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البند ( 21ج) من جدول األعمال المؤقت

استراتيجية اليونيدو للتصدي لتغير المناخ

إطار استراتيجي إلجراءات اليونيدو المتعلقة بالمناخ
تقرير من المدير العام
يقدم هذا التقرير لمحة موجزة عن اإلطار االست تتتراتيجي المقتر ( )GC.19/CRP.5إلدماج اعتبارات
تغير المنتا في عمييتات اليونيتدو وأنشت ت ت ت ت ت تتطتبتا بنيتة النبوض بالتصت ت ت ت ت ت تتنيع المحتا د منتا يتا ودعم أهدا

الدول

األعضاء في مجال التكيف مع تغير المنا والتخفيف من آثاره.

أول -مقدمة
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ؤثر تغير المنا عيى النظم اإليكولوجية وص ت تتحة اإلنس ت تتان والبنية التحتية واالقتص ت تتادات ،ويس ت تتبم في

ت از د التدهور البيئ ي ونش ت ت ت ت تتوء تحديات وتكاليف اقتص ت ت ت ت تتادية واجتماحية كبيرة ،وهو أ د التحديات الحاس ت ت ت ت تتمة في

عصرنا .ويتفاعل تغير المنا وفقدان التنوع البيولوجي والتيوث بطرق من شأنبا أن تضاعف المخاطر وأن تقف
جر عثرة أمام مساعي تحقيق أهدا

طة التنمية المستدامة لعام  - 2030وي ِّ
عرض ليخطر التقدم الذي تحقق

بش ت ت ت تتق األنفو في النبوض باألولويات اإلنمائية ليدول األعض ت ت ت تتاء .ويون ت ت ت تتد تقرير أهدا

لعام  2020أيضت ت تتا أن جائحة كوفيد 19-جعيت تحقيق أهدا

التنمية المس ت ت ت تتتدامة

التنمية المست ت تتتدامة أوثر صت ت تتعو ة ،ويؤكد الحاجة

إلى التمويل التحفيزي المنخفض الكر ون والقادر عيى التكيف مع آثار تغير المنا .

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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والنتائج التي يص إليبا تقرير التقييم الس ت تتادي ليبيئة الحكومية الدولية المعنية تغير المنا وان ت تتحة

وقاطعة .فس تتو

يس تتتمر ت از د موجات الحر والجفا

و رائق الغابات والفيض تتانات وارتفاع مس تتتو س تتطد البحر

بسبب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ ،مع ما يصا ب ذلك من عواقب قد تكون مدمرة ليمجتمع العالمي.
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ويتعين عيى اليونيدو أن ترست ونتعيتبا عيى نحو ِّ
يمكنبا من التصتدي لبذا التحدي العالمي واالستتفادة من

برتبا الكبيرة في دعم أهدا

الدول األعض ت ت ت ت ت تتاء في مجال المنا  .وهنال اجة ميحة إلى تعجيل اإلجراءات المتخذة

لمعالجة األزمات المتدا ية المتعددة التي تفاقمت بفعل تغير المنا  ،وتتخذ البيدان بالفعل إجراءات بذا الشت تتأن ،بست تتبل
منبا التزامات تعبد با نحو  150يدا تحقيق البد

المتمثل في يوغ صافي انبعاثات صفري بحيول منتصف القرن.

ومع ذلتك ،فت ن تحول االقتص ت ت ت ت ت تتاد العتالمي عيى نحو جتذري أمر مطيو من أجتل التنميتة المراحيتة ليبيئتة ،التي تحتاف

عيى الموارد وتتسم بالحياد من يث إطالق غازات الدفيئة ،إذا أردنا ناء القدرة عيى الصمود أمام آثار المنا ونمان

االنتقال العادل إلى مجتمع تسم بمستو منخفض من انبعاثات الكرون.
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ويكتس ت تتي دور القطاع الص ت تتناعي وس ت تتياس ت تتات التنمية الص ت تتناحية أهمية اس ت تتمة لبذا التحول .فالقطاع

الصت تتناعي مست تتؤول مست تتؤولية مباشت ترة عن أوثر من ثيث است تتتبالل الطاقة األولية وانبعاثات ثاني أوست تتيد الكر ون
المتصتية بالطاقة عيى الصتعيد العالمي ،بما في ذلك القطاعات التي يصتعب تخفيف آثارها مثل المواد الكيميائية

والصت تتيب واإلست تتمنت .والقطاع الصت تتناعي هو أيضت تتا المحرل الذي يحفز زيادة الكفاءة ويدفع عجية تطوير النبج

المبتكرة التي يمكن أن تتدعم اإلجراءات المتختذة ليتكيف مع تغير المنتا والتخفيف من آثتاره .وعيى هتذا النحو،

ست ت تتيضت ت تتطيع القطاع الصت ت تتناعي  -وهو جوهر والية اليونيدو  -دور يوي في تحد د ما إذا كان العمل المنا ي

المتماشي مع األهدا
-5

المتفق عييبا قا ال ليتحقق.

واليونيتدو هي الوكتالتة األوثق ارتبتاطتا بتالقطتاع الصت ت ت ت ت ت تنتاعي دا تل منظومتة األمم المتحتدة ،وهي مكيفتة

تعزيز التنمية الص ت تتناحية الش ت تتامية ليجميع والمس ت تتتدامة من أجل القض ت تتاء عيى الفقر ،وتحقيق الر اء المش ت تتترل،

واالستدامة البيئية .وتتناول أنشطة اليونيدو كال من هذه األولويات ،وتعمل في الوقت نفسه من أجل تبيئة فرص

النمو االقتصتتادي المستتتدام وديجاد فرص العمل ،وتحستتين لرو

وتطوير ونشر التكنولوجيات الخضراء المبتكرة والنبج الدائرية.
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وأصتتحا

العمل ،والتمكين االقتصتتادي لينستتاء والشتتبا ،

ومن شتتأن اتباع نبج منتظم ليتصتتدي لتغير المنا أن يجعل اليونيدو أقدر عيى دعم أولويات شتتركائبا

المصتتيحة األستتاستتيين المتعيقة بالمنا  .والدول األعضتتاء في اليونيدو بصتتدد تقديم مستتاهماتبا المنقحة

المحددة وطنيا ،أو قدمتبا بالفعل ،إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشت ت ت ت ت ت تتأن تغير المنا  ،وهذه المست ت ت ت ت ت تتاهمات
تون ت ت تتد بالتفص ت ت تتيل اإلجراءات التي س ت ت تتتض ت ت تتطيع با تيك الدول من أجل التص ت ت تتدي لتغير المنا  .وتش ت ت تتمل هذه

اإلجراءات كامل نطاق األولويات اإلنمائية االقتصت ت ت ت ت ت تتادية واالجتماحية والبيئية لبذه الدول ،والعد د من الخطوات

المست تتتبانة التي تنطوي عيى إمكانات أعيى تندرج نت تتمن والية اليونيدو ،وست تتتست تتتفيد من برتبا في مجال التنمية
الصناحية الشامية ليجميع والمستدامة.

ثانيا -األساس المنطقي لإلطار الستراتيجي
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تكتس ت ت ت ت ت تتي أعمال اليونيدو الرامية إلى النبوض بالحيول المنا ية المتص ت ت ت ت ت تتية دور القطاع الص ت ت ت ت ت تتناعي

وستياستات التنمية الصتناحية أهمية يوية لتنفيذ المستاهمات المحددة وطنيا ليدول األعضتاء وتحقيق أهدا
باريو و طة التنمية المس ت تتتدامة لعام  2030وما تص ت تتل ذلك من أهدا

منتصف القرن.

2/4

اتفاق

يوغ ص ت تتافي انبعاثات ص ت تتفري بحيول
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وتقتر اليونيدو ون ت ت تتع إطار اس ت ت تتتراتيجي تس ت ت تتترش ت ت تتد به هذه الحيول ،وددماج العمل المنا ي في جميع

عمييات المنظمة وأنش تتطتبا .وس تتيراعي هذا اإلطار المواءمة مع االس تتتراتيجيات والبرامج واألهدا

المتوازية عيى

نطاق اليونيدو ،بما فيبا تيك المتعيقة بالبيدان المتوست تتطة الد ل والدول الجزرية الصت تتغيرة النامية و االت ما بعد

النزاعات/األزمات والمنظور الجنساني والثورة الصناحية الرابعة.
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وس تتيؤكد اإلطار التزام اليونيدو باعتماد نبج ش تتامل ومنس تتق بد

إلى تعميم االعتبارات المنا ية عيى

نطاق المنظمة ،وزيادة مستو االستعجال الذي تُنشر به التكنولوجيات والنبج التي تكتسي أهمية يوية ليتخيص
من الكر ون عيى المستتو المجتمعي .وستيعزز إطار اليونيدو المقتر بشتأن المنا التنستيق عيى نطاق المنظمة
في المجاالت التي تدعم أوجه التكيف واألولويات التي ددتبا الدول األعضت ت تتاء .وست ت ت ِّ
تيمكن هذا اإلطار اليونيدو
من تطبيق أفض ت تتل الممارس ت تتات وتحس ت تتين فبم األثر المنا ي عيى نطاق المنظمة والتركيز عيى المجاالت التي

تضت ت ت ت ت ت تتيف فيبتا برة المنظمتة أوبر قيمتة ممكنتة في التخفيف من الثتار ورفع مست ت ت ت ت ت تتتو التدعم التذي تقتدمته في
مجتاالت التكيف والبنيتة التحتيتة الصت ت ت ت ت ت تنتاحيتة المقتاومتة لتغير المنتا

وتحست ت ت ت ت ت تتين إدمتاج أعمتال المنظمتة المتعيقتة

بالرقمنة والثورة الصت تتناحية الرابعة وتعزيز التعاون مع شت تتركاء التمويل الخارجيين وتحست تتين فبم المنافع المتعيقة

بالمنا والمنافع المش تتتركة ذات الص تتية المتأتية من والية اليونيدو وأنش تتطتبا المتعيقة بالتنمية الص تتناحية الش تتامية
ليجميع والمست ت ت تتتدامة وتست ت ت تتيي الضت ت ت تتوء عيى ذلك ودعم المواءمة مع رامج الش ت ت ت تراوة القطرية والبرامج القطرية

والتعاون بصتتورة أوثر منبجية واستتتراتيجية مع الدول األعضتتاء والشتتركاء الخارجيين بنية عرض التأثير المنا ي

ألنشطة المنظمة بصورة أفضل.
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وست تتيتماشت تتى اإلطار أيضت تتا مع الطابع القطري لتد الت اليونيدو في مجال التنمية الصت تتناحية الشت تتامية

ليجميع والمست ت ت تتتدامة ،وذلك من الل تست ت ت تتيي الضت ت ت تتوء عيى دور مكاتببا الميدانية واإلقييمية في تقديم الخدمات
الفعالة والمؤثرة ،ودقامة الشتراوات و شتد الموارد من أجل النبوض بالتصتنيع الشتامل ليجميع والمستتدام في البيدان

النامية ،و صوصا أقل البيدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ثالثا -تعزيز النتائج الطموحة
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تمثل طمو هذا النبج المنست تتق في تعزيز التصت تتنيع الشت تتامل ليجميع والمست تتتدام الذي دعم اإلجراءات

القطريتة الراميتة إلى تحقيق أهتدا

التكيف مع تغير المنتا والتخفيف من آثتاره التي اتفق عييبتا المجتمع التدولي.

وست تتيكون اإلطار هو األست تتاي الذي ُيست تتترشت تتد به في ونت تتع است تتتراتيجية منا ية بالتشت تتاور مع الدول األعضت تتاء.

االس تتتراتيجية ومجاالت تركيزها المتعيقة بالتنمية الص تتناحية المتوافقة مع المنا بما تماش تتى مع

وس تتتُحدأد أهدا
مست ت تتارات فض االنبعاثات التي تدعم أهدا

اتفاق باريو .وست ت تتتُصت ت ت أمم االست ت تتتراتيجية بحيث تتواءم مع أولويات

الدول األعضاء وتحمي أروا وسبل حيش أوثر الناي نعفا تجاه أزمة المنا .
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ومن شأن المواءمة مع هذه االلتزامات الدولية أن تفضي إلى مستقبل:
(أ)

تنجد فيه أنماط التصتتنيع وما تصتتل با من نى تحتية مادية في تحقيق الر اء ،وتستتبم في

( )

يكون فيه القطاع الصت تتناعي قوة أست تتاست تتية في التحول نحو اقتصت تتادات تنتج صت تتافي انبعاثات

(ج)

تمكن فيه الرجال والنستاء ،الصتغار والكبار ،من المشتاركة نشتاط في فرص تنظيم المشتاريع

الحد من مواطن الضعف إزاء آثار تغير المنا
صفري بحيول منتصف القرن

وفرص العمتل الخضت ت ت ت ت ت تراء التي أوجتدهتا التحول إلى التنميتة الصت ت ت ت ت ت تنتاحيتة المتوافقتة مع المنتا  ،واالست ت ت ت ت ت تتتفتادة من

هذه الفرص.
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وست ت ت ت ت ت تتيكون التعتاون ين البيتدان والقطتاعات الصت ت ت ت ت ت تنتاحيتة والجبتات الفتاعيتة والمجتمع المتدني أم ار يويا

إل داث التغيير التحوييي الالزم لتحقيق التنمية الص تتناحية المتوافقة مع المنا  .واتباع النبج المتكامية عيى نحو

جيد أمر استم األهمية :يث يكتستي نقل التكنولوجيا ونشترها عيى نطاق واستع أهمية جوهرية لجنتاج الصتناعي
األنظف واألوفأ واال تكار وتنظيم المش ت تتاريع أمران يويان لتطوير قدرات ص ت تتناحية جد دة عيى تكوين الثروات

والشت ت ت ت ت ت ت اروتات القويتة مع الجبتات الفتاعيتة التتابعتة ليتدول ومن غير التدول لجتذ

االست ت ت ت ت ت تتتثمتارات وتطبيق أفضت ت ت ت ت ت تتل

الممارستات الصتناحية أمر استم األهمية .وتنطبق هذه اليبنات األستاستية عيى جميع مجاالت عمل اليونيدو فيما

تعيق تعزيز الص تتناعة القا ية ليتكيف مع تغير المنا من أجل ن تتمان تحقيق النمو االقتص تتادي بطريقة ش تتامية

اجتماحيا ومست ت تتتدامة يئيا ،واإلست ت تتبام في مجاالت النتائج المحددة في إطار اليونيدو البرنامجي المتوست ت ت األجل

ليفترة .2025-2022
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ويظبر هذا العمل في ستتيستتية النتائج الرئيستتية التي ستتتستتعى اليونيدو إلى التأثير فيبا ،جنبا إلى جنب

مع ش ت ت ت تتركائبا وأص ت ت ت تتحا

المص ت ت ت تتيحة ،بنية تحقيق ر يتبا المتمثية في التنمية الص ت ت ت تتناحية المتوافقة مع المنا .

وهذه النتائج الرفيعة المستو هي:
(أ)

تونت تتيد الدول األعضت تتاء ليمست تتاهمات المتنوعة التي يمكن ليقطاع الصت تتناعي أن يقدمبا من

أجل التصدي ليتحديات المتصية بالمنا في وثائق التخطي القطرية واالستراتيجيات الطويية األجل ،بما في ذلك

المساهمات المحددة وطنيا و رامج العمل الوطنية ليتكيف
( )

اعتماد الش ت ت تتركات ليممارس ت ت تتات والتكنولوجيات الص ت ت تتناحية التي تعزز التخفيف من آثار تغير

(ج)

تسويق الحيول المنا ية الصناحية المبتكرة وتموييبا عيى نطاق واسع.

المنا والتكيف معبا ،وتحقيق االستفادة من تيك الممارسات والتكنولوجيات
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وهذه النتائج ش تتد دة التراب  ،وتتماش تتى مع والية اليونيدو المتمثية في التعجيل نش تتر يول التنمية الص تتناحية

الشتتامية ليجميع والمستتتدامة :فبدعم من دمات اليونيدو ،ستتتؤدي زيادة اعتماد التكنولوجيات والستتياستتات والنبج الرامية
إلى تعزيز التنمية الصتتناحية المنخفضتتة الكرون والقا ية ليتكيف دو ار أوبر في ط الدول األعضتتاء ليتكيف مع تغير

المنا والتخفيف من آثاره .وسيتوقف تحقيق النجا في هذا الصدد عيى توجيه المجتمع المالي الموارد الالزمة لتطبيق

النبج المراحيتة ليمنتا في التنميتة والنمو االقتص ت ت ت ت ت تتادي ،والتعجيتل تطوير يئتة لال تكتار تحفز رو المبتادرة وتوفر فوائتد
رئيسية ومنافع مشتركة لالقتصادات وعبر أهدا
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التنمية المستدامة.

ويرد يتان لمجتاالت العمتل ذات األولويتة ،وكتذلتك نظريتة مفصت ت ت ت ت ت تيتة ليتغيير في متذكرة األمتانتة التي تقتدم إطتا ار

است ت ت ت تتتراتيجيا لمعالجة الثار المنا ية في جميع عمييات اليونيدو وأنش ت ت ت ت تطتبا ،المعنونة A strategic framework to

deliver climate impacts across UNIDO’s operations and activities. Note by the Secretariat
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رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لعل المؤتمر ود أن يحي عيما بالمعيومات المقدمة في هذه الوثيقة.
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