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 إعالن بيجنغ الصادر عن الجمعية العمومية الثانية لصندوق البيئة العالمية

 
 المية،علجمعية العمومية الثانية لصندوق البيئة الا

 
 ،2002كتوبر  أ 16-18تمعت في بيجنغ، الصين، من اجعد أن ب 

 
 عميق امتنانها لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الستضافة اجتماعات الجمعية عنذ تعرب وإ 
 ين،كرت العادية التي قدمت لكافة المشيررم ضيافتهما وترحيبهما البالغين والترتيبات غلكالعمومية و

 
في صندوق البيئة العالمية في هذه الجمعية ة كترتي أعرب عنها ممثلو الدول المشالآلراء باذ تنوه وإ 
 العمومية،

 
ننا نعيش في عالم متكامل  ألر،المية تحقق المنافع لكافة البشلعإدارة شؤون البيئة ان أذ تدرك وإ 

ورية لتأمين القضاء على ضرتبر تعلالستمرار ة تنمية القابلال أن و،يعتمد كل من أجزائه على األجزاء األخرى
 ،الفقر وزيادة رفاهة البشر كافة

 
لى أهمية األهداف  عكدتؤترة تغير عالمي كبير و فأن العقد الماضي من السنوات كان بذ تقروإ

ن  م،قبل كل شيء أوالدنا وأحفادنا و،تحرير كافة البشر"نها بالذات هدف بيومن ، اإلنمائية لأللفية الجديدة
 على كوكب أفسدته األنشطة البشرية بصورة غير قابلة لإلصالح، كوكب لم تعد موارده تكفي شخطر العي

 ".لسد احتياجاتهم
 

د في جوهانسبرغ عقلذي  اتمر القمة العالمي المعني بالتنمية القابلة لالستمرارؤم تائجبنذ ترحب وإ
دئ التنمية القابلة لالستمرار، التي عمقت وعززت مفهوم ومب ا،2002سبتمبر /في جنوب أفريقيا في أغسطس

 ما كوأكدت أهمية العمل المتعدد األطراف على المستوى العالمي ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المختلفة
 ن إعالن ريو المعني بالبيئة والتنمية، وصدقت على التنفيذ الفعال لخطة تنفيذ نتائج م7ي المبدأ ف تردو
 اعتبارها أولوية حاسمة األهمية، بنمية القابلة لالستمرارتتمر القمة العالمي المعني بالمؤ



 
ى أنه منذ انعقاد الجمعية العمومية الثانية، حقق صندوق البيئة العالمية نتائج هامة في إلذ تنوه وإ 

 رار، وقوى ووضح هيكله التنظيميتماستخدام موارده بفعالية لحماية البيئة العالمية وتحقيق التنمية القابلة لالس
 ، وحس ن كفاءة وفعالية جهاز إدارته وعملياته،)المؤسسي(
 

 لعملية الثالثة الناجحة والكبيرة لتجديد موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئةباذ ترحب وإ 
التي تتضمن مساهمات ) صةب خاليون وحدة حقوق سح ب(2.341ليون دوالر أمريكي  ب2.966عالمية بمبلغ ال

موارد اإلضافية الضرورية لتمكين صندوق البيئة العالمية من تلبية االحتياجات لر اوفطوعية والتي ست
التمويلية في مجاالت التركيز الجديدة والمجاالت القائمة ومواصلة االستجابة الحتياجات واهتمامات البلدان 

 المتلقية لموارده،
 

يقة إنشاء صندوق البيئة وثت في د ورماهداف الرئيسية لصندوق البيئة العالمية، كاألذ تعيد تأكيد وإ 
ي توفير تمويل إضافي ميسر وفي شكل منح لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليها وهالعالمية المعاد هيكلته، 

  بلة لالستمرار، قافع البيئية العالمية ضمن إطار تنمية نالإلجراءات الرامية إلى تحقيق الم
 

بين الدول ة اكشرند إلى ستيئة جديدة متعددة األطراف تة هالعالمية ى أن صندوق البيئإلذ تنوه وإ
الهيئة االستشارية العلمية والفنية والمنظمات الثالث  و صندوق البيئة العالميةيةرتاركس األعضاء وكذلك بين

، ةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئ –التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته 
 ، ونجاح صندوق البيئة العالميةوردمت إسهامات هامة في تط قلتي ا –والبنك الدولي 

 
لشراكة المتزايدة مع بنك التنمية األفريقي، والبنك اآلسيوي للتنمية، والبنك األوروبي باذ ترحب وإ

ق مم المتحدة، والصندونك التنمية للدول األمريكية، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألوبلإلنشاء والتعمير، 
الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم المتحدة من خالل الفرص الموسعة المتاحة 

 للهيئات المنفذة،
 
ضاوإ تمويلية الوحيدة لعدة اتفاقيات وهو حاليا القائمة الن صندوق البيئة العالمية هو الهيئة  أذ تدرك 

تساند بصورة محددة االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم ي موارد التمويلية التلالمصدر الرئيسي ل
ما إن الصندوق هو مصدر الموارد التمويلية التي تساند اتفاقية  ك،  بتغير المناخيةالمتحدة اإلطارية المعن

 ،لمكافحة التصحر  األمم المتحدةيةستوكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة واتفاق

أي

 
 الخطوات التي اتخذت لمواصلة تقوية العالقات مع هذه االتفاقيات،بإذ ترحب و
 

آخذا في ، ور وأن يطبق الدروس التي يتعلمهاتطمر في الستلى أن الصندوق ينبغي أن ي عتتفقوإذ 
ت التي تتضمنها االتوصي وت التحليالمناالعتبار قرارات المجلس  وآراء واقتراحات المشتركين ومستفيدا 

الدراسة الثانية لمستوى األداء العام لصندوق البيئة العالمية، والعملية الثالثة لتجديد موارد الصندوق االستئماني 
رئيس الصندوق عن سياسات وعمليات الصندوق /رير المسؤول التنفيذي األولتقولصندوق البيئة العالمية، 

 ،وتطوره مستقبال
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اصلة تقوية صندوق البيئة العالمية لكي يتصدى للتحديات المتطورة التي وى أنه من أجل معلتفق ت
 :تواجهه

 
 تفويض الموسع لصندوق البيئة العالميةال
 
يصبح تدهور األراضي، وبصورة رئيسية التصحر وإزالة الغابات، والملوثات العضوية الثابتة س  1.

يرفق بهذا البيان القرار الذي وافقت عليه  وفي هذا الصدد،. مجالين جديدين من مجاالت تركيز الصندوق
 .يقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعاد هيكلتهوثالجمعية العمومية بتعديل 

 
نمية تلان خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني ب م(f)39ة قرمعية العمومية، إذ تذك ر بالفجال .2

مم المتحدة لمكافحة األتفاقية الالمية سيكون متاحا كآلية تمويل عالقابلة لالستمرار، تؤكد أن صندوق البيئة ال
لفقرة  الك بمقتضىوذأو تصحر خطير، ال سيما في أفريقيا، /التصحر في تلك البلدان التي تعاني من جفاف و

حث  بوفي هذا الصدد، تطلب الجمعية العمومية من المجلس. ن االتفاقية، إذا قرر ذلك مؤتمر األطراف م21
 .راء الترتيبات الضروريةإجرار كهذا يتخذه مؤتمر األطراف بهدف قأي 

 
 لعملية الثالثة لتجديد  موارد الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العالميةا

 
ية على اإلطالق، تدعو ملجديد الموارد، التي كانت أكبر علت معرض الترحيب بالعملية الثالثة في .3

 تقدم مساهمات إضافية إلى أنى إلات األخرى التي تستطيع أن تفعل ذلك ئالجمعية العمومية البلدان والهي
 .صندوق البيئة العالمية

 
 ؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية القابلة لالستمرارم
 
تمر القمة العالمي المعني بالتنمية القابلة مؤجب أن يساعد صندوق البيئة العالمية في تنفيذ نتائج  ي .4

الل عمله، بما يتمشى مع التفويض الممنوح له وآخذا في االعتبار وضع أقل البلدان نموا خ من لالستمرار
وبصفة خاصة، يجب على صندوق البيئة العالمية أن يأخذ في االعتبار . والبلدان النامية الجزرية الصغيرة

لشراكة الجديدة من  ا مبادرةاألهمية التي علقها مؤتمر القمة على المبادرات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، مثل
وبرنامج عمل بربادوس لتحقيق التنمية القابلة لالستمرار في البلدان ،  NEPAD أجل التنمية في أفريقيا

 .النامية الجزرية الصغيرة، وعلى المشاركة العامة، وإشراك أصحاب المصلحة، والشراكات
 
ن أنشطة صندوق البيئة العالمية على المستوى القطري يستح
 
ويجب أن . لحافز القطري والملكية القطرية أمران بالغا األهمية لنجاح أنشطة صندوق البيئة العالميةا .5

تكون  أنشطة صندوق البيئة العالمية متسقة مع األولويات الوطنية وأن تدمج في أطر التخطيط الوطنية مثل 
ويجب على الصندوق أن يتشاور .  الفقراءداستراتيجيات التنمية القابلة لالستمرار واستراتيجيات تخفيض أعدا

مع كل بلد بشأن نطاق أدوات العمليات وخيارات وضع البرامج التي تعد من أجل الحصول على مساعدات 
على سبيل المثال، برنامج المنح الصغيرة، واألنشطة التمكينية، والمشروعات المتوسطة الحجم، (الصندوق 
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وذلك الستخدام أنسب األدوات لتلبية االحتياجات وتحسين األداء ) جيةونهج البرامج، والشراكات االستراتي
 .والفعالية

 
جب أن يواصل صندوق البيئة العالمية تحسين شراكته مع المجتمع المدني، شامال المنظمات غير ي .6

وفي هذا الصدد، يجب . الحكومية والمجتمعات المحلية ومنظمات الشعوب األصلية، على المستوى القطري
يشمل عددا أكبر من البلدان، وال سيما أقل البلدان  للى الصندوق السعي إلى توسيع برنامج المنح الصغيرةع

    . نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة
 
يجب تقوية مراكز التنسيق الوطنية الخاصة بالعمليات حتى تنفذ بفعالية مسؤولياتها في صندوق البيئة  .7

 . العالمية
  

 دراتقاء النب
   
ويجب تحديد . ناء القدرات أمر ضروري لتحقيق النتائج وتحسين األداء على المستوى القطريب .8

احتياجات وأولويات البلدان المتلقية للمساعدات في مجال القدرات وتلبيتها بطريقة منتظمة إذا كان لتلك البلدان 
حاجة إلى بناء للقدرات، أو إزالة لحواجز السياسات، لوحيثما تحدد ا. أن تعالج بفعالية القضايا البيئية العالمية

 القدرات أو اءأو تدعيم لألوضاع األخرى التي تسهم في نجاح المشروعات، يجب تلبية تلك االحتياجات إلى بن
  .إزالة الحواجز باعتبارها خطوة أولى

 
جه التعاون بين وند معالجة مسألة بناء القدرات، يجب على صندوق البيئة العالمية تعزيز أع .9

تحقيق الفعالية والكفاءة  وتحسين  لاالتفاقيات البيئية العالمية وتنسيق األنشطة التمكينية وأنشطة بناء القدرات
 تلعب المشروعات المتوسطة نأ ويجب. دمج القضايا البيئية العالمية في برنامج عمل التنمية القابلة لالستمرار

ناء القدرات، وال سيما في أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية بالحجم دورا هاما في عمل الصندوق ل
  .الصغيرة

 
 تخطيط االستراتيجيال
 

جب أن يحس ن صندوق البيئة العالمية تخطيط العمل االستراتيجي لتخصيص موارد الصندوق ي .10
لويات الوطنية في االعتبار، والشحيحة للمجاالت العالية األولوية ضمن وفيما بين مجاالت التركيز، مع أخذ األ

سات والممارسات البيئية السليمة يا وتشجيع السيةوارد على التحسينات البيئية العالملمر هذه اأثبهدف تعظيم 
 . في كافة أنحاء العالم

 
 رة المشروعاتدو
 

حدث أل اجب أن يظل صندوق البيئة العالمية تسهيال مدفوعا باالعتبارات القطرية ومستخدمي .11
وفي . تكنولوجيات وخالقا ومستجيبا وقادرا على وضع برامج لتحقيق المنافع البيئية العالمية القابلة لالستمرارلا

هذا الصدد، يجب إعادة النظر في دورة مشروعات الصندوق بالتعاون مع الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق 
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طنية الخاصة بالعمليات، بهدف جعلها أكثر بساطة وتنفيذ مشروعاته والهيئات المنفذة وكذلك مراكز التنسيق الو
وكفاءة على أن تؤخذ في االعتبار الدروس المستفادة والنتائج التي يتوصل إليها برنامج المتابعة والتقييم التابع 

    . للصندوق
 
 تكاليف اإلضافيةال
 

 المتفق عليها يةضافإلجب أن يواصل صندوق البيئة العالمية جهوده لزيادة فهم مفهوم التكاليف اي .12
عالمية من جانب البلدان وموظفي الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته والهيئات الوالمنافع 
ويجب أن تستهدف الجهود ربط المنافع البيئية العالمية والتكاليف اإلضافية في عملية تفاوضية . المنفذة

عالمية للتوصل إلى اتفاق بشأن التكاليف اإلضافية، مع إدراك أن لتستخدمها البلدان الشريكة وصندوق البيئة ا
 .  عملية تحديد التكاليف اإلضافية يجب أن تكون شفافة ومرنة وعملية

 
 لدور الحافزا

 
لذات باجب أن يقوي صندوق البيئة العالمية دوره الحافز، من خالل الدمج والتمويل المشترك وي .13

 .طاق أكبر كثيران تكرار األنشطة الناجحة على
 
لنق

قي

  التكنولوجيا والقطاع الخاص
 

ولوجيا عن طريق تقوية الشراكات بين القطاعين العام كنيزيد صندوق البيئة العالمية نقل التن ب أجي .14
  .والخاص والتعاون في مجال التكنولوجيا، بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب

 
ك القطاع الخاص، يجب أن يضع صندوق البيئة العالمية استراتيجية اع إدراك الجهود السابقة إلشرم .15

جديدة، من خالل حوار مه هيئات القطاع الخاص، لتحسين إشراك القطاع الخاص مع زيادة التركيز على 
ويجب أن . االستمرارية وإمكانية التكرار نيحسلتوقي  ستهيئة بيئة مؤاتية ووضع استراتيجيات ذات توجه

ذه االستراتيجية مواصلة تحسين إجراءات العمليات بحيث يمكن توسيع نطاق شراكات صندوق هتستهدف مثل 
 .البيئة العالمية مع القطاع الخاص

  
 اس األداء من خالل تقوية المتابعة والتقييم

 
ط األهداف واألولويات االستراتيجية المحددة في ربجب أن يتأكد صندوق البيئة العالمية من أن ي .16
 التي يمكن عةؤشرات أداء البرامج والمشروعات، بما في ذلك النتائج المتوقبمالعمل االستراتيجية  خطة

 .متابعتها وقياسها يهدف تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهداف االستراتيجية
 

 العالمية ة وحدة المتابعة والتقييم التابعة لصندوق البيئعلب، ألغراض التقييم، جيجي هذا الصدد، ف .17
جب أن يضع الصندوق إجراءات لنشر الدروس المستفادة يو .وحدة مستقلة مسؤولة مباشرة أمام المجلس

عات الصندوق لتحسين أنشطة روواتج مشونوأفضل الممارسات لضمان االستخدام األكثر انتظاما لنتائج 
 .التخطيط واألنشطة الالحقة
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محمد العشري اللتزامه البالغ وقيادته القوية / للسيد وتعرب الجمعية العمومية عن عميق تقديرها 

ورؤيته في بناء صندوق البيئة العالمية باعتباره آلية التمويل األولى للبيئة العالمية أثناء مدة خدمته التي 
 .رئيس لصندوق البيئة العالمية/استمرت عشرة أعوام كأول مسؤول تنفيذي أول
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 حقمل

 ية لصندوق البيئة العالميةنار الجمعية العمومية الثاقر
 

 ،لجمعية العمومية الثانية لصندوق البيئة العالميةا 
 

ر يقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعاد هيكلته،وثن  م34فقرة لاب ك تذذ إ 
 

 ثت توصيات مجلس صندوق البيئة العالمية بالنسبة للتعديالت المقترحة في الوثيقة،بحبعد أن و 
 
 :ق في اآلراء على التعديالت التالية في الوثيقةااالتف بافقتو .1
 

 :التالي نصهما) واو(و ) هـ(إضافة الفقرتين الفرعيتين الجديدتين  ب2تعديل الفقرة   )أ(
 

 و؛ تدهور األراضي، وبصورة رئيسية التصحر وإزالة الغابات) هـ"( 
 

 ."الملوثات العضوية الثابتة) و( 
 
 :كما يلي يصبح نصها ل3ديل الفقرة عت )ب(
 

لتكاليف اإلضافية المتفق عليها لألنشطة الرامية إلى تحقيق المنافع البيئية العالمية بشأن ا"
إدارة المواد الكيميائية من حيث صلتها بمجاالت التركيز المشار إليها أعاله تكون مؤهلة 

ل ووالتكاليف اإلضافية المتفق عليها لألنشطة األخرى ذات الصلة بموجب جد. للتمويل
لتي قد يوافق عليها المجلس تكون أيضا مؤهلة للتمويل بقدر ما تحقق  ا21أعمال القرن 

 ." المنافع البيئية العالمية عن طريق حماية البيئية العالمية في مجاالت التركيز
  
 :نصها كما يلي، 6دراج جملة جديدة قبل الجملة قبل األخيرة في الفقرة إ )ج(
 

مية متاحا أيضا للعمل كهيئة مكلفة بتشغيل اآللية المالية التفاقية لكون صندوق البيئة العاي"
 ." ستوكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة

 
 :يصبح نصها كما يلي ل6عديل الجملة قبل األخيرة من الفقرة ت )د(
 

ل صندوق البيئة العالمية بتوجيه من، ويكون مسؤوال أمام، مؤتمر عمفي هذا الصدد، يو"
 ."راف الذي يقرر السياسات وأولويات البرامج ومعايير األهلية ألغراض االتفاقياتطاأل

 
 :يصبح نصها كما يلي ل(f)21عديل الفقرة ت )هـ(
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لتنسيق مع سكرتاريات الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة، وخاصة سكرتاريات ا"
ريال المعني بالمواد وسكرتاريات بروتوكول مونت، 6االتفاقيات المشار إليها في الفقرة 

اقية األمم المتحدة لمكافحة تفون وصندوقه المتعدد األطراف واوزالتي تستنزف طبقة األ
 ."ير، وال سيما في أفريقياخطأو تصحر /ن التي تعاني من جفاف وداالتصحر في البل

 
 التي تتولى ترئيس الصندوق إلى أن يقدم هذه التعديالت إلى الهيئا/لمسؤول التنفيذي األول اعوتد .2

إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته وإلى القي م وأن يطلب منها اعتماد التعديالت وفقا للقواعد والمتطلبات 
 .اإلجرائية الخاصة بكل منها

 
 لم كافة المشتركين بسريان مفعوليعرئيس الصندوق إلى أن /مسؤول التنفيذي األولالعو تد .3
   . التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته والقي متلتعديالت حالما توافق عليها الهيئاا


