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

  جلنة الربنامج وامليزانية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٦ّالبند 

تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات 
 غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
 الدورة األربعون

 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
 ت من جدول األعمال املؤقّ) ج( ٤البند 

تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات
       غري املنفقة

      الصندوق االستئماين للطاقة املتجّددة    
      تقرير مقدَّم من املدير العام    

م ، ُيقـدِّ  ٥-م/٣٨- وملقّرر اجمللـس م ت ص      ١٥-م/١٣-امتثاالً ملقّرر املؤمتر العام م ع       
 يف   الـواردةَ   املعلومـاتِ  دِّثُ ُتح  معلومات عن الصندوق االستئماين للطاقة املتجّددة      هذا التقرير 

 ).IDB.39/11الوثيقة (إىل اجمللس دِّم كان قد قُتقرير سابق 
      

    مقدِّمة  -أوالً  
ــاالً         -١ ــة امتث ــشطة اإلنتاجي ــن أجــل األن ــة املتجــّددة م ــصندوق االســتئماين للطاق ــشئ ال أُن

 مبلغ أرصدة االعتمادات غري املنفقـة لـربامج التعـاون الـتقين              جبزء من  ١٥-م/١٣-للمقّرر م ع  
  .٢٠١٠املستحقة للدول األعضاء يف عام 
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ويتمثّل اهلدف الرئيسي للـصندوق يف دعـم َصـْوغ جمموعـة مـشاريع وبـرامج ملموسـة           -٢
وتصميمها وتنفيذها الحقا من أجل توسيع نطاق استعمال الطاقة املتجـّددة يف االسـتخدامات              

  .ية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةاإلنتاج
 يف ثــل عنــصرا بــالغ األمهيــة متالطاقــة  أُنــشئ الــصندوق انطالقــا مــن التــسليم بــأنَّ قــد و  -٣

 احلـصول علـى إمـداد بالطاقـة         مـن املـسلَّم بـه أنَّ      ف. عملييت النمو االقتصادي والتنميـة املـستدامة      
يـث التكلفـة وعلـى خـدمات قائمـة علـى الطاقـة املتجـّددة            من ح   وفّعال  وآمن  موثوق لى حنو ع

 أمر ضـروري لتحقيـق التنميـة الـصناعية املـستدامة واحلـّد          هو وغريها من مصادر الطاقة النظيفة    
  .من الفقر

وكانت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة قـد أخـذت هـذه املـسألة ضـمن مـسائل أخـرى                       -٤
وتتـضّمن  . "الدوليـة للطاقـة املـستدامة للجميـع     الـسنة   " ٢٠١٢بعني االعتبار عندما أعلنت سنة      

باعتبــار عــام  (٢٠٣٠هــذه املبــادرة ثالثــة أهــداف عامليــة مترابطــة ُيتــوّخى حتقيقهــا حبلــول عــام 
حصول اجلميـع علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة، ومـضاعفة الكفـاءة           : وهي)  عام البداية  ٢٠١٠

موع مصادر الطاقـة املـستخدمة يف       يف استخدام الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة املتجّددة من جم        
 اجلهــود علــى التــرويج ركيــزتوهــذه أهــداف طموحــة ولكنــها قابلــة للتحقيــق وتتطلّــب . العــامل

  .ويؤّدي الصندوق دورا مباشرا يف حتقيق هذه األهداف. جلدول أعمال الطاقة املستدامة
مــوارد طاقــة ولــدى العديــد مــن البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتــصادات االنتقاليــة    -٥

خـصوصا  (متجّددة كبرية، منها الطاقة الكهرمائية والرحيية والشمـسية وطاقـة الكتلـة األحيائيـة       
وتتـوزع  . مبا يف ذلـك النفايـات الزراعيـة والوقـود األحيـائي        ) يف قطاع جتهيز املنتجات الزراعية    

. انـات الطاقـة   هذه املوارد بنسب خمتلفة عرب القارات وُحبَِيت بعض املناطق جبميع أشـكال إمك            
ومــن مثّ، هنــاك فــرص كــبرية غــري مــستغلة لتوســيع نطــاق األخــذ مبــصادر الطاقــة املتجــّددة يف    

ــصناعية   ــات ال ــة والتطبيق ــد     . االســتخدامات اإلنتاجي ــام املتزاي ــن االهتم ــرغم م ــى ال لكــن، وعل
صّور باستخدام إمكانيات الطاقـة املتجـّددة الـضخمة لتلبيـة االحتياجـات املتناميـة إىل الطاقـة، تُـ           

 يهيمن عليه بصفة عامة الوقـود األحفـوري وتـستمر    لطاقةلسيناريوهات العمل املعتاد مستقبال     
فيه معاناة العديد من البلدان من عدم كفاية قدرات توليد الطاقة وحمدوديـة اإلمـداد بالكهربـاء        

وتعــزى هــذه . واخنفــاض اســتهالك الطاقــة وعــدم موثوقيــة اخلــدمات وارتفــاع تكــاليف الطاقــة 
  .حلالة إىل حتّديات وعوائق مجة جيب أن تعاجل يف حينها وبطريقة شاملةا
ــىت اآلن     -٦ ــتئماين حـ ــصندوق االسـ ــوال الـ ــة أمـ ــغ قيمـ ــوايلوتبلـ ــورو٥٠٠ ٠٠٠  حـ .  يـ

وُتــستخدم هــذه األمــوال يف املقــام األول لوضــع مقترحــات مــشاريع يف جمــال الطاقــة املتجــّددة  
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قتـصادية، مـع مراعـاة األبعـاد اجلنـسانية، واألخـذ            هدفها العام هو دمـج اآلثـار االجتماعيـة واال         
وسـيؤدي النجـاح يف تنفيـذ هـذه املـشاريع إىل دعـم            . بآلية رصد فّعال لنتائج املشاريع وآثارهـا      

وسيساعد ذلـك بـشكل كـبري يف        . تكنولوجيات الطاقة املتجّددة وأسواقها يف البلدان املستفيدة      
ــى خــدمات الط     ــز احلــصول عل ــدما حنــو تعزي ــات   املــضي ق ــستندة إىل تكنولوجي ــة امل ــة احلديث اق

متجّددة يف بلدان خمتارة، األمر الذي يعّزز بـدوره النمـو االقتـصادي وخلـق الثـروات، ويـدعم                   
  .بالتايل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وُيــستخدم الــصندوق االســتئماين علــى وجــه التحديــد ويف املقــام األول لــدعم عمليــة     -٧
الـسياساتية  ختطّي العوائـق    ) أ: (تعزيز األنشطة اهلادفة إىل   لستوى الوطين   صوغ املشاريع على امل   

 وتلك املتعلقـة بالقـدرات علـى توسـيع نطـاق االسـتخدامات اإلنتاجيـة             الرئيسية والتقنية واملالية 
ــّددة؛  ــة املتجـــ ــدّرة للـــــدخل؛    ) ب(وللطاقـــ ــز األنـــــشطة املـــ ــة لتعزيـــ ــة الريفيـــ ــادة الطاقـــ   زيـــ

زيــادة اســتقطاب ) د(و اخلــاص يف جمــال الطاقــة املتجــّددة؛ تــشجيع اســتثمارات القطــاع) ج(و
  التمـــويالت املتأتيـــة مـــن مرفـــق البيئـــة العامليـــة واالحتـــاد األورويب وآليـــات التمويـــل األخـــرى؛ 

  .تعزيز أمن الطاقة واألمن املناخي) هـ(و
    

    أنشطة املشاريع احلالية  -ثانياً  
صـيغ حتديـد   "ُتـسمَّى  ( مفـاهيم مـشاريع   ةعـ أقّر مرفق البيئة العامليـة حـىت اآلن متويـل أرب       -٨

 مليـون دوالر  ١١أُعدَّت بدعم من الصندوق االستئماين بِمنحٍ تبلغ قيمتها تقريبـا      ) )١("مشاريع
وسـتطّور مفـاهيم املـشاريع هـذه لكـي تـصبح            .  مليـون دوالر إضـايف كتمويـل مـشترك         ٥٩مع  

وتـرد  . ق البيئة العامليـة   مشاريع كاملة احلجم طبقا للدورة التحضريية للمشاريع اليت ينفّذها مرف         
  .تفاصيل عن مفاهيم املشاريع املقّرة هذه يف الفقرات التالية

يهدف املـشروع إىل احلـد مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري مـن                  . الكامريون  -٩
ــة واحللـــول     ــة املتكاملـ ــة األحيائيـ ــتغالل الكتلـ ــيع نطـــاق اسـ ــتثمار وتوسـ خـــالل تـــشجيع االسـ

ــصغرية يف ســي   ــة ال ــا  الكهرمائي ــة يف الكــامريون وتكراره ــسعى . اق االســتعماالت اإلنتاجي وسي
املــشروع إىل وضــع سياســات مواتيــة وتطــوير بيئــة تنظيميــة لالســتثمارات يف جمــال الطاقــة          
املتجّددة يف الكامريون وإىل إنشاء سوق مستدامة لتوليـد الطاقـة املتجـّددة تتـوفر هلـا الـصكوك                   

  .وات الدعماملالية والقدرات املالية والتقنية وأد

───────────────── 
  .مرفق البيئة العامليةمشاريع  األوىل من دورة اخلطوةَ  حتديد مشاريعصيغُرُسُم َت  )1(  
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ويهــدف املــشروع أيــضا إىل جعــل نظــم الطاقــة املتجــّددة والــشبكات الــصغرية جــزءا     -١٠
ــامريون      ــاء يف الك ــة شــبكات الكهرب ــامج إقام ــن برن ــا م ــصميم    . جوهري ــل ت ــى األق ــيتم عل وس

وتركيب وتشغيل منظـومتني مـستدامتني تقينـا وماليـا تعتمـدان علـى شـبكات صـغرية متكاملـة                  
  ).MW( ميغاواط ٢تجّددة تكون مستدامة وتبلغ قدرهتما لتوليد الطاقة امل

  مليــوين دوالر مــع  قيمتــها تقــارب وأقــّر مرفــق البيئــة العامليــة متويــل املــشروع مبــنح         -١١
  . ماليني دوالر إضافية كتمويل مشترك١٠
يهدف املشروع إىل حتفيز القدرة التنافسية من خـالل توليـد           . اجلمهورية الدومينيكية   -١٢

، وإىل احلــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري يف املنــاطق  ةمــن الكتلــة األحيائيــالطاقــة 
وسـيجري يف إطـار املـشروع حتـسني وتعزيـز األطـر             . الصناعية احلرة يف اجلمهورية الدومينيكية    

املؤســـسية اخلاصـــة بتكنولوجيـــات الطاقـــة املتجـــّددة يف املنـــاطق الـــصناعية احلـــرة، وسيـــشمل  
كنولوجيـا مـستخدمة يف مـصنع ملعاجلـة الكتـل األحيائيـة تبلـغ قدرتـه حنـو                   تطبيقات إيـضاحية لت   

  . ميغاواط يف املنطقة الصناعية احلرة بسانتياغو٢,٥
وسيسعى املشروع أيضا إىل إنشاء سوق للطاقة املتجّددة يعتمد على اسـتخدام الكتلـة                -١٣

 وســيدعم وكالــة الطاقــة األحيائيــة بطريقــة مــستدامة لتوليــد الطاقــة يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة 
يف جهودها الرامية إىل حتسني إمدادات الكهربـاء مـن أجـل شـركات التـصنيع                ) CNE(الوطنية  

  .اليت تقع يف املناطق الصناعية احلرة
 مليـون دوالر، مـع      ١,٣وأقّر مرفق البيئة العاملية متويل املشروع مبنح تبلـغ قيمتـها حنـو                -١٤
  .ترك ماليني دوالر إضافية كتمويل مش٧,٥
 يهــدف املــشروع إىل التــرويج لنمــاذج أعمــال تــضمن زيــادة األخــذ بتطبيقــات .اهلنــد  -١٥

التدفئة والتربيد املعتِمدة على الطاقة الشمـسية وتوسـيع نطاقهـا يف قطاعـات صـناعية خمتـارة يف                   
 وسيربهن املشروع أيضا على االستدامة التقنية واملالية للمشاريع الصناعية املعتمـدة علـى            . اهلند

لة مـن التوصـيات واملبـادئ التوجيهيـة         الطاقة الشمسية، وسيـساعد علـى صـياغة جمموعـة مفـصَّ           
ملساعدة مقّرري السياسات يف تـسريع عمليـة نـشر تكنولوجيـا الطاقـة الشمـسية يف التطبيقـات                   

  .الصناعية للتدفئة والتربيد يف اهلند
الت منـها االستـشارة     د املشروع مشاريع جديدة لفائدة منظمي املشاريع يف جما        وسيولِّ  -١٦

وسـريكّز أيـضا علــى حتـسني الفوائـد االجتماعيـة الـيت ســتجنيها       . والتـصميم والتنفيـذ والتـصنيع   
  .اجملتمعات احمللية
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 ماليـني دوالر مـع      ٤,٤وأقّر مرفق البيئة العاملية متويل املشروع مبـنح تبلـغ قيمتـها حنـو                 -١٧
  . مليون دوالر إضافية كتمويل مشترك٢١,٨
 يهـــدف املـــشروع إىل حفـــز ممارســـات اإلنتـــاج املـــستدامة واســـتخدام   .يأوروغـــوا  -١٨

ــدرات       ــسني القــ ــة، وحتــ ــات ذات األولويــ ــات يف القطاعــ ــضة االنبعاثــ ــات منخفــ تكنولوجيــ
التكنولوجية احملليـة علـى حتويـل خمتلـف أنـواع النفايـات الناجتـة عـن سالسـل اإلنتـاج يف جمـايل                        

أو منتجات فرعية أخرى مـن أجـل        /ة من الطاقة و   الزراعة والصناعات الزراعية إىل أنواع خمتلف     
  .تطوير منوذج إنتاج مستدام متسم بقلة انبعاثات الكربون يف أوروغواي

وسيسعى املشروع إىل تعزيز إطـار الـسياسة العامـة لـدعم خمططـات إنتاجيـة مـستدامة                    -١٩
عـة واملـزارع    الزرا(وتنفيذ تكنولوجيـات متـسمة بقلّـة االنبعاثـات يف القطاعـات ذات األولويـة                

ــصغرية   ــات ال ــز واجملتمع ــدرات    ). وصــناعات التجهي ــضا إىل حتــسني الق ــشروع أي ــسعى امل وسي
  .التكنولوجية لتصميم وتنفيذ عمليات حتويل النفايات إىل طاقة

 ماليـني دوالر مـع      ٣,٤وأقّر مرفق البيئة العاملية متويل املشروع مبـنح تبلـغ قيمتـها حنـو                 -٢٠
  .تمويل مشترك مليون دوالر إضافية ك١٩,٨

    
    استنتاج عام ونظرة مستقبلية  -ثالثاً  

ــقــد  اآلن بالكامــل ولٌَغستالــصندوق االســتئماين للطاقــة املتجــّددة مـُـ    -٢١ ق عــددا مــن حقَّ
َمكن الصندوق من إجنـاز أمـور   ما ك. األهداف املهمة يف غضون فترة زمنية قصرية الفتة للنظر       

 املتجّددة، تّتسم بتغطيـة جغرافيـة واسـعة      منها تطوير عدد من املشاريع امللموسة يف جمال الطاقة        
  .يب تشمل بلدانا من منطقيت أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري

ومتكّن الصندوق انطالقا من قاعـدة متويـل صـغرية نـسبيا مـن اسـتقطاب متـويالت مـن                      -٢٢
اخلــاص، هبــدف زيــادة مرفــق البيئــة العامليــة وغــريه مــن مــصادر التمويــل، مبــا يف ذلــك القطــاع  

 مليـون دوالر    ٧٠ويشمل إمجـايل التمويـل البـالغ        . احلجم والنطاق احملتملني للمشاريع املقترحة    
 مليــون دوالر ســتجري ٥٩ مليــون دوالر يف شــكل مــنح متأّتيــة مــن مرفــق البيئــة العامليــة و١١

  .تعبئتها يف إطار متويل مشترك
ة مـن خـالل متويـل مـشاريع تتماشـى مـع             ويعمل الصندوق على حتقيق أهدافـه املتوّخـا         -٢٣

أولويــات اليونيــدو املواضــيعية املتعلقــة باحلــد مــن الفقــر مــن خــالل األنــشطة اإلنتاجيــة وببنــاء    
وعالوة على ذلك، تتفق املشاريع احلالية مـع أهـداف مبـادرة األمـني              . القدرات والطاقة والبيئة  

  . للجميعالعام لألمم املتحدة املتعلقة بتوفري الطاقة املستدامة
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وللصندوق االستئماين للطاقة املتجّددة رؤية استراتيجية تـساعد علـى التـرويج لنـهوج                -٢٤
ــز علــى       ــة وإلقامــة شــراكات مــن خــالل مــشاريع يف جمــال الطاقــة املتجــّددة مــع التركي برناجمي
التطبيقــات اإليــضاحية للتكنولوجيــا واألطــر الــسياساتية وبنــاء القــدرات، ممــا يــؤدي إىل نتــائج   

  .ابية وقابلة للقياسإجي
ــ  -٢٥ ــلُلُستعَموُي ــى النحــو       التموي ــام األول، عل ــتئماين يف املق ــصندوق االس ــن ال ــأّتي م  املت

مـا  ر في طوَّاقتراحـات مـشاريع حمـّددة سـتُ       / أعـاله، لوضـع مفـاهيم مـشاريع        ٦املذكور يف الفقرة    
رات مـن    يف الفق  ةلواردابعد لتصبح مشاريع كاملة احلجم يف بلدان كتلك املذكورة يف األمثلة            

ومـن املتوقـع اسـتخدام األمـوال احلاليـة املتـوفرة يف الـصندوق االسـتئماين يف                  .  أعاله ٢٠ إىل   ٩
  وضع عدد من املشاريع اإلضافية يف املستقبل القريب، وذلك بعد إجـراء مـشاورات مـع مرفـق        
البيئة العاملية وأصحاب الشأن اآلخرين، مبـا يف ذلـك الـوزارات احلكوميـة والقطـاع اخلـاص يف                   

  .ل األعضاءالدو
    

    اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة  -رابعاً  
 .لعلّ اللجنة توّد أن حتيط علماًَ باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقة  -٢٦

  
 

  


