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البند ( 21ب) من جدول األعمال المؤقت
أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة

أنشطة اليونيدو المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والطاقة
تقرير من المدير العام
تق ِّمددم هدذه الوثيقدة تقري انر عن تن يدذ قرام المؤتمر المدام م ع/18-ق ،7-كمدا تق ِّمددم مممومدان عن
التطومان ،ونظرةن اسدتشدراةية ل ترة السدنتين المقبمة ( .)2023-2022وهي تكمل المممومان الوامدة في التقرير
ُّ

ر

المرحمي المقدَّم إلى الدومة التاسمة واألمبمين لمجمس التنمية الصناعية في تموز/يوليه )IDB.49/18( 2021

وفي تقرير اليونيدو السنوي لمام .)IDB.49/2( 2020

أول -مقدمة
-1

تماشديا مع األولوية االسدتراتيجية المتمثمة في الا اع عمى البي ة الوامدة في اإلرام البرنامجي المتوسد

األجل  ،)IDB.45/8/Add.2( 2021-2018تممل اليونيدو عمى النهوض بالتنمية الص د د ددناعية المس د د ددتدامة ي يا

من الل وظائ ها األس د د دداس د د ددية التكميمية األمبع  ‘1التماون التقني؛ و  ‘2تقديم دمان المش د د ددومة في مجاالن

التاميل والباث والسياسان؛ و  ‘3وضع الممايير؛ و  ‘4عقد االجتماعان وإقامة الشراكان.

ثانيا -التعاون التقني
-2

رمب المؤتمر المام ،في ق ارمه م ع/18-ق ،7-إلى اليونيدو أن تواصد د د د ددل تاقيق التكامل ين أنشد د د د ددطة

الطاقة والبي ة ،وأن تركز عمى دعم الاكومان والصناعان من أجل
(أ)

الصناعية؛

إمسد د د د دداء نية تاتية مادية وغير مادية َّتتسد د د د ددم باالسد د د د ددتدامة والقدمة عمى الصد د د د ددمود لتاقيق التنمية

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.

)V.21-07234 (A

181021

**2107234

181021

GC.19/13

-3

(ب)

المساهمة في تاقيق الاياد المنا ي وإقامة اقتصاد دائري؛

(ج)

الوفاء بااللتزامان الورنية بموجب االت اقان المنا ية والبي ية المتمددة األرراف.

()1

واس د د د د ددتجابة لهذا الطمب ،تدعم اليونيدو ،في إرام مجال التركيز األول المذكوم أعاله ،كال من األمدن

وألبانيا وتايمند وتونس وال مبين وكا و فيردي في التاول إلى التنقل الكهربائي ،وذلك عن رريق التمجيل باال تكام

ونقل التكنولوجيا وتوسد د د د دديع نطاقهما .ويجري حاليا إعداد مشد د د د دداميع لجمسد د د د ددة مدان أ ر من أجل تمزيز رنام

عالمي بشأن التنقل الكهربائي.
-4

وبالتماون مع ألمانيا والص د د د ددين والنمس د د د ددا ،أرمقت اليونيدو البرنام المالمي لمهيدموجين األ ض د د د ددر في

الصدناعة .وسدينشدل البرنام منصدة ألصدااب المصدماة المتمددين ب رض نشدر المممومان المتممقة بالسدياسدان
والمبادئ التوجيهية والممايير التقنية المتممقة تطبيق تكنولوجيان الهيدموجين األ ضد د د د د ددر .كما سد د د د د دديدعم البمدان

النامية من الل مشاميع تماون ممموسة.
-5

وفي ذام/مامس  ،2021اعتمدن أوكرانيا اسد ددتراتيجيتها االقتصد ددادية الورنية  ،2030والتي تسد ددتند إلى

جممة أموم ،منها الممامسد د د د ددان الجيدة والدموس المسد د د د ددت ادة من رنام اليونيدو المالمي لممجممان الصد د د د ددناعية
اإليكولوجيدة .وتتضد د د د د د ددمن االسد د د د د د ددتراتيجيدة تددا ير دعم مدالي لمادد من إنتداج الن دايدان ،والتروي لمطداقدة المتجدددة،

فض ددال عن تكنولوجيان الطاقة والتكنولوجيان المقتص دددة في اس ددتهالل الموامد والممميان المالية الجودة في مجال
مراجمة الطاقة ،بغية التوسدع في تاويل المجممان الصدناعية إلى مجممان صدناعية إيكولوجية .ويممل البرنام

المالمي في كل من إندونيسيا وأوكرانيا وبيرو وجنوب أفريقيا وفييت نام وكولومبيا ومصر.
-6

وتدعم اليونيدو الصناعان في الب ارزيل بغية تاسين إنتاجها من ال از الايوي وإض اء الصب ة المامية

عمى الامول التكنولوجيدة ونمداذج األعمدال ،وذلدك من الل تمزيز التمداون ين الشد د د د د د ددركدان الب ارزيميدة واألجنبيدة.

ويمد تماون اليونيدو مع منظمة األغذية والزماعة لألمم المتادة (ال او) في إرام الشدراكة المالمية لمطاقة الايوية
لتقديم الدعم إلى إندونيسد دديا وال مبين وفييت نام وكمبوديا ونيبال من أجل إد ال ال ام كما مِّس د دن لمتربة في الزماعة
من األمثمة األ ر عمى تمزيز القدمة عمى الص د د د ددمود والتروي لمامول القائمة عمى الطبيمة ةيما يتممق بالص د د د ددمة
ين ال ذاء والطاقة والمياه.

-7

وعقدن اليونيدو ،باالشد د د ددترال مع م وضد د د ددية االتااد األفريقي والمجنة االقتصد د د ددادية واالجتماعية سد د د دديا

والماي الهدادئ التدابمدة لألمم المتاددة ،والشد د د د د د د اركدة المدالميدة لمطداقدة الايويدة ،والطداقدة المسد د د د د د دتددامدة لمجميع ،في

حزيران/يونيه  ،2021اجتماعا عن ُبمد ل ريق براء بشد ددأن الطهي النظيش بمشد ددامكة  20مدا ،وأس د د ر االجتماع
عن دعوة إلى اتجاذ إجراءان لتطوير صناعان اإليثانول المامية ألغراض الطهي النظيش.
-8

وتوسد د د د د د ددع نطاق البرنام المالمي لممبتكران التكنولوجية النظي ة ليشد د د د د د ددمل  14من البمدان الشد د د د د د دريكة.

وقد دأن منص د د د ددة تنس د د د دديق البرنام المالمي عممها من أجل تمزيز االتس د د د دداق البرنامجي والك اءة وتبادل األفكام
وأوجه التآزم ين األنش د ددطة في البمدان الش د دريكة .كما وس د ددع البرنام نطاقه المواض د دديمي من الل التركيز عمى

استجدام التكنولوجيان المبتكرة ألغراض التكيش مع ت ير المناخ في قطاعان الزماعة والمياه والطاقة.
-9

ومثمت الشد د ددبكة االسد د ددتشد د ددامية لمتمويل الجار مممما هاما عمى رريق الوصد د ددول إلى مميامي دوالم من

االسددتثمامان المأبأة .وقد مكن ذلك الشددبكة من مفع مسددتو رموحها ومواصددمة زيادة دماتها الرامية إلى إحدا

( )1تتضمن الوثيقة  GC.19/12عرضا لألنشطة المتممقة باالقتصاد الدائري.
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تأثير تاويمي كبير من الل تد الن ومش دداميع قطرية أو اص ددة بمنطقة ماددة في مجاالن مواض دديأية جديدة

مثل التكيش مع ت ير المناخ.
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وجرن أيضد ددا عممية االسد ددتمراض المسد ددتقل الثانية لمركز وشد ددبكة تكنولوجيا المناخ ،وهو األداة التن يذية

لية التكنولوجيا في ات اقية األمم المتادة اإلرامية بشددأن ت ير المناخ ،الذي يشددترل في اسددتضددافته رنام األمم

المتادة لمبي ة واليونيدو.

()2

وس د ُديس ددترشد دد هذا االس ددتمراض في تص ددميم ات اقان االس ددتض ددافة لبرنام الممل المقبل

الذي يشمل ال ترة من عام  2023إلى عام .2026

-11

وتات مظمة االجتماع الوزامي لمطاقة النظي ة ،أرمقت اليونيدو ،بالتماون مع المممكة المتادة لبريطانيا

المظمى وأيرلندا الشد د ددمالية والهند ،مبادمة إزالة الكربون جذميا من الصد د ددناعة هدف تنشد د ددي الطمب السد د ددوقي عمى
المواد المنج ض د د د ددة الكربون ،بما في ذلك في قطاعي تص د د د ددنيع الص د د د ددمب واألس د د د ددمنت .ومن المجاالن الرئيس د د د ددية

لمتد الن التي تضطمع ها المبادمة الممايير الجاصة بالمنتجان المنج ضة الكربون وعمميان االشتراء األ ضر.
-12

وفي إرام مجال التركيز الثالث الوامد في ال قرة  ،2تدعم اليونيدو الدول األعض د دداء في الوفاء بااللتزامان

الورنية المش د د ددمولة بات اقية اس د د ددتكهولم بش د د ددأن المموثان المض د د ددوية الثا تة ،وذلك من الل مجموعة من األنش د د ددطة

المتممقدة بنداء القددمان ،ونقدل التكنولوجيدا ،وإدامة الن دايدان ،والادد من إرالق المموثدان المض د د د د د ددويدة الثدا تدة وغيرهدا من
المواد الكيميائية السد د د ددامة من الممميان الصد د د ددناعية إلى البي ة أو وق ه .و الل ال ترة  ،2020-2014أس د د د د رن هذه

الجهود عن وقف إرالق أو تددأمين  86 756رنددا متريددا من الن ددايددان الجطرة من المموثددان المض د د د د د ددويددة الثددا تددة،

وتجنب إرالق أو تأمين  131 194ممي راما من المموثان المض د د د د ددوية الثا تة غير المقص د د د د ددودة .وعمى افتراض أنه

يجري توليد  60كيموغراما من الن ايان الجطرة س د ددنويا لكل ش د ددجم في المالم ،فلن تد الن اليونيدو أدن إلى إدامة
أفضل لكمية من الن ايان الجطرة تمادل تمك التي تولدها سنويا مدينة يبمغ عدد سكانها  240 000نسمة.

-13

وبغية المضد د د ددي قدما في تن يذ روتوكول مونتريال بشد د د ددأن المواد المسد د د ددتن دة لطبقة األوزون ،وضد د د ددمت

اليونيددو طدة لمتددميدب عبر اإلنترندت لأل صد د د د د د ددائيين التقنيين والمددمبين في مجدال ددمدان التبريدد ،ا تُبرن في
رِّموم م هوم لماد من تسد د د د ددرب المبردان من أجل تجنب انبماثان المواد المسد د د د ددتن دة لألوزون
تسد د د د ددمة مدان .كما ُ

رمِّبق في المديد من مدان
وغازان االحتباس الارامي مع الاد من اس د د د ددتهالل الطاقة المتص د د د ددل بأنظمة التبريد ،و ُ
أمريكا الالتينية .وفي عام  ،2020أس د رن حافظة مشدداميع اليونيدو التي تم تن يذها في إرام روتوكول مونتريال
عن التجمم التدميجي من أكثر من  700رن من المواد المسدتن دة لألوزون .كما سداعدن عمى ت ادي االنبما

الماتمل ل  72مميون رن من مكافل ثاني أكسد د دديد الكربون ،وهو ما يمادل االنبماثان من  16مميون سد د دديامة من
سيامان الركاب التي تجري قيادتها لمدة عام واحد.

-14

وقدمت اليونيدو الدعم إلى  23مدا في اسد د د د د ددتكمال تقييماتها األولية بموجب ات اقية ميناماتا بشد د د د د ددأن

الزئبق ،ويجري الممل عمى تقييمان أ ر في أمبمة مدان إض د د د د د دداةية .وقد أنجزن س د د د د د ددتة مدان ط عممها

الورنية لقطاع تمدين الذهب الارفي والض د دديق النطاق ،ينما تمكف س د ددبمة مدان حاليا عمى إعداد ط من

هذا القبيل دعم من اليونيدو .ومن الل رنام  ،planetGOLDتسد د د د د دداعد اليونيدو ومكينا فاسد د د د د ددو وال مبين

ومن وليا عمى زيادة ممدل اسدتجالر الذهب مع القضداء عمى اسدتجدام الزئبق .وتجري مشداومان مع الشدركاء
لموصول إلى سالسل قيمة أكثر مسمية وقا مة لمتتبع.

(.https://unfccc.int/documents/302658 )2
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ثالثا -تقديم خدمات المشورة في مجالت التحليل والبحث والسياسات
تش د د ددامل اليونيدو وهي ة األمم المتادة لممرأة في مش د د ددروع تمكين المرأة اقتص د د دداديا في س د د ددياق الص د د ددناعة

-15

ونشد د ددر التقرير التقييمي لم رر والقيود والتدا ير
الجضد د دراء في كل من يرو وجنوب أفريقيا والسد د ددن ال وكمبودياُ .
الرامية إلى زيادة مشددامكة المرأة في الصددناعة الجض دراء( )3في ذام/مامس  2021ل ائدة الدومة الجامسددة والسددتين
لمجنة وض ددع المرأة .و مم التقرير إلى أن عددا متزايدا من النس دداء مقتنع بالممل في مجال الص ددناعة الجضد دراء

بسبب وجود تصوم بأن هذا القطاع يوفر المزيد من ال رر إلحراز التقدم مقامنة بالصناعان التقميدية.

ويهدف دليل إعداد الس ددياس ددان بش ددأن الش ددبكان المصد د رة لمطاقة النظي ة ،الممنون Clean Energy Mini-

-16

،Grid Policy Development Guide

()4

الذي ُنشد ددر في ذام/مامس  ،2021إلى مسد دداعدة مقرمي السد ددياسد ددان عمى

التمامل مع أسواق الشبكان المص رة لمطاقة المتجددة بغية إتاحة إمكانية حصول الجميع عمى الطاقة الكهربائية.

وفي عام  ،2020نشرن اليونيدو منشو ام يتضمن الدموس المست ادة من تقييم  50مجمما صناعيا في ثمانية
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مدان مقامنة باإلرام الدولي لممجممان الص د د د د د ددناعية اإليكولوجية ،بمنوان Lessons Learnt from Assessing 50

Industrial Parks in Eight Countries against the International Framework for Eco-Industrial

،Parks

()5

لكي يس د د ددترش د د ددد به مقرمو الس د د ددياس د د ددان ةيما يتممق تاويل المجممان الص د د ددناعية إلى مجممان ص د د ددناعية

إيكولوجية ،في حين أُص د د د د د دددم في كانون الثاني/يناير  2021المنش د د د د د ددوم الذي يتناول وض د د د د د ددع إرام دولي لممجممان
الصناعية اإليكولوجية ،والممنون .An International Framework for Eco-Industrial Parks, version 2.0

()6
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وهنال منشد د ددوم مشد د ددترل نات عن تماون اليونيدو مع ألمانيا وسد د ددويس د د د ار والنمسد د ددا ،يتناول تأجير المواد

الكيميدائيدة من الوظي دة إلى األثر نموذج لألعمدال التجداميدة قدائم عمى األداء من أجدل اإلدامة المسد د د د د د دتددامدة لممواد

الكيميائية ،بمنوان Chemical Leasing Function to Impact: A performance-based business model

،for sustainable chemicals management

()7

وهو يقدم إمشدادان بشدأن كيةية امتبات تأجير المواد الكيميائية

باالقتص د دداد الدائري ،وأهداف التنمية المس د ددتدامة ،والرقمنة ،والكيمياء الجضد د دراء ،والمس د ددائل الجنس د ددانية واإلدماج،
وإدامة الت يير ،وفوائد االستدامة الطويمة األجل.
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وبال ش د دراكة مع الشد ددبكة الدولية الممنية بالماطان الكهرمائية الص د د يرة ،وبمسد دداهمان مقدمة من حوالي

 80بي ار دوليا و 40وكالة دولية ،أعدن اليونيدو منشد د د ددو ام يتضد د د ددمن المبادئ التوجيهية التقنية لتطوير الماطان
الكهرم ددائي ددة الصد د د د د د د يرة ،الجزء  3مب ددادئ ومتطمب ددان التصد د د د د د ددميم ،بمنوان

Technical Guidelines for the

،Development of Small Hydropower Plants, Part 3: Design Principles and Requirements
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في ذام/مامس .2021

()8

نشرته

(.www.unido.org/sites/default/files/files/2021-03/SYNTHESIS_REPORT_komprimiert.pdf )3
(.www.unido.org/sites/default/files/files/2021-03/CEMG_Development_Guide_EN.pdf )4
(www.greenindustryplatform.org/research/lessons-learnt-assessing-50-industrial-parks-eight-countries-against- )5

.international

(.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35110 )6
(www.greenindustryplatform.org/research/chemical-leasing-function-impact-performance-based-business- )7

.model-sustainable-chemicals

(.www.iso.org/standard/82192.html )8
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وفي إرام الش د د د دراكة من أجل اقتص د د د دداد أ ض د د د ددر ،تس د د د دداعد اليونيدو الاكومان من الل رنام لدعم

التمافي األ ضدر،

() 9

وتقدم المشدومة بشدأن مجاالن السدياسدان الجضدراء التي يمكنها أن تاقق أقصدى اسدت ادة من

التمافي االقتصادي بالتماون مع جاممة أكس ومد.

رابعا -وضع المعايير
-21

تسد د ددهم مبادمة الممل البرلماني بشد د ددأن الطاقة المتجددة ،وهي مبادمة مشد د ددتركة ين اليونيدو والم وضد د ددية

األوموبية وبرلمان المناخ ،في إذكاء الوعي وبناء القدمان وحشددد اإلمادة السددياسددية لمقرمي السددياسددان من أفريقيا
والشد د د د د د ددرق األوسد د د د د د د لمواجهدة أزمدة المنداخ والتمجيدل بداالنتقدال إلى الطداقدة المتجدددة .وعقدد المشد د د د د د ددروع أكثر من

 30اجتماع مائدة مستديرة رلمانيا بمشامكة أكثر من  300عضو في البرلمان ،من ينهم  100امرأة.
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وفي أمريكا الالتينية ،تدعم اليونيدو  13مدا في وضد د ددع أرر تنظيمية ،وسد د ددد الث ران في السد د ددياسد د ددان

الورنية المتممقة بالبي ة والصد د د د دداة والممالة بغية ضد د د د ددمان اإلدامة السد د د د ددميمة لمن ايان اإللكترونية .وفي المجموع،

اعتُمدن  231من السد د ددياسد د ددان والموائا التنظيمية البي ية في إرام البرنام المتممق بالمموثان المضد د ددوية الثا تة.
كما تممل اليونيدو عمى ناء القدمان الورنية الالزمة العتماد أرر تنظيمية تهدف إلى منع الاواد الصددناعية،
والاد من تواترها وشدتها وتجةيش ثامها ،بما في ذلك في سياق عا ر لمادود.

خامسا -عقد الجتماعات وإقامة الشراكات
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في إرام التاضديران لممنتد السدياسدي الرةيع المسدتو الممني بالتنمية المسدتدامة لمام  ،2021قادن

اليونيدو أعمال وضدع موجزين لمسدياسدان بشدأن الرواب

ين هدفي التنمية المسدتدامة  7و ،9وكذلك هدفي التنمية

المسد ددتدامة  7و ،12التي صد دددمن تات مظمة ال ريق االسد ددتشد ددامي التقني المتمدد األرراف الممني هدف التنمية

المس د ددتدامة  .7وتش د ددامل كل من اليونيدو وبرنام األمم المتادة لمبي ة وإدامة الش د ددؤون االقتص د ددادية واالجتماعية في
األمم المتادة في عقد اجتماعين ل ريق من الجبراء بشأن هدف التنمية المستدامة  12في إرام التاضير لممنتد .
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وبالتماون مع منظمة األغذية والزماعة وبرنام األمم المتادة لممسد د ددتورنان البش د د درية ،شد د ددامكت اليونيدو في

قيادة أعمال وضدع تقرير مواضديمي بشدأن اال تكام والتكنولوجيا والبيانان ،بمنوان Theme Report on Innovation,

 ،Technology and Dataالممد لماوام الرةيع المس د د د د د ددتو بش د د د د د ددأن الطاقة الذي عقده األمين المام لألمم المتادة في
أيمول/س د ددبتمبر  .2021ويطرح التقرير توص د دديان بش د ددأن اإلجراءان الرئيس د ددية المتجذة عمى الص د ددميد الورني واإلقميمي
والمالمي التي تتيا إمكانية تاقيق األهداف المتممقة بالطاقة والمناخ.

()10

وأنشدل مجمس المهندسدين الممني بالتاول في

مجال الطاقة ،وهو هي ة سد ددوف تجمع ين المهندسد ددين و براء الطاقة ل سد ددهام في تاالف األمين المام الممني تاقيق

الاياد الكربوني بامول عام  ،2050في أيمول/س د ددبتمبر  .2021وس د ددوف تش د ددامل اليونيدو في مئاس د ددة هذه المبادمة إلى

جانب ش ددبكة حمول التنمية المس ددتدامة التابمة لألمم المتادة ،وس ددتس ددهم في تقديم مد الن في مجال المموم والتكنولوجيا
لدفع عممية التجمم من الكربون في نظم الطاقة بامول عام .2050
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وشددممت المممية التاضدديرية لمنتد فيينا لمطاقة،

()11

وهو فمالية مئيسددية تشددامل في اسددتضددافتها النمسددا

والممهد الدولي لتاميل األنظمة التطبيقية واليونيدو ،سد ددمسد ددمة من الامقان الممقودة عن ُبمد عبر اإلنترنت امتدن

(.www.un-page.org/page-inclusive-green-recovery )9
(.www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_4-062121.pdf )10
(.www.viennaenergyforum.org/ )11
V.21-07234
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من تشد درين األول/أكتوبر  2020إلى نيس ددان/أ ريل  .2021وجممت هذه الس ددمس ددمة التي عقدن عن ُبمد أكثر من
 500متاد و 1 500مش د ددامل في  20جمس د ددة الس د ددتكش د دداف دوم الطاقة ةيما يتممق بالنظم ال ذائية والص د ددناعة

وقطاعان المنتجان في سد ددياق التمافي األ ضد ددر من جائاة كوفيد .19-وعقدن ال مالية الرئيسد ددية تات شد ددمام

"عنددما يمتقي الممدل بالطموح" ( )Where action meets ambitionفي ال ترة من  5إلى  7تموز/يوليده ،2021
هدددف تا يز الممددل لتاقيق األهددداف المتممقددة بددالمندداخ والطدداقددة لمددامي  2030و ،2050وتوليددد الز م الالزم

إلجراء الاوام الرةيع المستو بشأن الطاقة.

سادسا -نظرة استشرافية
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في إردام عقدد األمم المتاددة لمممدل ،سد د د د د د ددوف تزيدد اليونيددو من جهودهدا الراميدة إلى مسد د د د د د دداعددة الددول

األعضداء عمى تاقيق أهداف التنمية المسدتدامة المتممقة بالبي ة وت ير المناخ

() 12

والطاقة المسدتدامة ،وذلك باتباع

نهوج التنمية الصناعية الشاممة لمجميع والمستدامة ،وبالتآزم مع جهود التمافي األ ضر من جائاة كوفيد.19-
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وسد ددتواصد ددل اليونيدو التروي لالنتقال إلى االقتصد دداد الدائري عمى الصد ددميد المالمي واإلقميمي والقطري

بغيدة التجةيش من ثدام ت ير المنداخ وإبطداء وتيرة فقددان التنوع البيولوجي والادد من التمو  .وسد د د د د د ددتكثف اليونيددو

جهودها لدعم دولها األعضاء في تطوير صناعان ماايدة من حيث األثر الكربوني من الل جممة أموم ،منها

مبادمة إزالة الكربون جذميا من الص د ددناعة .وس د ددتوس د ددع اليونيدو نطاق عممها بش د ددأن الهيدموجين األ ض د ددر كجيام
تكنولوجي إلزالة الكربون من سد د د د ددالسد د د د ددل قيمة الطاقة المرتبطة بالقطاعان الصد د د د ددناعية التي يصد د د د ددمب تجةي ها،

وذلك من الل الشراكة المالمية الممنية بالهيدموجين في الصناعة.
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وسددتسددمى اليونيدو ،بمد أن حصددمت عمى اعتماد من الصددندوق األ ضددر لممناخ في  20ب/أغسددطس

 ،2020وقدمت البرنام األول لممل كياناتها في  19ب/أغسد ددطس  ،2021وتماشد دديا مع القرام م ع /18ق،7-

إلى تيسد د د ددير حصد د د ددول الدول األعضد د د دداء عمى التمويل المتممق بمشد د د دداميع المناخ الالزم لموفاء بالتزاماتها الورنية

بموجب ات اق باميس بشأن ت ير المناخ.

سابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لمل المؤتمر يود أن ياي عمما بالمممومان الوامدة في هذا التقرير.

( )12عرض إرام استراتيجي لممل اليونيدو في مجال المناخ في الوثيقة  GC.19/14لكي ينظر ةيه المؤتمر المام.
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