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 . االجتماعاتإىلر نسخهم من الوثائق م بإحضايرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام 
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقّت) ب (١٠البند 

 وضع اليونيدو املايل
    

  دعم اليونيدو املؤسسي ملبادرة األمني العام لألمم املتحدة     
      بشأن توفري الطاقة املستدامة للجميع

      ةإضاف    
       رة من األمانةمذكّ    

رة معلومات إضافية عـن إمكانيـة اسـتخدام أرصـدة االعتمـادات غـري املنفَقـة                 ترد يف هذه املذكّ   
 .GC.14/18من الوثيقة ) ب (١٤يف جمال برناجمي مشار إليه يف الفقرة 

     
    مةمقّد  -أوالً  

ريـرا مـن املـدير العـام        من جـدول األعمـال، تق     ) ب (١٠مت األمانة، يف إطار البند      قدَّ  -١
ــة     ــادات غــري املنفَق ــشأن أرصــدة االعتم ــة (ب ــرح). GC.14/18الوثيق ــة اســتخدام  واقُت  يف الوثيق

أو كـأموال مـشاركة إلعـداد وتنفيـذ         /كـأموال ابتدائيـة و    أرصدة االعتمـادات غـري املنفَقـة هـذه          
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القـي صـعوبات    برامج ومشاريع لليونيدو تكتسي أمهية حامسة بالنسبة للـدول األعـضاء لكنـها ت             
  . يف متويلها

 مثـال علـى الـربامج املـذكورة يف إطـار      GC.14/18من الوثيقة ) ب (١٤ويرد يف الفقرة    -٢
تأمني احلصول على الطاقة لالستخدامات اإلنتاجية، مع التأكيـد بـشكل خـاص علـى             : ‘٢‘البند  

ر أوسـع نطاقـا هـو       رة الصلة بني هذا الربنامج وإطـا      وتقيم هذه املذكّ  . حصول النساء على الطاقة   
مبــادرة تــوفري الطاقــة املــستدامة للجميــع، الــيت أطلقهــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف شــهر           

 .٢٠١١سبتمرب من عام /أيلول
    

    اخللفية والسياق  -ثانياً  
فهي أكرب عامـل يف حتقيـق التكامـل         . الطاقة هي دعامة التنمية االقتصادية واالجتماعية       -٣

 إجيـاد فـرص العمـل والقـدرة علـى التنـافس االقتـصادي وتعزيـز األمـن               ى، منـها  بني جماالت شـتّ   
والطاقة عامل مـشترك بـني مجيـع القطاعـات وهـي يف صـميم املـصاحل األساسـية                   . ومتكني املرأة 

 وقـت مـضى إىل كفالـة تعمـيم فوائـد الطاقـة            وحيتـاج العـامل اآلن أكثـر مـن أيِّ         . جلميع البلـدان  
ولــئن كانـت املــسألة مـسـألة إنــصاف أوال   .  نظافــة وكفـاءة احلديثـة وإتاحتـها بــأكثر األسـاليب   

وقــد أطلقــت مبــادرة تــوفري الطاقــة  . ة كــذلكوقبــل كــل شــيء، فإهنــا ذات أمهيــة عمليــة ملحَّــ 
املستدامة للجميع يف وقت ال يشهد فيه العامل عـدم اسـتقرار اقتـصادي وحيفـا كـبريا وارتفاعـا                    

بـل كـذلك بـوادر اتفـاق يف اآلراء حـول            ل التحـّضر والبطالـة لـدى الـشباب فحـسب،            يف معدّ 
  .ضرورة تنسيق العمل خدمةً للقضايا العاملية مثل التنمية املستدامة

ــة املتمثّ   -٤ ــوم الغاي ــام     وتق ــول ع ــع حبل ــستدامة للجمي ــة امل ــوفري الطاق ــة يف ت ــى ٢٠٣٠ل  عل
 :األهداف الثالثة املترابطة التالية

  ثة؛كفالة حصول اجلميع على خدمات الطاقة احلدي  )أ(  
 ن يف كفاءة استخدام الطاقة؛ل التحّسمضاعفة معّد  )ب(  

مضاعفة حـصة الطاقـة املتجـّددة يف خمتلـف اخليـارات املتاحـة يف جمـال الطاقـة                     )ج(  
  .على الصعيد العاملي

وقد أنشأ األمـني العـام فريقـا رفيـع        . ز كل واحد من هذه األهداف الثالثة اآلخر       ويعزِّ  -٥
ــامج عمــل   ــستوى إلعــداد برن ــة      امل ــوفري الطاق ــق هــدف ت ــالزم لتحقي ــزخم ال ــى ال ــاظ عل  واحلف

ب هــذا األمــر تعــاون طائفــة واســعة مــن أصــحاب املــصلحة علــى  وســيتطلّ. املــستدامة للجميــع
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ث األمـني العـام عـن     وقـد حتـدَّ   . ٢٠٣٠التحفيز على حتقيق أهـداف الفريـق املعلنـة حبلـول عـام              
  : فقال٢٠+املبادرة يف مسامهة له يف عملية ريو

ــو   ســن"   ــة ري ــع أصــحاب املــصلحة يف عملي ــق  ٢٠+طلب مــن مجي ــا بتحقي ــزام عاملي  االلت
ــوفري الطاقــة املــستدامة للجميــع حبلــول عــام     ب بلــوغ هــذا وســيتطلّ. ٢٠٣٠هــدف ت

اهلدف العمل يف مجيع البلـدان والقطاعـات علـى اختـاذ مـا يلـزم مـن قـرارات يف جمـايل                       
ــدا     ــسياسة العامــة واالســتثمار مــن أجــل غــد أفــضل يف مي ــةال ــدان  . ن الطاق وعلــى البل

ا البلــدان أّمــ. الــصناعية اإلســراع باالنتقــال إىل العمــل بتكنولوجيــات قليلــة االنبعاثــات
ل منو سريع علـى نطـاق واسـع، فلـديها فرصـة         ل يف العديد منها معدّ    النامية، اليت يسجّ  

القفز على خيـارات الطاقـة التقليديـة واالنتقـال مباشـرة إىل األخـذ ببـدائل أنظـف مـن                     
  ."شأهنا تعزيز تنميتها االقتصادية واالجتماعية

ــة      -٦ ــامج العمــل مبثاب ــة مفتوحــة "وســيكون برن ــنّص" وثيق ــات   ت ــى إجــراءات والتزام  عل
واضحة مبرور الوقت من شأهنا حتويل مسارات نظم الطاقة احلالية بدرجة كـبرية إىل مـسارات                

  :جديدة تستهدف ما يلي
  قطع التزام سياسي راسخ؛  •   
 ة؛اث أطر سياساتية وتنظيمية مستقّرإحد  •   

 ل؛تغطية تكاليف عملية التحّو  •   

 تعزيز القدرات احمللية وإقامة شراكات عاملية؛  •   

 كفالة اخلضوع للمساءلة والشفافية يف اإلبالغ؛  •   

 تعزيز األساس التحليلي؛  •   

     .نشر املعلومات  •  
    مسامهة اليونيدو  -ثالثاً  

ة قيمة، داخل منظومة األمم املتحـدة، يف إعـداد برنـامج العمـل              تساهم اليونيدو مسامه    -٧
ى هــذا ويتــوّخ). www.un-energy.org(وتنفيــذه يف إطــار شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة 

دة، وهـي   الربنامج التعاون والتنسيق الوثيقني بني أعضاء اجملتمع الدويل يف اجملاالت السبعة احملـدّ            
الغ، ودعــم التخطــيط الــوطين، وتبــادل املعلومــات، وبنــاء القــدرات،  التمويــل، والرصــد واإلبــ

  . واملشاريع اإليضاحية وإقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص
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 يف إقامة عالقات إلجـراء حبـوث وإقامـة مـشاريع والتعـاون              وقد شرعت اليونيدو فعالً     -٨
قياس فقر الطاقة ودعـم التـدريب   يف كل جمال من اجملاالت املذكورة، مبا يف ذلك صياغة ُنُهج ل        

ات شـبكية باسـتعمال أحـدث التكنولوجيـات، والتعريـف           على التخطيط للطاقـة، وإقامـة منـصّ       
 .مبراكز االمتياز اإلقليمية وإعداد شراكات بني القطاعني العام واخلاص

فهـو  . وليس إجناز برنامج العمل وما يرتبط به من خرائط طريق ومناهج سوى البداية              -٩
. ي اآلمال العريضة حيتاج إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود لتحقيقـه علـى أرض الواقـع                   ان يلبِّ وإن ك 
ويكتـسي  . ي اليونيـدو دورا حموريـا فيمـا يتعلـق مبـسألة الطاقـة يف منظومـة األمـم املتحـدة                    وتؤّد

تعزيز هـذا الـدور أمهيـة حامسـة يف االسـتفادة مـن الـزخم الـسياسي احلـايل هبـذا الـشأن وحتقيـق                          
الطموحة ملبادرة توفري الطاقة املستدامة للجميع عن طريق العمل امليـداين علـى املـدى    األهداف  

وميكــن لليونيــدو االســتعانة خبربهتــا املنقطعــة الــنظري . الطويــل، وال ســيما يف أفقــر منــاطق العــامل
ودورهــا القيــادي، بالتعــاون مــع أهــم الــشركاء مــن القطــاعني العــام واخلــاص يف مجيــع منــاطق  

 . املساعدة على توجيه برنامج العمل العاملي حنو حتقيق الطاقة املستدامة للجميعالعامل، يف

وسيكون علـى اليونيـدو، ليتـسىن هلـا تقـدمي هـذا الـدعم بفعاليـة، إنـشاء أمانـة قويـة يف                          -١٠
إطار هيكلها التنظيمي تكون قادرة على تسخري موارد املنظمة وخرباهتا الفنيـة لتحقيـق اهلـدف                

 أنــشئت أمانــات مماثلــة لإلشــراف علــى األعمــال اجلاريــة ملبــادرات عامليــة مثــل   وقــد. ىاملتــوخَّ
 مـن االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات             احلـدّ "و" من أجـل كـل امـرأة وكـل طفـل          "مبادريت  
 ".وتدهورها

 ماليــني دوالر ١٠وستــستلزم األمانــة املــراد إنــشاؤها ميزانيــة تــشغيل ســنوية مقــدارها   -١١
وميكن اختاذ أرصدة االعتمادات غري املنفَقة أساسا هامـا هلـذه           . مخس سنوات تقريبا على مدى    

ص هلـذا   خـصَّ وسـينجِز فريـق مـن الفنـيني يُ        . يه املنظمـة  امليزانية وضمان وضوح الدور الذي تؤدّ     
 . الغرض برامج العمل يف إطار اجملاالت السبعة السالفة الذكر

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -رابعاً  

ــلعــل املــؤمتر يــ   -١٢ ــواردة يف هــذه اإلضــافة يف ســياق    وّد أن ي ــاره املعلومــات ال ضع يف اعتب
  .GC.14/18مداوالته حول الوثيقة 

 


