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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرذا، ل. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
   والعشرونالسابعةالدورة 

  ٢٠١١مايو /أيار ١٣- ١١فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي 
 ةتجّددوالطاقة امل

  جملس التنمية الصناعية 
   والثالثونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت)و (٤البند 

الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي 
       ةتجّددوالطاقة امل

      ةتجّددالصندوق االستئماين للطاقة امل    
      تقرير من املدير العام    

 تـوفّر  ،٥-م/٣٨- ومقـرَّر اجمللـس م ت ص      ١٥-م/١٣-امتثاال ملقرَّر املؤمتر العام م ع       
ة مـن أجـل األنـشطة       تجـّدد  عـن الـصندوق االسـتئماين اخلـاص للطاقـة امل           هذه الوثيقة معلومات  

جبــزء مـــن مبلــغ أرصـــدة    ٢٠١١-٢٠١٠اضـــطُلع هبــا خــالل فتـــرة الــسنتني     الــيت  اإلنتاجيــة 
 .٢٠١٠االعتمادات غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف عام 

    
   اخللفية واملوارد املالية  -أوالً  

 ة من أجل األنشطة اإلنتاجية امتثـاالً      تجّدد اخلاص للطاقة امل   أُنشئ الصندوق االستئماين    -١
 جبزء من مبلغ أرصدة االعتمادات غري املنفقـة لـربامج التعـاون الـتقين               ١٥-م/١٣-للمقرَّر م ع  

 .٢٠١٠املستحقة للدول األعضاء يف عام 
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 يــورو ١ ٥١٦ ٤٢٦، اعتمــدت الــدول األعــضاء مــا جمموعــه ٢٠١٠يوليــه /ويف متــوز  -٢
ت الصندوق االستئماين بشأن زيادة األمن الغذائي من خالل ترويج األعمـال التجاريـة              حلسابا

وتبلــغ . ة مـن أجــل األنـشطة اإلنتاجيـة   تجـّدد الزراعيـة والـصناعات الزراعيـة ومــصادر الطاقـة امل    
 . يورو٥٠٩ ١٠٦ة من أجل األنشطة اإلنتاجية تجّددقيمة الصندوق االستئماين للطاقة امل

ف االستراتيجي العام للصندوق االستئماين يف اإلسـهام يف التنميـة الـصناعية             ل اهلد ويتمثّ  -٣
ة من أجل األنشطة اإلنتاجيـة يف بلـدان ناميـة    تجّددواالستدامة البيئية من خالل الترويج للطاقة امل     

وتتمثــل األهــداف واألنــشطة الرئيــسية يف إطــار الــصندوق االســتئماين يف اســتحداث        . خمتــارة
وسـوف  . ة من أجل األنشطة اإلنتاجية يف البلـدان الناميـة         تجّددستخدام الطاقة امل  مشاريع لتعزيز ا  

ع هـــذه املـــشاريع يف املقـــام األول األنـــشطة الراميـــة إىل التـــصدي للعقبـــات الـــيت تعتـــرض تـــشّج
ة، مثــل العقبــات الــسياساتية والتقنيــة واملاليــة واملتعلقــة بالقــدرات؛  تجــّددتكنولوجيــات الطاقــة امل

 .ة الريف؛ وتشجيع استثمارات القطاع اخلاص؛ وتعزيز أمن الطاقة واألمن املناخيوزيادة كهرب
    

   األنشطة الرئيسية  -ثانياً  
ــة الــصناعية يف   IDB.38/10كمــا أشــري مــن قبــل يف الوثيقــة     -٤ ، فمــن أجــل تــسريع التنمي

ىل تطـوير مـصادر   البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، هناك حاجة ماسة إ     
ة تكون متاحة على نطـاق أوسـع وموثوقـة، وإىل اسـتخدام هـذه الطاقـة بكفـاءة                  تجّددللطاقة امل 

 يف توليفة الطاقـة املتنوعـة    حامساً ة ستكون عنصراً  تجّددومن مث فمن الواضح أن الطاقة امل      . أكرب
ة املنطويـة  تجـّدد  املوهكـذا سـتؤدي حلـول الطاقـة    . الالزمة لتعزيز أمن الطاقة يف البلدان الناميـة       

 يف تعزيز التنمية االقتـصادية وختفيـف حـدة الفقـر             رئيسياً على انبعاثات قليلة من الكربون دوراً     
.  وعـددهم زهـاء بليـوين نـسمة    تاح هلم احلصول على األشكال احلديثة من الطاقة حالياًملن ال يُ 

سعار واملوثوقـة القائمـة     وسيكون التحدي الرئيسي هو ربط خدمات الطاقة احلديثة املعقولة األ         
غـري أن هـذا     .  باالستخدامات اإلنتاجيـة والتطبيقـات الـصناعية        فعاالً ة ربطاً تجّددعلى الطاقة امل  

ب تعزيــز االســتثمارات واتبــاع سياســات ابتكاريــة وإجيــاد األطــر املؤســسية الالزمــة         ســيتطلّ
 .الستعمال ونشر تلك اخلدمات على نطاق واسع

ئماين يف املقام األول على متويل األنشطة التحضريية الـيت تيـّسر            ويركّز الصندوق االست    -٥
ة وتعزيـز الوصـول للطاقـة ودعـم         تجّدداستحداث مقترحات مشاريع ملموسة لترويج الطاقة امل      

 يف وضـع منـهجيات      وإضافة إىل هذا، يـساعد الـصندوق أيـضاً        . توليد الدخل يف البلدان النامية    
ــشاركة    ــشجيع م ــتراتيجية لت ــة امل   وأدوات اس ــشاريع الطاق ــد . ةتجــّددالقطــاع اخلــاص يف م وق
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اسُتحِدثت بالفعل خطة ملموسة للرصـد والتقيـيم جيـري اسـتخدامها لرصـد أنـشطة الـصندوق                  
 .االستئماين ونتائجه وآثاره

وبينما جيري تنفيذ األنشطة يف إطار الصندوق االستئماين، تعتـزم اليونيـدو البنـاء علـى                  -٦
تصميم املشاريع امللموسة والنـهوج الربناجميـة مـن أجـل تـرويج الطاقـة               جتربتها وخربهتا يف جمال     

ة على املستوى القطري، وتطبيق هذه الدراية يف صوغ مقترحـات مـشاريع جديـدة يف                تجّددامل
ومـن األمثلـة اجليـدة علـى مبـادرة مـن هـذا القبيـل برنـامج الطاقـة                    . إطار الـصندوق االسـتئماين    

ويف إطـار   .  يف غـرب أفريقيـا     اًف مـستهد   بلـداً  ١٨لبيئة العاملية يف    له مرفق ا  االستراتيجي الذي ميوّ  
ة يف تـسعة بلـدان يف غـرب أفريقيـا           متجّددهذا الربنامج، قامت اليونيدو بتصميم مشاريع طاقة        

ة يف إطــار الربنــامج تجــّددذة يف مــشاريع الطاقــة املحيــث تــضطلع املنظمــة بــدور الوكالــة املنفّــ(
، مبـا فيهـا بوركينـا فاسـو وتـشاد والـرأس األخـضر وسـرياليون         )االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية  

وغامبيــا وغينيــا وكــوت ديفــوار وليربيــا ونيجرييــا، إضــافة إىل مــشروع عاشــر ُيــسمى مــشروع 
التنـسيق يف  وُتبذل جهـود خاصـة لـضمان االتـساق و    . التنسيق اإلقليمي يف منطقة غرب أفريقيا  

 لكي تتواءم مع املبادرات اإلقليمية والـربامج        إطار مقترحات املشاريع اجلاري استحداثها حالياً     
 .ة من أجل األنشطة اإلنتاجيةتجّددالعاملية املعنية بالطاقة امل

 بشكل وثيق مع نظرائها، مبا يف ذلـك منظمـات الطاقـة الوطنيـة،               وتعمل اليونيدو حالياً    -٧
املتحدة الناشطة يف مسائل الطاقة، وجلان األمم املتحـدة اإلقليميـة، واملـصارف             ومنظمات األمم   

اإلقليمية مبا يف ذلك مصرف التنمية األفريقي، واالحتاد األفريقي، واالحتـاد األورويب، مـن أجـل                
ضمان االستفادة منذ البداية من أوجه التآزر بني مقترحات املشاريع الـيت جيـري اسـتحداثها يف                 

 فرصــة لتعزيــز الــشراكات والــشبكات  ويــوفّر هــذا التعــاون أيــضاً . ندوق االســتئماينإطــار الــص
وجيـري  .  املـدير العـام لليونيـدو      العاملية مثل شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة اليت يرأسها حاليـاً          

أيضا تنسيق مقترحات املشاريع مـع سـائر مبـادرات مرفـق البيئـة العامليـة وغريهـا مـن املبـادرات                      
دة األطراف والثنائية على املستوى اإلقليمي لضمان حتقيق التآزر واالستفادة من الـدروس             تعّدامل

ــة مــع مكاتــب     . املستخلــصة وجيــري باســتمرار االضــطالع جبهــود تنــسيقية وإقامــة روابــط قوي
اليونيدو امليدانيـة ومـشاريع الطاقـة علـى املـستوى القطـري واالسـتراتيجيات واخلطـط اإلقليميـة                   

 .التصدي للتحديات الرئيسية لكي يتسىن استحداث حلول مشتركة على نطاق أمشلاملعنية ب

ويتوخى النهج املقترح الستحداث مقترحات املشاريع يف إطـار الـصندوق االسـتئماين        -٨
ة، تجـّدد االحتفاظ بروابط وثيقة مع مراكز اليونيـدو التكنولوجيـة الدوليـة واإلقليميـة للطاقـة امل               

طاقـة الشمـسية واملركـز الـدويل للمحطـات الكهرمائيـة الـصغرية واملراكـز                مثل املركز الدويل لل   
اإلقليميــة للمحطــات الكهرمائيــة الــصغرية يف الــصني ونيجرييــا واملركــز الــدويل لتكنولوجيــات   
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الطاقــة اهليدروجينيــة يف تركيــا ومؤســسات شــريكة أخــرى، مــن أجــل تقــدمي التــدريب وبنــاء    
ر اهلامـة هلـذا النـهج يف التركيـز علـى التعـاون بـني بلـدان                  ويتمثل أحد العناص  . القدرات الوطنية 

ة من أجل توفري خدمات موثوقة يف جمال الطاقة بغيـة احلـد مـن               تجّدداجلنوب يف جمال الطاقة امل    
   وتــرتبط املــشاريع الــيت ُيــضطلع هبــا مــن خــالل هــذا الــصندوق االســتئماين ارتباطــاً          . الفقــر
ــة يف الوثيقــة املبّي(ندوق االســتئماين لألمــن الغــذائي   باألنــشطة الــيت تنفــذ يف إطــار الــص  وثيقــاً ن

IDB.39/10-PBC.27/10(رهــا  إمــدادات موثوقــة مــن الطاقــة ميكــن أن توفّ ب أيــضاً، ألهنــا تتطلّــ
 .ة املتاحة على الصعيد احملليتجّددمصادر الطاقة امل

    
   النتائج واآلثار  -ثالثاً  

ة، وردت مـن عـّدة حكومـات يف         على إثر مشاورات شاملة جرت يف األشـهر األخـري           -٩
بلدان نامية طلبـات للحـصول علـى املـساعدة يف اسـتحداث مقترحـات مـشاريع بـشأن الطاقـة                     

وقـد بلغـت املـشاورات      . ز بشكل خـاص علـى حـشد مـوارد مرفـق البيئـة العامليـة               ة ُتركّ تجّددامل
اريــة يف إطــار ومــن املتوقــع أن ُتــسفر األنــشطة اجل. اجلاريــة مــع هــذه البلــدان مراحلــها النهائيــة 

 مـشاريع ملموسـة عـن طريـق         ١٠الصندوق االستئماين عـن وضـع الـصيغة النهائيـة ألكثـر مـن               
م مــن مرفــق البيئــة العامليــة واالحتــاد   مليــون يــورو مــن التمويــل املقــدَّ ٢٥حــشد مــا يزيــد علــى  

ــتراتيجية    ــائيني آخـــرين، ومنـــهجيات وأدوات اسـ األورويب وشـــركاء متعـــددي األطـــراف وثنـ
ع مجيـع  وإضـافة إىل هـذا، تـشجّ    . ةتجـّدد ركة القطاع اخلاص يف مشاريع الطاقة امل      لتشجيع مشا 

وسـوف يـستمر إعـالم الـدول        . املقترحات مشاركة القطاع اخلاص كطـرف ممـوِّل للمبـادرات         
 .األعضاء بالتطورات الالحقة

    
   اإلجراء املطلوب من اللجنة  -رابعاً  

  .مة يف هذه الوثيقةمات املقدَّ باملعلو اللجنة أن حتيط علماًَرمبا توّد  -١٠
  


