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  املؤمتر العام
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

       أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة والبيئة
    البيئةأنشطة اليونيدو املتصلة ب    
      عام املدير ال منتقرير    

ــ   ــةُ تكمِّــ ــذه الوثيقــ ــل هــ ــواردة يف ال املعلومــ ــائقات الــ  IDB.39/8 وIDB.39/8/Add.2 وثــ
 .البيئة أنشطة اليونيدو يف جمالثة عن املسائل ذات الصلة بمعلومات حمدَّ، بتقدمي IDB.38/16و
    

   مةمقّد  -أوال  
ــا، ويف       -١ ــة الــصناعية املــستدامة بيئي ســعياً إىل بلــوغ األهــداف ذات الــصلة بتعزيــز التنمي

ضراء، تضطلع اليونيـدو بطائفـة متنّوعـة مـن األنـشطة واملـشاريع الـيت                سياق مبادرة الصناعة اخل   
ــوارد         ــاءة يف اســتغالل امل ــاج أنظــف وذات كف ــات إنت ــى األخــذ بعملي ــشجيع عل ــي إىل الت ترم
وتكنولوجيات سليمة بيئيـا وممارسـات بيئيـة ترمـي إىل حتـسني إنتاجيـة امليـاه يف الـصناعة ومنـع                      

ات الـصناعية  لوِّثـ ه الدولية إىل جانب القضاء على إطـالق امل تصريف املخلفات الصناعية يف امليا 
 . مبقتضى اتفاقية استكهوملعصيَّةال
  

    رفع مستويات الوعي  -ثانيا  
 UNIDO Green Industry: Policies " بعنـوان ٢٠١١مـايو  /ُيْجِمل املنشور الصادر يف أيـار   -٢

for supporting Green Industry"] سياسات لدعم الـصناعة اخلـضراء  : اءاليونيدو والصناعة اخلضر [
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عة من التدابري السياساتية الـيت يلـزم أن تأخـذ هبـا احلكومـات الوطنيـة لتعزيـز                   الطائفة الواسعة واملتنوِّ  
ط الـضوء  ويـسلّ . الصناعات اخلضراء وتيسريها، أي لتخضري الـصناعات وإنـشاء صـناعات خـضراء        

ــة الــيت ميكــن أن تتحقّــ    ــدعم العلــى جوانــب الفعالي ــان    ق ب ــصناعة، وذلــك ببي عمــل علــى ختــضري ال
. املمارسات الفـضلى القائمـة يف االسـتراتيجيات والـسياسات وهياكـل احلوكمـة املتكاملـة الوطنيـة                 

ــا أنَّ ــون كم ــشور املعن  UNIDO Green Industry Initiative for sustainable industrial " املن

development"] ء ألغــراض التنميــة الــصناعية املــستدامةمبــادرة اليونيــدو لتــسخري الــصناعة اخلــضرا [
 الـــصناعة اخلـــضراء بالنـــسبة  أمهيـــةَيـــربُز ٢٠١١أكتـــوبر / يف تـــشرين األولراًالـــذي صـــدر مـــؤخَّ

 للصناعات التحويليـة والقطاعـات الـصناعية املتعلقـة هبـا مبـا ميكنـها مـن أن تـساهم مـسامهة أشـدّ                      
ــة الــصناعية املــستدامة   ــة يف حتقيــق التنمي ــيِّ. فعالي  الــصناعة اخلــضراء هــي بــذلك   أنَّ املنــشوُرُنوُيب

 . قطاعية لتحقيق االقتصاد األخضر والنمو األخضر يف القطاع الصناعياستراتيجيةٌ
    

    املنتدى العاملي واألنشطة األخرى املتعلقة بالصناعة اخلضراء  -ثالثا  
لـث  ، شـاركت اليونيـدو بـدور نـشط يف االجتمـاع الثا            ٢٠١١أكتوبر  /يف تشرين األول    -٣

.  اإلقليمــي يف آســيا- إعــادة االســتخدام والتخفــيض وإعــادة التــدوير - ملنتــدى الــدعائم الــثالث
 Best practices and available technologies In"ت اليونيدو ورقة معلومات خلفية بعنوان وأعدَّ

the 3Rs – Achieving economic growth while improving resource efficiency Industry" 
 حتقيق النمـو االقتـصادي مـع        ‐املمارسات املثلى والتكنولوجيات املتاحة بشأن الدعائم الثالث        [

دت سياسات وأطـراً مؤسـسية لتعزيـز التكنولوجيـات ذات           وحّد] حتسني كفاءة استخدام املوارد   
ز مـن نقـل التكنولوجيـا     الصلة يف املنطقة، مبا يشمل سياسات وأطـراً جتتـذب االسـتثمارات وتعـزّ             

ح وعـالوةً علـى ذلـك، أشـارت اليونيـدو بتوصـيات توضّـ             . يما بـني منـشآت األعمـال التجاريـة        ف
أفضل السبل ملعرفـة الفـرص املتاحـة للتعـاون وبنـاء الـشراكات، مبـا يـشمل آليـات الـدعم الثنائيـة              

ــّد ــثالث،       واملتع ــدعائم ال ــا اخلاصــة بال ــل التكنولوجي ــى نق ــشجيع عل ــة، للت دة األطــراف واإلقليمي
جلهــود الراميــة لتعزيــز املــسامهات اإلقليميــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة ومواصــلة ا

 .تكنولوجيات الدعائم الثالث املتصلة باالقتصاد األخضر مبعاجلة) ٢٠+ريو(

 املـؤمتر الثـاين للـشبكة العامليـة لإلنتـاج      ٢٠١١ أكتـوبر / يف تـشرين األول   وقد ُعقـد أيـضاً      -٤
وحبــث املــؤمتر االجتاهــات الناشــئة . ة اســتخدام املــوارد يف نــريويب، كينيــاسم بكفــاءاألنظــف واملّتــ

والتطبيقات اجلديدة يف هذا الضرب من اإلنتاج، وأنشأ كذلك مجاعة نـشطة معنيـة باملمارسـات                
م هـذا   وقـد ُنظِّـ   . سم بكفاءة يف استخدام املوارد    مي خدمات اإلنتاج األنظف واملتّ    ف من مقدِّ  تتألّ
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ذي يقام كل سنتني يف إطار برنـامج مـشترك معـين بـذلك الـضرب مـن اإلنتـاج                    احلدث العاملي ال  
 .تتشارك يف تنسيقه اليونيدو مع برنامج األمم املتحدة للبيئة

. وتعكف اليونيدو يف الوقت الراهن على تصميم خطة عمـل بـشأن الـصناعة اخلـضراء       -٥
 الصلة لكي جتتمـع كلمتـها   ر هذه املبادرة منرباً لكل اجلهات صاحبة املصلحة ذاتوسوف توفّ 

م على إنشاء شراكة بني اليونيدو والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية واجملتمع املدين بغيـة التقـدّ              
 .يف تنفيذ سياسات واستراتيجيات الصناعة اخلضراء يف االقتصادات النامية والناهضة

    
   اإلنتاج األنظف واملتسم بالكفاءة يف استخدام املوارد  -رابعا  

وقـد أنـشأت    .  علـى تعزيـز ودعـم شـبكة املراكـز الوطنيـة لإلنتـاج األنظـف                يتواصل العملُ   -٦
، بــدعم مــن البلــدان املاحنــة، ومــن بينــها النمــسا وسويــسرا، مركــزا وطنيــا لإلنتــاج  راًاليونيــدو مــؤّخ

وسـوف تـستمر الفتـرة األوليـة للمـشروع مخـس سـنوات، الغـرض منـها هـو                    . األنظف يف أوكرانيا  
لبلد بأكمله وتوسيع نطاق األنشطة الرامية إىل بناء قدرات اخلرباء الـوطنيني يف جمـال               ضمان تغطية ا  

سم بالكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد، وإجـراء عمليـات تقيـيم هلـذا الـضرب مـن                    اإلنتاج األنظف واملتّـ   
اإلنتــاج ودعــم مــشاريع التكنولوجيــا املتعلقــة بــه يف شــركات مــن جمموعــة خمتــارة مــن القطاعــات    

ز علــى القطاعــات الوطنيــة ذات  وســوف يتبــع املركــز هنجــا قطاعيــا يركّــ  . ق ذات األولويــةواملنــاط
 .األولوية، أي الصناعات الكيميائية وجتهيز املنتجات الزراعية والصناعات املعدنية وجتهيز املعادن

ذت اليونيدو، بـدعم مـن حكومـة اجلمهوريـة التـشيكية،      فَّن،  ٢٠٠٩ويف منتصف عام      -٧
ومشـل  . يدية إلنشاء وتشغيل برنامج وطين لإلنتاج األنظـف يف مجهوريـة مولـدوفا            املرحلة التمه 

هذا تدريب اخلرباء الوطنيني على تقييم املنـشآت الـصناعية يف مخـس شـركات وبنـاء القـدرات                
ويف عـــام . املؤســسية واســـتعراض التجــارب واإلجنـــازات الــسابقة يف جمـــال اإلنتــاج األنظـــف    

ة ثالث سنوات وأخذت تدعم الربنامج املذكور بنشاط مـن          ، رمست اليونيدو خطة ملد    ٢٠١١
خالل العمل على توطني ومأسسة املعارف واخلربات الفنيـة والقـدرة علـى تقـدمي اخلـدمات يف                  

ــاج األنظــف املّتــ    ــاته     جمــال اإلنت ــق ممارس ــدوفا وتطبي ــوارد يف مول ــاءة يف اســتخدام امل سم بالكف
ز علـى صـناعات     نة، فهو يركّـ   ز الربنامج على قطاعات معيّ    ويركّ. وتكنولوجياته وسياساته فيها  

اخلدمات املتعلقـة باملـدارس واملستـشفيات    (األغذية واملشروبات ومواد البناء واخلدمات البلدية    
إىل جانــب القطاعــات الـيت ُيــرى بوجـه عــام أهنــا   ) وتدفئـة املــدن والنفايـات والــصرف الـصحي   
 .ط اقتصاد البلد وحتسني نوعية حياة سكانهتنطوي على أكرب اإلمكانات الواعدة بتنشي

 مبـادرات لإلنتـاج األنظـف يف إندونيـسيا مـن خـالل مبـادرات خمتلفـة                  ةُوقد اكتملـت عـدّ      -٨
نـت اليونيـدو مـن وضـع وتنفيـذ مبـادرة بـشأن              وبـدعم مـن سويـسرا، متكّ      . للقطاعني اخلاص والعـام   
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 سـيما مـن حيـث تـصميم إطـار للنتـائج             سم بالكفاءة يف استخدام املـوارد، وال      اإلنتاج األنظف واملتّ  
لة، وذلـك مـن   واالتفاق على اهليكـل املؤسـسي وآليـات احلوكمـة ووضـع خطـط وميزانيـات مفـصّ               
نــت كمــا متكّ. أجــل معاجلــة األهــداف اإلمنائيــة االجتماعيــة االقتــصادية الوطنيــة علــى حنــو متــوازن  

 مشتركة مع برنامج األمـم املتحـدة   اليونيدو من رسم استراتيجية قطرية هلا ووضع استراتيجية عاملية       
 إندونيـسيا يف    وتـساند املنظمـةُ   . سم بالكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد       للبيئة بشأن اإلنتاج األنظف واملتّـ     

إنشاء هيكل مناسب لدعم قطاع األعمال لألخذ هبذا الضرب مـن اإلنتـاج، وذلـك بـصورة مؤقتـة                   
ة الـشبكة الوطنيـة تزويـد منـشآت         وسـوف تكـون مهمَّـ     . من خالل شبكة وطنيـة لإلنتـاج األنظـف        

مي خدمات دعم األعمال التجارية بالتكنولوجيـا والتمويـل، مبـا يـشمل     األعمال واحلكومات ومقدِّ  
سم بالكفــاءة يف ن مــن تنفيــذ عمليــات اإلنتــاج األنظــف واملتـّـ خــدمات القيمــة املــضافة الــيت ســتمكّ 

 .تاجية املوارد أيضااستخدام املوارد على أنفع وجه مع حتسني األداء البيئي وإن

 يهــدف إىل التوســع يف نقــل ونــشر  مــشروعاًراًمت اليونيــدو مــؤخَّويف فييــت نــام، صــمَّ  -٩
 مـن النفايـات اخلطـرة       وتعميم التكنولوجيات واملمارسات النظيفة من أجل التقليـل إىل أدىن حـدّ           

لـسليمة للمـواد    ات امليـاه وكـذلك مـن أجـل اإلدارة ا          ملوِّثوانبعاثات غازات االحتباس احلراري و    
دة ذ املــشروع وفقــا لالســتراتيجيات املتعــدّ   فِّــوقــد ُن. ة يف البلــديالكيميائيــة يف املنــاطق الــصناع  
ر املنـاخ،   على وجه اخلصوص، فيما يتعلق بتغيّـ ويهدف املشروُع. االهتمامات ملرفق البيئة العاملية 

 وإعـادة تـصميم عمليـات       إىل نشر وتعميم التكنولوجيـات املتاحـة جتاريـا لتحـسني كفـاءة الطاقـة              
. اإلنتاج يف شركات عديدة يف مناطق صناعية خمتارة من خالل االستثمار وبنـاء القـدرات احملليـة     

ر أيضا الكفاءة يف اسـتخدام امليـاه يف الـصناعات           ومن شأن تطبيق التكنولوجيات اجلديدة أن ييسّ      
ق وفيمـا يتعلَّــ . امليـاه اجلوفيـة  القائمـة يف املنـاطق الـصناعية ممـا يــساعد علـى احملافظـة علـى مــصادر        

 من إطـالق الديوكـسينات والفريونـات مـن األنـشطة            باملواد الكيميائية، يسعى املشروع إىل احلدّ     
الصناعية القائمة يف املناطق الـصناعية مـن خـالل تطبيـق أفـضل التقنيـات املتاحـة وبنـاء القـدرات                      

 .بشأن املمارسات البيئية املتاحة
    

    وجيانقل التكنول  -خامسا  
هنـــضت اليونيـــدو يف املكـــسيك بـــدور قيـــادي بـــارز يف تطبيـــق النـــهج املتكامـــل لنقـــل    -١٠

التكنولوجيات السليمة بيئيا، وال سيما بشأن األهداف العامـة املتعلقـة بامليـاه والـصرف الـصحي                 
كمـا دعمـت املنظمـة األنـشطة        . اليت ينشدها الصندوق املعين بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

ى إىل تنظيم مشروع متابعـة       من انبعاثات األنشطة الصناعية، مما أدّ      امية يف ذلك البلد إىل احلدّ     الر
 .يف ذلك الشأن
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    الشراكة العاملية بشأن الزئبق  -سادسا  

 عامل يف الـشراكة العامليـة بـشأن الزئبـق الـيت أقامهـا         ، واليونيدو عضوٌ  ٢٠٠٨منذ عام     -١١
ي دورا قياديا يف جمال تعدين الذهب بالوسـائل اِحلرفيـة والـصغري    مرفق البيئة العاملية، حيث تؤدّ   

 /ويف آب . النطاق، كما شاركت يف العديد من املشاريع املتصلة باالستخدام الـصناعي للزئبـق            
 أول مشروع متوسط احلجـم ملرفـق البيئـة العـاملي بـشأن تعـدين الـذهب              ، أُقرّ ٢٠١١أغسطس  

وجيـري أيـضا يف     . ذ يف بوركينـا فاسـو والـسنغال ومـايل         فَّـ بالوسائل احلرفية والصغري النطـاق لين     
 .له املرفق الفرنسي للبيئة العامليةر أن ميّوالوقت الراهن إعداد مشروع ذي صلة من املقّر

    
    عصيَّة العضويَّةات اللوِّثامل  -سابعا  

ق ، تـشارك اليونيـدو يف مـشروع عـاملي إلقامـة مرفـ             IDB.39/8/Add.2كما ورد يف الوثيقـة        -١٢
 تكليـف   ومن آخر أخبار املـشروع أنَّ     . عصيَّة ال عضويَّةات ال لوِّثيف الفلبني يهدف إىل القضاء على امل      

وسـوف يـساعد هـذا      . ٢٠١١يوليـه   /لي املشروع يف املرفق الفلبيين قد انتهى يف متوز        وتدريب مشغّ 
ح مـن تكنولوجيـات   املرفق، يف حينه، على تبيان أمهية إزالة احلواجز اليت تعترض األخذ مبـا هـو متـا             

 . وتعرقل تنفيذ تلك التكنولوجيات بنجاحعصيَّة العضويَّةات اللوِّثغري احتراقية لتدمري امل

 ٢٠٠٨وقــد قــارب علــى االكتمــال املــشروع الــذي بــدأت اليونيــدو تنفيــذه يف عــام       -١٣
وســوف يــستفيد املــشروع بــصفة . فــات الطبيــة يف الــصنيبــشأن اإلدارة املــستدامة بيئيــا للمخلّ

خاصة من شكله املركب الـذي جيمـع بـني مـشاركة اهليئـات واملـشاركة الوطنيـة، وهـو شـكل             
ت فرص طيبة للحصول على الدعم املايل للتشجيع علـى          وقد تأتّ . ه منوذج تنفيذ كفء   أثبت أنّ 

 مـن إدراج املتطلبـات الالزمـة إلدارة املخلفـات الطبيـة،         عـصيَّة  ال عـضويَّة ات ال لوِّثالقضاء على امل  
 االســتعانة بأفــضل التقنيــات املتاحــة واملمارســات البيئيــة املثلــى، يف اخلطــط الوطنيــة  مــن حيــث

وهـــو أول مـــشروع يف الـــصني . واحملليـــة للـــشؤون االقتـــصادية والبيئيـــة والتنميـــة االجتماعيـــة 
حـداث اخنفـاض    إالستكشاف أفضل التقنيات املتاحة واملمارسات البيئية املثلـى وتطبيقهـا بغيـة             

 . اليت تنتج بغري قصد والقضاء عليهاعصيَّة العضويَّةات اللوِّثاملكبري يف إطالق 
    

     اختاذهاإلجراء املطلوب من املؤمتر  -ثامنا  
  . أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة املؤمتر يودُّلعلّ  -١٤
 


