
   IDB.41/11-PBC.29/11 

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

 
Distr.: General 
25 March 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
 
 
 
 
 

 
160413    V.13-82068 (A) 

 
 

 *1382068*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . ن النسخبع من هذه الوثيقة عدد حمدود م، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة 
  غري املنفَقةاالعتمادات 

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ز (٤البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة
       االعتمادات غري املنفَقة

    دةالصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّ    
     تقرير من املدير العام    

ــاالً ملقــرَّ    ، ٥-م/٣٨-ر اجمللــس م ت ص وملقــر١٥َّ-م/١٣-ر املــؤمتر العــام م ع امتث
دة ُتحـدِّثُ املعلومـاِت      عـن الـصندوق االسـتئماين للطاقـة املتجـدِّ           معلومـاتٍ  ُيقدِّم هذا التقريرُ  

  ).IDB.40/7الوثيقة (الواردةَ يف تقرير سابق كان قد قُدِّم إىل اجمللس 
  

   مة ومعلومات أساسيةمقدِّ  -أوالً  
ــرَّ   -١ ــاب املقـ ــشرة      يف أعقـ ــة عـ ــه الثالثـ ــام يف دورتـ ــؤمتر العـ ــده املـ ــذي اعتمـ ــرَّ(ر الـ   ر املقـ
دة من أجل األنشطة اإلنتاجيـة جبـزء      ، أُنشئ صندوق استئماين للطاقة املتجدِّ     )١٥-م/١٣-عم  
مبلغ أرصدة االعتمـادات غـري املنفقـة لـربامج التعـاون الـتقين املـستحقة للـدول األعـضاء يف                 من

  .٢٠١٠عام 
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ل اهلدف الرئيسي للـصندوق يف دعـم َصـْوغ جمموعـة مـشاريع وبـرامج ملموسـة         ويتمثَّ  -٢
دة يف االسـتخدامات    مها وتنفيذها الحقا من أجل توسيع نطاق استعمال الطاقة املتجـدِّ          وتصمي

م أحـدث وثيقـة   وتقـدِّ .  اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة     اإلنتاجية يف البلدان النامية والبلـدان الـيت متـرّ         
ــدَّ ــصندوق  أُعـ ــذا الـ ــشأن هـ ــشأة   ) ، الفـــصل األولIDB.40/7(ت بـ ــن نـ ــافية عـ ــات إضـ معلومـ

وتبلــغ قيمــة أمــوال الــصندوق    .  عــن أهدافــه  لــسياق الــذي أنــشئ فيــه فــضالً    الــصندوق، وا
  . يورو، مبا فيها تكاليف الدعم١ ٠١٧ ٧٤١االستئماين حىت اآلن حوايل 

ق وال يزال الصندوق االستئماين يعمل منذ أكثر من سـنة علـى أكمـل وجـه وقـد حقَّـ                     -٣
ن الـصندوق انطالقـا مـن قاعـدة         ومتكَّـ ). ، الفصل الثالـث   IDB.40/7(عددا من األهداف املهمة     

. متويل صغرية نسبيا من استقطاب متويالت من مرفق البيئة العاملية وغـريه مـن مـصادر التمويـل             
 مليــون دوالر يف شــكل ٣٢ ماليــني دوالر مبلغــاً قــدره  ٢٠٩ويــشمل إمجــايل التمويــل البــالغ  

ر ُيـستهَدف جتميعـه يف إطـار     مليـون دوال ١٧٧مة من مرفق البيئة العاملية ومبلغاً قدره       مقدَّ حَنِم
  .مشترك متويل

    
    أنشطة املشاريع احلالية  -ثانياً  

 مرفق البيئة العاملية حـىت اآلن متويـل مخـسة مـشاريع ُوضـعت بـدعم مـن الـصندوق                     أقرَّ  -٤
 مليـون دوالر سـُيجَمع يف إطـار متويـل           ٨٥ مليـون دوالر، وكـذلك مبلـغ         ١٨االستئماين مببلغ   

وِفق على متويل أربعة من هـذه املـشاريع،         و ،IDB.40/7ارد يف الوثيقة    وعلى النحو الو  . مشترك
  .وصودق منذ ذلك احلني على متويل مشروع إضايف

وعالوة على ذلك، أجاز مرفـق البيئـة العامليـة مـن الناحيـة التقنيـة متويـل ثالثـة مفـاهيم                        -٥
 مليـون دوالر،    ١٤لـغ    يف شكل مـنح مبب     )١(")استمارة حتديد املشاريع  "ُتسمَّى  (مشاريع إضافية   

ر مفـاهيم املـشاريع هـذه    وسـتطوَّ .  مليون دوالر يف إطار متويـل مـشترك    ٩٢ومببلغ حمتمل قدره    
ذها مرفـق البيئـة     لكي تصبح مشاريع كاملة احلجم طبقا للدورة التحضريية للمـشاريع الـيت ينفِّـ             

ويف هـذا   . ردة أدنـاه  ت يف الفقـرات الـوا     وتـرد تفاصـيل عـن مفـاهيم املـشاريع الـيت أُقـرَّ             . العاملية
السياق جتدر اإلشارة إىل أنه منذ صدور أحدث تقرير مرحلي لـدورة اجمللـس األربعـني، أُحـرز            

ــّد ــة الدومينيكيـــة،       تقـ ــأوروغواي، واجلمهوريـ ــشاريع اخلاصـــة بـ ــائق املـ ــبري يف وضـــع وثـ م كـ

                                                           
  . دورة مشاريع مرفق البيئة العامليةيفاخلطوةَ األوىل تشكِّل  حتديد املشاريع، وهي استمارة  )1(  
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ق ض هـذه الوثـائق علـى املـسؤول التنفيـذي األول يف مرفــ     عـرَ  وسـوف تُ )٢(والكـامريون، واهلنـد  
  )٣(. لكي يصادق عليها٢٠١٣البيئة العاملية يف عام 

ز املشروع على وضع مناذج لألعمـال التجاريـة مـن أجـل تعزيـز مـشاريع                 سريكِّ. اهلند  -٦
يا مـع أولويـات احلكومـة الوطنيـة، ال سـيما علـى النحـو                حتويل النفايات الصناعية إىل طاقة متشِّ     
  .ناخ وغريها من املهام الوطنية ذات الصلةر املاملبني يف خطة العمل الوطنية بشأن تغيُّ

ــاذج         -٧ ــة ومن ــات إىل طاق ــل النفاي ــا حتوي ــات تكنولوجي وعقــب النجــاح يف عــرض تطبيق
دة، ســوف يــضع املــشروع سلــسلة مــن املــشاريع الت حمــدَّاألعمــال التجاريــة مــن خــالل تــدّخ

كـون  يالتـايل سـوف   وب. دة ويساعد يف إجراء التقييمـات التقنيـة واحلـصول علـى التمويـل      املوحَّّ
دور رئيسي يف تعزيز نواتج املشروع وضمان قابلية تكرار االسـتثمارات علـى             لخربة املكتسبة   ل

  .نطاق أوسع يف كافة أحناء البلد
وقد أجاز مرفق البيئة العاملية هـذا املـشروع مـن الناحيـة التقنيـة لكـي يطلـب احلـصول                       -٨

 مليــون ١٨ني دوالر ومبلـغ إضــايف بقيمـة    ماليــ٣,٣علـى منحـة متويــل تـصل قيمتــها إىل مبلـغ     
  .دوالر سوف ُيجَمع يف إطار متويل مشترك

يهـدف املـشروع إىل تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـات حتويـل             . زانيـا املتحـدة     مجهورية تن   -٩
النفايــات إىل طاقــة، ويهــدف بــشكل أكثــر حتديــداً إىل تطبيــق تكنولوجيــات الكتلــة األحيائيــة    

وقد اختري هذا اجملال نظراً لسرعة َتَوسُّعه وقدرتـه علـى     . والغاز احليوي، يف الصناعات الزراعية    
  .اري من انبعاث غازات االحتباس احلراحلدِّ
متـه أمانـة مرفـق البيئـة العامليـة       االجتماع التشاوري الوزاري لشرق أفريقيا، الذي نظَّ   وضمَّ  -١٠

زانيـا املتحـدة،     بلـدا مبـا يف ذلـك مجهوريـة تـن     ١٩فـة مـن    جمموعـة مؤلَّ ٢٠١١ينـاير   /يف كانون الثاين  
 الـيت سـتنظر فيهـا بلـدان     وَعَرَض جمال حتويل النفايات إىل طاقة باعتباره أحد اجملاالت ذات األولوية  

اة من املشروع تنمية القدرات البـشرية       يا مع تلك التوصية، تشمل النتائج املتوخَّ      ومتشِّ. شرق أفريقيا 
  .واملؤسسية وزيادة االستثمارات املتعلقة بتكنولوجيات حتويل النفايات إىل طاقة

                                                           
يع مرفق البيئة العاملية ألوروغواي واجلمهورية الدومينيكية، اضطلع مرصد يف حالة استمارات حتديد مشار  )2(  

ي جنبا إىل جنب مع مكاتب اليونيدو اإلقليمية يف املنطقة  دة يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبالطاقة املتجدِّ
يدو اإلقليمي يف اهلند م مكتب اليونبدور رئيسي يف إعداد املقترحات ووضعها يف صيغتها النهائية، يف حني قدَّ

طري يف م مكتب اليونيدو القُدعما قويا يف تصميم استمارات حتديد مشاريع مرفق البيئة العاملية للهند، وقدَّ
  .الكامريون مساعدة يف وضع الصيغة النهائية الستمارات حتديد مشاريع مرفق البيئة العاملية يف الكامريون

شاريع مرفق البيئة العاملية يف مصادقة املسؤول التنفيذي األول يف مرفق البيئة ل اخلطوة الثالثة لدورة متتمثَّ  )3(  
  .العاملية على املشاريع قبل حصوهلا على موافقة وكاالت مرفق البيئة العاملية
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 ماليني دوالر ومبلغـا     ٥تها   مرفق البيئة العاملية منحة لتمويل املشروع تبلغ قيم        وقد أقرَّ   -١١
  . مليون دوالر سوف ُيجَمع يف إطار متويل مشترك٢٥إضافيا قدره 

دة يف الـــصناعة يف  يهـــدف املـــشروع إىل زيـــادة اســـتخدام الطاقـــة املتجـــدِّ .أوكرانيـــا  -١٢
أوكرانيــا مــن خــالل اســتحداث وتطــوير أدوات اقتــصاد الــسوق وصــكوك الــسياسة العامــة يف  

دة، وعلى وجه التحديد يف جمال الوقـود        ستثمارات يف مشاريع الطاقة املتجدِّ    أوكرانيا لزيادة اال  
 مـن انبعـاث     ل يف احلدِّ  األحيائي، يف القطاعات الصناعية األوكرانية، لتحقيق اهلدف العام املتمثِّ        

ــدرة          ــة، وحتــسني ق ــن الطاق ــذايت م ــاء ال ــستوى االكتف ــادة م ــاس احلــراري، وزي ــازات االحتب غ
  .تنافسية من خالل التنمية الصناعية املنخفضة الكربوناالقتصاد الوطين ال

وسوف يسعى املـشروع إىل إجيـاد فـرص عمـل يف املنـاطق الريفيـة، وتطـوير االقتـصاد                      -١٣
  .احمللي وتعزيز القدرات احمللية عن طريق زيادة املعرفة التقنية والقدرات ونقل التكنولوجيا

روع مـن الناحيـة التقنيـة لكـي يطلـب احلـصول             وقد أجاز مرفق البيئة العاملية هـذا املـش          -١٤
 مليـون دوالر سـوف      ٣٢,٨ ماليـني دوالر ومبلـغ إضـايف بقيمـة           ٤,٢على منحة متويـل بقيمـة       

  . ُيجَمع يف إطار متويل مشترك
ل اهلدف العام من املشروع يف تيسري حدوث حتول شـامل يف الـسوق حنـو                 يتمثَّ .مصر  -١٥

ــتخدام تكنولوجيـــات الطاقـــة ال  ــاء الـــساخن،   زيـــادة اسـ شمـــسية لتكييـــف اهلـــواء، وإنتـــاج املـ
  .وتطبيقات التجفيف يف العمليات الصناعية ويف املباين الكبرية

وسوف يستهدف هذا املشروع الترويج الستخدام التكنولوجيات املنخفـضة الكربـون             -١٦
ر،  مـن انبعـاث غـازات االحتبـاس احلـراري يف مـص             يف تطبيقات التربيد والتدفئة مـن أجـل احلـدِّ         

  . من انقطاع التيار الكهربائي بفضل تقليص حجم الطلب على الكهرباء عن احلدِّفضالً
وقد أجاز مرفق البيئة العاملية هـذا املـشروع مـن الناحيـة التقنيـة لكـي يطلـب احلـصول                       -١٧

 مليـون دوالر سـوف      ٤١,٦ ماليـني دوالر ومبلـغ إضـايف بقيمـة           ٦,٥على منحة متويـل بقيمـة       
  .ويل مشتركُيجَمع يف إطار مت

    
   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -ثالثاً  

  .لعلَّ اللجنة تودُّ أن حتيط علماً باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقة  - ١٨
 


