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

االستعمال الرجاء إعادة 
hgv 

  املؤمتر العام  
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧فيينا، 
   من جدول األعمال١٣البند 

     مؤمترات اليونيدو الرئيسية
      مؤمترات اليونيدو الرئيسية    
        تقرير من األمانة    

  من النظام الداخلي، اقترح املدير العام إدراج هذا البند١٦ و١٤ للمادتني وفقاً  
التكميلي بغية توفري معلومات إضافية عن مؤمترات اليونيدو الرئيسية وعن نتائج هذه 

 .، وال سيما من حيث صلتها باألولويات املواضيعية للمنظمةاملؤمترات
    

    مةمقّد  -أوالً  
متها اليونيدو حبكم تتناول هذه الوثيقة بإجياز عدداً من املؤمترات الرئيسية اليت نظّ  - ١

وتؤدي أنشطة هذه اللقاءات العاملية دوراً بالغ األمهية . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ناء عامي واليتها أث
يف توجيه أعمال املنظمة وتزويدها بطائفة شىت من اخليارات املبتكرة والفرص الساحنة لتطوير 
خدمات الدعم اليت تقدمها إىل الدول األعضاء يف إطار ما تضطلع به من وظائف التعاون 

كما تساعد هذه املؤمترات . رات والوظائف التحليلية واالستشارية والناظمةالتقين وبناء القد
نات األخرى يف منظومة األمم املتحدة ومع على تعزيز الشراكات العملية املنحى مع املكّو



GC.13/13 
 

2 

منظومة التنمية الدولية األوسع ومع القطاع اخلاص واجملتمع املدين والدوائر األكادميية وغريها 
 .ةمن أصحاب املصلح

ط اليونيدو برنامج مؤمتراهتا على أساس استراتيجي، وسعياً إىل بلوغ هذه الغاية، ختطّ  - ٢
. ز على استطالع وتقدمي حلول واقعية ملواجهة أهم التحديات العاملية واإلقليميةحيث تركّ

 تركيزاً خاصاً على أمهية الطاقة املتجددة والصناعات ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وقد شهد عاما 
ت مؤمترات هامة يف مجيع املناطق إىل البحث عن سبل لتسخري اإلمكانات اخلضر، حيث سع

فقد كانت الصناعات الزراعية وبناء القدرات التجارية واالتساق . التنموية يف هذه اجملاالت
على صعيد منظومة األمم املتحدة أيضاً حمور اهتمام لقاءات هامة عقدت يف إطار والية 

 .املنظمة أثناء هذه الفترة
    

      ٢٠٠٩ و٢٠٠٨املؤمترات الرئيسية يف عامي   -ثانياً  
  املقبلة اخلطوات : نظومةاملاالتساق على نطاق حول حتقيق احلوار الرفيع املستوى 

  )، فيينا، النمسا٢٠٠٨مارس / آذار٥-٤(

االتساق على نطاق حول حتقيق مت اليونيدو واستضافت حواراً رفيع املستوى نظّ  - ٣
وكان اهلدف األساسي هو .  يف مقرها يف فيينا٢٠٠٨مارس /ذار آ٥ و٤نظومة يومي امل

التقدم مبسامهات يف النقاش احلكومي الدويل بشأن االتساق على نطاق املنظومة ومبادرة 
حتقيق هذا يف سبيل من خالل التركيز على اجلوانب اإلمنائية للجهود املبذولة " توحيد األداء"

ديد القضايا والتحديات الرئيسية وكذلك الوسائل وكانت الغاية من احلوار حت .االتساق
كما كان يرمي إىل توفري منتدى للمنظمات اليت تنتمي إىل منظومة . الكفيلة باملضي قدماً

توحيد "األمم املتحدة ملناقشة الوسائل امللموسة لتعزيز دعمها لعملية االتساق ومبادرة 
  ".األداء

هم نائبة األمني العام لألمم املتحدة  مشارك، من٣٠٠وحضر االجتماع أكثر من   - ٤
 ، على نطاق املنظومةاالتساق حتقيق بشأنمشاورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ورئيسا 

البلدان املاحنة  ومن بينهم ممثلون عن ،ممثلون رفيعو املستوى عن الدول األعضاء يف اليونيدوو
 ةاملوظفني من ست عشرإىل جانب كبار  "توحيد األداء"مبادرة   الثمانية الطليعية يفبلدانوال

  يف منظومة األمم املتحدةجملس الرؤساء التنفيذينيومنظمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة، 
   .ومكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية
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 العملية احلكومية الدولية بشأن -١ اجللسة : جلسات يف إطار احلوار ستُّتقدوُع  - ٥
 وجهات - ٢التقّدم احملرز واخلطوات املقبلة؛ اجللسة : اق املنظومةحتقيق االتساق على نط

 رتوفّ ضمان - ٣النظر بشأن حتسني حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة؛ اجللسة 
 لدى منظومة األمم املتحدة ألولويات التنمية الوطنية؛ زة استراتيجياًاستجابة شاملة ومركّ

 متكني املنّسق املقيم؛ - ٥التجريبية لتحقيق االتساق؛ اجللسة  متويل املبادرات - ٤اجللسة 
  . تنسيق مناذج األعمال التجارية وممارساهتا- ٦اجللسة 

وساهم احلوار يف دفع عملية االتساق اجلارية على مستوى املنظومة وأعرب   - ٦
يه، عن يول/ متوز٢١الرئيسان، يف ختام االجتماع ويف تقريرمها إىل اجلمعية العامة املؤرخ 

  .تقديرمها حلصيلة احلوار
    

  )، نيودهلي، اهلند٢٠٠٨أبريل / نيسان١١-٨(املنتدى العاملي للصناعات الزراعية 

لئن كانت اليونيدو تّتبع يف أنشطتها النهج املواضيعي بدالً من النهج القطاعي، فإهنا   - ٧
قيق األهداف من ما زالت تدعم تنمية قطاع الصناعات الزراعية كوسيلة أساسية من أجل حت

خالل األولويات املواضيعية الثالث وهي احلد من الفقر من خالل التنمية الصناعية وبناء 
وحتقيقاً هلذه الغاية، دخلت اليونيدو يف شراكة مع اهلند . القدرات التجارية والبيئة والطاقة

اعية لتنظيم ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وصندوق األمم املتحدة للتنمية الزر
  .املنتدى العاملي للصناعات الزراعية

 من كبار ممثلي ٥٠٠وكان الغرض الرئيسي من املنتدى، الذي حضره أكثر من   - ٨
الدول األعضاء واهليئات التقنية واملالية وقطاع الصناعة الزراعية واجملتمع املدين، هو التأكيد 

بغية حتقيق األمن الغذائي وكفالة النمو على األمهية احلامسة لتنمية صناعات زراعية منافسة 
ز املنتدى على التحديات اليت تواجه الصناعة الزراعية وكذلك وقد ركّ. االقتصادي

واهتمت مناقشات اخلرباء واملوائد املستديرة باستحداث . االجتاهات واألمناط واآلثار التنموية
يت ترسم مالمح املستقبل ومناذج األجواء املالئمة لصناعات زراعية منافسة والتكنولوجيات ال

األعمال لصغار املزارعني واملنشآت الصغرية واملتوسطة والتعاون بني القطاعني العام واخلاص 
  .والرعوية واملسؤولية العامليتني

العمل، بالتعاون مع ) أ: (ض املنتدى عن فيض من النتائج امللموسة، ومنهاومتّخ  - ٩
الصناعات "مم املتحدة للتنمية الزراعية، على إصدار منظمة األغذية والزراعة وصندوق األ

وضع وإطالق ) ب(الذي أصبح اآلن مبثابة دليل مرجعي هام؛ و" الزراعية من أجل التنمية
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برامج خمصصة للتعاون التقين موجهة حنو تنمية الصناعات الزراعية يف خمتلف املناطق النامية؛ 
الزراعة، على إعداد مرفق مايل من أجل العمل، باالشتراك مع منظمة األغذية و) ج(و

. النهوض مبنشآت األعمال الزراعية يف أفريقيا يكون مفتوحاً أمام القطاعني العام واخلاص
ولسوف تعرض هذه النتائج أمام املؤمتر الرفيع املستوى بشأن تنمية منشآت األعمال الزراعية 

  / آذار١٠ إىل ٨ الفترة من  والصناعات الزراعية يف أفريقيا املزمع عقده يف أبوجا يف
  .٢٠١٠مارس 

    
  ، ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨-١٦(املؤمتر الدويل للطاقة املتجددة يف أفريقيا 

  )داكار، السنغال

تتسم الطاقة بأهنا يف آن واحد عامل هام يف دفع عجلة الصناعة والنمو ومؤشر قوي   - ١٠
على وجه اخلصوص بأهنا تنطوي وتتسم موارد الطاقة املتجددة . عن مدى التنمية البشرية

على إمكانات توفري املزيد من فرص الوصول إىل الطاقة يف البلدان النامية فضالً عن أهنا تعزز 
وقد نظمت اليونيدو، يف عامي . كثرياً من أمن الطاقة وتساعد على احلد من تغري املناخ

ختبار هذه ، سلسلة من األحداث الرئيسية اليت ترمي بالتآزر إىل ا٢٠٠٩ و٢٠٠٨
وكان أول هذه األحداث املؤمتر الدويل للطاقة املتجددة يف أفريقيا الذي شارك . اإلمكانات

يف تنظيمه حكومة السنغال واالحتاد األفريقي والوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي 
 يف الطاقة  مشارك، منهم ممثلون رفيعو املستوى وخرباء٥٠٠وضم املؤمتر أكثر من . والتنمية

والصناعة من البلدان األفريقية، وممثلون من مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية 
اإلقليمية األفريقية، وممثلون من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الثنائية والقطاع اخلاص، 

  .فضالً عن املنظمات غري احلكومية اإلقليمية والدولية

ي إىل بلورة القيادة وااللتزام باستراتيجية موحدة للتوسع القائم على وكان املؤمتر يرم  - ١١
وكانت األهداف الرئيسية تقييم إمكانات الطاقة . السوق يف جمال الطاقة املتجددة يف أفريقيا

املتجددة يف التصدي لتحديات الطاقة يف أفريقيا؛ ومعرفة خيارات السياسة واخليارات 
ت اجلديدة لتشجيع انتشار الطاقة املتجددة القائمة على السوق التنظيمية وإجراءات السياسا

 لعوامل متكني سوق ةعلى نطاق أوسع؛ وحتديد االحتياجات من حيث القدرات بالنسب
  .الطاقة املتجددة وأصحاب املصلحة

وتضّمن االجتماع الذي دام ثالثة أيام جلسات عامة وجلسات متوازية فضالً عن   - ١٢
وجرى توليف التوصيات املنبثقة عن هذه اجللسات يف خطة . زراءجلسة على مستوى الو

عمل للتوسع يف موارد الطاقة املتجددة يف أفريقيا أّيدها إعالن داكار بشأن التوسع يف موارد 
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واعُتمد اإلعالن أثناء اجللسة الوزارية، ومن مجلة ما جاء فيه أن . الطاقة املتجددة يف أفريقيا
يتفقون على هدف على صعيد القارة األفريقية لكي تسعى ) أ(املشاركني يف املؤمتر 

احلكومات، بدعم من شركاء التنمية، إىل التوسع سنوياً يف استثمارات الطاقة املتجددة حبيث 
يعتمدون خطة عمل ) ب(؛ و٢٠١٤ و٢٠٠٩ مليارات دوالر ما بني عامي ١٠تصل إىل 

حلكومات األفريقية وشركائها يف يناشدون ا) ج(تتألف من أبعاد مخسة برامج رئيسية؛ و
التنمية الوطنية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص أن تدعم تنفيذ خطة العمل باملوارد 

يوصون االحتاد األفريقي واليونيدو والشركاء اآلخرين املعنيني بالتنمية بإنشاء ) د(الكافية؛ و
  .وحدة تنسيقفريق دعوة لتأييد السياسة على املستوى الوزاري تدعمه 

    
  )، فوث دو إيغواتشو، الربازيل٢٠٠٨مايو / أيار٢١-١٨(املنتدى العاملي للطاقة املتجددة 

   يف ٢٠٠٨عقدت اليونيدو املؤمتر اهلام الثاين بشأن الطاقة املتجددة يف عام   - ١٣
فوث دو إيغواتشو يف الربازيل، وشاركت يف تنظيمه وزارة التعدين والطاقة يف الربازيل 

وكان الغرض من املنتدى . سة الكهرباء يف الربازيل وشركة إيتايبو الثنائية اجلنسيةومؤس
أبريل وذلك بتشجيع احلوار بشأن /قد يف داكار يف نيساناالنطالق من منجزات املؤمتر الذي ُع

تعزيز الروابط القائمة بني األقاليم والنهوض بأنشطة مشتركة بني البلدان واألقاليم ترمي إىل 
وكان املنتدى يرمي . من الفقر ورفع مستوى أمن الطاقة باستعمال موارد الطاقة املتجددةاحلد 

أيضاً إىل تشجيع عالقات األعمال التجارية داخل األقاليم وفيما بينها وإىل تشجيع تنمية موارد 
  .الطاقة املتجددة وما يتصل هبا من بىن أساسية يف أمريكا الالتينية ويف منطقة الكاريبـي

 مشارك ينتمون إىل طائفة واسعة من اخللفيات، ١٥٠٠وحضر املنتدى أكثر من   - ١٤
منهم ممثلون رفيعو املستوى وخرباء يف الطاقة والصناعة من بلدان  أمريكا الالتينية وأفريقيا 
وغريها، فضالً عن ممثلني من منظومة األمم املتحدة واملنظمات الثنائية والقطاع اخلاص 

واشتمل املنتدى على ثالث . ية واملنظمات غري احلكومية اإلقليمية والدوليةوالدوائر األكادمي
جلسات عامة وجلسيت نقاش وسبع موائد مستديرة، فضالً عن زيارات ميدانية إىل حمطة 

  .إيتايبو للطاقة املائية ومرفق حملي ملعاجلة مياه اجملاري وجمّمع تكنولوجي

برام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم بني اليونيدو ومن النواتج امللموسة هلذا اللقاء إ  -١٥
وعلى وجه . وعدد من البلدان واهليئات املشاركة تناولت التعاون يف جمال الطاقة املتجددة

التحديد، اتفقت اليونيدو ومؤسسة إيتايبو الثنائية اجلنسية على إقامة حتالف لن يقتصر على 
 فحسب بل والنهوض بتكنولوجيات الطاقة املتجددة تسخري خربة اهليئة يف جمال الطاقة املتجددة

  .على صعيد العامل وإقامة روابط بني أمريكا الالتينية وأفريقيا لتقاسم التجارب واملعارف



GC.13/13 
 

6 

  ، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٩(املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منواً 
  )سييم ريب، كمبوديا

الصناعة والتجارة يف أقل البلدان منواً الذي جيمع م اليونيدو بانتظام مؤمتر وزراء تنظّ  - ١٦
 من أفقر بلدان العامل ملناقشة القضايا املتعلقة بالقطاعات اإلنتاجية ٤٩ممثلي حكومات زهاء 

 على توصية صدرت عن املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منواً الذي عقد وبناًء. والتجارة الدولية
 على مبادرة املعونة لصاحل التجارة، وهي ٢٠٠٨ام ، ركّز مؤمتر ع٢٠٠٧يف فيينا يف عام 

رزمة من احلوافز اليت ترمي إىل التغلب على القيود اهليكلية وقيود املوارد اليت تواجهها أقل 
اإلطار "البلدان منواً وذلك لتمكينها من االستفادة من منافع التجارة الدولية، كما ركّز على 

  ".املتكامل املعزز

ألويل من املؤمتر، الذي استضافته حكومة كمبوديا وشاركت يف وكان الغرض ا  - ١٧
تنظيمه منظمة التجارة العاملية، النظر يف كيفية تسخري املعونة لصاحل التجارة من جانب 
شركاء التنمية لتكملة جهود أقل البلدان منواً يف بناء القدرات اإلنتاجية الفعالة 

الربامج التجريبية الثمانية اليت وضعتها ويف ضوء الدروس املستخلصة من . واملستدامة
اليونيدو لبناء قدرات جانب العرض يف بنن وكمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
وليسوتو وموزامبيق ورواندا والسنغال واليمن، نظر املؤمتر يف القيود اليت تواجهها أقل 

 التجارة وتدابري دعم اإلطار البلدان منواً واليت ميكن معاجلتها من خالل املعونة لصاحل
  .زاملتكامل املعّز

وكان املؤمتر خطوة إضافية هامة يف العملية األوسع واملتعددة املستويات اليت تعمل   - ١٨
اليونيدو من خالهلا، بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى ضالعة يف عمليات املعونة لصاحل 

ار بشأن أفضل سبل تسخري هذه الُنهج ز، على مواصلة احلوالتجارة واإلطار املتكامل املعّز
ومن خالل إعالن سييم ريب الوزاري بشأن . لبناء قدرات جانب العرض يف أقل البلدان منواً

أقل البلدان منواً، أبرز الوزراء أمهية األثر املمكن لألزمة االقتصادية على أقل البلدان منواً 
ستعجال يف اقتصاداهتا، وناشدوا شركاء والضرورة امللّحة لتحقيق تنمية متوازنة على وجه اال

التنمية مراعاة دور القدرات اإلنتاجية بوصفها عناصر متكّن االقتصادات من اغتنام الفرص 
كما دعا املؤمتر إىل اختتام جولة الدوحة . املتاحة اليت يوفرها نظام التجارة الدويل

وكان الغرض . ال بني الوكاالتللمفاوضات املتعددة األطراف وإىل مواصلة احلوار الفّع
متابعة هذه التوصيات الرئيسية يف املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منواً املزمع عقده يف كانون 

ز على أثر األزمة االقتصادية على القدرات اإلنتاجية  والذي يرك٢٠٠٩ّديسمرب /األول
  . والفرص التجارية لدى أقل البلدان منواً
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  : تشارك يف احللول االبتكارية يف جمال األعمال التجارية الزراعيةاملؤمتر الدويل بشأن ال
، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٢٦(من املزارع إىل األسواق، توفري الدراية والتمويل 

  ) القاهرة، مصر

 /استكماالً للمنتدى العاملي للصناعات الزراعية الذي عقد يف نيودهلي يف نيسان  - ١٩
هذا املؤمتر ربط قطاع الصناعات الزراعية بأحد األهداف املواضيعية أبريل، كان الغرض من 

 أطلقت ٢٠٠٤ويف عام . يف اليونيدو وذلك لبناء القدرات التجارية يف البلدان النامية
اليونيدو، باملشاركة مع الوزارة املصرية للتجارة والصناعة، مركز التتبع املصري لصادرات 

 منشأة تغليف على الوفاء ٩٠ مزرعة و٤٥ ٠٠٠ اآلن الصناعات الزراعية الذي ساعد حىت
باملعايري الدولية للجودة والسالمة والتتبع يف جمال األغذية واليت تضع هذه املنتجات يف أسواق 

مت اليونيدو هذا االجتماع بالتعاون الوثيق مع وانطالقاً من هذا النجاح، نظّ. التصدير
ويل املشترك من جانب منظمة األغذية وبالدعم والتم" سيكم"حكومة مصر ومبادرة 

والزراعة ووكالة التنمية اإليطالية وأمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا إىل جانب 
  .عدد من اهليئات احمللية املشاركة يف الرعاية

 من أصحاب املصلحة يف منشآت األعمال الزراعية ٤٠٠وشارك يف املؤمتر أكثر من   - ٢٠
من اهليئات التقنية واملالية العامة واخلاصة واملنظمات الدولية واهليئات املاحنة ومن بينهم ممثلون 

وكان الغرض من املؤمتر أن يقترح حلوالً . واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية
ملموسة من أجل الصناعات الزراعية يف سياق األزمات العاملية يف جماالت الوقود واألغذية 

القيمة /سالسل اإلمداد) أ: (وركّز املؤمتر اهتمامه على أربعة مواضيع رئيسية. يةوالشؤون املال
التكنولوجيا ) ج(االمتثال للمعايري وتقييم التوافق؛ و) ب(والوصول إىل األسواق والروابط؛ و

 حالً ١٢٠وتقدم املشاركون بأكثر من . األشكال املبتكرة للتمويل) د(وإضافة القيمة؛ و
.  تقييمها فريق من اخلرباء الدوليني الرفيعي املستوى قبل انعقاد املؤمترمبتكراً عمد إىل

ذت  حالً مبّشراً باجلدوى، سبق أن ُنف٦٠ِّطت األضواء أثناء املؤمتر على أكثر من وُسلِّ
  .ن أهنا تنطوي على قدر عال من إمكانية املضاهاة يف بلدان نامية أخرىبنجاح وتبّي

د من النتائج الواضحة، ومنها تدعيم شراكات جديدة ض املؤمتر عن مزيومتّخ  - ٢١
للنهوض بالصناعات املتصلة بالزراعة من أجل التنمية، مبا يف ذلك تعزيز التعاون بني اليونيدو 
وبرنامج اخلليج العريب ملنظمات األمم املتحدة اإلمنائية فضالً عن شراكة استراتيجية بني 

وتسخرياً لنجاح . ق املبادرة العاملية لسالمة األغذيةاليونيدو وجامعة والية ميتشيغان يف سيا
املؤمتر، تعمد اليونيدو إىل إنشاء منصة لتبادل احللول يف جمال منشآت األعمال الزراعية 
وذلك ملضاهاة هيكل املؤمتر، وبالتايل التركيز على مواصلة البحث عن احللول املبتكرة 
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الحيتها وتعميمها، واليت تنطوي على إمكانية والناجحة يف هذا اجملال وفرزها والتحقق من ص
  .التوسع أو النقل إىل أقاليم أو بلدان أخرى

    
  التكنولوجيات النظيفة من أجل التنمية االقتصادية : منتدى البحرين

  )، املنامة، البحرين٢٠٠٩فرباير / شباط٤-٢(

ضراء، كان يف إطار أنشطة اليونيدو األوسع والرامية إىل النهوض بالصناعة اخل  - ٢٢
مته اليونيدو بالتعاون مع حكومة البحرين ومؤسسة الغرض من منتدى البحرين، الذي نظّ

، تيسري وصول احلكومات إىل التكنولوجيات النظيفة والنهوض "بيت التمويل الكوييت"
 مشارك، ٣٠٠وحضر املنتدى أكثر من . بالتنمية املستدامة، ال سّيما يف بلدان شبه اإلقليم

اب صنع السياسات رفيعو املستوى وممثلون من القطاع اخلاص واملنظمات الدولية ومنهم أرب
  .واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية

وكانت أهم املسائل اليت طرحت على بساط البحث، واليت حظيت باملوافقة يف   - ٢٣
الل التكنولوجيات واملنتجات استهداف النفايات واالنبعاثات الصناعية من خ"إعالن املنامة 

ة إىل وقف استخراج املوارد ، احلاجة امللّح"األنظف واألكفأ من حيث استهالك املوارد
سم بالكفاءة يف عمليات اإلنتاج الصناعي واإلقالل من الطبيعية واستعماهلا على حنو ال يّت

تنمية الصناعية النفايات الناجتة عن ذلك مبا فيها االنبعاثات، وذلك كمنطلق لتحقيق ال
وكان حمور النقاش إدارة موارد املياه والطاقة املتجددة . املستدامة لدى األمم واجملتمعات

واإلنتاج الذي يراعي التوازن اإليكولوجي والكفاءة يف استهالك املوارد وتشجيع 
  .االستثمارات

    
   ٢٠٢٠ حنو برنامج متكامل للطاقة ملا بعد عام -مؤمتر فيينا للطاقة 

  )، فيينا، النمسا٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤-٢٢(

اعترافاً بدور الطاقة املركزي يف التصدي ألهم التحديات العاملية يف القرن اجلاري، مبا   -٢٤
فيها احلد من الفقر وتغري املناخ واألمن الغذائي وتقاسم الرخاء االقتصادي، دعت اليونيدو إىل 

احلوارات اليت تتناول أهم املواضيع املتصلة عقد هذا املؤمتر يف فيينا كجزء من سلسلة من 
اع السياسة وممثلي القطاع اخلاص  واليت هتدف إىل مجع صّن- والصناعة اخلضراء -بالطاقة 

واجملتمع املدين لتحديد معامل مسارات العمل يف جمال الطاقة والتنمية ويف جمال التحول حنو 
ىل إدخال منظور الطاقة يف إطار كما سعى املؤمتر إ. مستقبل منخفض الكربون مستدام

  .٢٠٠٩ديسمرب /التحضري ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، املزمع عقده يف كانون األول
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وقد ضم املؤمتر، الذي شاركت يف تنظيمه حكومة النمسا واملعهد الدويل لتحليل   - ٢٥
 رفيع املستوى وعالوة على جلسة لفريق خرباء.  مشارك٧٠٠الُنظم التطبيقي، أكثر من 

قدت مخس جلسات عامة وست ، ُع٢٠٢٠تناولت برنامج الطاقة املتكاملة ملا بعد عام 
جلسات متوازية مشلت مواضيع حمددة، منها استراتيجيات الطاقة للحد من تغري املناخ ومتويل 
 الطاقة وقت األزمات والطاقة املتجددة وكفاءة استهالك الطاقة يف الصناعة وإمكانية الوصول

  .إىل الطاقة من أجل االستعماالت اإلنتاجية

وضع جمموعة أهداف تنمية ) أ(ومن التوصيات امللموسة اليت صدرت عن املؤمتر   - ٢٦
رسم أهداف مرحلية قطاعية ) ب(الطاقة، خطة عشرين سنة لتمكني الوصول إىل الطاقة؛ و

 استعجال البحوث )ج(واضحة لكفاءة استهالك الطاقة على الصعيدين القطري واإلقليمي؛ و
تعزيز شبكة الطاقة يف األمم ) ه(نشر تكنولوجيات الطاقة؛ و) د(والتطوير يف جمال الطاقة؛ و

  املتحدة، وهي آلية مشتركة بني وكاالت منظومة األمم املتحدة لتنسيق قضايا الطاقة؛ 
 للطاقة، هيكلية دعم من اخلرباء لشبكة الطاقة يف األمم املتحدة يف هيئة تقييم عاملي) و(و

 من األفراد والوكاالت يضطلع بتنسيقها املعهد الدويل ةوهي حالياً شبكة دولية تطوعي
  .لتحليل الُنظم التطبيقي

    
  ، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١-٩(املؤمتر الدويل بشأن الصناعة اخلضراء يف آسيا 

  )مانيال، الفلبني
  

يط اهلادئ فضل إنقاذ ماليني لئن كان للنمو االقتصادي السريع يف آسيا ومنطقة احمل  - ٢٧
الناس من الفقر طوال العقود القليلة املاضية فإنه أدى كذلك إىل زيادة استهالك املوارد وإىل 

فقد سامهت الزيادات املذهلة يف الطلب على الطاقة واملياه واملواد يف استنفاد . توليد النفايات
د املكاسب االجتماعية يئة، مما هّداملوارد الطبيعية وترّدي البيئة وانبعاثات غازات الدف

وكانت أهداف اليونيدو الرئيسية يف الدعوة إىل عقد . قتها بلدان املنطقةواالقتصادية اليت حقّ
املؤمتر رسم مسار للحفاظ على منو الصناعة التحويلية يف آسيا يف ظل التحديات البيئية 

يد إىل عامل الواقع، وذلك واالقتصادية ونقل مناقشات الصناعة اخلضراء من عامل التجر
. بتحديد التكنولوجيات الرئيسية وفرص مشاريع األعمال واستراتيجيات السياسات العامة

متها اليونيدو يف وكان املؤمتر جزءاً من سلسلة حوارات متصلة بالطاقة والصناعة اخلضراء نظّ
  .مللّحة وتستهدف العثور على حلول ملموسة للتحديات العاملية ا٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
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وشارك يف تنظيم املؤمتر حكومة الفلبني وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واللجنة   - ٢٨
 مشارك، منهم ١ ٢٠٠االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وحضره أكثر من 

كبار صانعي السياسات وممثلون من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية ومؤسسات 
وفضالً عن جلسة عامة رفيعة املستوى، ركزت . ولية واإلقليميةالبحوث واملنظمات الد

اإلنتاج األنظف وكيف ميكن للمعارف والتكنولوجيا ) أ(اجللسات التقنية طوال يومني على 
والتمويل أن توجه الصناعة اآلسيوية حنو مزيد من الكفاءة يف استعمال املوارد وحنو مسالك 

اعي التوازن اإليكولوجي وخدمات بيئية وكيف منتجات تر) ب(منو منخفضة الكربون؛ و
ميكن للمعارف والتكنولوجيا والتمويل أن تبين قطاع اخلدمات البيئية الالزمة يف آسيا، إىل 
جانب القدرة على تصميم املنتجات اليت تراعي التوازن اإليكولوجي وتطويرها وتسويقها؛ 

آلسيوية أن تزداد قدرة على النمو والقدرة التنافسية وكيف تستطيع الشركات ا) ج(و
التنافس يف التجارة الدولية مع زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد وكذلك كيف ميكنها أن 

  .تشارك يف سالسل القيمة العاملية اجلديدة يف قطاع اخلدمات البيئية

وكانت احلصيلة الرئيسية من املؤمتر، بعد املداوالت على املستوى الوزاري، اعتماد   - ٢٩
الن مانيال بشأن الصناعة اخلضراء يف آسيا وإطار العمل، واللذان يؤكدان معاً عزم إع

احلكومات يف املنطقة على ختفيف شدة استهالك املوارد والصناعات املصحوبة بانبعاث 
  .الكربون يف آسيا، ويرمسان اخلطوات الالزمة لتطوير الصناعة اخلضراء يف آسيا

ومن هذه . نشطة املتابعة اهلامة الناشئة عن املؤمتروكان هنالك أيضاً عدد من أ  - ٣٠
األنشطة أن اليونيدو سوف تضطلع بدراسات يف بعض اجملاالت ذات الصلة مبا فيها مبادئ 

وإضافة إىل . توجيهية لسياسات الصناعة اخلضراء ومقايسة مقارنة لكفاءة استعمال املوارد
اب املؤمتر، ستعمد حكومة الفلبني إىل ذلك، ويف إطار اجتماعات التعاون اليت جرت يف أعق

جانب اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
ومنظمة العمل الدولية واليونيدو إىل إجراء استعراض دوري للتقدم احملرز؛ وإنشاء أفرقة عمل 

عيات الصناعية؛ وإنشاء شبكة من تشارك فيها الدوائر األكادميية ومراكز البحوث واجلم
الصناعات اخلضر واجلامعات ومراكز البحوث من أجل االبتكارات التكنولوجية؛ وتنظيم 
منتديات وطنية وإقليمية؛ وإنشاء فريق خرباء إقليمي يرمي إىل تشجيع تقاسم املعارف 

  .والدراية املتخصصة واخلربة يف جمال الصناعة اخلضراء
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   توسيع نطاق الطاقة املتجددة -لطاقة املتجددة املنتدى العاملي ل
  )، لييون، املكسيك٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩-٧(

انطالقاً من أعمال املنتدى العاملي للطاقة املتجددة الذي عقد يف فوث دو إيغواتشو،   - ٣١
 ، كان اهلدف الرئيسي من املنتدى توفري منصة للحوار اهلادف٢٠٠٨مايو /الربازيل، يف أيار

لتعزيز التعاون بني األقاليم وتشجيع الشراكات االبتكارية متعددة أصحاب املصلحة بغية 
وحبث املنتدى أيضاً تسخري . توسيع نطاق الطاقة املتجددة يف أمريكا الالتينية ويف العامل أمجع

التكنولوجيات املتجددة كوسيلة هامة حنو حتقيق أمن الطاقة واحلد من الفقر والوصول 
  .ع إىل عهد ما بعد الكربونباجملتم

مت اليونيدو املنتدى بالتعاون مع وزارة الطاقة يف املكسيك، وضم املنتدى وقد نظّ  - ٣٢
 مشارك، منهم ممثلون رفيعو املستوى من احلكومات واملنظمات الدولية ٣ ٠٠٠أكثر من 

  .والدوائر األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص

ونصف اليوم، عقدت تسع جلسات عامة وثالث جلسات وعلى امتداد يومني   - ٣٣
وعقدت اجللسات . ت كلها مناقشات خرباء ومتحدثني تناولوا حمور املوضوعمتوازية وضّم

االفتقار إىل الطاقة واألزمة املالية واالقتصادية، وتغري املناخ؛ : العامة حول املواضيع التالية
ت الطاقة املتجددة؛ والطاقة املتجددة وبرنامج والطاقة املتجددة والطاقة املرحلية؛ وإمكانا

الوصول إليها؛ وأنواع الوقود البيولوجي؛ واالستثمارات يف أنواع الطاقة املتجددة؛ واهلياكل 
وركزت اجللسات املتوازية على التكنولوجيات اجلديدة . السياسية واملؤسسية املبتكرة

  . كفاءة استهالك الطاقةوالطاقة املتجددة من أجل التطبيقات الصناعية وعلى

إنشاء صندوق عاملي ) أ: (ض املنتدى عن عدد من التوصيات الصرحية ومنهاومتّخ  - ٣٤
وضع معايري ومبادئ توجيهية بشأن ) ب(يستهدف املشاكل املزمنة يف الوصول إىل الطاقة؛ و

ملتجددة توفري الدعم ألعمال الوكالة الدولية للطاقة ا) ج(استدامة أنواع الوقود احليوي؛ و
إقامة ) ه(تعزيز قدرات البحوث اإلقليمية من خالل الشبكات؛ و) د(اليت أنشئت حديثاً؛ و

  .شراكات بني شبكة األمم املتحدة للطاقة ودوائر الصناعة
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر  -ثالثاً  
  . أن حييط علماً باملعلومات املعروضة يف هذه الوثيقة املؤمتر يوّدلعلّ  - ٣٥

  
 


