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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . سخذه الوثيقة عدد حمدود من النبع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

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

نة تستضيفها اليونيدو، بالتعـاون     ثيقة معلومات عن اجتماعات دولية معيَّ     م هذه الو  قدُِّت  
 / حزيـران ٢١مع شركاء ذوي صلة، يف جمال الطاقـة والبيئـة خـالل األسـبوع الـذي يبـدأ يـوم                     

، واالجتمـاع الـوزاري للطاقـة والـصناعة اخلـضراء،           ٢٠١١منتدى فيينا للطاقـة     : ٢٠١١يونيه  
 .فيديويمونتحلقة واجتماع 

    
  توياتاحمل

 الصفحة الفقرات الفصل
  ٢  ٤-١................................................................................مةمقّد -أوال
  ٤  ٨-٥.............................................................٢٠١١منتدى فيينا للطاقة -ثانيا
  ٥  ١١-٩.............................................راءضاالجتماع الوزاري للطاقة والصناعة اخل -ثالثا
  ٦  ١٣-١٢...............................................................فيديوي مونتحلقةاجتماع  -رابعا
  ٧  ١٤.......................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -خامسا
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    مةمقّد  -أوالً  
) مؤمتر قمة األرض( ساعد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،١٩٩٢يف عام   - ١

" التنمية املستدامة" بإدراجه مفهوم إحداث تغيري جذريٍّ يف اخلطة اإلمنائية العامليةعلى 
دامة باعتباره إطاراً سياساتياً يستند إىل الدعائم الثالث املتمثلة يف االستدامة االقتصادية واالست

ويف غضون السنوات الالحقة ازداد هذا املفهوم وجاهةً حني . البيئية واالستدامة االجتماعية
أبرز االلتزاُم العاملي باحلد من الفقر، على النحو الذي جسدته األهداف اإلمنائية لأللفية، 

م  تقّداألمهيةَ احلامسة لتعزيز النمو االقتصادي باعتباره وسيلة تكفل تكويَن ثروات وإحراَز
ر ل يف التدهور البيئي واستنفاد املوارد وتغّيى التهديد املتمثّويف الوقت ذاته أّد. اجتماعي

خذت يف السنوات  اتُّومن مثّ. مستدامة حيال التنميةباع هنوج املناخ إىل اشتداد احلاجة إىل اّت
عة من ائفة متنّوة مبادرات ترمي إىل تفعيل مفهوم التنمية املستدامة ضمن سياق طاألخرية عّد

 األهداَف اإلمنائية لأللفية، وجلنةَ األمم -   فيما مشلت- األطر والعمليات الدولية مشلت
املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة اليت انبثقت عن مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف ريو يف عام 

  .، واتفاقيةَ األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ١٩٩٢
 اليونيدو، وفقاً لواليتها الدستورية ولبيان مهمتها، إىل أن تسهم إسـهاماً نـشطاً              وقد سعت   -٢

وفعاالً يف حتقيق هدف التنمية املستدامة عرب دعـم جهـود دوهلـا األعـضاء الراميـة إىل إضـفاء عنـصر                      
وبوجه خاص عـززت اليونيـدو سـبل احلـصول علـى الطاقـة وفقـاً                . االستدامة على تنميتها الصناعية   

 توافر قدر واف من الطاقة هو شـرط مـسبق لتحقيـق التنميـة االقتـصادية              ر الواسع النطاق بأنَّ   لإلقرا
وهنـا شـددت اليونيـدو علـى عنـصر االسـتدامة عـرب التركيـز علـى أشـكال الطاقـة                      .  من الفقر  واحلّد
ــة  املتجــّد ــة الطاق ــهج كــل االتـّـ  . دة وعلــى حتــسني فعالي ــسق هــذا الن ــق  ويت ساق مــع توصــيات الفري
ري املعين بالطاقة وتغري املناخ، التابع لألمني العـام لألمـم املتحـدة، الـذي ترأسـه مـدير عـام                     االستشا
، إىل االلتــزام العــاملي ٢٠١٠أبريــل /وقــد دعــا تقريــُر الفريــق املــذكور، الــصادُر يف نيــسان. اليونيــدو

 :هبدفني طموحني لكنهما قابالن للتحقيق يتعلقان بالطاقة العاملية

  ؛٢٠٣٠العامل كله على أشكال الطاقة احلديثة حبلول عام ضمان حصول   )أ(   
 )١(.٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام ٤٠تقليص كثافة استهالك الطاقة العاملية بنسبة   )ب(   

───────────────── 
، الصادر يف مالطاقة من أجل مستقبل مستداميكن تلخيص األهداف الكاملة لتقرير الفريق املذكور، املعنون  )1(  

  :، على النحو التايل٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨نيويورك يف 
توفري سبل : ٢٠٣٠ضمان حصول العامل كله على أشكال الطاقة احلديثة حبلول عام   -١       

حصول العامل كله على طاقة نظيفة ورخيصة، تنبعث منها كميات منخفضة من غازات االحتباس احلراري، 
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 سـعت اليونيـدو   ،ومع حرص اليونيدو على تعزيز سـبل احلـصول علـى طاقـة مـستدامة           -٣
بـاع عمليـات إنتاجيـة أنظـف، مـن          ّتال وعلـى ا   أيضاً إىل تشجيع اسـتغالل املـوارد علـى حنـو فعّـ            

 تقلـيص  ومـن مثّ (أجل زيادة القدرة التنافسية للمستفيدين من مشاريعها عـرب تقلـيص النفايـات             
وعرب تقليل الـضغوط البيئيـة الناجتـة عـن األنـشطة الـصناعية الـيت يـضطلع هبـا هـؤالء                      ) التكاليف

مج األمــم املتحــدة للبيئــة، ويف هــذا الــصدد دعمــت اليونيــدو، بالتــشارك مــع برنــا. املــستفيدون
ــا روّ      ــف؛ كمـ ــاج األنظـ ــة لإلنتـ ــز الوطنيـ ــة للمراكـ ــبكة دوليـ ــشاَء شـ ــت الّتإنـ ــضل  جـ ــاع أفـ بـ

ــا       ــد مــن براجمه ــة، وذلــك مــن خــالل العدي ــات املتاحــة وأفــضل املمارســات البيئي . التكنولوجي
عي باعتبــاره مكمــالً للمــسا" الــصناعة اخلــضراء"واســتحدثت اليونيــدو أيــضاً هنجــاً قائمــاً علــى 
  .العاملية الرامية إىل ختضري العمليات االقتصادية

رت اليونيــدو، مــع شــركائها ذوي الــصلة، استــضافة جمموعــة      إزاء هــذه اخللفيــة قــرّ    -٤
اجتماعــات رفيعــة املــستوى، متمــايزة لكنــها مترابطــة مــن حيــث مواضــيعها، تعقــد يف فيينــا يف  

 هــذه االجتماعــات منتــدى يف صــميمو. ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢١األســبوع الــذي يبــدأ يــوم 
نظـر إليـه باعتبـاره      يونيـه والـذي يُ    / حزيران ٢٣ إىل   ٢١فيينا للطاقة، الذي سيعقد يف الفترة من        

 وشـهد   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٤ إىل   ٢٢قـد يف الفتـرة مـن        خليفةً ملؤمتر فيينا للطاقة الـذي عُ      
عقـد مـستقبالً    سـس حـدث يُ     املقصود من املنتدى املذكور هـو إرسـاء أ         جناحاً عظيماً؛ علماً بأنَّ   

وســيكون املنتــدى مبثابــة منــرب الجتمــاع وزاري بــشأن الطاقــة والــصناعة  . بانتظــام كــل ســنتني
ــة          ــضايا احلامســة املتعلق ــشة الق ــه ملناق ــشاركني في ــام امل ــساح الفرصــة أم اخلــضراء يهــدف إىل إف

 التحـضريية   باحلصول على طاقـة مـستدامة وحتقيـق التنميـة الـصناعية وإىل اإلسـهام يف األعمـال                 
ــة املــستدامة، مــؤمتر    ــوملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي ــو دي جــانريو  ٢٠+ري ، املزمــع عقــده يف ري

 احتفـاالً بـذكرى مـرور عـشرين عامـاً           ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٦ إىل   ٤بالربازيل يف الفتـرة مـن       
فيـديو،  ي مونت حلقـة جمموعـة    أنَّ   أضـف إىل ذلـك    . ١٩٩٢على عقد مؤمتر قمـة األرض يف عـام          

 جمموعــة ذات نفــوذ تــضم قــادة مــن رجــال الــسياسة واألعمــال قــد اتفقــت أيــضاً، هــي    وهــي
───────────────── 

لتدفئة والتربيد واالستخدامات اإلنتاجية، وذلك من خالل تكنولوجيات ونظم ألغراض الطهي واإلضاءة وا
سق مع فهذا سيساعد على ضمان أساليب عيش مستدامة، كما سيّت.  سواءطاقة مركزية والمركزية على حّد

  .حاجة أفقر البلدان واجملتمعات إىل طاقة ميكنها حتمُّل تكاليفها
إنشاء برنامج : ٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام ٤٠العاملية بنسبة تقليص كثافة استهالك الطاقة   -٢       

وينبغي أن تنصب اجلهود املبذولة يف هذا الصدد على استحداث . منسق دولياً يكفل فعالية استهالك الطاقة
قدرات حملية على توخي عنصر الفعالية عند تنفيذ السياسات وإدارة األسواق والنماذج التجارية واألدوات 

وينبغي حتقيق هذا اهلدف من خالل مضاعفة متوسط معدل حتسني كثافة . ارية واللوائح التنظيميةاالستثم
 . يف املائة سنويا٢,٥ًاستهالك الطاقة العاملية حبيث يصل إىل 
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 ٢٠١١لون عن منظمات دولية من أمريكا الالتينيـة، علـى عقـد اجتمـاعهم الـسنوي لعـام                   وممثّ
الن التحـديات املتعلقـة باحلـصول    ويتناول احلدثان األوَّ. ضمن اإلطار الواسع للمنتدى املذكور 

ــست    ــة م ــة عاملي ــى طاق ــصاد     عل ــال إىل االقت ــة االنتق ــصناعة اخلــضراء ضــمن عملي دامة وإدراج ال
األخــضر؛ يف حــني يفــسح احلــدثُ الثالــث اجملــالَ أمــام مناقــشة تلــك القــضايا يف ســياق أمريكــا 

وميكن االطالع علـى معلومـات وحتـديثات بـشأن تلـك االجتماعـات              . الالتينية اإلقليمي احملدد  
لـي هـذه   ع أن تتـاح أمـام ممثّ  ومن املتوقّـ . www.viennaenergyforum.orgعلى املوقع اإللكتروين  

االجتماعات الثالثة وغريهم من كبـار املـشاركني فيهـا فرصـةُ إبـالغ اجمللـس بـشأن املـداوالت                    
 .ل إليها كل منهااليت جرت أثناء كل منها والنتائج اليت توّص

    
    ٢٠١١دى فيينا للطاقة منت  -ثانياً  

د هذا املنتدى حىت يكون حمفالً يتيح سرب أغوار حتديات القـرن احلـادي والعـشرين            عقَُي  -٥
 عدم إمكانية احلصول على نظم طاقـة حديثـة بتكلفـة    من منظور الطاقة استناداً إىل التسليم بأنَّ   

مـا يتعلـق منـها بـالفقر أو     يات االجتماعيـة سـواء     ل عنصراً هاماً يف العديد من التحدّ      رخيصة ميثّ 
 املقصود من املنتـدى أن يتـيح        من هنا فإنَّ  . بتغري املناخ أو باألمن أو الصحة أو مستوى الدخل        

صات، مبـا  فرصة التقاء جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة املنتمني لطائفة واسعة من التخصّـ        
دين والقطـاع اخلـاص،     لـون للمجتمـع املـ     فيهم رؤساء دول وصانعو سياسات وخرباء طاقة وممثّ       

  .هبدف إلقاء نظرة متكاملة على حتديات الطاقة اليت تواجه العامل
د هذا املنتدى بانتظام كل سنتني؛ علمـاً بأنـه سيتـشارك يف تنظيمـه             عقَع أن يُ  ومن املتوقّ   -٦

وهو يـستفيد   . كل من اليونيدو ومركز التنمية اآلسيوي واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي          
زخم اإلجيــايب الــذي ولَّــده مــؤمتر فيينــا للطاقــة الــذي عقــد يف قــصر اهلوفبــورغ بفيينــا يف   مــن الــ
 بلـداً؛ منـهم     ٩٣ مشاركاً ينتمـون إىل      ٧٧٨وكان ذلك املؤمتر قد مجع      . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

ــه عــالوة علــى ممــثّ    مــشاركاً علــى مــستوى وزاري وممثّ ٢٠ لني لــون لقطــاع الطاقــة وخــرباء في
مم املتحدة ومنظمات ثنائيـة والقطـاع اخلـاص وهيئـات أكادمييـة ومنظمـات              لوكاالت تابعة لأل  

 .إقليمية ودولية غري حكومية

وســيدفع املنتــدى القــادم بالنقــاش الــدائر حــول الطاقــة العامليــة خطــوة إىل األمــام عــرب      -٧
التركيز على قـصور الطاقـة يف بلـدان ناميـة وعلـى إرسـاء الـدعائم الرئيـسية لوضـع اسـتراتيجية                     

 املناقـشات علـى فعاليـة اسـتخدام         كمـا ستنـصبُّ   . طي األولوية ألجندة احلصول على الطاقـة      تع
. الطاقة وتقليص كثافة استهالكها يف العامل باعتبـار هـذا املوضـوع ثـاين أهـم مواضـيع املنتـدى                   

ومن املنتظر أن يسفر النقاش بشأن هذه املواضيع عن توصيات تدعو إىل وضـع خريطـة طريـق                  
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ول علـى الطاقـة يف العـامل        ر حتقيق األهداف املتعلقـة باحلـص      عملية املنحى وبناء صرح دويل ييسّ     
كله وخفـض كثافـة اسـتهالكها علـى النحـو الـذي اقترحـه الفريـق االستـشاري املعـين بالطاقـة                       

 .ر املناخوتغّي

 سيكون املنتدى منطلقاً أيضاً ملبادرة تقيـيم الطاقـة العامليـة الـيت ترمـي                ،ويف هذا الصدد    -٨
يـه خطـى التغـيري والـيت يـشارك فيهـا            إىل وضع أجندة جديدة للطاقـة العامليـة يف عـامل تتالحـق ف             

املنتدى سيعقد قبل عام تقريباً علـى        أنَّ   ومبا.  باحث وخبري من شىت أحناء العامل      ٥٠٠أكثر من   
ع وثري بـشأن    م أيضاً على حنو يتيح إجراء حوار متنوّ        برناجمه مصمَّ   فإنَّ ٢٠+ريوانعقاد مؤمتر   

 :٢٠+ريوداً مع قضايا مؤمتر الً شديالعناصر الرئيسية التالية اليت تتداخل تداخ

االستراتيجيات والسياسات واخليـارات املتعلقـة جبعـل نظـام الطاقـة خاليـاً مـن                  )أ(  
  الكربون دعماً لالقتصاد األخضر وحتقيقاً للحصول العاملي على أدوات الطاقة احلديثة؛

  التكنولوجيات واملؤسسات املتعلقة بإمدادات الطاقة النظيفة؛  )ب(  
  ار يف البنية التحتية واملؤسسات الداعمة؛االستثم  )ج(  
ــى         )د(   ــز اخلــاص عل ــع التركي ــة، م ــود املقبل ــة يف العق ــات حتــول الطاق ــل عملي متوي

  .حصول اجلميع على الطاقة وعلى التخلص من الكربون وحتقيق تنمية نظيفة
    

    االجتماع الوزاري للطاقة والصناعة اخلضراء  -ثالثاً  
من أمهيـة مركزيـة فيمـا خيـص كـل جانـب مـن جوانـب أجنـدة                   نظراً ملا لقضايا الطاقة       -٩

سيما فيما يتعلق بالتنميـة الـصناعية؛ وتـسليماً أيـضاً باحلاجـة األرحـب إىل             التنمية املستدامة، ال  
د عقَتعزيز استغالل املوارد واستخدام الطاقة بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة يف اإلنتـاج الـصناعي، سـيُ                

م وسـينظَّ . ر أعاله اجتمـاع وزاري للطاقـة والـصناعة اخلـضراء          على التوازي مع املنتدى املذكو    
هــذا االجتمــاع بالتنــسيق مــع إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة؛    

ويرمـي هـذا    . ٢٠+ريـو وهي اجلهـة الـيت اخـتريت الستـضافة أمانـة األعمـال التحـضريية ملـؤمتر                  
الـسياسات يف الـدول األعـضاء مـن أجـل النظـر يف              االجتماع إىل إفساح الفرصة أمـام صـانعي         

القضايا احلامسة املتعلقة بالطاقة املستدامة والتحول حنو الصناعة اخلـضراء باعتبـار تلـك القـضايا                
ــق منــو اقتــصادي مــستدام يتولّــ    جــزءاً ال يتجــزّ  ــه قــدر ضــئيل مــن   أ مــن التحــول حنــو حتقي د عن

ن كثافـة اسـتهالك املـواد والطاقـة قبيـل      الكربون، وخاصة احلاجـة إىل فـصل النمـو الـصناعي عـ            
  .٢٠+ريوانعقاد مؤمتر 



IDB.39/20 
 

6 V.11-82772 

 

 املناقـــشات الوزاريـــة علـــى يات ستنـــصبُّومـــن أجـــل تنـــاول تلـــك القـــضايا والتحـــّد  -١٠
 :سياسات التصدي الرئيسية الالزمة ملا يلي

  توسيع نطاق احلصول على طاقة نظيفة؛  )أ(  
 ية؛حتسني فعالية استخدام الطاقة واملوارد الصناع  )ب(  

أ مــن عمليــة التحــول حنــو االقتــصاد  دعــم الــصناعة اخلــضراء كجــزء ال يتجــزّ   )د(  
  .األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

ــصدى االجتمــاع لتحــدّ   ــا سيت ــة،    كم ــة الداعم ــسياسات واألطــر الرقابي ــق بال ــسية تتعل يات رئي
  .، والتعاون الدويلوالتمويل والتكنولوجيا، ودور القطاع اخلاص والقطاع العام

وسيكون من بني أهداف االجتماع اهلامة تزويد الدول األعـضاء مبحفـل يتـيح تقاسـم                  -١١
اآلراء والنهوج بشأن التنمية الصناعية اليت قد تراها تلك الـدول مفيـدة يف عملياهتـا التحـضريية            

. رج هبـا هـذا املـؤمتر    وملشاوراهتا بشأن الوثيقة اليت يعتزم أن خي٢٠+ريواحلكومية الدولية ملؤمتر   
يونيـه مـن     / حزيـران  ٢٢ و ٢١لذا ُيقترح أن يلتقي الوزراء يف مناقشات دائرة مـستديرة يـومي             

أجــل تقاســم املعلومــات بــشأن أفــضل املمارســات والــربامج وغريهــا مــن اخلطــوات الــيت تــدعم 
 قـــّرع أيــضاً أن ي ومــن املتوقّــ  . تعزيــز احلــصول علــى طاقـــة نظيفــة وختــضري التنميــة الـــصناعية      

د علـى أمهيـة احلـصول علـى طاقـة نظيفـة بالنـسبة للتنميـة                 املشاركون يف االجتمـاع وثيقـة تـشدّ       
 هـذه الوثيقـة   املستدامة وتسلِّم بدور الصناعة اخلضراء يف منوذج االقتـصاد األخـضر؛ علمـاً بـأنَّ         

  .٢٠+ريوقد ُتستخدم يف إثراء املناقشات التحضريية ملؤمتر 
    

    فيديويت مونحلقةاجتماع   -رابعاً  
فيـديو ذات النفـوذ الواسـع إىل عقـد اجتماعهـا الـسنوي لعـام                ي مونت حلقـة دعيت أيضاً     -١٢

يونيه على التوازي مـع منتـدى فيينـا للطاقـة     / حزيران٢٤ إىل   ٢٢ يف فيينا يف الفترة من       ٢٠١١
 هــي مبثابــة منتــدى دائــم يتــيح احللقــةوهــذه . واالجتمــاع الــوزاري للطاقــة والــصناعة اخلــضراء

ائها البارزين إنعام النظر يف القضايا املطروحـة هبـدف اسـتعراض وحتديـد االسـتراتيجيات                ألعض
 يف وهــي تــضمُّ  . والوســائل الكفيلــة بتعزيــز التنميــة الــصناعية املــستدامة يف أمريكــا الالتينيــة        

ــادة      عــضويتها رؤســاء دول وحكومــات حــاليني وســابقني وصــانعي سياســات وأكــادمييني وق
  . قياديني للقطاع اخلاصوكاالت دولية وممثلني
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ليونيدو، بالتعاون مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واحلكومـة             لعام  الدير  املوقد اختذ     -١٣
 يف فيينـا حبيـث     ٢٠١١ إىل عقـد اجتماعهـا الـسنوي لعـام           احللقـة النمساوية، مبادرة دعوة هذه     

ــبوع ا     ــدمها يف األسـ ــع عقـ ــرين املزمـ ــامني اآلخـ ــاعني اهلـ ــع االجتمـ ــزامن مـ ــوم  يتـ ــدأ يـ ــذي يبـ   لـ
ــران٢١ ــه/ حزي ــسهم . يوني ــةوست ــصناعة    احللق ــدة ال ــز أجن ــاً يف تعزي ــذكورة إســهاماً جوهري  امل

اخلــضراء واحلــصول علــى الطاقــة املــستدامة مــن خــالل مــشاركة أعــضائها النــشطة يف األفرقــة   
 الرفيعة املستوى املنبثقة عن منتـدى فيينـا للطاقـة ومـن خـالل مناقـشات الـدائرة املـستديرة الـيت                     

 ذاهتــا بــشأن تعزيــز الــصناعة اخلــضراء والطاقــة يف ســياق التنميــة املــستدامة يف  احللقــةســتجريها 
 والتقريـر اخلتـامي الجتماعهـا بفائـدة عظيمـة           احللقةلة مداوالت   وستعود حمصَّ . أمريكا الالتينية 

 .على العمل الذي تؤديه اليونيدو يف هذا اجملال
    

     اختاذهاإلجراء املطلوب من اجمللس  -خامساً  
 أن حيـيط علمـاً باملعلومـات الـواردة يف هـذه الوثيقـة وباملبـادرات الـيت                    اجمللس يـودّ   لعلّ  -١٤

 أيـضاً أن يعـرب عـن دعمـه        اجمللـس يـودّ    ولعـلّ . اختذهتا اليونيدو بشأن استضافة هذه األحـداث      
األسـاس  للجهود اليت تبذهلا اليونيدو من أجـل تعزيـز احلـصول علـى الطاقـة املـستدامة باعتبـاره                    

الذي يتيح دفع عجلة التنمية وإدراج برنامج اليونيدو املتعلـق بالـصناعة اخلـضراء ضـمن عمليـة                  
  .٢٠+ريوالتحول العاملية صوب اقتصاد أخضر يف إطار األعمال التحضريية ملؤمتر 

 


