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

  جملس التنمية الصناعية  
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

   لإلطار الربناجمياستعراض منتصف املّدة
     ٢٠١٣-٢٠١٠، املتوسط األجل
  استعراض منتصف املّدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل     

      ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 
      من املدير العامرير تق    
     إضافة    

، تكّمل هذه الوثيقة املعلومات الـواردة يف الـوثيقتني          ١٠-م/٣٨-ر اجمللس م ت ص     ملقرّ وفقاً   
IDB.38/16و IDB.39/8بتقدمي تفاصيل إضافية عن أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة ،.  
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 ٥  ٩-٨............خريطة طريق تكنولوجية بشأن احتجاز الكربون وختزينه من أجل الصناعة-ألف
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    مقدمة  -أوال  
، الــيت ُعرضــت علــى جملــس التنميــة الــصناعية يف  IDB.38/16حــسبما ذُكــر يف الوثيقــة   -١

 أنـشطة اليونيـدو يف جمـال الطاقـة     ، فـإنَّ  ٢٠١٠نـوفمرب   /دورته الثامنة والثالثني يف تشرين الثـاين      
وهـذا اهلـدف   . لـشاملة املنـشودة يف حتقيـق التنميـة املـستدامة بيئيـا       البيئة تـسهم يف بلـوغ الغايـة ا        

املنــشود مــا فتــئ يــزداد أمهيــةً، وخــصوصاً بــالنظر إىل التركيــز املتجــّدد علــى األهــداف اإلمنائيــة 
 هذه األهداف، تعمل بنـشاط مـع شـركائها علـى            صوب اليونيدو، إذ تسعى     لأللفية؛ حيث إنَّ  

 تغّيــر املنــاخ، وتعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الــصناعة،   دعــم اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة 
ومــن خــالل .  للجــوء إىل مــصادر الطاقــة املتجــّددةودعــم تقنيــات اإلنتــاج األنظــف، والتــرويج

ــة، فإهنــا        ــز كفــاءة اســتخدام الطاق ــة املتجــّددة وعلــى تعزي ــدو علــى أشــكال الطاق ــز اليوني تركي
  .املستدامةالصناعية تعزيز التنمية  أن تدعم الدول األعضاء يف تستطيع من مثَّ

 إىل بلوغ األهداف ذات الـصلة بتعزيـز التنميـة املـستدامة بيئيـا، ويف سـياق هنـج                   وسعياً  -٢
الــصناعة اخلــضراء، تــضطلع اليونيــدو بطائفــة متنّوعــة مــن األنــشطة واملــشاريع الــيت ترمــي إىل     

ل هـذه   مِـ جوُت.  املـوارد  التشجيع على األخذ بعمليات إنتـاج أنظـف وذات كفـاءة يف اسـتغالل             
الوثيقــة مزيــدا مــن املعلومــات التفــصيلية عــن عالقــات الــشراكة الــيت ُتعــىن اليونيــدو بتطويرهــا، 

 ينبغـي قراءهتـا     وكذلك عن الـربامج الـيت تنفّـذها بغيـة تعزيـز هـذه األهـداف املنـشودة، ومـن مثَّ                    
 عـن الطاقـة والعقبـات    IDB.38/16 للمعلومات اليت سبق أن وردت يف الوثيقـة      باعتبارها تكملةً 

ــاجمي املتوســط      ــة، وكــذلك يف ســياق اســتعراض منتــصف املــّدة لإلطــار الربن ذات الــصلة بالبيئ
  ).IDB.39/8الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة 

    
    الطاقة وتغّير املناخ  -ثانيا  

أصــبحت الــدول األعــضاء تلــتمس أكثــر فــأكثر املــساعدة التقنيــة مــن اليونيــدو بــشأن     -٣
رات وقـد حـدثت تطـوّ     .  يف أقل البلدان منـوا     ع ذات الصلة بالطاقة وتغّير املناخ، وخباصةٍ      املشاري

دة يف اجملـاالت املعنيـة بكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة وذلـك        متعـدّ مـن جوانـب   متقاطعـة  
ــق  ــد القياســي       بتطبي ــة للتوحي ــة الدولي ــن املنظم ــصادرة ع ــة ال ــايري إدارة الطاق ــار (مع ــسومعي  إي
مبـا يف ذلـك الـنظم اخلاصـة بالبخـار واملـضّخات واهلـواء               (لتحسني األمثل للـنظم     ، وا )٥٠٠٠١
ــضغوط ــة  )امل ــسة املرجعي ــداء باألقي ــتمّر. ، واالقت ــضا يف اجملــاالت اخلاصــة   لتطــّوت اواس رات أي

 ومــا يتــصل هبــا مــن تــصاميم العمليــات الــصناعية    االنبعــاث الكربــوينالقليلــة تبالتكنولوجيــا
 توليـد القـدرة بالطاقـة الشمـسية         ة فيمـا خيـصّ    ي التطبيقات الـصناع   ضا جمالُ ز أي عزَّوَت. واملنتجات
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 هـي    الكربـوين  القليلـة االنبعـاث    التكنولوجيـا    كمـا أنَّ  . واحلرارية والكتلـة األحيائيـة والنفايـات      
أيضا حمور للتركيز يف الربامج ذات الصلة بتطبيقات التكنولوجيـا اهليدروجينيـة خبـصوص إدارة               

ــا الوقوديــة الثابتــة واملتنقلــة، وتكنولوجيــات    حمطــات الطاقــة ال نوويــة لتوليــد الكهربــاء، واخلالي
  .احتجاز الكربون وختزينه يف قطاعات صناعية خمتارة

 املعنيـة بالطاقـة ضـمن حافظـة مرفـق البيئـة العامليـة               اليونيدو جناح مشاريع    وكذلك فإنَّ   -٤
لـة مـن املرفـق      تنفيـذ عـّدة مـشاريع مموَّ       حاليا   وجيري. لتمويل املشاريع أخذ يزداد بوترية مطّردة     

 واسـتطاعت اليونيـدو حـشد مـا يلـزم مـن             ؛سـتخدام الطاقـة والطاقـة املتجـّددة        بكفـاءة ا   وتتعلَّق
مـن   كـلٍّ    متويل مـشترك مـن النظـراء واملؤسـسات املاليـة احملليـة واإلقليميـة والقطـاع اخلـاص يف                   

  .البلدان املعنية

 علـى مـشروع اليونيـدو األول اخلـاص          ٢٠١١ أبريـل /وقد صـدرت املوافقـة يف نيـسان         -٥
 ١٧ يف الـدورة    تخـضري ال"بالطاقة املموَّل من املرفق واملعين بالتركيز على تغّيـر املنـاخ، وعنوانـه              

 بتعـاون وثيـق مـع حكومـة جنـوب           املشروعوُينفّذ هذا   ). COP17" (ملؤمتر األطراف يف ديربان   
 جنـوب واجهة عرضٍ للشراكة بـني      وسوف يكون املشروع    . أفريقيا ووكاالت شريكة أخرى   

أفريقيــا ومرفــق البيئــة العامليــة واليونيــدو بــشأن احلــّد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري  
 القليلــة  تلتكنولوجيــا ا  عــن ، والتــرويج للطاقــة املتجــّددة، وتقــدمي إيــضاح عملــي     )الدفيئــة(

بـشأن  مـستويات الـوعي      وأفضل املمارسـات املّتبعـة يف هـذا الـصدد، ورفـع              االنبعاث الكربوين 
 ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة بـشأن               تغّير املناخ، أثناء الدورة السابعة عشرة      حتّدي

ــاخ  ــر املن ــا، مــن    ) ١٧مــؤمتر األطــراف  (تغّي ــان، جنــوب أفريقي  تــشرين ٢٨الــيت ُتعقــد يف ديرب
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل /الثاين

دة وكفـاءة اسـتخدام      قريبـا تنفيـذ مـشاريع تعـىن بالطاقـة املتجـدّ            وسوف تبـدأ اليونيـدو      -٦
 أفريقيـا التـابع ملرفـق البيئـة     لغـرب الطاقة، يف تسعة بلدان يف إطـار برنـامج الطاقـة االسـتراتيجي              

ساق العاملية، وكذلك تنفيذ مشروع تنسيق إقليمـي يعـّزز إدارة املعـارف وبنـاء القـدرات واالتّـ                 
 املــشاريع علــى تعزيــز ســبل الوصــول إىل الــشبكات الــصغرى    وســوف تركّــز هــذه.والتنــسيق

لتوزيع القدرة الكهربائية القائمة على الطاقة املتجـّددة، مـن أجـل التـرويج ألغـراض اسـتعماهلا                  
بوركينا فاسو وتشاد والرأس األخضر وسرياليون وغامبيـا وغينيـا وكـوت    من  كلٍّ   اإلنتاجية يف 

ــا  التــرويج لكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف املنــشآت   جــل مــن أكــذلك نيجرييــا، ووديفــوار وليربي
وسوف يكون املركز اإلقليمي للطاقة املتجّددة وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة،      . الصغرية واملتوسطة 

مـــن ، يف الـــرأس األخـــضر، )اإليكـــواس(التـــابع للجماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا  
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 العناصـر اخلاصـة ببنـاء      تنفيـذ   عن كثب يف مـشروع التنـسيق اإلقليمـي، وكـذلك يف            املشاركني
  . مشروع من مشاريع هذه البلدانالقدرات الداخلة يف تكوين كلِّ

أن إىل اليونيـدو     البيئـة العامليـة والـدول األعـضاء           مرفـقُ  ، طلـب  ٢٠١١ويف مطلع عـام       -٧
حتّدد أولويـات الطاقـة وتغّيـر املنـاخ مـن أجـل دورة الربجمـة اخلامـسة لـدى مرفـق البيئـة العامليـة                          

)GEF5( وســوف تــشمل املــشاريع الــيت تّتبــع بعــض   . لــصاحل البلــدان يف منطقــة شــرق أفريقيــا 
دة إىل اليونيـدو بـشأن الطاقـة وتغّيـر املنـاخ،      النهوج الربجمية املعّينة مشروعا خيـّص الواليـة املـسنَ         

مــع تركيــز حمــّدد علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الــصناعة        (فيمــا يتــصل بالطاقــة النظيفــة    
 وجـار حاليـا وضـع مـذكّرات مفاهيميـة بـشأن           ). الطاقة املتجـددة ألغـراض إنتاجيـة      واستخدام  

  .من البلدان األفريقية الشرقيةكلٍّ 
    

     الكربون وختزينه من أجل الصناعةخريطة طريق تكنولوجية بشأن احتجاز  - ألف  
ــشأن احتجــاز        -٨ ــة ب ــق تكنولوجي ــدو تقــود املــسار يف إعــداد خريطــة طري ــزال اليوني ال ت

  االنبعـاث القليلـة بون وحتزينه مـن أجـل الـصناعة، بغيـة رفـع مـستوى متثّـل التكنولوجيـات          الكر
الكربـــوين يف الـــصناعة علـــى الـــصعيد العـــاملي، وخـــصوصا يف البلـــدان الناميـــة والبلـــدان ذات  

ــة  ــصادات االنتقالي ــسي يف      . االقت ــار رئي ــو خي ــا ه ــه إمن ــون وختزين ــلواحتجــاز الكرب ــن التقلي  م
 يف قطـاع   احلـال هـي يف قطاع الصناعة، وال بديل جمديا عنه فيها، خالفا ملا        بوين الكر االنبعاث

 لإليـضاح العملـي مـن أجـل الربهنـة           حمطـات ولكـن مـن الـالزم إقامـة         . توليد القدرة الكهربائية  
وتوضـيح تبعـات التكلفـة الـيت         على اجلدوى العملية من هذه التقنية وتأكيـد سالسـة تـشغيلها،           

ــا  ــرول    طــةَ خريومتــّول. تنطــوي عليه ــه وزارةُ البت ــون وختزين ــا احتجــاز الكرب ــق تكنولوجي  طري
 الوكالـة الدوليـة للطاقـة       كمـا إنَّ  . والطاقة النروجيية واملعهُد العاملي الحتجـاز الكربـون وختزينـه         

  .ومركز حبوث الطاقة يف هولندا من الشركاء أيضا يف هذا النشاط

ة باحتجــاز الكربــون وختزينــه، ويف ســياق إعــداد خريطــة الطريــق التكنولوجيــة اخلاصــ   -٩
.  سبع دراسات تقييمية لقطاعات صـناعية حمـّددة        ُعقدت عّدة حلقات عمل، وأجرى املشروعُ     

وهذه الدراسات التقييمية، وكذلك ما يتصل هبا من وثائق، متاحـة يف املوقـع الـشبكي اخلـاص                 
 لـى اسـتعراض   ، وسوف حيتـوي ع    ٢٠١١وسوف ُيتاح املنشور النهائي بنهاية العام       . باملشروع

الـصناعية،  الكربـوين  للوضع الراهن، وعلـى دراسـة استـشرافية آلفـاق تكنولوجيـات االحتجـاز            
على حملة عن اسـتبانة     و عن املعامل البارزة واألهداف واحتياجات السياسة العامة،         ُمجَملٍعلى  و

  .إرشادية" منارة"الفرص املبكرة، وكذلك عدد من املشاريع اليت ُتعترب 
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    ٥٠٠٠١ إيسوار الدويل اجلديد بشأن نظم إدارة الطاقة، معيار املعي  - باء  
أحــرزت اليونيــدو تقــّدما هامــا يف جمــاالت ذات صــلة بتطــوير املعيــار الــدويل اجلديــد       -١٠

ــار    ــة، معيـ ــم إدارة الطاقـ ــشأن نظـ ــسوبـ ــشرين األول. ٥٠٠٠١ إيـ ــوبر /ويف تـ  ، مت٢٠١٠َّأكتـ
 النهائية للمعيار الدويل، ومن املتوقع إصـدار        التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مشروع الصيغة       

والتوجيهــات اإلرشــادية بــات  املتطلّ- بــشأن نظــم إدارة الطاقــة ٥٠٠٠١معيــار إيــسو "وثيقــة 
  .٢٠١١ يف الربع الثالث من عام ،"املراد اّتباعها

ــصناعة، ســوف تعمــل        -١١ ــة يف ال ــاءة اســتخدام الطاق ــة بكف ــشطة املعني ــق باألن وفيمــا يتعل
 طيلـــة الـــسنوات الـــثالث املقبلـــة، يف أكثـــر مـــن عـــشرة بلـــدان ناميـــة وبلـــدان ذات اليونيـــدو،

اقتصادات ناشئة، على بناء القدرات التقنية لدى املنشآت ولدى املؤسسات الوطنيـة مـن أجـل                
عـىن مـشاريع اليونيـدو    وسـوف تُ  . ٥٠٠٠١إنشاء نظم إلدارة الطاقة تتماشـى مـع معيـار إيـسو             

ية املوجودة حاليا وكذلك مـا هـو قـائم مـن أطـر الـسياسة العامـة                  أيضا بتعزيز القدرات املؤسس   
  .واألطر التنظيمية الرقابية، بغية دعم اعتماد معايري نظم إدارة الطاقة يف الصناعة

    
     الطاقة اهليدروجينيةتمركز اليونيدو الدويل لتكنولوجيا  - جيم  

يف اآلونـة   ) ICHET(روجينيـة    اليونيدو الدويل لتكنولوجيات الطاقـة اهليد       مركزُ استهلَّ  -١٢
 اخلـــاص املـــشتركرويب يف إطـــار الربنـــامج ة مـــشاريع بالتعـــاون مـــع االحتـــاد األواألخـــرية ثالثـــ

واألســاس الــذي تــستند إليــه هــذه املــشاريع هــو مــن  . بالــشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص
 املُـدار باخلليـة      تطـوير الرافعـة الـشوكية ذات احملـرك         وهـي النواتج الـيت اسـتحدثها هـذا املركـز،          

املُــدار باخلليــة ) UPS(، ونظــام اإلمــداد الكهربــائي الــداعم غــري املنقطــع   اهليدروجينيــةالوقوديــة
وقـد خـّصص االحتـاد األورويب مبلغـا         . اخلاليا الوقوديـة  هذه  الوقودية، والتعليم والتدريب على     

 املنتجـــان وســوف ُيختــرب ميـــدانيا هــذان   .  مليــون دوالر ألجـــل هــذه املـــشاريع  ١,١٧قــدره  
اخلاصان بالرافعة الشوكية ونظام اإلمداد الكهربـائي غـري املنقطـع يف االحتـاد األورويب بواسـطة                 

  .شركاء احتاديني

وأما مشروع املركبات اآللية الثالثية العجالت يف اهلند، املنفَّذ مـع الـشركاء ماهينـدرا                 -١٣
وآي آي يت دهلـي  ) Air Products(يـر بـرودكتس   إو) Mahindra and Mahindra(ماهيندرا  آند

)IIT Delhi( ، مركبــة آليــة إىل مركبــات ُتــدار مبحــرك هيــدروجيين١٥فقــد اســتكمل حتويــل  .
رات ظر اآلن احلصول علـى التـصريح الـالزم مـن مؤسـسة أمـان اسـتخدام البتـرول واملتفجّـ                   توُين
)PESO(      ــدروجني، خبــصوص عم ــتخدام اهلي ــايب الس ــيم الرق ــة للتنظ ــة اهلندي ــي اهليئ ــات ، وه لي
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وســوف تكــون اخلطــوة التاليــة .  بــالوقود والتجربــة اإليــضاحية العمليــة هلــذه املركبــاتالتزويــد
  .املزمع القيام هبا تعزيز هذه التكنولوجيا ونقلها إىل بلدان نامية أخرى، ومنها تايلند

 بالقيـام مبـشاريع     هـا وقد أعربت بلدان، ومنها إندونيسيا والفلبني وماليزيا، عـن اهتمام           -١٤
طويريــة تــستند أساســا إىل نــواتج وتكنولوجيــات املركــز الــدويل املــذكور، ومنــها مــثال إنتــاج  ت

دارة دة، ونظم اإلمداد الكهربـائي الـداعم غـري املنقطـع املُـ           اهليدروجني من مصادر الطاقة املتجدّ    
  .كات واملركبات املُدارة باهليدروجنيباخلاليا الوقودية، واحملّر

    
    ي جّددة يف أمريكا الالتينية والكاريبمرصد الطاقة املت  - دال  

بفــضل الــدعم القــوي الــذي تلقّتــه اليونيــدو مــن حكومــة إســبانيا، عــن طريــق الوكالــة   -١٥
أصبح مرصد الطاقة املتجـّددة يف أمريكـا        ،  )AECID(اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية       

الربازيـل  وبـاراغواي   وأوروغـواي وإكوادور :  بلدا، هي١٢ي يعمل حاليا يف       الالتينية والكاريب 
ــة الدومينيكيــــة وبــــريو و ــيلي واجلمهوريــ ــا وشــ ــتاريكا وكوبــ ــا وكوســ املكــــسيك وكولومبيــ
ظهر منذ اآلن نتـائج إجيابيـة يف تعزيـز الـروابط       وقد أخذت هذه املبادرة اإلقليمية تُ     . نيكاراغواو

وأمـا علـى    . قة املتجّددة فيما بني النظراء، مبا يف ذلك وزارات الطاقة، وكذلك يف الترويج للطا           
دة واســتبانة مقترحــات حمــّداملــستوى القطــري، فقــد ســّهلت هــذه املبــادرة إعــداد تقــارير تقنيــة 

م احملــرز يف إطــار عمــل  ، قُــدم عــرض إيــضاحي عــن التقــدّ ٢٠١١مــارس /ويف آذار. وتروجيهــا
اغواي يف ان حلقــة العمــل اإلقليميــة التقنيــة الثانيــة، الــيت استــضافتها بــار       املرصــد، وذلــك إّبــ  

 بلـدا وتـشاركوا يف األفكـار حـول          ١٢لـو   وخالل ذلـك احلـدث اهلـام، تنـاقش ممثّ         . آسونسيون
 بلـد، وكـذلك حـول الـسبل الـيت ميكـن أن يـدعم هبـا املرصـد                    دة يف كلِّ  أولويات الطاقة املتجدّ  

وتواصــل اليونيــدو العمــل علــى حنــو  . دةحتقيــق األهــداف الوطنيــة ذات الــصلة بالطاقــة املتجــدّ  
 مع النظراء من أجل دعـم املؤسـسات الوطنيـة علـى جتميـع حافظـة متينـة مـن املـشاريع                       مشترك

  .هذه املنطقةاملعنية بالطاقة يف 
    

    مركز اإليكواس اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة  - هاء  
ــدَّ    -١٦ ــايل املق ــدعم امل ــةم مــن حكــوميت إســبانيا والنمــسا، وكــذلك مــن    بفــضل ال  اجلماع
، تواصــل اليونيــدو تــوفري الــدعم الــتقين للمركــز  )اإليكــواس(صادية لــدول غــرب أفريقيــا االقتــ

  ومنـذ افتتـاح هـذا املركـز يف         ). ECREEE(اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة          
، يف برايا يف الرأس األخضر، جنح يف إرساء بنية إدارتـه الرشـيدة وشـبكته                ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦

ــن  ــة م ــني كــلِّ     املكّون ــا ب ــة فيم ــة املعني ــة الوطني ــصادية    املؤســسات احملوري ــة االقت ــدان اجلماع  بل
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نـاه  عملـه وبُ مباشـرة  كما تقّدم اليونيدو املساعدة إىل املركز على تطوير إجـراءات      ) اإليكواس(
 ويهدف املركز إىل التخفيف من العوائق املوجـودة حاليـاً الـيت تعرقـل تطـوير حلـول                   .التنظيمية

ام مصادر الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، يف غرب أفريقيـا، مـن خـالل       بشأن استخد 
دعم أنشطة مستهدفة يف جماالت تطوير الـسياسات العامـة، وبنـاء القـدرات، وإدارة املعـارف،                 

  .وترويج االستثمارات

وكذلك بفضل املساعدة التقنية املقدمة مـن اليونيـدو، انطلـق املركـز بنجـاح يف القيـام                    -١٧
 علـى إطـار ختطيطـي طويـل األمـد لغايـة             تـشتمل بأنشطته العملياتية، ووضع خطة أعماله، الـيت        

 املزيـد مـن     تلـك العمليـات    السريع للعمليات األولية وجـودة       القبولوقد اجتذب   . ٢٠١٥عام  
 واملفوضــيةالتمويــل مــن الــشركاء الــدوليني واحمللــيني، مبــا يف ذلــك الربازيــل وإســبانيا ونيجرييــا  

ــ ــة   األوروبي ــة الواليــات املتحــدة للتنميــة الدولي ويف غــضون أقــل مــن ســنة  ). USAID(ة ووكال
واملركـز مــسؤول  .  ميزانيتـه للـربامج واملـشاريع بثالثـة أضـعاف     زيـادة واحـدة، اسـتطاع املركـز    

ــة مــن مرفــق البيئــة العامليــة واملفوضــية األوروبيــة،      وهــو حيظــى أيــضا عــن مــشاريع خمتلفــة ممّول
وسـوف  . كالة فريدة للترويج للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقـة  بصفته و  باعتراف دويل 

ــوغ         ــة باإلســهام يف بل ــها املعني ــن خــالل مهمت ــساعدة إىل املركــز م ــدمي امل ــدو تق تواصــل اليوني
األهداف اإلمنائية لأللفية، وكذلك حتقيق أهداف أخرى ذات صلة بـسبل الوصـول إىل الطاقـة                

  .)الدفيئة(احلراري وختفيض انبعاثات غازات االحتباس 
    

     ومراكز التكنولوجيا الدولية التابعة لليونيدواجلنوبالتعاون فيما بني بلدان   - واو  
تواصــل اليونيــدو تعزيــز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب ضــمن إطــار براجمهــا املعنيــة    -١٨

ــة    ــال الطاق ــتقين يف جم ــاون ال ــارس /ويف آذار. بالتع ــد ممث٢٠١١ّم ــز التكن ، عق ــو مراك ــا ل ولوجي
 يف الدولية التابعة لليونيدو سلسلة مـن االجتماعـات يف فيينـا للتنـاقش حـول سـبل املـضي قُـدماً              

تـــدعيم التعـــاون يف العمـــل، وتقـــدمي اخلـــدمات، وتوســـيع وتكـــرار املبـــادرات وأنـــشطة نقـــل   
وأتاحـت تلـك االجتماعـات فرصـة أيـضا ملراكـز التكنولوجيـا          . التكنولوجيا بني البلدان الناميـة    

. لية إلظهار أنشطتها وأفضل ممارساهتا، وللتركيز علـى األولويـات اخلاصـة بتعزيـز التعـاون              الدو
تعزيز التعـاون فيمـا      للتعاون يف العمل على      اً جديد استراتيجياًوأرست االجتماعات إطار عمل     

وقـد اتُّفـق بتوافـق اآلراء علـى      .  وأنشطة املشاريع اليت تقودهـا هـذه املراكـز         ،بني بلدان اجلنوب  
ن تعمل املراكز على زيادة مشاركتها يف املشاريع ذات الـصلة بالطاقـة وتغّيـر املنـاخ، اعتمـادا                   أ

 مركـز اإليكـواس اإلقليمـي    لـدى على الـدروس املستخلـصة مـن بـرامج الـشراكة االسـتراتيجية             
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يف الــرأس األخــضر، ومرصــد الطاقــة  ) ECREEE(دة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة  للطاقــة املتجــّد
  .ي مريكا الالتينية والكاريباملتجددة يف أ

    
    أنشطة احملفل العاملي  - زاي  

، سـوف تستـضيف اليونيـدو، بالتعـاون مـع      IDB.39/20حسبما ورد بإمجال يف الوثيقة    -١٩
بعض من الشركاء، عددا من األحداث اهلامة الدوليـة يف جمـال الطاقـة والبيئـة خـالل األسـبوع                    

وتـرد يف الوثيقـة   . ٢٠١١نتدى فيينا للطاقة لعام ، ومنها م٢٠١١يونيه / حزيران٢١البادئ يف  
IDB.39/20كلها اهلامة تفاصيل تلك األحداث .  

    
    اإلدارة البيئية  -ثالثا  
    رفع مستويات الوعي  - ألف  

 يف كــانون ،مــت اليونيــدو، نظّ)آســيان(بالتعــاون مــع رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا   -٢٠
نطـاق اإلنتـاج املعـين بكفـاءة اسـتغالل املـوارد            ، مـؤمترا إقليميـا عـن توسـيع          ٢٠١١ينـاير   /الثاين

 عـن   ٢٠٠٩أغـسطس   /واملنـشور الـذي صـدر يف آب       . واألنظف يف منطقة جنوب شرق آسـيا      
يات فــرص وحتــّد: جعــل بــصمة الــصناعة أكثــر اخــضرارا (مبــادرة الــصناعة اخلــضراء وعنوانــه  

ــستدامة   ــصناعية امل ــة ال  A greener footprint for industry: Opportunities and ")التنمي

challenges of sustainable industrial development "  ّبعـه اليونيـدو   يبّين بإمجال النـهج الـذي تت
وتوجـد  . يف اجتذاب الـصناعات إىل االنـضواء يف مـسار مرحلـة االنتقـال إىل التنميـة املـستدامة         

خلــة بــني  الــروابط املتداعلــىإضــافية ذات صــلة باملوضــوع هــدفها تــسليط الــضوء  منــشورات 
وهي تـشمل املنـشور    . إجراءات العمل املعنية بكفاءة استغالل املوارد واإلنتاج األنظف واملناخ        

، عــن مراكــز االبتكــارات اخلاصــة )InfoDev" (إنفوديــف"املــشترك مــع برنــامج البنــك الــدويل 
يف كــانكون، املكــسيك، يف ) COP16( ملــؤمتر األطــراف ١٦باملنــاخ، الــذي ُنــشر أثنــاء الــدورة 

 بني خمتلـف االتفاقـات    اليونيدو يف العناية بالتفاعل   وقد نشطت . ٢٠١٠ديسمرب  /انون األول ك
ص منــها وبــني إدارة البيئيــة، ومنــها مــثال االتفاقــات الــيت تــربط بــني إزالــة الكيماويــات والــتخلّ 

وقـد سـاعد احلـدث الـدويل للتنميـة املهنيـة، الـذي        . شؤون الطاقة وتأثري ذلك على تغّيـر املنـاخ    
، ٢٠١٠أكتــوبر /جــرى يف فيينــا، يف تــشرين األول عــدداً مــن االختــصاصيني املهنــيني و حــشد
  . مضاعفة التركيز على هذه املسائلعلى
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    التعاون التقين  - باء  
التعاون الـتقين يف     اليونيدو ملشاريع    ، أصبحت حافظةُ  ٢٠١١أبريل  /ف نيسان يف منتص   -٢١

وقـد ركّـز عـدد      .  مليـون دوالر   ١٤٢يـة تنـاهز     جمال إدارة البيئة تضم مـشاريع ذات قيمـة إمجال         
من األنشطة يف املقام األول على تدعيم حافظة املـشاريع املـشتركة بـني اليونيـدو ومرفـق البيئـة                    

ــصلة بامللوِّ     ــشطة ذات ال ــات، واألن ــاه والكيماوي ــة يف جمــاالت املي ــصّية   العاملي ــضوية الع ــات الع ث
) اليونيـب (ونيـدو وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة           التحلّل، وعلى تعزيز الربنامج املـشترك بـني الي        

، وذلـك بالتعـاون يف العمـل مـع شـبكة            املعين بكفـاءة اسـتغالل املـوارد      األنظف و بشأن اإلنتاج   
  .املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف

د األطـراف   مشاريع اليونيدو اجلارية حاليا فيمـا يتـصل بالـصندوق املتعـدّ            فإنَّ   وكذلك  -٢٢
، وافــق ٢٠١٠ويف عـام  . ر مليـون دوال ٦١,٥ل مونتريـال تبلـغ قيمتـها زهـاء     لتنفيـذ بروتوكـو  

الصندوق املتعدد األطرف على مـشاريع لكـي تتـوىل اليونيـدو تنفيـذها بلغـت قيمتـها اإلمجاليـة                   
ــون دوالر٧٦ ــتخلّ    .  مليـ ــط إلدارة الـ ــذ خطـ ــداد وتنفيـ ــك إعـ ــشمل ذلـ ــن  ويـ ــدرجيي مـ ص التـ

 تلـــك البلـــدان    التـــزامُ ويتطلَّـــبُ . يف بلـــدان خمتلفـــة  ) HCFC(اهليـــدروكلوروفلوروكربونات  
ــول مونتريــال تــدخُّ   ــاجالً الًبربوتوك ــات إزالــة هــذه املركّ     ع بــات  مــن ِقَبــل اليونيــدو يف عملي

واعترافــا . ٢٠١٣املعنيــة ملَزمــة بتجميــد اســتعماهلا يف عــام  البلــدان  ألنَّ ،)HCFC(الكيميائيــة 
صـنَّف الـصندوق املتعـدد األطـراف املنظمـة يف املرتبـة       م الـذي قامـت بـه اليونيـدو،      بالعمل القـيّ  

  .٢٠٠٩األوىل بني الوكاالت املنفَّذة يف عام 
    

    أنشطة احملفل العاملي ذات الصلة بالصناعة اخلضراء  - جيم  
ــة مــؤمترات رئيــسية   ٢٠١١يف عــام   -٢٣    اليونيــدو صــلة بأنــشطة ذات، ســوف جتــري ثالث

مـن سـانت بيترسـبورغ، االحتـاد الروسـي       كـلٍّ   وذلـك يف اليت ُتعىن بالترويج للصناعة اخلضراء،    
ــار( ــان )مــايو/أي  /كــانون األول(، ومرســيليا، فرنــسا )نــوفمرب/تــشرين الثــاين(، وطوكيــو، الياب

  ).ديسمرب

وضمن إطـار املـؤمتر اإليكولـوجي الـدويل الرابـع يف نيفـسكي يف سـانت بيترسـبورغ،                     -٢٤
 تبادل اآلراء عن األدوات واالسـتراتيجيات       سوف ُتعىن سلسلة من اجللسات املفتوحة بتشجيع      

العملية االبتكاريـة الراميـة إىل تـسهيل تنميـة الـصناعة اخلـضراء يف كومنولـث الـدول املـستقلة،                     
  .وإىل تعزيز التعاون وكذلك التشريعات البيئية يف هذا الصدد



IDB.39/8/Add.2 

V.11-83148 11 
 

 إىل  ميـان فريوأما املؤمتر واملعـرض الـدوليان عـن تنميـة الـصناعة اخلـضراء، يف طوكيـو،                    -٢٥
ومــن أجــل . تــسهيل تنميــة الــصناعة اخلــضراء يف البلــدان الناميــة وبلــدان االقتــصادات الناشــئة   

ــة بنقــل وتنفيــذ أفــضل       ــة، وهــي العناي ــة أهــداف منــشودة معين اإلســهام يف ذلــك ُحــّددت ثالث
التقنيــات املتاحــة خبــصوص تنميــة الــصناعة اخلــضراء؛ وتبــادل اخلــربات عــن بــرامج ومبــادرات   

 الزاوية يف حتقيق التنميـة املـستدامة        رخلضراء؛ وإرساء الصناعة اخلضراء باعتبارها حج     الصناعة ا 
  .والتخفيف من حّدة الفقر

 ٢٠٠٨وأخريا، فإنه يف أعقاب النجاح الذي أحـرزه ملتقـى املـدن اإليكولوجيـة لعـام                   -٢٦
 ٢٠١٢ملتقى املدن اإليكولوجيـة لعـام       يف إطار منتدى البحر األبيض املتوسط، سوف يهدف         

يف مرسيليا إىل تسهيل النقاش فيما بني ممثلي احلكومات احمللية والقطـاع اخلـاص والقطـاع غـري         
  .احلكومي حول خيارات اإلدارة املستدامة مع التركيز على إدارة املياه والنفايات

وإن مــشاركة اليونيــدو يف هــذه األحــداث اهلامــة ســوف تــسهم يف اجلهــود املــستمرة      -٢٧
لــة الفجــوات يف جمــال الــسياسة العامــة وغــري ذلــك مــن العوائــق يف ســبيل تعزيــز   الراميــة إىل إزا

 اليونيـدو  وإذ تقـوم . الـصناعة اخلـضراء يف البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتـصادات االنتقاليـة       
بذلك فإهنا تـسهم أيـضا مبـدخالت مباشـرة يف العمليـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة بـشأن                        

، الــذي ســوف يركّــز علــى قــضايا االقتــصاد األخــضر يف ســياق  )٢٠+ريــو(ة التنميــة املــستدام
  .التنمية الصناعية املستدامة

    
    التشارك يف املعارف  - دال  

مت ، قـدّ ٢٠٠٩سـبتمرب   /ن الصناعة اخلـضراء يف أيلـول      أعقب اعتماد إعالن مانيال بش      -٢٨
رات وطنيـة، اشـتملت علـى     وإعـداد مبـاد    بتـرويج وذلـك   اليونيدو املساعدة إىل البلـدان املوقّعـة        

مـن بـنغالديش وتايلنـد، وإعـداد مبـادئ       كـلٍّ  عقد حلقات دراسية حـول الـصناعة اخلـضراء يف        
بـاع أفـضل املمارسـات، والقيـام بأنـشطة يف جمـال التعـاون               توجيهية بشأن السياسات العامة التّ    

لـك، دعمـت    وعـالوة علـى ذ    . التقين بـشأن اإلنتـاج املعـين بكفـاءة اسـتغالل املـوارد واألنظـف              
 الـشبكة العامليـة     ، إطالقَ )اليونيب(اليونيدو، بالتعاون يف العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة          

م منـوذج   وهذه الشبكة العاملية تقدّ   ). RECP(املوارد  لإلنتاج األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام      
م  اجلهـات الـيت تقـدّ      شراكة ابتكاريا للتعاون مع املراكـز الوطنيـة لإلنتـاج األنظـف وغريهـا مـن               

 إنـشاء الـشبكة     وقـد متَّ  . اخلدمات، مـن أجـل االرتقـاء باألنـشطة واإلجنـازات يف إطـار الـشبكة               
ــاين  ــشرين الث ــة يف ت ــوفمرب /العاملي ــل منظمــة ٤١، وُدّشــنت بعــضوية  ٢٠١٠ن ــدا مــن  ٣٧ متثّ  بل

  .البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية
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ريا مع تنفيذ مـشاريع بروتوكـول مونتريـال، تعكـف اليونيـدو             وعلى حنو يتكامل جوه     -٢٩
على تقدمي املـساعدة علـى إعـداد سياسـات عامـة وتـشريعات ترمـي إىل إزالـة املـواد املـستنفدة                       

، تقوم اليونيدو حاليا بتنفيذ عدد من مشاريع بناء القـدرات يف أوروبـا          ومن مثَّ . لطبقة األوزون 
  .اجلمهورية العربية السوريةالشرقية، وكذلك يف مصر واملكسيك و

    
    الترابط بني املواد الكيميائية وتغّير املناخ وإدارة الطاقة  - هاء  

ــم         -٣٠ ــة إىل فهـ ــشوء حاجـ ــر إىل نـ ــت احلاضـ ــسائدة يف الوقـ ــة الـ ــات العامليـ   أّدت االجتاهـ
ومنــــها مــــثال (أفــــضل ألمهيــــة الترابطــــات الوثيقــــة فيمــــا بــــني اســــتخدام املــــواد الكيميائيــــة 

ــدروكلو ــضوية العــصّ  روفلوروكربونات، وامللوِّاهلي ــات الع ــث ــاهرة و، )لية التحلّ ــاخ ظ ــر املن  ،تغّي
وقد سـاعد احلـدث الـدويل للتنميـة         . ، وإدارة الطاقة   االنبعاث الكربوين   مقايضة وظهور أسواق 

، علـى التركيـز علـى     ٢٠١٠أكتوبر  /املهنية االختصاصية، الذي جرى يف فيينا يف تشرين األول        
ها، وذلك بغية زيـادة الكفـاءة علـى حنـو شـامل يف بـرامج التعـاون الـتقين يف         هذه الروابط وغري  

  .هذه اجملاالت

وجيري أيضا القيام جبهود ال ُيستهان هبا لترويج ودعم شـبكة املراكـز الوطنيـة لإلنتـاج             -٣١
وجـار حاليـا تنفيـذ اثـنني مـن          . األنظف، باعتبارها منّصة لنقل التكنولوجيا ذات الـصلة باملنـاخ         

 يف سـياق سالسـل القيمـة اخلاصـة           االنبعـاث الكربـوين    القليـل اريع التجريبية بشأن اإلنتـاج      املش
ــزب ــة، يف تجهي ــدونيا اليوغ   كــلٍّ  املنتجــات الزراعي ــة مق ــن مجهوري ــدا،   وم ســالفية ســابقا وأوغن

وهنالــك عــدد مــن املبــادرات األخــرى قيــد  . هل مــشروع بــشأن إدارة امليــاه يف كمبوديــاواســُت
 أعقاب اجتماعات إقليمية عقدت يف اآلونة األخرية بشأن املراكـز الوطنيـة             اإلعداد، جاءت يف  

  .لإلنتاج األنظف، يف أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا الالتينية وآسيا واحمليط اهلادئ

وقد ُحـّددت مـشاريع أخـرى بـشأن إتـالف املـواد املـستنفدة لطبقـة األوزون مبقتـضى                      -٣٢
ــثال،     ــها م ــال، ومن ــشاريع    بروتوكــول مونتري ــا م ــضاحي يف املكــسيك، باعتباره ــشروع اإلي امل

جتريبية حمتملة ُتعرض فيها بوضوح حاالت االرتبـاط بـني الكيماويـات ودواعـي القلـق اخلاصـة                
 إتـالف  توتشتمل هذه املشاريع على إمكانـات للـدمج املتكامـل بـني تكنولوجيـا      . بتغّير املناخ 

.  حتقيقـا ملنـافع مناخيـة جليـة        ث الكربـوين  اهذه املواد، وإلتاحة سبل الوصـول إىل سـوق االنبعـ          
ــدو          ــّد اليوني ــضاحي يف املكــسيك، تع ــشروع اإلي ــداد امل ــن إع ــسبة م ــتنادا إىل اخلــربة املكت واس

  .إضافية، لصاحل بلدان أخرى، ومنها تركيا واجلزائرمقترحات 
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، ص التدرجيي من اهليـدروكلوروفلوروكربونات  خطط إدارة التخلّ وعلى حنو مماثل، فإنَّ     -٣٣
ي إىل تركيـز إضـايف      اجلاري إعدادها وتنفيذها حاليا مبقتـضى بروتوكـول مونتريـال، سـوف تـؤدّ             

   ممــا مــن شــأنه أن حيقــق منفعــة  ، أدىن مــن التــأثري البيئــي حــدعلــى تكنولوجيــات اســتبدالية ذات  
  .مناخية مباشرة

    
     بكفاءة استخدام املواردواملعيناإلنتاج األنظف   -واو  

وعــّززت دعمهــا ملراكــز اإلنتــاج األنظــف الوطنيــة يف إطــار برناجمهــا   واصــلت اليونيــدو   - ٣٤
سم بكفـاءة  ، واملتعلـق باإلنتـاج األنظـف واملتّـ    )اليونيـب (املشترك مع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة         

ــوارد  ــام  . اســتخدام امل ــاء ع ــدوفا    ٢٠١٠وأثن ــة مول ــا ومجهوري ــشطته يف ألباني ــامج أن ــع الربن ، وسَّ
اسُتهلّت يف الوقت ذاته مبادرات جديدة يف تونس وسري النكـا وفييـت        والرأس األخضر، بينما    

 وإضــافة إىل ذلــك، دعمــت اليونيــدو مراكــز اإلنتــاج األنظــف الوطنيــة إســهاماً يف العمليــة    .نــام
التحضريية للدورة التاسـعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة ويف انعقـاد تلـك الـدورة، وخـصوصاً                  

  . لعشر سنني للربامج اخلاصة باالستهالك واإلنتاج املستدامنيفيما يتعلق بوضع إطار العمل

سم بكفـاءة اسـتخدام املـوارد هبـدف          العاملية لإلنتاج األنظـف واملتّـ      أُنشئت الشبكةُ قد  و  -٣٥
 املمارسات يف جمال كفاءة استخدام املـوارد واإلنتـاج األنظـف،             أفضل حمدد، هو جتميع وتعميم   

ــاج األن   و ــز اإلنت ــني مراك ــة خــصوصاً ب ــارف اخلــاص   وإضــافة إىل. ظــف الوطني ــام إدارة املع  نظ
.  العربيـة  املنطقـة  أمريكا الالتينيـة، بـدأ إنـشاء نظـام مماثـل لـصاحل               منطقةباإلنتاج األنظف لصاحل    

كفرعني إقليميني للشبكة العامليـة لإلنتـاج       معا  جمع هذان النظامان وأن يعمال      من املرتأى أن يُ   و
  . املوارد، حاملا تصبح هذه الشبكة جاهزة للتشغيل متاماًاألنظف واملتسم بكفاءة استخدام

    
    نقل التكنولوجيا  - زاي  

 تأثريهـا  بالتعـاون الـتقين وتعزيـز    أنشطة اليونيدو اخلاصـة   تكاليف   فعاليةسعياً إىل زيادة      -٣٦
اهتا املوجودة لنقل التكنولوجيا مـن أجـل         مبراجعة عمل منصّ   املنظمةاإلمنائي واستدامتها، قامت    

. تنفيـذها مرحلـة   يف مرحلـة تـصميم املـشاريع و   عالقـات التـآزر وزيادهتـا إىل أقـصى حـد          زيز  تع
 مــن اآلثـار البيئيــة للعمليــات   احلــّداة هـي  الغايـة املتوخـّـ فــإنَّويف سـياق هنــج الـصناعة اخلــضراء،   

  . من خالل الكفاءة يف استخدام املواردعلى حنو مستمرواملنتجات الصناعية 

يادي بارز يف النهج املتكامـل يف نقـل التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـاً يف                ولليونيدو دور ق    -٣٧
وعقــب تقــدمي عــروض تنافــسية، .  تــونس ومــصر واملغــربالــيت تــضّمومنطقــة البحــر املتوســط، 

اختريت مراكـز اإلنتـاج األنظـف الوطنيـة يف البلـدان املـشاركة لكـي تتـوىل تنفيـذ منهجيـة نقـل                  
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.  ملـوظفي تلـك املراكـز قبـل التنفيـذ          موّسـعا رت اليونيـدو تـدريباً       وأج ؛التكنولوجيا السليمة بيئياً  
قه املـشروعان    النجاح الذي حقّ    إىل تكرار  سعياًوإىل جانب ذلك، اسُتحدث مشروعان آخران       

 اخلاصــنيوهلــذين املــشروعني صــلة باهلــدفني .  بتلــك املنهجيــة يف املكــسيك وهنــدوراساملعنيــان
ئيـة لأللفيـة، وقـد َدَعمـا التـدابري املتخـذة يف هـذين البلـدين              باملياه واإلصحاح من األهداف اإلمنا    

ــصلبة    ــسائلة وال ــدوافق ال ــصناعيةمــنهبــدف تقليــل ال ــائج هــذه   .  األنــشطة ال وســوف تــسهم نت
املشاريع يف حتقيق اهلدف األوسع نطاقاً للربامج املشتركة اليت يـشارك فيهـا كـثري مـن وكـاالت                   

 اخلاصـة مبنهجيـة نقـل    املفـاهيم اورات لصوغ عدد مـن     مشأيضا  جتري اليونيدو   و. األمم املتحدة 
  . مرفق البيئة العامليةسوف ُتقّدمالتكنولوجيات السليمة بيئياً، واليت 

وقــد أُشــركت مراكــز اإلنتــاج األنظــف الوطنيــة يف صــوغ املــشاريع املتعلقــة بالطاقــة،     -٣٨
 القيـام بـذلك الـدور،       ي تلك املراكز دوراً أكرب، وُتواصل     وسوف تؤدّ . حيثما كان ذلك ممكناً   

أثناء تنفيذ املشاريع، وخباصٍة تلـك املندرجـة يف إطـار األنـشطة املـشتركة بـني اليونيـدو ومرفـق                     
وعلـى هـذا النحـو، سـوف تكـون          . البيئة العامليـة يف جمـال كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة              

 يف الـصناعة وبنـاء     من برامج تعزيـز كفـاءة اسـتخدام الطاقـة          من اجلهات املستفيدة  تلك املراكز   
.  خلــدمات إجنــاز املــشاريعمــن اجلهــات املقّدمــةالقــدرات اخلاصــة بالطاقــة املتجــددة، وكــذلك 

ــإنَّ     ــة، ف ــة العاملي ــدة لــدى مرفــق البيئ ــل اجلدي ــول دورة التموي ــشده  ونظــراً حلل  اهلــدف الــذي تن
 ز الوطنيــة أداًءاليونيـدو هـو زيـادة قـدرهتا العملياتيـة التقنيــة يف امليـدان مـن خـالل أفـضل املراكـ          

  .وأحسنها جتهيزاً من الناحية التقنية

ومن خالل بروتوكول مونتريال، نقلت اليونيـدو تكنولوجيـات جديـدة، ولكـن ُمثَبتـة                 -٣٩
مت املـساعدة  وبفضل الربامج املعنيـة هبـذا اجملـال، قُـدّ       . فعاليتها، إلزالة املواد املستنِفدة لألوزون    

ومـن خـالل هـذا      . نامية بشأن أحدث هـذه التكنولوجيـات      والتدريب إىل منشآت يف البلدان ال     
املشروع، استطاعت اجلهات املستفيدة أن تعّزز إنتاجها وأسواقها، وأن تستكـشف يف الوقـت              

  للمــواد، ومنــها مــا خيــّصومتــت املوافقــة علــى مــشاريع حتويــلٍ. نفــسه أســواق تــصدير جديــدة
ــاَع ــا يف   قطـ ــطالع هبـ ــواء، لالضـ ــف اهلـ ــزة تكييـ ــناعة أجهـ ــلٍّ صـ ــتني واألردن    كـ ــن األرجنـ مـ

  .واجلمهورية العربية السورية والصني
    

    الشراكة العاملية بشأن الزئبق  - حاء  
، ال تزال اليونيدو عضوا ناشطا يف شـراكة اليونيـب اخلاصـة مبـشروع              ٢٠٠٨منذ عام     -٤٠

ــل مريكــوري " ــؤدّ "غلوب ــث ت ــائل     ، حي ــذهب بالوس ــدين ال ــا يف جمــال تع ــة ي دورا قيادي اِحلرفي
وعـالوة علـى ذلـك،      . ري النطاق، كما تـشارك يف جمـاالت اسـتخدام الزئبـق يف الـصناعة              والصغ
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وجاريــةٌ اآلن . تــسهم اليونيــدو يف هــذه اجملــاالت بفــضل خربهتــا العمليــة والتقنيــة الواســعة فيهــا
عمليةُ التفاوض احلكومية الدولية من أجل وضع الصك املرتقب بشأن الزئبق، وتقّدم اليونيـدو              

 املساعدة إىل الدول األعضاء على تنفيـذ مبـادرات أثنـاء عمليـة التفـاوض وصـوغ                مع شركائها   
ومن خالل زيادة التوعيـة ونقـل التكنولوجيـا، وخيـارات التـسويق          . املعاهدة اخلاصة باملوضوع  

 يف  ٥٠االبتكارية، تعمل اليونيدو يف أشد املناطق تـضررا علـى خفـض انبعاثـات الزئبـق بنـسبة                   
ــام   ــاون يف العمـــل مـــع شـــركائها، ومنـــهم اليونيـــب،   ٢٠١٧املائـــة حبلـــول العـ ، وذلـــك بالتعـ

ومنظمات حكومية معتـرف هبـا دوليـا، مثـل معهـد بالكـسميث والتحـالف مـن أجـل التعـدين              
  .الواعي باملسؤولية

    
    امللوثات العضوية العصية التحلّل  - طاء  

 خمزونـات   ، مشروع اليونيدو اخلاص بـالتخلّص مـن       ٢٠١٠سبتمرب  /اسُتكمل، يف أيلول    -٤١
 هـذا املـشروع   قـد سـاعد  و.  إجنـاز بـاهر  ه وبرهن على أنَّ   د التكلور يف رومانيا   ثنائي الفينيل املتعدّ  

زيادة القـدرة الوطنيـة علـى إدارة خمزونـات ثنـائي الفينيـل املتعـّدد التكلـور علـى حنـو فّعـال                       على  
ميـة ومتويـل اخليـارات     وسليم بيئياً، مبا يف ذلـك تعزيـز القـدرات البـشرية وحتـسني اللـوائح التنظي                

 نظـام علـى صـعيد       إنـشاءُ  كمـا ُيـساعدُ   . وتوفري املرافق العمرانية الالزمة إلدارة تلك املخزونـات       
جهــود مجيــع اجلهــات املعنيــة احملليــة لكــي تــشارك يف تنفيــذ االلتزامــات  علــى حــشد البلــد كلــه 

وهــذا النظــام يــسّهل .  اتفاقيــة ســتوكهوملتقتــضيهااخلاصــة بثنــائي الفينيــل املتعــّدد التكلــور الــيت 
ص مــشاركتها مــن خــالل حتــسني اللــوائح التنظيميــة وزيــادة الــوعي وإنــشاء آليــة متويــل للــتخلّ    

، وتـــدريب عـــّدد التكلـــور ونفاياتـــه وتـــصريفها   التـــدرجيي مـــن خمزونـــات ثنـــائي الفينيـــل املت    
ــّدد التك      ــل املتع ــائي الفيني ــات ثن ــى خمتلــف جوانــب إدارة خمزون ــيني عل ــصاصيني احملل ــوراالخت . ل

وإضافة إىل ذلك، يوفّر املـشروع منوذجـاً قـابالً لالستنـساخ للتعـاون بـني احلكومـات وكيانـات                    
ومثـة مـشاريع مـشاهبة جيــري    . القطـاعني العـام واخلـاص علــى مواجهـة التحـديات البيئيـة العامليــة      

 ليــاسـالفية سـابقاً واملغـرب ومنغو   و ومجهوريـة مقـدونيا اليوغ   وبـريو  أرمينيـا مـن  كـلٍّ  تنفيـذها يف 
ضي مواصـلة   تـ تق اتفاقية سـتوكهومل     ومبا أنَّ . اجلزائرك مشروع آخر مقّرر لصاحل      لوهنا. ونيبال

 صــوغ مــشاريع بــشأن إدارة  تواصــل اليونيــدو فــإنَّتوســيع قائمــة الكيمياويــات املــشمولة هبــا،  
ــة حامســةالكيمياويــات ذات الــصلة بالــصناعة مــن أجــل تــوفري عمليــات معاجلــة مبتكــرة      األمهي

  .وجيات تصريف مأمونةوتكنول

ــامج عــاملي     ٢٠١٠مــارس /ويف آذار  -٤٢ ــبني ضــمن إطــار برن ــشييد َمرفــق يف الفل ــدأ ت ، ابت
يسعى إىل إظهار أمهية إزالة العوائق اليت حتول دون اعتماد ما هو متاح مـن تكنولوجيـات غـري                   
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.  بنجـاح  احتراقية إلتالف امللوثات العضوية العصية التحلّل، ودون تنفيـذ تلـك التكنولوجيـات            
 وســوف ميكّــن هــذا .٢٠١١ديــسمرب /ومــن املرتقــب أن يبــدأ تــشغيل املرفــق يف كــانون األول 

 طــن مــن احملــّوالت واملعــدات الــيت  ١٥٠٠املــشروع البلــد مــن تنظيــف خمزونــات ُتقــّدر بنحــو  
وقــد مكّـن املـشروع البلـد أيـضا مــن وضـع ونـشر وإنفـاذ مدونــة        . حتتـوي علـى هـذه امللوِّثـات    

ي يف هنايـة    مـن شـأنه أن يـؤدّ      ام إدارة امللوثـات العـضوية العـصية التحلـل، ممـا             قواعد ممارسة مه  
وإضـافة إىل ذلـك، سـوف يفيـد املرفـق باسـتخدامه             . املطاف إىل منع ختـزين هـذه املـواد امللوثـة          

لتقنيـات الـتخلص مـن هـذه امللوثـات لـصاحل البلـدان اآلسـيوية وكـذلك يف احلفـز                     مركز تعلـيم    
  .ة بشأن نقل التكنولوجيا إىل بلدان املنطقةعلى إقامة مشاريع مماثل

    
    بروتوكول مونتريال  - ياء  

د األطـراف لتنفيـذ بروتوكـول مونتريـال         أنشطة اليونيدو ذات الصلة بالـصندوق املتعـدّ         -٤٣
ذات أمهية كربى لتحقيق اهلدف اإلمنائي اخلامس، الذي يتعلـق باالسـتدامة البيئيـة، مـن خـالل                  

راعيـة لالسـتدامة البيئيـة وتـأمني االمتثـال لالتفاقـات والربوتوكـوالت              األخذ بالتكنولوجيـات امل   
  .الدولية

ــيت         -٤٤ ــات ال ــادي يف ضــمان نقــل التكنولوجي ــدور قي ــدو ب ــوم اليوني ــك، تق إضــافة إىل ذل
ولــدى تنفيــذ املــشاريع يف إطــار  . تــستخدم املــواد غــري املــستنِفدة لــألوزون إىل البلــدان الناميــة  

 اليونيدو بعني االعتبـار إىل خفـض احتمـاالت اسـتنفاد األوزون إىل              بروتوكول مونتريال، تنظر  
اسـتهالك الطاقـة، وحتقيـق      الدرجة الصفر، وخفض احتماالت االحترار العاملي، وحتقيق كفاءة         

ففــي قطــاع التربيــد، مــا فتئــت اليونيــدو تعمــل علــى    . تناســب معقــول بــني التكلفــة والفعاليــة 
اهليدروجينيــة وثــاين ) الفحــوم( ومنــها مــثال الكربونــات  تــشجيع اســتعمال املــربِّدات الطبيعيــة، 

ومــن مث فقــد وضــعت اليونيــدو صــيغة أول مــشروعني ). النــشادر(أكــسيد الكربــون واألمونيــا 
 وكالــة رائــدة يف زيل القائمــة متامــا علــى الكربــون اهليــدروجيين؛ وهــي أيــضا  لتقنيــة التربيــد املــن

ــنفخ الّرغــوي القائمــة ع   ــا ال ــسائل،   التــرويج لتكنولوجي لــى اســتعمال ثــاين أكــسيد الكربــون ال
كمــا تــرّوج . ما يف صــنع املــواد الّرغويــة اللدنــة املتعــّددة اليــوريثني باعتبارهــا حــال بــديال متقــدّ 

  .اليونيدو الستعمال املاء يف أجهزة الضغط التربيدي

وقــد . املبخِّــرات اليونيــدو قــوة دافعــة يف املــشاريع يف قطــاع صــناعة      وكــذلك فــإنَّ   -٤٥
دت املـشاريع املنفَّـذة يف هـذا اجملـال علـى دعـم املـزارعني الـذين يعملـون يف زراعـة طائفـة                        ساع

واسعة التنّوع من املنتجـات، ومنـها الزهـور وتـوت الفراولـة وشـتالت التبـغ وحماصـيل الَبـسَتنة                   
وبغيــة ضــمان اســتدامة املــشاريع وســالمة البيئــة لــصاحل املنــتجني والــشركات علــى    . واجلنــائن
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لي، تعىن اليونيدو بتشجيع اعتماد البدائل اإلنتاجية غري الكيميائيـة عوضـا عـن مـواد        الصعيد احمل 
  .ميثيل الربوميد

ــام   -٤٦ ــتخلّ     ٢٠١٠ويف ع ــة إلدارة ال ــّدم خط ــذة تق ــة منفِّ ــدو أول وكال ــت اليوني ص ، كان
مـن أجـل مجهوريـة مقـدونيا        ) HCFC(التدرجيي من املواد املركبـة اهليدروكلوروفلوروكربونيـة        

الطريـق إلجـراء مناقـشات حـول        ) HPMP(وقد مّهدت اخلطـة املـذكورة       . سالفية سابقا ووغالي
وبعــد ذلــك متــت املوافقــة أيــضا علــى خطــة مماثلــة أعــدهتا . بنيــة اخلطــة واســتراتيجيتها ومتويلــها

ولكن ازدياد اعتماد هنوجٍ كُليٍة يف إعداد خطٍط إلزالة هذه املـواد،            . اليونيدو من أجل كرواتيا   
ج مبادرات بشأن الصناعة اخلضراء على حنو متكامل فيهـا، قـد جعـل إعـداد وتقـدمي                  تشمل دم 

 ومـع ذلـك فـإنَّ     . خطط إدارة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات أكثر تعقيدا       
ص التدرجيي مـن هـذه املـواد،         خطة مماثلة إلدارة التخلّ    ٣٥اليونيدو لديها يف حافظة مشاريعها      

  .ا من أجل احلصول على املوافقة عليها إىل الصندوق املتعّدد األطراف قريبُتقدَّموسوف 

، ٢٠١٣وســـعيا إىل جتميـــد اســـتهالك مركَّبـــات اهليـــدروكلوروفلوروكربون يف عـــام   -٤٧
جيري االضطالع بأنشطة إفرادية تعىن بالتخلص التدرجيي من هذه املواد بغية خفـض االرتفـاع          

 تنفيــذ عــدد مــن املــشاريع  ٢٠١٠ وقــد بــدأ يف عــام .٢٠١٣املتوقّــع يف اســتهالكها بعــد عــام  
االستثمارية القائمة بذاهتا، تشمل جهات عدة ومنها شركة لـصنع مكّيفـات اهلـواء يف األردن،         
ــصاحل قطــاع صــنع          ــشطة ل ــّدة أن ــْزل يف باكــستان، وكــذلك ع ــوات الع ــصنع رغ وشــركات ل

 الــصني مــشروع إيــضاحي كمــا اســُتهل يف اآلونــة األخــرية يف . مكّيفــات اهلــواء يف األرجنــتني
  .يركّز على سلسلة توريد أكثر حساسية جتاه البيئة

وما برحت اليونيدو تركّـز أيـضا علـى تقنيـات حـّساسة جتـاه البيئـة إلتـالف خمزونـات                  -٤٨
واســتمر العمــل علــى   . املــواد املــستنِفدة لــألوزون واملعــدات الــيت حتتــوي علــى هــذه املــواد        

مـن   كـلٍّ    يع إيضاحية إلتالف املواد املستنِفدة لـألوزون يف       اإلمكانات املتاحة لالضطالع مبشار   
  .تركيا واجلزائر والصني ولبنان واملكسيك ونيجرييا

املوعد النهائي احملدد السـتكمال الـتخلص التـدرجيي مـن مـواد امليثيـل بروميـد                  أنَّ   ومع  -٤٩
اصـيل الـيت    ، فال يزال استهالك هذه املواد جاريا يف بعـضٍ مـن القطاعـات واحمل              ٢٠١٥هو عام   

 وهنالـك مـشاريع لـدى اليونيـدو بـشأن إزالـة مـادة امليثيـل         .ال توجد فيها بدائل متاحة بسهولة     
من مناطق أمريكا اجلنوبية وغرب آسـيا وأفريقيـا، وغايتـها إدخـال              كلٍّ   بروميد جارية أيضا يف   

  .بدائل متاحٍة جديدة، وكذلك ُمراعية للبيئة بقدر اإلمكان حيثما ميكن ذلك عمليا
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 إىل ، وافق مرفق البيئة العاملية على مشروع يف االحتـاد الروسـي يرمـي           ٢٠١٠ويف عام     -٥٠
التخلص التدرجيي من مركّبـات اهليـدروكلوروفلوروكربون والتـرويج لـنظمٍ للتربيـد ولتكييـف               

وهـو أول مـشروع مـن نوعـه         . اهلواء خاليـٍة مـن هـذه املـواد وذات كفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة                
بـني االهتمامـات بـالتخلّص التـدرجيي مـن هـذه          ملرفـق، يـدمج علـى حنـو متكامـل           يستهلّه هـذا ا   

املركّبات الكربونية ودواعي القلق اخلاصة بتغّير املناخ، من خالل الـسعي املباشـر إىل الـتخلّص                
التدرجيي منـها وحتقيـق مـّدخرات تراكميـة يف الطاقـة باسـتخدام تكنولوجيـات ذات كفـاءة يف                    

مــن أذربيجــان وأوكرانيــا  كــلٍّ ط القيــام مبــشاريع مماثلــة لــصاحل املخطّــومــن . اســتهالك الطاقــة
  .وكازاخستان

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -رابعا  

  . أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةيوّد اجمللس لعلّ  -٥١

 


