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

  جملس التنمية الصناعية  
  الثامنة والثالثونالدورة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

       أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة
      أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة    
    من املدير العامتقرير     

 احملـرز يف تنفيـذ      التقـدُّم  هذه الوثيقة معلومات عن      قدِّمُت ،٨-ق/١٣-امتثاال للقرار م ع      
ل هـذه الوثيقـة     ثِّـ موُت. ذلك القرار، ُيبلَّغ من خالهلا عـن أنـشطة اليونيـدو يف جمـال الطاقـة والبيئـة                 

ــام       ــؤمتر العـ ــى دورة املـ ــرض علـ ــذي ُعـ ــام الـ ــدير العـ ــر املـ ــواردة يف تقريـ ــات الـ ــديثاً للمعلومـ   حتـ
  .(GC.13/18)الثالثة عشرة 
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    مةمقّد  -أوال  
ــصدارة يف جــدول األعمــال العــاملي، إىل جانــب          -١ ــة حتظيــان بال ــزال الطاقــة والبيئ ال ت

موقعهمــا املركــزي يف مــسائل التنميــة واألمــن العــاملي ومحايــة البيئــة واملنــاخ وحتقيــق األهــداف  
اليونيـدو يف   يف آخر دورة للمؤمتر العام تقريـراً عـن أنـشطة            األمانة  وقد قدمت   .  لأللفية اإلمنائية

، عــدداً مــن ٨-ق/١٣-وأصــدر املــؤمتر العــام، يف قــراره م ع. جمــايل الطاقــة والبيئــة املتــشابكني
التوصيات اإلرشـادية، وطلـب إىل املـدير العـام أن يقـدم إىل جملـس التنميـة الـصناعية يف دورتـه                 

لوثيقـة عرضـاً   ومـن مث، تقـدم هـذه ا   . الثامنة والـثالثني تقريـراً عـن التقـدم احملـرز يف هـذا الـشأن            
  .٨-ق/١٣-موجزاً ملا أحرزته اليونيدو من تقدم يف تنفيذ القرار م ع

    
    معلومات حمدَّثة عن األنشطة يف جمايل الطاقة والبيئة  -ثانيا  

ــاجمي        -٢ ــة يف اإلطــار الربن ــة والبيئ ــات احملــددة جملــايل الطاق ــساقاً مــع األهــداف واألولوي ات
ــة  (٢٠١٣-٢٠١٠املتوســـط األجـــل،  ــا ، كثَّفـــت اليونيـــدو )IDB.35/8/Add.1الوثيقـ مبادرهتـ

اخلاصــة بوظيفتــها كمحفــل عــاملي ومــساعداهتا املقدمــة ضــمن ســياق التعــاون الــتقين يف مجيــع   
أي اإلنتـــاج الـــصناعي املتـــسم بالكفـــاءة يف اســـتخدام املـــوارد وبتـــدين   (اجملـــاالت املواضـــيعية 

، وتنفيـــذ اإلنتـــاجيســـتعمال االنبعاثـــات الكربونيـــة، وتـــسخري الطاقـــة املتجـــددة ألغـــراض اال
وركّـزت تلـك املبـادرات واملـساعدات تركيـزاً اسـتراتيجياً            ) االتفاقات البيئية املتعددة األطراف   

  .لصناعة اخلضراء، تعزيزاً ألوجه التضافر ولألثر املتحصلاضمن إطار مبادرة 
    

    إذكاء الوعي  - ألف  
طت اليونيـدو علـى الـصعيد الـدويل         فيما يتعلـق بالـدعوة إىل املناصـرة وإذكـاء الـوعي، نـش               -٣

واإلقليمي والوطين، من خالل املؤمترات وحلقات العمل واحللقات الدراسية، وكـذلك مـن خـالل               
إعداد وإصـدار منـشورات وتقـارير رائـدة، يف جمـايل كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة وتـسخري                 

 A greener " اخلـضراء عنوانـه  فثمـة منـشور رئيـسي بـشأن مبـادرة الـصناعة      . الطاقة ألغراض التنمية

footprint for industry Opportunities and challenges of sustainable industrial development" 
، يقـدم عرضـاً     )فـرص وحتـديات التنميـة الـصناعية املـستدامة         : جعل بصمة الصناعة أكثر اخـضراراً     (

 أيـضاً منـشورات أخـرى ذات صـلة هبـذا            وهناك. وجيزاً الستجابة اليونيدو يف جمال ختضري الصناعة      
املوضوع تستهدف تقدمي تبصُّرات جديدة يف اجلوانب التقنية لكفاءة استخدام الطاقـة يف الـصناعة،    

. ألن هذه املسائل أخذت تـزداد أمهيـة مـن منظـور تقريـر الـسياسات والتفـاوض بـشأن تغيُّـر املنـاخ           
اليونيـدو مـن خـالل شـبكة األمـم املتحـدة            وفيما يتعلق بتسخري الطاقـة ألغـراض التنميـة، أسـهمت            
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-Delivering on Energy: An overview of activities by UN" املعنيـة بالطاقـة يف املنـشور املعنـون    

Energy and its members")حملـة جمملـة عـن أنـشطة شـبكة األمـم       : إجنـاز املهـام املتعلقـة بالطاقـة    ( )١
أسهمت من خالل الفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغيُّـر         ، كما   )املتحدة املعنية بالطاقة وأعضائها   

ــشأه األمــني العــام لألمــم املتحــدة، يف إصــدار املنــشور املعنــون     ــاخ، الــذي أن  Energy for a" املن

sustainable future")الطاقة من أجل مستقبل مستدام ()١.(  
    

    حوافظ مشاريع التعاون التقين  - باء  
 ملـــشاريع التعـــاون الـــتقين الـــيت اإلمجاليـــةانـــت القيمـــة ، ك٢٠١٠ســـبتمرب /يف أيلـــول  -٤

وقد تركَّز العمل بـصفة رئيـسية       .  مليون دوالر  ٨٠اضطلعت هبا اليونيدو يف جمال الطاقة تناهز        
على تدعيم األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو داخـل إطـار مرفـق البيئـة العامليـة، وكـذلك علـى                     

ث التأثري والنمو، مثل برنامج مرفق البيئـة العامليـة          مشاريع وبرامج ذات إمكانات كبرية من حي      
االستراتيجي لغرب أفريقيـا واملـشاريع املتعلقـة بكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة يف االحتـاد           

ــة املتجــددة     ــد ومرصــد الطاق ــا واهلن ـــي  اإلقليمــيالروســي وأوكراني ــة والكاريب  ألمريكــا الالتيني
  .اهليدروجينيةواملركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة 

 مـشاريع التعـاون الـتقين يف جمـال إدارة البيئـة، حـىت               ةوعلى حنـو مماثـل، ضـمت حافظـ          -٥
وركَّـــزت .  مليـــون دوالر١٤٥، مـــشاريع ذات قيمـــة إمجاليـــة تنـــاهز ٢٠١٠ســـبتمرب /أيلـــول

األنشطة يف املقـام األول علـى تـدعيم حافظـة املـشاريع الـيت تـضطلع هبـا اليونيـدو ضـمن إطـار                         
ئة العاملية يف جماالت املياه والكيمياويات واألنشطة املتصلة بامللوثات العـضوية العـصية           مرفق البي 

 األنظـف   باإلنتـاج التحلل، وعلى االرتقـاء بالربنـامج املـشترك بـني اليونيـدو واليونيـب واملتعلـق                 
  .والكفؤ يف استخدام املوارد، بالتعاون مع شبكة املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف

جارية تبلـغ قيمتـها     ل، تضم حافظة املشاريع اخلاصة بربوتوكول مونتريال مشاريع         وباملث  -٦
وقد شرعت اليونيدو يف إعداد وتنفيذ خطة إدارة التخلص التدرجيي .  مليون دوالر ٤٦ اإلمجالية

والتـزام هـذه البلـدان بربوتوكـول مونتريـال          . من اهليدروكلوروفلوروكربونات يف خمتلف البلدان    
ونيـدو تـدخالً عـاجالً مـن أجـل القـضاء علـى اهليـدروكلوروفلوروكربونات، ألنـه                  يتطلب من الي  

واعترافـاً بالعمـل الـذي أجنزتـه        . ٢٠١٣يتوجب على البلدان املعنية أن توقـف اسـتعماهلا يف عـام             
 حــسب ٢٠٠٩اليونيــدو، حــصلت املنظمــة علــى املرتبــة األوىل بــني الوكــاالت املنفــذة يف عــام    

  .دوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالالتصنيف الصادر عن الصن
───────────────── 

  .www.un.orgمتاح يف املوقع الشبكي   )1(  
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    مشاركة اليونيدو يف املؤمترات املعنية بالبيئة والطاقة  - جيم  
 بــدور نــشط يف تنظــيم عــدد مــن ٢٠٠٩-٢٠٠٨قامــت اليونيــدو أثنــاء فتــرة الــسنتني   -٧

كانــت و). GC.13/13انظــر الوثيقــة (األحــداث العامليــة ذات الــصلة بالطاقــة والتنميــة الــصناعية 
هذه املؤمترات مفيدة يف تعزيـز وتـدعيم جمموعـة منّوعـة مـن الـشراكات واملبـادرات واملـشاريع                    

ــةشــاركت فيهــا املنظومــة   ــات تابعــة للقطــاع اخلــاص    اإلمنائي ــة األوســع، وكــذلك كيان  الدولي
وقــد وفــرت مــداوالت هــذه  . ومنظمــات أهليــة ومؤســسات أكادمييــة وجهــات معنيــة أخــرى  

سامهات وإرشادات بالغة األمهية ألنشطة التعـاون الـتقين الـيت تـضطلع هبـا               املؤمترات ونتائجها م  
اليونيدو حالياً يف جمال الطاقة وكذلك للتخطيط االستراتيجي لألعمال املقبلـة املندرجـة ضـمن             

 عرضـاً   GC.13/13نت الوثيقـة    وقـد تـضمّ   . ٢٠١٣-٢٠١٠اإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،        
ــذه    ــائج وتوصــيات ه ــات     شــامالً لنت ــشأن التكنولوجي ــدى البحــرين ب ــا منت ــا فيه ــؤمترات، مب امل

األنظف ومؤمتر فيينا للطاقة واملؤمتر الـدويل بـشأن الـصناعة اخلـضراء يف آسـيا واملنتـدى العـاملي                    
بــشأن الطاقــة املتجــددة يف املكــسيك، الــيت ستــساعد كلــها دور املنظمــة يف تنظــيم األحــداث    

  .املتعلقة بالطاقة
    

    دو القيادي يف التعاون بني الوكاالت بشأن الطاقةدور اليوني  - دال  
متابعة لنتائج املـؤمترات املـشار إليهـا يف البـاب جـيم أعـاله، قـدمت اليونيـدو مـسامهات                       -٨

إجيابية يف تنفيذ الكثري من التوصيات، من خالل دورها القيـادي يف شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة         
تحدة املشتركة بني الوكاالت لتنسيق شـؤون الطاقـة، ويف          بالطاقة، اليت هي آلية منظومة األمم امل      

  .الفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغيُّر املناخ، اللذين يترأسهما املدير العام لليونيدو

ــوداً           -٩ ــى وجــه اخلــصوص، جه ــة، عل ــة بالطاق ــم املتحــدة املعني ــبكة األم ــذلت ش ــد ب وق
.  الدوليـة والقطـاع اخلـاص   اإلمنائيـة ظومـة  ملحوظة للمـضي يف تعزيـز التنـسيق والتعـاون مـع املن           

 ذات َتوجُّـه عملـي، مشلـت عقـد عـدة اجتماعـات              ةوجتسَّدت هـذه اجلهـود يف مبـادرات كـثري         
  .مشتركة بني الشبكة والفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغيُّر املناخ

 تــسخري الطاقــة"، وأثنــاء االجتمــاع الــذي ُعقــد حتــت شــعار  ٢٠١٠أبريــل /ويف نيــسان  -١٠
، أطلــق الفريــق االستــشاري املعــين " صــوب مــستقبل طــاقوي عــاملي مــستدام-ألغــراض التنميــة 

 الـذي اقتـرح هـدفني    )٢(،"Energy for a Sustainable Future" املناخ تقريره املعنون وتغيُّربالطاقة 
  .اهلدفنيعامليني لتنمية موارد الطاقة ودعا إىل إبداء االلتزام واختاذ تدابري منسقة لتحقيق هذين 

───────────────── 
  .www.un.orgمتاح يف املوقع الشبكي   )2(  
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    ٢٠٣٠ضمان حصول اجلميع على خدمات حديثة يف جمال الطاقة حبلول عام   )أ(      
ينبغي للمجتمع الدويل أن يسعى إىل توفري إمكانية احلـصول علـى خـدمات حديثـة أساسـية يف             
  جمــال الطاقــة ألولئــك الــذين ال يزالــون حمــرومني منــها، والــذين يبلــغ عــددهم حنــو مليــارين إىل  

وجيب أن تكون إمكانية احلصول على تلـك اخلـدمات موثوقـة وميـسورة              . ص مليارات شخ  ٣
ــة االنبعاثــات مــن غــازات      التكلفــة ومــستدامة ومتأتيــة، حيثمــا أمكــن، مــن مــصادر طاقــة قليل

ــة حديثــة هــو شــرط الزم    . االحتبــاس احلــراري وتيــسُّر حــصول اجلميــع علــى خــدمات طاقوي
  . لأللفيةاإلمنائيةلتحقيق األهداف 

 كمية الطاقة املستخدمة لكل وحدة من النشاط -ض كثافة استخدام الطاقة خف  )ب(      
    ٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام ٤٠ يف العامل بنسبة -) الناتج احمللي االمجايل(االقتصادي أو الناتج 

إن األمناط احلالية إلنتـاج الطاقـة واسـتهالكها تتـسم بعـدم االسـتدامة ومتثـل خطـراً علـى البيئـة                       
ويتعني على البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة أن تـبين وُتـدعِّم قـدرهتا علـى تنفيـذ                    . ياًحملياً وعامل 

ــة وأدوات اســتثمارية      ــى الــسوق ومنــاذج لألعمــال التجاري ــة وآليــات قائمــة عل سياســات فعال
واهلدف مـن ذلـك هـو       . ولوائح تنظيمية من أجل حتقيق االنتقال إىل نظام طاقوي عاملي جديد          

 أي قرابـة ضـعفي    - يف املائـة سـنوياً       ٢,٥خدام الطاقة يف العـامل بنـسبة تنـاهز          خفض كثافة است  
  .النسبة املنشودة تارخيياً

ــران  -١١ ــه /ويف حزي ــق     ٢٠١٠يوني ــة والفري ــة بالطاق ــم املتحــدة املعني ــدت شــبكة األم ، عق
ييفه االستشاري املعين بالطاقة وتغيُّر املناخ اجتماعاً مشتركاً يف مكسيكو سييت، اشـترك يف تـض      

ــال          ــا كيــسل، ورجــل األعم ــسيدة خيورخين ــايل ال ــة يف املكــسيك، مع كــل مــن وزيــرة الطاق
واملُْحِسن املكـسيكي كـارلوس سـليم واليونيـدو، واسـتهدف يف املقـام األول إجـراء مناقـشات                   
مع مدراء تنفيذيني بارزين يف قطاع األعمال وقادة صـناعيني مرمـوقني بـشأن مـا هـو مطلـوب               

يــف ميكنــه أن يــسهم يف بلــوغ األهــداف املــذكورة يف تقريــر الفريــق   مــن القطــاع اخلــاص وك
  :واتفق االجتماع على اختاذ التدابري التالية. االستشاري

  إطالق محلة عاملية بشأن تيسري الطاقة للجميع؛  )أ(  

إنشاء صندوق استئماين متعدد اجلهات املاحنة يتوىل دعم أنشطة مرفـق تيـسري               )ب(  
تــابع لــشبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة، الــذي ســيكون مرتكــزاً دمات الاخلــاحلــصول علــى 

  لتقدمي املساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات من أجل تيسري احلصول على الطاقة؛
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إقامــة شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص دعمــاً لتيــسري احلــصول علــى       )ج(  
  الطاقة وحتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة؛

 البلدان الناميـة بالـدعم يف جمـال ختطـيط الطاقـة مـن أجـل إعـداد تـدابري                     تزويد  )د(  
  ختفيفية مالئمة وطنياً واستراتيجيات منو وطنية قائمة على خفض االنبعاثات الكربونية؛

  إنشاء شبكة معرفية؛  )ه(  

ربط األهداف الوطنية املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة باتفاقيـة األمـم املتحـدة               )و(  
  ة بشأن تغيُّر املناخ وما يتصل بذلك من نتائج الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛اإلطاري

إنشاء فريق فيينا لتخطـيط الطاقـة ليكـون مبثابـة أمانـة تعمـل مـع شـبكة األمـم                    )ز(  
  .املتحدة املعنية بالطاقة على دعم تنفيذ هذه األنشطة

  . يف العمل على تنفيذ معظم هذه التدابريوقد َشَرَعت شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة فعالً

ونتيجة للمناقشات األولية اليت أُجريت حتضرياً للحملة العاملية مـن أجـل تيـسري الطاقـة                 -١٢
للجميع، جتري حالياً يف اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة مـشاورات مـع الـدول األعـضاء بـشأن              

وقـد شـرع    . ل علـى الطاقـة املـستدامة       السنة الدوليـة لتيـسري احلـصو       ٢٠١٢اقتراح لتسمية عام    
أعــضاء الفريــق االستــشاري املعــين بالطاقــة وتغيُّــر املنــاخ وأعــضاء شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة  

ــصارف اإل     ــات وامل ــع احلكوم ــة م ــشاورات متهيدي ــالً يف م ــة فع ــات القطــاع  بالطاق ــة وكيان منائي
  .ذه املبادرةاخلاص واملنظمات احلكومية التماساً آلرائها وحشداً لدعمها هل

ومبوازاة ما قامت به من تـدابري وأنـشطة دعـوة إىل املناصـرة علـى الـصعيد العـاملي مـن                        -١٣
خالل شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة والفريـق االستـشاري املعـين بالطاقـة وتغيُّـر املنـاخ،                       

املتحــدة بعملــها َتولَّــت اليونيــدو دوراً قياديــاً يف التنــسيق بــني الوكــاالت داخــل منظومــة األمــم 
دماج التوصيات اخلاصة باألهداف املتعلقـة بكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف صـميم               إالدؤوب على   

ــة تطــوير تكنولوجيــ    ــل عملي ــى تعجي ــشطتها وعل ــشرها يف مــشاريعها القُ أن ــة ون ــة ات الطاق طري
ريني، طـ ملية، بعد التشاور مع النظـراء القُ      وقد أفضت هذه الع   . املندرجة يف إطار التعاون التقين    

إىل نتــائج فوريــة متثلــت يف إدخــال عناصــر تقييــسية يف معظــم مــا جيــري إعــداده وصــوغه مــن   
مشاريع مشتركة بني اليونيدو ومرفق البيئة العاملية بـشأن كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة،          

حجـز  تكنولوجيـا   وكذلك يف إطالق مشروع يتعلق برسم مسار تكنولوجي يتعلـق بتطبيقـات             
  .وختزينها يف الصناعة املتسمة بكثافة استخدام الطاقةالكربونية االنبعاثات 
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    تقاسم املعارف  - هاء 
إىل جانب ما ذُكر أعاله، ُبذلت جمـدَّداً ُجهـود لتطـوير ودعـم بـرامج تقاسـم املعـارف                      -١٤

وبنــاء القــدرات، الــيت ميكــن أن تــسهل نقــل تكنولوجيــات الطاقــة النظيفــة يف األمــدين القــصري  
اتبــاع املمارســات الفــضلى الــصناعية والتحــول حنــو أمنــاط أكثــر اســتدامة إلنتــاج    واملتوســط و

مركــز معــين بالطاقــة املتجــددة وبكفــاءة  ويف هــذا الــصدد، ميثــل تدشــني . الطاقــة واســتهالكها
وهـذا املـشروع ميثـل      .  َمْعلماً ملحوظاً  ٢٠١٠يوليه  /استخدام الطاقة يف الرأس األخضر يف متوز      

 وحكـوميت   )اإليكـواس (نيـدو واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا             شراكة بناءة بـني اليو    
  ).سبانيا والنمساإ

وعقب اعتماد إعالن مانيال بشأن الصناعة اخلضراء، ساعدت اليونيدو البلدان املوقعـة              -١٥
على ترويج وإعداد مبادرات وطنية، مشلت عقـد حلقـات دراسـية بـشأن الـصناعة اخلـضراء يف          

 وإعداد مبادئ توجيهية سياساتية قائمـة علـى املمارسـات الفـضلى، والقيـام          بنغالديش وتايلند، 
 األنظــف واملتــسم بالكفــاءة يف   باإلنتــاج بأنــشطة حتــضريية ألنــشطة التعــاون الــتقين املتعلقــة      

وعـالوة علـى ذلـك، ُنظمـت ملتقيـات بـشأن       . جنـوب شـرق آسـيا   استخدام املوارد يف منطقـة    
يع املستوى من الدورة الثامنة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة،          الصناعة اخلضراء أثناء اجلزء الرف    

اليت ُعقدت يف نيويورك، وأثناء املؤمتر الوزاري السادس بـشأن البيئـة والتنميـة يف آسـيا واحملـيط              
  .اهلادئ، الذي ُعقد يف آستانا، كازاخستان

    
    الصالت بني الكيمياويات وتغيُّر املناخ والطاقة  - واو  

يونيدو بـأن االجتاهـات العامليـة الراهنـة تـستدعي فهمـاً أفـضل ألمهيـة الـصالت                   ُتسلم ال   -١٦
مثــل اهليــدروكلوروفلوروكربونات وامللوثــات العــضوية العــصية     (ات يــالقائمــة بــني الكيمياو 

وتغيُّر املناخ وأسواق االنبعاثات الكربونية وإدارة الطاقة، ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار                 ) التحلل
 تــشرين ١٣ إىل ١١وقــد نظمــت اليونيــدو يف الفتــرة مــن . الوطنيــة للبلــدانيف االســتراتيجيات 

حدثاً تنموياً دوليـاً لالختـصاصيني الفنـيني مـن أجـل التركيـز علـى تلـك                   ٢٠١٠أكتوبر  /األول
مجاليــة لــربامج الــصالت، يــستهدف، ضــمن عديــد مــن التطبيقــات املفيــدة، زيــادة الكفــاءة اإل  

  .يف هذه اجملاالتاليونيدو اخلاصة بالتعاون التقين 

نتـاج األنظـف،   وجيري أيضاً بذل جهود كبرية لترويج ودعم شبكة املراكز الوطنية لإل         -١٧
ــا املتعلقــة باملنــاخ   ــة مقــدونيا  . باعتبارهــا منــصة لنقــل التكنولوجي ــدا ومجهوري واســُتهل يف أوغن

ــ ــضة يف       اليوغوس ــة منخف ــاج ذي انبعاثــات كربوني ــشأن إنت ــان ب ــابقاً مــشروعان جتريبي الفية س
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 مبعاجلة املنتجـات الزراعيـة، بينمـا ال تـزال هنـاك عـدة مبـادرات أخـرى                   سالسل القيمة اخلاصة  
  .قيد اإلعداد

    
    والصناعات اخلضراء الطاقة املتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، واإلنتاج األنظف،  -يزا  

، أصبحت اليونيدو وكالة منفذة تتمتع بإمكانية احلـصول مباشـرة       ٢٠٠٦ هناية عام    يف  -١٨
نـت املنظمـة   ومتكَّ. ع ذات الـصلة بتغيُّـر املنـاخ      على أموال مرفق البيئة العاملية املخصصة للمشاري      

 مليـون  ١٠٠من بناء حافظة مـشاريع طاقويـة متينـة، ومـن تـأمني موافقـات علـى أمـوال تنـاهز               
تلك احلافظة جمموعة مشاريع منوعـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل تـستهدف التـرويج                 وتضم  . دوالر

  .للطاقة املتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة ونقل التكنولوجيا وختزين الطاقة

وضــمن إطــار هــذه احلافظــة، عملــت اليونيــدو علــى حــشد املــشاركة يف التمويــل مــن    -١٩
وباتبـاع هنـج     . التمويـل احملليـة واإلقليميـة والقطـاع اخلـاص          جانب البلدان الـنظرية ومؤسـسات     

اســتباقي جتــاه مؤســسات التمويــل التجــاري واإلمنــائي احملليــة واإلقليميــة ووكــاالت وصــناديق    
التعاون اإلمنائي، وكذلك جتاه القطاع اخلاص، متكنـت اليونيـدو بالفعـل مـن النجـاح يف تـأمني                

ولكـن جتـدر اإلشـارة إىل       ).  يف املائـة   ٦٠أكثـر مـن     (جزء هام من التمويل املشارك املستهدف       
ــة ميثــل التحــدي الرئيــسي يف تــصميم       ــة العاملي أن حــشد التمويــل املــشارك ملــشاريع مرفــق البيئ

ونظـراً  . مشاريع ذلك املرفق وصوغها، خـصوصاً املـشاريع املوّجهـة لـصاحل البلـدان األقـل منـواً                 
و التقنيــة، ولرغبــة اليونيــدو يف توســيع لتنــامي طلــب الــدول األعــضاء علــى مــساعدات اليونيــد 

حافظة مشاريعها وزيادة نصيبها من مشاريع املرفق املوّجهـة لـصاحل البلـدان األقـل منـواً، ُيتوقـع            
أن تكون هناك حاجـة إىل شـراكات جديـدة ومـصادر متويـل مـشارك جديـدة مـن أجـل تلبيـة                        

اف إمكانيـة إقامـة شـراكات       ويف هذا الصدد، تقوم اليونيدو بالفعـل باستكـش        . متطلبات املرفق 
كمـا تعمـل    . مع خمتلـف املؤسـسات املاليـة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ومـع االحتـاد األورويب                 

املنظمة بنشاط على تدعيم الشراكات مع القطاع اخلاص يف البلدان اليت تعمـل فيهـا مـن أجـل                   
  .حشد مصادر متويل جديدة

 بتدعيم وتوسيع نطاق أنـشطتها، سـاعية        ومن منظور مواضيعي وتقين، قامت اليونيدو       -٢٠
 التوفيـــق بـــني االســـتمرارية واالســـتجابة لالحتياجـــات اجلديـــدة مـــن حيـــث التكنولوجيـــا   إىل

وسوف يظل تسخري تكنولوجيات الطاقـة املتجـددة ألغـراض االسـتعماالت      . واملساعدة التقنية 
لوجيـــات ذات  وتعزيـــز كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة يف الـــصناعة واســـتخدام التكنو     اإلنتاجيـــة

االنبعاثات الكربونية املنخفضة هي أركان برنـامج اليونيـدو اخلـاص بالطاقـة أثنـاء فتـرة اإلطـار                   
، مع إيالء مزيد من االهتمام االسـتراتيجي البتكـار      ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل،    
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ــاً   ــدة كربوني ــون وتكنولوجيــات حماي ــات منخفــضة الكرب ويف هــذا الــصدد، تولّــت  . تكنولوجي
املنظمة قيادة العمل املتعلق برسم املسار التكنولـوجي فيمـا يتعلـق باسـتخدام تكنولوجيـا حجـز               

، والـذي   ٢٠٠٩االنبعاثات الكربونية وختزينـها يف الـصناعة، الـذي اضـطلع بـه يف أواخـر عـام                   
مشــل العمليــة املبتكــرة املتمثلــة يف اجلمــع بــني تكنولوجيــات الطاقــة اهليدروجينيــة وتكنولوجيــا    

  .ة املتجددة إىل البلدان النامية اجلزرية الصغريةالطاق

وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والرخاء العاملي لـه صـلة واضـحة باهلـدف املتمثـل يف                  -٢١
 سـتؤدي  ويف هـذا الـسياق،  . ضمان تيسر حصول مجيـع النـاس علـى خـدمات طاقويـة عـصرية              

ذا اهلـدف، خـصوصاً يف املنـاطق الريفيـة          تكنولوجيات الطاقة املتجددة دوراً رئيسياً يف حتقيق ه       
وال يـزال تـرويج الـشبكات    . واملناطق اليت ال تغطيهـا شـبكات الكهربـاء يف البلـدان األقـل منـواً         

الصغرية القائمة على الطاقة املتجددة وإجراء عروض إيضاحية لتلـك الـشبكات وتعميمهـا مـن                
نـصراً حموريـاً يف برنـامج اليونيـدو         أجل تيسري الطاقة وألغـراض االسـتعماالت اإلنتاجيـة ميثـل ع           

مبــا يف ذلــك مــن أجــل معظــم املــشاريع القطريــة التابعــة  اخلــاص بتكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة، 
وتلبيـةً الحتياجـات   . للربنامج املشترك بني اليونيـدو ومرفـق البيئـة العامليـة لـصاحل غـرب أفريقيـا              

يع ما لديها من خربة فنية يف جمـال         الدول األعضاء وطلباهتا، عملت اليونيدو على تدعيم وتوس       
وإدراكــاً ملــا تتمتــع بــه تطبيقــات تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة يف  . تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة

الصناعة من إمكانات تقنية واقتصادية هامة، خصوصاً يف قطـاعي األغذيـة الزراعيـة والنـسيج،                 
 لتـرويج ودعـم ُولـوج تكنولوجيـا         صت مـوارد متزايـدة،    أولت اليونيدو اهتماماً متزايداً، وخصّـ     

ــصورة    ــصناعة، وعملــت ب ــة املتجــددة إىل ال ــةالطاق ــا   دؤوب  علــى اجلمــع بــني تلــك التكنولوجي
ويف هذا الصدد، سوف تتوىل اليونيدو تنفيذ أول مـشروعني للمرفـق            . وكفاءة استخدام الطاقة  

جيـا الطاقـة   على اإلطالق يهدفان إىل تـرويج ودعـم إجـراء عـروض إيـضاحية متكاملـة لتكنولو                
وســـوف ينفّـــذ هـــذان . املتجـــددة وتكنولوجيـــا تعزيـــز كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة يف الـــصناعة 

  .املشروعان يف أوكرانيا واهلند

 األنظـف الوطنيـة يف إطـار برناجمهـا     اإلنتـاج وواصلت اليونيدو وعّززت دعمها ملراكـز         -٢٢
  األنظـف واملتـسم بكفـاءة   باإلنتـاج ، واملتعلق )اليونيب(للبيئة  األمم املتحدةبرنامج املشترك مع   

ووسَّع الربنامج أنشطته يف ألبانيا ومجهورية مولدوفا والرأس األخـضر، بينمـا            . استخدام املوارد 
. أو توسيعات يف تونس وسـري النكـا وفييـت نـام    /استهلت يف الوقت ذاته مبادرات جديدة و  
  األنظف واملتسم بكفاءة اسـتخدام املـوارد،       لإلنتاجومثة َمْعلم بارز آخر هو إنشاء شبكة عاملية         

وقــد . ســوف يــشترك يف دعمهــا كــل مــن اليونيــدو واليونيــب ضــمن إطــار برناجمهمــا املــشترك
وإضــافة إىل ذلــك، . أُفــرج بالفعــل عــن معلومــات تتعلــق جبوانــب التنظــيم واإلدارة واحلوكمــة  
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 األنظف الوطنيـة إسـهاماً يف العمليـة التحـضريية للـدورة الثامنـة               اإلنتاجدعمت اليونيدو مراكز    
تنميـة املــستدامة ويف انعقـاد تلــك الـدورة، وخــصوصاً فيمـا يتعلــق باستعراضــها     عـشرة للجنــة ال 

للتقــّدم احملــرز يف جمــال االســتهالك واإلنتــاج املــستدامني وإدارة النفايــات والكيمياويــات إدارة   
  .سليمة بيئياً

وأُنــشئت الــشبكة العامليــة لإلنتــاج األنظــف واملتــسم بكفــاءة اســتخدام املــوارد هبــدف     -٢٣
ــاج       حمــدد،  ــوارد واإلنت ــاءة اســتخدام امل ــع وتعمــيم املمارســات الفــضلى يف جمــال كف هــو جتمي

وجـرى صـون نظـام إدارة املعـارف         . األنظف، خصوصاً بـني مراكـز اإلنتـاج األنظـف الوطنيـة           
 لـصاحل  مماثـل اخلاص باإلنتاج األنظـف لـصاحل منظمـة أمريكـا الالتينيـة، بينمـا بـدأ إنـشاء نظـام                

ــة  ــة العربي ــأ. املنظم ــذا ىويرت ــام    ن أن يتجمــع ه ــن ع ــداء م ــال، ابت ــان وأن يعم ، ٢٠١١ النظام
كفــرعني إقليمــيني للــشبكة العامليــة لإلنتــاج األنظــف واملتــسم بكفــاءة اســتخدام املــوارد، حاملــا  

  . جاهزة للتشغيل متاماًالشبكةتصبح هذه 
    

    نقل التكنولوجيا  - حاء  
لتعـاون الـتقين وتعزيـز أثرهـا اإلمنـائي           با ةسعياً إىل زيادة جناعة تكاليف أنشطتها املتعلقـ         -٢٤

ولوجيـــا واســـتدامتها، قامـــت اليونيـــدو مبراجعـــة كيفيـــة عمـــل منـــصاهتا املوجـــودة لنقـــل التكن 
جـل تعزيـز وتعظـيم أوجـه التـضافر يف مرحلـة تـصميم املـشاريع             وإمكانات تلك املنصات مـن أ     

ثـار البيئيـة للعمليـات      ويف سـياق هنـج الـصناعة اخلـضراء، أبـدي التـزام باحلـد مـن اآل                 . وتنفيذها
  .ة بصورة مستمرة من خالل الكفاءة يف استخدام املوارديواملنتجات الصناع

ولليونيدو دور قيادي بارز يف النهج املتكامـل يف نقـل التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـاً يف                    -٢٥
وعقــب تقــدمي عــروض تنافــسية،  . منطقــة البحــر املتوســط، الــيت تــضم تــونس ومــصر واملغــرب  

راكـز اإلنتـاج األنظـف الوطنيـة يف البلـدان املـشاركة لكـي تتـوىل تنفيـذ منهجيـة نقـل                   اختريت م 
. التكنولوجيا السليمة بيئياً، وأجرت اليونيدو تدريباً مستفيضاً ملوظفي تلك املراكـز قبـل التنفيـذ           

وإىل جانــب ذلــك، اســُتحدث مــشروعان آخــران ليستنــسخا النجــاح الــذي حققــه املــشروعان  
وهلـذين املــشروعني صـلة باهلــدفني املــتعلقني   . ملنهجيـة يف املكــسيك وهنــدوراس املتعلقـان بتلــك ا 

باملياه واإلصحاح من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وقـد َدَعمـا التـدابري املتخـذة يف هـذين البلـدين            
وسوف تسهم نتـائج هـذه   . هبدف تقليل الدوافق السائلة والصلبة اليت تولوها األنشطة الصناعية  

 حتقيق اهلدف األوسع نطاقاً للربامج املشتركة اليت يـشارك فيهـا كـثري مـن وكـاالت                  املشاريع يف 
وعالوة على ذلك، جتري اليونيدو مشاورات لصوغ عـدد مـن األفكـار اخلاصـة               . األمم املتحدة 

  .مبنهجية نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، واليت ستعرض على مرفق البيئة العاملية
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    القضاء على امللوثات العضوية العصية التحلّلالربنامج اخلاص ب  - طاء  
لقــد تــبني أن املــساعدة التقنيــة يف جمــال الــتخلّص مــن خمزونــات ثنــائي الفينيــل املتعــدد      -٢٦

والنتيجة الرئيسية هلذا املشروع هي زيادة القـدرة الوطنيـة          . التكلور يف رومانيا كان إجنازاً باهراً     
د التكلور على حنو فّعال وسليم بيئياً، مبا يف ذلك تعزيـز            عّدعلى إدارة خمزونات ثنائي الفينيل املت     

القدرات البشرية وحتسني اللـوائح التنظيميـة ومتويـل اخليـارات وتـوفري املرافـق العمرانيـة الالزمـة                   
 جهـود مجيـع   حيـشد وهذا يتحقق بإنـشاء نظـام علـى صـعيد البلـد كلـه         . إلدارة تلك املخزونات  

ارك يف تنفيـذ االلتزامـات اخلاصـة بثنـائي الفينيـل املتعـّدد التكلـور          اجلهات املعنية احمللية لكـي تـش      
ل مـشاركتها مـن خـالل حتـسني اللـوائح           وهـذا النظـام يـسهّ     . اليت تقضي هبـا اتفاقيـة سـتوكهومل       

 من خمزونات ثنائي الفينيـل املتعـّدد   التدرجييالتنظيمية وزيادة الوعي وإنشاء آلية متويل للتخلص  
يفها، وإجراء عروض إيضاحية لذلك النظام يف مناطق خمتـارة، وتـدريب            التكلور ونفاياته وتصر  

ــور      ــّدد التكل ــل املتع ــائي الفيني ــات ثن ــى خمتلــف جوانــب إدارة خمزون ــيني عل ــصاصيني احملل . االخت
وإضافة إىل ذلك، يوفّر املـشروع منوذجـاً قـابالً لالستنـساخ للتعـاون بـني احلكومـات وكيانـات                    

ومثـة مـشاريع مـشاهبة جيــري    . واجهـة التحـديات البيئيـة العامليـة    القطـاعني العـام واخلـاص علـى م    
وسـيجري تنفيـذ    . تنفيذها يف أرمينيا ومجهورية مقـدونيا اليوغـسالفية سـابقاً واملغـرب ومنغوليـا             

ومبـا أن   . مشاريع مقـّررة أخـرى بـشأن ثنـائي الفينيـل املتعـّدد التكلـور يف بـريو واجلزائـر ونيبـال                     
سيع قائمـة الكيمياويـات املـشمولة هبـا، تبـدي اليونيـدو اسـتعدادها               اتفاقية ستوكهومل تواصل تو   

ملواصلة صوغ مشاريع بشأن إدارة الكيمياويات ذات الصلة بالصناعة من أجل تـوفري عمليـات                
  .معاجلة مبتكرة بالغة األمهية وتكنولوجيات تصريف مأمونة

ــشييد َمرفــق يف الفلــبني  ٢٠١٠مــارس /ويف آذار  -٢٧ ــدأ ت ــامج عــاملي  إطــارضــمن، ابت  برن
يسعى إىل إظهار أمهية إزالة العوائق اليت حتول دون اعتماد ما هو متاح مـن تكنولوجيـات غـري                   

. ية إلتالف امللوثات العضوية العصية التحلّل، ودون تنفيـذ تلـك التكنولوجيـات بنجـاح              قاحترا
 إىل  وعلى الرغم من تركيـب بعـض املعـدات، فـال تـزال هنـاك مكونـات أخـرى مل ُتـسلَّم بعـد                       

، وأن يبـدأ  ٢٠١٠ديـسمرب  /ومن املرتقب أن ُينَجز تركيب املخترب حبلول كـانون األول   . املرفق
  .٢٠١١ديسمرب /تشغيل املرفق يف كانون األول

    
    تيسري احلصول على التكنولوجيات املتقّدمة املالئمة  - ياء  

طاقـة، حيثمـا    األنظـف الوطنيـة يف صـوغ املـشاريع املتعلقـة بال      اإلنتـاج أُشركت مراكز     -٢٨
وسوف تؤدي تلك املراكـز دوراً أكـرب، وُتواصـل القيـام بـذلك الـدور، أثنـاء         . كان ذلك ممكناً  

تنفيذ املشاريع، خصوصاً تلك املندرجة يف إطار األنشطة املشتركة بـني اليونيـدو ومرفـق البيئـة                 
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ك املراكـز   وعلـى هـذا النحـو، سـتكون تلـ         . العاملية يف جمال كفاءة استخدام الطاقة يف الـصناعة        
مستفيدة من برامج تعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة وبنـاء القـدرات املتعلقـة بالطاقـة                    

ونظراً حللول دورة التمويـل اجلديـدة ملرفـق         . املتجددة، وكذلك مقدمةً خلدمات إجناز املشاريع     
دان مـن خـالل أفـضل       البيئة العاملية، هتـدف اليونيـدو إىل زيـادة قـدرهتا العملياتيـة التقنيـة يف امليـ                 

  .املراكز الوطنية أداء وأحسنها جتهيزاً من الناحية التقنية

، أثبت املركز الدويل لتكنولوجيات الطاقـة اهليدروجينيـة، التـابع           ٢٠١٠ويف أثناء عام      -٢٩
لليونيدو، متتعه بالقدرة واإلمكانات الالزمة لتسهيل أنشطة اليونيدو يف جمال نقـل التكنولوجيـا              

ــاً . ريع وحــشد األمــوالوصــوغ املــشا وضــع الــصيغة النهائيــة للمــشروع املعنــون  وجيــري حالي
"Realizing hydrogen energy installations on small islands through technology cooperation" 
ــاون        ( ــالل التعـ ــن خـ ــصغرية مـ ــزر الـ ــوق اجلـ ــة فـ ــة اهليدروجينيـ ــشآت للطاقـ ــة منـ ــق إقامـ حتقيـ

) التـابع لليونيـدو   (ملركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينيـة       ، املشترك بني ا   )التكنولوجي
. متهيـداً إلقـراره مـن جانـب املرفـق          (GEF-4)ومرفق البيئة العاملية يف إطار دورة عملياته الرابعة         

وقـد أُجنـز يف وقـت       . وُيرتقب أن ُيستنسخ هذا املـشروع يف دول ناميـة جزريـة صـغرية أخـرى               
 مـن مكتـب اليونيـدو لتـرويج االسـتثمار والتكنولوجيـا يف اهلنـد،                سابق من هـذه الـسنة، بـدعم       

اتفاق شراكة بني املركز الدويل املذكور آنفاً وكونسورتيوم يـضم املعهـد اهلنـدي للتكنولوجيـا                
وسـوف يـوفر هـذا املـشروع     ". Air Products" وشـركة  "Mahindra and Mahindra"وشـركة  

 سيارة ختـدم أرض املعـارض يف براغـايت مايـدان            ١٥ويل  التكنولوجيا واخلربة الفنية الالزمة لتح    
(Pragati Maidan)       إىل الوقود اهليدروجينـي، ولتـصميم وتـشييد مرفـق إلعـادة التزويـد بـالوقود 

ــع ــود         . يف املوق ــا وق ــاج روافــع شــوكية تعمــل خبالي ــصميم وإنت ــق بت ــشروع آخــر يتعل ــة م ومث
 وقـود هيدروجينــي، وبأنـشطة تعليميـة         هيدروجينـي، وبإمدادات كهرباء متواصلة تعمل خباليا     

  .وتدريبية يف جمال تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية

وبفضل الدعم القوي املقدَّم من حكومة إسبانيا، من خالل الوكالة اإلسـبانية للتعـاون                -٣٠
 الدويل، وكذلك من حكومة إيطاليا، أمكن ملرصد الطاقة املتجددة يف أمريكا الالتينيـة              اإلمنائي

لكاريبـــي أن يبــدأ عملياتــه وأن ينــشئ منــصة معــارف خاصــة بالطاقــة املتجــددة يف إكــوادور وا
ــا    ــتاريكا وكولومبيــ ــاراغواي والربازيــــل واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة وكوســ وأوروغــــواي وبــ

ــاً إىل التوســع   ومــن الواضــح أن املرصــد قــد حقّــ  . واملكــسيك ق جناحــاً، إذ هــو يف ســبيله حالي
فة إىل ذلــك، أقامــت اليونيــدو تعاونــاً وثيقــاً مــع منظمــة أمريكــة   وإضــا. ليــشمل بلــداناً أخــرى

الالتينية لشؤون الطاقة، اليت تقوم حاليا بـصوغ نـواتج فنيـة خمتلفـة يف كـل بلـد منـدرج ضـمن                       
وتتعلـق هـذه النـواتج مبؤشـر قياسـي لتكنولوجيـا الطاقـة              .  املـذكور  ةإطار مرصد الطاقة املتجدد   
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ــن آخــر التطــو    ــارير ع ــة املتجــددة     املتجــددة، وبتق ــوارد الطاق ــرائط مل ــذا اجملــال، وخب رات يف ه
وتعمــل اليونيــدو مــن نظرائهــا علــى االرتكــاز علــى إمكانــات . وبتقــارير تتعلــق بــالتقييس املــايل

املرصد بإعداد حافظـة مـشاريع وأنـشطة خاصـة تركـز علـى نـشر معـدات الطاقـة املتجـددة يف                 
  .واملتعددة األطرافاملنطقة، وُتوجَّه إىل اجلهات املاحنة الثنائية 

كما سعت اليونيدو جاهدة إىل تدعيم وتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ضـمن                -٣١
-٢٠١٠حـدى األولويـات الرئيـسية يف الفتـرة      إإطار براجمها املتعلقة بالتعاون الـتقين، باعتبـاره         

ا واهلنـد يف    قليميان للمحطـات الكهرمائيـة الـصغرية يف نيجرييـ         ، وقد شارك املركزان اإل    ٢٠١٣
وأقــيم تعــاون بــني بــنن ونيجرييــا واهلنــد للقيــام بأنــشطة . تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف منطقتيهمــا

كمـا أقـام املركـز الـدويل لتكنولوجيـات الطاقـة            . حيائيـة  الكتلة األ  تغويزتتعلق بنقل تكنولوجيا    
لوجيـات  ينية، الكـائن يف تركيـا، شـراكة مـع اهلنـد وجـزر كـوك مـن أجـل نقـل تكنو                      اهليدروج

وهذه هي بعض النتائج امللموسة ملا بذلتـه اليونيـدو يف الـسنة األخـرية مـن جهـود          . اهليدروجني
  .لزيادة األنشطة والتعاون ونقل التكنولوجيا بني البلدان النامية

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -ثالثا  

ولعلّـه يـود علـى    . ذه الوثيقـة  أن حيـيط علمـاً باملعلومـات الـواردة يف هـ           اجمللس يودّ  لعلّ  -٣٢
وجه اخلصوص أن يعرب عن تأييده لالقتـراح املقـدَّم مـن شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة                      

الـسنة الدوليـة لتيـسري       "٢٠١٢ى عـام    والفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغيُّر املناخ بأن يسمّ       
  ".احلصول على الطاقة على حنو مستدام

  

    مة يف هذه الوثيقةاملختصرات املستخَد    
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  اإليكواس  
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