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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق من أعضاء الوفود التكّرُيرجى لذا،  .الوثيقةهذه  مل ُتطَبع، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ١٣بند ال

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية
    واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

    حكومية دولية منظمةمعلومات عن     
    مذكِّرة من املدير العام    

، هي مصـرف التنمية األورويب ةحكومية دولي منظمةرة معلومات عن تقدِّم هذه املذكِّ    
 اآلسيوي، أعربت عن رغبتها يف عقد اتفاق عالقة مناسب مع اليونيدو.

    
 ٤١- /م١- من املبادئ التوجيهية الصادرة عن املؤمتر العـام يف مقـرَّره م ع   ٨عمالً بالفقرة   - ١

بشأن عقد اتفاقات العالقة، تقـدَّم يف مرفـق هـذه الوثيقـة معلومـات عـن مصــرف التنميـة األورويب         
  اآلسيوي، الذي أبدى رغبته يف عقد اتفاق عالقة مناسب مع اليونيدو.

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّخاذه    

  مرفـق مقـرَّر املـؤمتر العـام     مـن   ٩لعلَّ اجمللس يودُّ أن يـأذن للمـدير العـام، وفقـاً للفقـرة        -٢
، بإبرام اتفاق عالقة مناسب مـع مصــرف التنميـة األورويب اآلسـيوي، اسـتناداً      ٤١-/م١-م ع

  إىل املعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.  
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    املرفق
      مصرف التنمية األورويب اآلسيوي    
    اخللفية التارخيية    

وبدأ نفـاذه يف   ٢٠٠٦اآلسيوي يف كانون الثاين/يناير ُوقِّع اتفاق إنشاء مصرف التنمية األورويب 
. ومصرف التنمية األورويب اآلسيوي هو منظمة مالية دولية يبلغ عدد ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥

الــدول األعضــاء فيهــا ســتَّ دول. وعضــوية املصــرف مفتوحــة أمــام أعضــاء جــدد، مبــا يف ذلــك  
  البلدان واملؤسسات الدولية.

    
    الغرض    

رف التنمية األورويب اآلسيوي هي تعزيـز إنشـاء اقتصـاد سـوق يف الـدول األعضـاء يف       مهمَّة مص
املصرف، وتعزيز منوها االقتصادي املسـتدام وتوسـيع نطـاق التجـارة فيمـا بينـها وتوثيـق الـروابط         

  االقتصادية األخرى بينها من خالل االستثمار.
ألثــرِ القــويِّ مــن حيــث التكامــل، واألولويــة االســتراتيجية للمصــرف هــي متويــل املشــاريع ذات ا

سيما يف قطاع الطاقـة، ويف اهلندسـة امليكانيكيـة، والصـناعة الكيميائيـة، والتعـدين واملعـادن،         وال
  والنفط والغاز، وتطوير الُبَىن التحتية املشتركة بني الدول. 

ــة مــ          ــة، الــيت تغطــي طائفــة كامل ــعةٌ مــن املنتجــات التحليليــة والبحثي ن وللمصــرف طائفــةٌ واس
التحليالت االقتصـادية، مـن حالـة االقتصـاد الكلـي وإمكانـات التكامـل إىل مسـتويات االقتصـاد          

  اجلزئي واألسس القطاعية لألداء االقتصادي.
    

    العضوية    
يبلغ عدد الدول األعضاء يف مصرف التنمية األورويب اآلسيوي ستَّ دول هي: االحتـاد الروسـي   

  غيزستان وكازاخستان.  وأرمينيا وبيالروس وطاجيكستان وقري
    

    اهليكل التنظيمي    
  (عضوان ممثالن لكلِّ دولة عضو) عضواً ١٢ جملس مكوَّن من  •    
  أعضاء) ٦جملس اإلدارة (  •    
  جلنة مراجعة احلسابات.   •    
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    التمويل    
بليــون دوالر  ١,٥باليــني دوالر، يتــألف مــن   ٧التأسيســي للمصــرف  أس املــالريبلــغ جممــوع 

باليني دوالر كرأس مال ُيدفع عند الطلب. وميوِّل املصـرف مشـاريع    ٥,٥و كرأس مال مدفوع
ــل األجــل         ــل الطوي ــوفري التموي ــة اآلســيوية عــرب ت ــة األوروبي اســتثمارية واســعة النطــاق يف املنطق
للشركات التابعة للدولة أو الشركات اخلاصـة، واملسـامهة يف رأس املـال التأسيسـي للمؤسسـات      

  ن مجلة أمور أخرى. من خالل العمل كضامن، م
وحيشـد مصــرف التنميــة األورويب اآلســيوي األمــوال ذات األجــل الطويــل يف أســواق رأس املــال  

مارية .وُتحَشـد األمـوال   الدولية. وهذه األموال هي أهم مصدر لتمويـل أنشـطة املصـرف االسـتث    
عــن طريــق إصــدار ســندات الــدين مثــل ســندات الــدين األوروبيــة واحملليــة، والقــروض املصــرفية   

  الثنائية، والصكوك األخرى.
    

    التعاون مع اليونيدو    
يعتزم مصرف التنمية األورويب اآلسيوي واليونيدو، كلٌّ منهما يف نطاق جمال اختصاصه، تطـويَر  

  نهما يف اجملاالت التالية:أنشطة التعاون بي
أنشــطة دعــم االســتثمار، مبــا يف ذلــك حتليــل القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة؛     (أ)  

وتيسري احلوار بني القطاعني اخلاص والعـام بشـأن قضـايا السياسـات العامـة املتصـلة باالسـتثمار؛        
عــدادها ومتويلــها واملســاعدة التقنيــة وتعزيــز أثــر التنميــة املتَّصــل بتحديــد عمليــات االســتثمار وإ   

ورصــدها وتقييمهــا. وجمــاالُت التعــاوِن الرئيســية هــي التصــنيع، وتطــوير الُبَنــى التحتيــة، والبيئــة     
  والطاقة، مبا يف ذلك الطاقة املتجدِّدة والكفاءة يف استخدام الطاقة، واالقتصاد يف املوارد؛

صـناعية للقطـاع   نشر املمارسات اجليِّدة والـدروس املسـتفادة يف جمـال التنميـة ال      (ب)  
  اخلاص من خالل شبكات اليونيدو واملصرف؛

تيســري وتنســيق العمليــات، مبــا يف ذلــك تقــدمي املســاعدة التقنيــة إلعــداد وتنفيــذ   (ج)  
  ومراقبة استراتيجيات التنمية الصناعية.

    
    العالقة بسائر املنظمات احلكومية واحلكومية الدولية    

مبركز مراقب لدى اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة وهـو      يتمتع مصرف التنمية األورويب اآلسيوي
يتعاون مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة األمم املتحـدة  
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وجلنة األمم املتحـدة االقتصـادية ألوروبـا، ومـؤمتر     
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لتنمية (األونكتـاد)، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة (الفـاو)؛        األمم املتحدة للتجارة وا
ــة       ــة االقتصــادية للمنطقــة األوروبي ــتني أُخــريني مهــا: اللجن فضــال عــن منظمــتني حكــوميتني دولي

  اآلسيوية ومنظمة شنغهاي للتعاون.
لبنـك  ويعمل مصرف التنمية األورويب اآلسيوي أيضا مـع مؤسسـات ماليـة دوليـة مثـل جمموعـة ا      

الدويل، واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، واملصرف األورويب لالسـتثمار، ومصـرف التنميـة    
  اآلسيوي، ومصرف التنمية اجلديد، واملصرف اآلسيوي لالستثمار يف الُبىن التحتية.

    
    عنوانال    
    :املقر    

220 Dostyk Ave., Almaty, 050051   
Republic of Kazakhstan   

  +٧) ٧٢٧( ٢٤٤ ٤٠٤٤رقم اهلاتف: 
  +٧) ٧٢٧( ٢٤٤ ٦٥ ٧٠رقم الفاكس: 

  info@eabr.orgالربيد اإللكتروين: 
   www.eabr.orgاملوقع الشبكي: 

  
  رئيس املنظمة    

  Mr. Dmitry Pankinالسيد دميتري بانكني 
    رئيس جملس اإلدارة

  باليونيدو: [ُيَؤكَّد الحقاً] باالتصالاملوظف املعين 
  


