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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريواعي لد

  جلنة الربنامج وامليزانية
   السادسة والعشرونالدورة
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧ فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت٥ البند

  برنامج التغيري: أرصدة االعتمادات غري املنفقة
  وأنشطة ) مبادرة إدارة التغيُّر(والتجديد يف املنظمة 

 التعاون التقين

  جملس التنمية الصناعية 
  منة والثالثونالثاالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 

برنامج التغيري : أرصدة االعتمادات غري املنفقة
وأنشطة ) مبادرة إدارة التغيُّر(والتجديد يف املنظمة 

   التعاون التقين
    أنشطة التعاون التقين: أرصدة االعتمادات غري املنفقة    
    تقرير من املدير العام    

، تقدم هذه الوثيقة معلومات عن حسابات الصناديق ١٥- م/١٣- ع ملمقرر لامتثاال   
، اليت أنشئت ٢٠١١- ٢٠١٠، خالل فترة السنتني االستئمانية اخلاصة ألنشطة التعاون التقين

 .٢٠١٠عامجبزء من مبلغ أرصدة االعتمادات غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف 
  

  احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٢  ٤- ١...................................................................................مقدمة -أوال  
  ٣  ٩- ٥......................................................الصندوق االستئماين لألمن الغذائي -ثانيا  
  ٤  ١٥-١٠...............................................املتجددة الصندوق االستئماين للطاقة -ثالثا  
  ٦  ١٦..................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -رابعا  
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   مقدمة  -أوال  
  ، على أن ُيستخدم مبلغ ١٥- م/١٣- ع موافقت الدول األعضاء، يف املقرر   - ١

 ماليني يورو من أرصدة االعتمادات غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف ٣ال يتجاوز 
ووفقا هلذا املقرر، . ٢٠١١- ٢٠١٠ ألنشطة التعاون التقين خالل فترة السنتني ٢٠١٠عام 

 :جتنَّب األموال يف حسابات هتدف إىل ما يلي

ي من خالل ترويج األعمال التجارية الزراعية والصناعات زيادة األمن الغذائ  )أ(  
 ة،الزراعي

 .استخدام الطاقة املتجددة يف األنشطة اإلنتاجية  )ب(  

، ميكن أن تساعد هاتان اجملموعتان IDB.36/12/Add.1وكما سبق بيانه يف الوثيقة   - ٢
ثالث، على تقدمي احملددتان من األنشطة املترابطة، ضمن أولويات اليونيدو املواضيعية ال

مسامهات هامة ومباشرة يف معاجلة قضايا الغذاء والطاقة، بينما تساهم مباشرة أيضا يف 
 .االستراتيجية العامة للحد من الفقر

 ٣رقـم   راجـع املـذكرة اإلعالميـة   (، أُبلغت الـدول األعـضاء   ٢٠١٠فرباير / ويف شباط  -٣
 يــورو أصــبح متاحــا هلــذه ١ ٥١٦ ٤٢٦بــأن مــا جمموعــه ) ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨املؤرخــة 

وذُكــر أنــه علــى الــرغم مــن أن املبلــغ اإلمجــايل املتــاح لــن يكــون كافيــا إال . احلــسابات اخلاصــة
لتمويل مشاريع منفردة قليلة، ومن مث لن يكون من املرجح أن ُيحدث أثـرا كـبريا إذا اسـُتخدم        

لـصوغ بـرامج     التمويـل األويل     لتنفيذ املشاريع فقط، فإن اليونيدو تسلِّم بإمكانية استخدام هذا        
وأُشري إىل أن من شأن ذلك أن يساعد مـن مث علـى             . يف اجملاالت ذات األولوية املذكورة أعاله     

تكــرار النمــوذج والتجربــة النــاجحني للــصندوق االســتئماين اخلــاص ببنــاء القــدرات التجاريــة    
 .الذي اسُتخدم حلشد التمويل حلافظة مشاريع أكرب عددا

، اسـُتخدمت األمـوال اجملّنبـة مـن أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة إلنـشاء                   وتبعا لذلك   -٤
ــذان     . صــندوقني اســتئمانيني متخصــصني   ــدار ه ــع أن ي ــسبيا، يتوق ــة املبكــرة ن ويف هــذه املرحل

الصندوقان وفقا للنموذج الـذي سـبق أن أرسـاه الـصندوق االسـتئماين اخلـاص ببنـاء القـدرات                    
ة وحمــددة، والــذي ســريكز علــى صــوغ الــربامج القابلــة    التجاريــة، مــع مراعــاة معــايري واضــح  

واألمــل معقــود علــى أن يــؤدي هــذان الــصندوقان االســتئمانيان إىل تنفيــذ  . للتمويــل وتروجيهــا
بــرامج تبلــغ قيمتــها مــا ال يقــل عــن عــشرة أضــعاف املبلــغ املــستثمر أصــال، حبيــث تــوفر قــوة      

شكل األسـاس لتقـدمي املزيـد مـن         وفضال عـن ذلـك فـإن املبـالغ األساسـية ستـ            . مضاِعفة شديدة 
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التربعات من الدول األعضاء للصندوقني االستئمانيني، مبا يؤدي إىل املزيد من القـوة املـضاِعفة               
 .ويتيح التوسع يف األنشطة يف هذين اجملالني ذوي األولوية

    
    الصندوق االستئماين لألمن الغذائي  -ثانيا  

 إىل زيـادة األمـن الغـذائي مـن حيـث تـوافر          سيموِّل هذا الصندوق األنشطة اليت هتدف       -٥
ــة احلــصول عليهــا وســالمتها   ــة وإمكاني ــة إىل احلــد مــن    . األغذي ويــشمل ذلــك األنــشطة اهلادف

خــسائر مــا بعــد احلــصاد؛ وسالســل القيمــة الغذائيــة وتنميــة األعمــال التجاريــة الزراعيــة ذات    
لتجاريـة الزراعيـة الـصغرية      الصلة؛ ومراقبة سالمة ونوعية األغذية؛ وإدمـاج منـشآت األعمـال ا           

كما سيؤدي تـرويج األعمـال التجاريـة الزراعيـة          . إدماجا عادال يف النظم ذات التوجه السوقي      
والــصناعات الزراعيــة إىل تيــسري صــوغ بــرامج ميكــن أن تقــدَّم بــدورها إىل اجلهــات املاحنــة         

 .للحصول على املزيد من التمويل

قــراء يف إنتــاج وتــسويق احملاصــيل العاليــة والتحــدي الرئيــسي هــو تــشجيع مــشاركة الف  -٦
القيمــة والثــروة احليوانيــة واملنتجــات املــشتقة منــها، والقيــام بــذلك بطريقــة مــستدامة اقتــصاديا   

وهناك قوة دفع جديدة من جانب املاحنني ومقرري السياسات مـن أجـل مواجهـة هـذا                 . وبيئيا
ــام باالســتثمارات الالزمــة يف قطــاع الــصناعات    ــة، والالتحــدي بالقي ســيما مــن أجــل   الزراعي

ويــشمل ذلــك القيــام باســتثمارات يف قــدرات اإلنتــاج األويل ويف  . أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا 
خدمات الدعم الالحقة، مثـل جتهيـز املنتجـات الزراعيـة وختزينـها وتـسويقها، مـن أجـل زيـادة                     

 .رحبية األعمال التجارية الزراعية اليت يشارك فيها الفقراء

أن يــسهم النــهج املتعــدد التخصــصات إزاء التنميــة الــصناعية الــذي تــستخدمه  وميكــن   -٧
ولـذلك يتمثـل اهلـدف يف االسـتفادة     . اليونيدو إسهاما كـبريا يف تنفيـذ هـذه املبـادرات اجلديـدة         

من االهتمـام احلـايل بالزراعـة مـن أجـل تـسريع تنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة والـصناعات                       
وســتفعل اليونيــدو ذلــك عــن طريــق تــصميم تــدخالت . قــل البلــدان منــواالزراعيــة يف أفريقيــا وأ

ويـسلَّم أيـضا يف   . برناجمية منسقة تنسيقا جيدا مع الشركاء الرئيسيني بغية تفادي جتزئة اجلهـود     
النهج املقترح بأن البلدان غري متجانسة، ونتيجة لـذلك تـصمَّم التـدخالت خصيـصا لكـل بلـد                   

الرئيسية اليت تواجهه، مبا يضمن إحداث تـأثري أكـرب يف التنميـة    على حدة حبيث تعاجل املعوقات     
 .الصناعية واحلد من الفقر وتوفري األمن الغذائي
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وستــــسعى الــــربامج املقترحــــة إىل االســــتهداف املباشــــر ملنظمــــات صــــغار املنــــتجني   -٨
ســطة، واملؤســسات احلكوميــة الــيت تقــرر الـــسياسات،      ووالــصناعات الزراعيــة الــصغرية واملت   

 . دمي خدمات الدعم يف القطاعني العام واخلاص، ووزارات الزراعة والصناعةومق

وفيما يتعلـق باملـشاريع الـيت سُيـضطلع هبـا يف إطـار هـذا الـصندوق االسـتئماين، تعمـل                 -٩
اليونيدو يف تعاون وثيق مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة                

، ومــصرف التنميــة  )اإليفــاد(، والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة    )الفــاو(لألمــم املتحــدة  
ــي  األفري ــي، واالحتــاد األفريق ــران    . ق ــددت يف حزي ــشركاء، ُح ــؤالء ال ــع ه ــشاور م ــه /وبالت يوني

لتنفـذ فيهـا أنـشطة    )  منـها يف فئـة أقـل البلـدان منـوا     ١٠( بلـدا  ١٢ دفعة أوىل مؤلفة من   ٢٠١٠
وسـيتيح هـذا التعـاون تنفيـذ تـدخالت كافيـة مـن        . الربجمة املشتركة علـى مـدى األشـهر املقبلـة     

ــرص   ــيح ف ــة والقطــاع      شــأهنا أن تت ــة الدولي ــدعمها املؤســسات املالي ــدة ميكــن أن ت ــل جدي متوي
 .الوطيناملصريف 

    
    املتجددة الصندوق االستئماين للطاقة  -ثالثا  

سيكون اهلدف الرئيسي هلـذا الـصندوق هـو صـوغ حافظـة مـن املـشاريع والـربامج يف                    -١٠
. السـتخدامات اإلنتاجيـة  بلدان خمتارة، مـن أجـل توسـيع نطـاق اسـتعمال الطاقـة املتجـددة يف ا             

ــز      وســيموِّل هــذا الــصندوق أساســا األنــشطة تــسعى إىل تــرويج الطاقــة املتجــددة بغــرض تعزي
إمكانية احلصول على الطاقة ودعم األنشطة املدرة للدخل اليت تساعد بـدورها علـى احلـد مـن                  

طة الراميـة إىل    ويـشمل ذلـك األنـش     . الفقر يف املناطق الريفية واملناطق احمليطة باملنـاطق احلـضرية         
التصدي للعقبات اليت تعترض تكنولوجيات الطاقة املتجددة، مثل العقبات الـسياساتية والتقنيـة             
واملاليــة واملتعلقــة بالقــدرات؛ وزيــادة كهربــة الريــف؛ وتــشجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص؛    

 . وتعزيز أمن الطاقة واألمن املناخي

ــة الــصناعية يف ال    -١١ ــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا   ومــن أجــل تــسريع التنمي بلــدان النامي
مبرحلة انتقالية، ستكون هناك حاجة ماسة لتطوير مصادر للطاقـة املتجـددة متاحـة علـى نطـاق              

ومن مث فمن الواضح أن الطاقـة املتجـددة         . أوسع وموثوقة، واستخدام هذه الطاقة بكفاءة أكرب      
وهبـذه الطريقـة سـتؤدي      .  املـستقبل  ستكون عنصرا حامسا يف أي حل متكامل بـشأن الطاقـة يف           

احللول الشاملة املنطوية على قلـة انبعاثـات الكربـون دورا رئيـسيا يف تعزيـز التنميـة االقتـصادية                    
وختفيف حدة الفقر ملن ال يتاح هلـم احلـصول علـى األشـكال احلديثـة مـن الطاقـة حاليـا الـذين                        

 ربط خـدمات الطاقـة احلديثـة        وسيكون التحدي الرئيسي هو   . يبلغ عددهم زهاء مليوين نسمة    
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املعقولة األسعار واملوثوقة القائمـة علـى الطاقـة املتجـددة ربطـا فعـاال باالسـتخدامات اإلنتاجيـة            
غــري أن هــذا ســيتطلب تعزيــز االســتثمارات واتبــاع سياســات ابتكاريــة . والتطبيقــات الــصناعية

 . طاق واسعوإجياد األطر املؤسسية الالزمة الستعمال ونشر تلك اخلدمات على ن

ــة        -١٢ ــة املتجــددة أمــر حاســم األمهي ــادة نــشر تكنولوجيــات الطاق ــدو أن زي ــدرك اليوني وت
ــة احلــصول علــى الطاقــة واملــضي قــدما حنــو االنتقــال إىل الطاقــة ذات انبعاثــات       لتعزيــز إمكاني

ومـن أجـل النجـاح يف ذلـك، سـيلزم بـذل جهـود لـيس                 . الكربون املنخفضة يف البلـدان الناميـة      
ء القدرات ولإليضاح العملي للتكنولوجيات بـل أيـضا لتعزيـز إمكانيـة احلـصول علـى                 فقط لبنا 

ويف القيام بذلك، ستبين اليونيـدو علـى جتربتـها وخربهتـا يف تـصميم               . رأس املال املايل والبشري   
النُّهج الربناجمية اخلاصة بترويج الشبكات الكهربائية الـصغرية القائمـة علـى الطاقـة املتجـددة يف                 

ومن األمثلة اجليدة على مثل هذه املبـادرة الربنـامج االسـتراتيجي للطاقـة الـذي                . طق الريفية املنا
 . لبلدان غرب أفريقيا) وميوله مرفق البيئة العاملية(وضعته اليونيدو 

وستستخدم اليونيدو هنجها املتعدد التخصصات لدعم أسواق الطاقة املتجـددة وتعزيـز         -١٣
ويتـــوخى النـــهج املقتـــرح . يد اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــيالـــشراكات والـــشبكات علـــى الـــصع

استخدام مراكز اليونيدو التكنولوجيـة للطاقـة املتجـددة، مثـل املركـز الـدويل للطاقـة الشمـسية                   
واملركز الدويل للمحطات الكهرمائية الصغرية واملراكز الوطنيـة لإلنتـاج األنظـف واملؤسـسات              

وسيكون أحـد العناصـر اهلامـة هلـذا         . درات الوطنية الشريكة، من أجل تقدمي التدريب وبناء الق      
النــهج تعزيــز التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف جمــال الطاقــة املتجــددة مــن أجــل تــوفري خــدمات   

 .موثوقة يف جمال الطاقة بغية احلد من الفقر

وستسعى املشاريع والربامج املقترحة إىل مضاعفة أثر األمـوال املتأتيـة مـن مرفـق البيئـة                   -١٤
ملية واجلهات املاحنة املتعددة األطراف والثنائية واملؤسسات املالية للقطاعني العـام واخلـاص،             العا

وستــستهدف مباشــرة مقــرري الــسياسات، واخلــرباء، واملؤســسات املرجعيــة، واملرافــق العامــة    
ــة، والـــصناعات الـــصغرية واملتوســـطة،     ــام واخلـــاص، ومـــوفري خـــدمات الطاقـ للقطـــاعني العـ

وستكون املـشاريع الـيت ُيـضطلع هبـا مـن           . ية، ووزارات الطاقة والبيئة والصناعة    واجملتمعات احملل 
خالل هذا الصندوق االستئماين مرتبطة ارتباطا وثيقـا باألنـشطة الـيت تنفـذ يف إطـار الـصندوق                   
االستئماين لألمن الغذائي، ألهنا ستتطلب أيـضا إمـدادات موثوقـة مـن الطاقـة ميكـن أن توفرهـا                    

 .تجددة املتاحة على الصعيد احملليمصادر الطاقة امل

ولتصميم وتنفيذ املشاريع يف إطار هذا الصندوق االستئماين، تعتزم اليونيدو أن تعمـل               -١٥
يف تعاون وثيق مـع نظرائهـا، ومـن بينـهم منظمـات الطاقـة الوطنيـة، ومنظمـات األمـم املتحـدة                       
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ــة، واملــ      ــم املتحــدة اإلقليمي ــة، وجلــان األم ــا  الناشــطة يف مــسائل الطاق ــا فيه ــة مب صارف اإلقليمي
وسـيؤدي هـذا التعـاون أيـضا        . مصرف التنمية األفريقي، واالحتاد األفريقي، واالحتـاد األورويب       

ــق        ــة والفري ــة بالطاق ــة األمــم املتحــدة املعني ــل آلي ــة، مث ــشبكات العاملي ــشراكات وال ــز ال إىل تعزي
ألمم املتحدة، وكالمها يرأسـه حاليـا   التابع لألمني العام ل االستشاري املعين بالطاقة وتغيُّر املناخ

  .املدير العام لليونيدو
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -رابعا  
 :لعل اللجنة تود أن تقترح على جملس التنمية الصناعية اعتماد مشروع املقرر التايل  -١٦

 :إن جملس التنمية الصناعية"  

 ؛IDB.38/10-PBC.26/10حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ"(  

 ؛١٥-م/١٣-م عحييط علما بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ب"(  

 الــدول األعــضاء علــى التــربع للــصندوق االســتئماين لألمــن الغــذائي    يــشجِّع  )ج"(  
  ."والصندوق االستئماين للطاقة املتجددة

  
  


