖج يّارد اهضٌدّقاهيرّرل يً اهؼيوٕ( 2)يوًّٖ دّالر؛  1991.3يخيّػِب 

ّنبً يً اهيلرر إخبرج . يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ 71.7فخّث فٕ اهخيّٖل توغح ( 3)؛ ّ 1يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ
اهيّارد فٕ اهيّاػٖد اهيرددث فٕ اهخدّل اهزيٌٕ طّال فخرث اهؼيوٖج األّهٓ هخخدٖد يّارد اهضٌدّق ّاهتبهغج أرتغ 

.  شٌّاح
 
يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ تئخبزث نبيل خوم  1969.3كبى اثٌبً ّثالثًّ يشخرنب يشبُيب توغ يخيّع خؼِداخِى .  5

أيب اهيتوغ . فٕ اهيبئج 86.9ّيً أضل ذهم اهيتوغ خى دفغ ٌشتج  2.اهيتبهغ هوؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق
ث فيب زال غٖر يدفّع ّشٖخى خررٖوَ إهٓ فخرث فٕ اهيبئج يً االرختبطبح اهيخبز 13.1اهيختلٕ ُّّ ٖيثل ٌشتج 

. ارختبطبح اهؼيوٖج اهثبهثج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق
 
خيثل اهفخّث فٕ اهخيّٖل اهفرق تًٖ اهرخى اهيخفق ػوَٖ هؼيوٖج إػبدث اهخغذٖج ّيتوغ اهيشبُيبح اهخدٖدث اهخٕ .  6

ّتبهٌشتج هوؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد اهيّارد، . د اهيّاردكديخِب اهخِبح اهيبٌرج ّاهيتوغ اهيررل يً اهؼيوٖج اهشبتلج هخخدٔ
يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ، ّذهم ػوٓ أيل أً  71.7نبً اهيشخرنًّ اهيشبُيًّ كد اخفلّا ػوٓ فخّث فٕ اهخيّٖل ختوغ 

 خزئٖب شد ُذٍ اهفخّثّكد خى . خخبد يشبُيبح إضبفٖج ّأً ٖظِر يشخرنًّ يشبُيًّ آخرًّ أثٌبء ػيوٖج اهخخدٖد
يً ضٌدّق اشخئيبٌٕ أٌشأخَ نٌدا ( يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ 13.4يب ٖؼبدل )يوًّٖ دّالر نٌدٔ  19.6ل يتوغ تخرّٔ

.  فٕ اهيرروج اهخخرٖتٖج يً ضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج
 

  سلطت االرجببط أثوبء فجرة العنليت الثبويت لججديد نوارد صودوق البيئت العبلنيت –ثبلثًب 
 

                                                 
1
ّاهيشبُيبح ( 1998ٌّّٖٖ  30) 1-فٕ ٌِبٖج فخرث ارختبطبح اهضٌدّق  اهيشبُيبح اهيدفّػج غٖر اهيخضضجخأهف اهيتوغ اهيرّل يً   

 .1–غٖر اهيدفّػج هوضٌدّق 
2
ً دّالر، هى يوّٖ 22أرتؼج يشخرنًٖ يشبُيًٖ فٕ اهيفبّضبح تشأً اهؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق، توغح خؼِداخِى اهيخّكؼج   

هذهم، هى ٖضتذ ُذا اهيتوغ يخبرب هوضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج . ٖخٖزّا ارختبطبخِى هوؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق
 .2– قأثٌبء فخرث ارختبطبح اهضٌدّ
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اهؼيوٖج اهثبٌٖج  هوضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج فٕ ٌِبٖج فخرث أخٖرحيخيل اهيّارد اهخٕ توغ .  7
ّٖشيل ُذا اهيتوغ شٌداح إذٌٖج ّيتبهغ ٌلدٖج ّشرّتبح . يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ 4444هخخدٖد يّارد اهضٌدّق 

ق شؼر اهضرف ّفرّ 3شٌداح ّدخل يً اشخثيبراح خرلق يً ربفظج األضّل اهشبئوج هدْ اهضٌدّق االشخئيبٌٕ،
.  ّال ٖشيل اهيخأخراح أّ اهيشبُيبح اهيؤخوج. اهخرللج فٕ فخرخٕ اهؼيوٖج األّهٓ ّاهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق

 
فٕ ٌِبٖج اهؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد  يخيل اهيتوغ اهذٔ ّافق ػوَٖ يخوس ضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖجّضل .  8

ّٖشيل ُذا اهيتوغ اهيخضضبح هويشبرٖغ ّاإلهغبءاح . رٖنٕيوًّٖ دّالر أى 4320اهضٌدّق االشخئيبٌٕ 
ّيخضضبح يّازٌج اهضٌدّق اإلدارٖج ّاهرشّى اهيشخرلج هوِٖئبح اهخٕ خخّهٓ إدارث اهضٌدّق ّخٌفٖذ يشرّػبخَ 

يوًّٖ  124ّهذا، تلٕ يتوغ . ّيخضص هيرث ّاردث هرشّى اهِٖئبح اهخٕ خخّهٓ إدارث اهضٌدّق ّخٌفٖذ يشرّػبخَ
رٖنٕ غٖر يخضص ألٔ تٌد فٕ ٌِبٖج فخرث االرختبطبح اهثبٌٖج، ّهذهم شٖخى خررٖوِب هفخرث ارختبطبح دّالر أى

. 3-اهضٌدّق 
 
إهٓ فخرث ارختبطبح  يخيّع اهيّارد اهيرروج يً فخرث اهؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّقػٌد خردٖد .  9

. هخٕ هى خخى إخبرخِب رشة اهيّػد اهيردد فٕ اهخدّلاالرختبطبح اهيخبزث ا، خؤخذ فٕ االػختبر أٖضب 3-اهضٌدّق 
يوًّٖ  575.7يب يخيّػَ  3 –إهٓ فخرث ارختبطبح اهضٌدّق  2 –هذهم، ختوغ اهيّارد اهيرروج يً فخرث اهضٌدّق 

 2 –اهيّارد اهيدفّػج غٖر اهيخضضج فٕ ٌِبٖج فخرث ارختبطبح اهضٌدّق ( 1)دّالر أيرٖنٕ، ُّٕ خخأهف يً 
يوًّٖ دّالر  10.6ّاهتبهغج  1–اهيشبُيبح غٖر اهيدفّػج هوضٌدّق( 2)هًّٖ دّالر أيرٖنٕ؛ ى 124ّاهتبهغج 

يشبُيبح ( 4)يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ؛ ّ  249.2ّاهتبهغج  2–اهيشبُيبح غٖر اهيدفّػج هوضٌدّق ( 3)أيرٖنٕ؛ 
يً اهيخّكغ اإلفراج ػً ّ. يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ 191.9ّاهيؤخوج يً االرختبط تِب ّاهتبهغج  2–يدفّػج هوضٌدّق 

(.  2006-2003اهشٌّاح اهيبهٖج ) 3–اهيتبهغ اهيرّهج فٕ أّكبح يرددث يخخوفج أثٌبء فخرث ارختبطبح اهضٌدّق 
 

   2–جخصيص النوارد لعنليبث صودوق البيئت العبلنيت نه خالل الصودوق  –ثبلثًب 
 

تداٖج اهضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج  ّضل يخيل اهيٌذ ّيّارد اهخيّٖل األخرْ اهيّافق ػوِٖب يٌذ.  10
فٕ اهيبئج يً ُذا  90ّكد خضضح ٌشتج . يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ 4320إهٓ  2002ٌّّٖٖ  30اهؼبهيٖج نيب فٕ 

فٕ اهيبئج يً أخل اهرشّى اهخٕ خدفغ هوِٖئبح  9اهيتوغ هيشرّػبح يً أخل ترٌبيح اهؼيل، نيب خضضح ٌشتج 
فٕ اهيبئج خضضح  1ػً ٌشتج  فٖذ ػيوٖبخَ ّهيّازٌج اهضٌدّق اإلدارٖج، فضالاهخٕ خخّهٓ إدارث اهضٌدّق ّخً

اشخخدايبح يخيّع اهيّارد اهيخبرج يً  2ّ 1ّٖتًّٖ اهرشيبً اهتٖبٌٖبً . هضٌدّق خِٖئج ّإػداد اهيشرّػبح
. 2002ٌّّٖٖ  30اهضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج هغبٖج 

 
                                                 

3
االرختبط تيلدار اهدخل اهيخرلق يً اهيّارد  رشتيب اخفق ػوَٖ فٕ اهلرار اهخبص تبهؼيوٖج اهثبٌٖج هخخدٖد يّارد اهضٌدّق، خزاد شوطج  

   . االشخثيبرٖج اهيّدػج فٕ اهضٌدّق االشخئيبٌٕ هضٌدّق اهتٖئج اهؼبهيٖج تبٌخظبر أً ٖضرفِب اهلّٖى أّ ٖرّهِب
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Chart 1.  Overall Use of Resources

GEF Grants

90%  (3,858)

Ongoing PDFs

1%  (64)IA Fees + Corp Budget

9%  (398)

Amounts in USD Million

Total:  USD 4,320 Million

Chart 2.   Allocations by Focal Area

Ozone Depletion

4%  (171)
Multiple Focal Areas

6%  (229)

International Waters

14%  (578)
Biodiversity

39%  (1,571)

Climate Change

36%  (1,477)

POPs

1%  (23)

Amounts in USD Million

Total:  USD 4,049 Million


