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  املؤمتر العام
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق١٢ّالبند 

        أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة والبيئة
     أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة  
      تقرير من املدير العام  

 IDB.39/8 و IDB.39/8/Add.2ات الــواردة يف الوثــائقهــذه الوثيقــة تــستكمل املعلومــ   
ــوفري معلومــات حمدَّ   IDB.38/16و ــدو    مــن خــالل ت ــشطة اليوني ــصلة بأن ــة عــن املــسائل ذات ال ث
ن هذه الوثيقـة معلومـات عـن عـدد مـن األحـداث الرفيعـة        وتتضّم .ر املناخ بالطاقة وتغّيعلقةاملت

 وتغّير املناخ، وتبّين بإجيـاز مـشاركة اليونيـدو يف    املستوى اليت نظِّمت يف جماالت الطاقة العاملية    
 ).٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة أعمال التحضري ملؤمتر األمم

    
    ٢٠١١منتدى فيينا للطاقة لعام   -أوال  

، "حـان وقـت العمـل      :الطاقـة للجميـع   " بعنـوان    ٢٠١١لعـام   ضّم منتدى فيينـا للطاقـة         -١
ساوية للــشؤون األوروبيــة  والــوزارة االحتاديــة النمــونيــدولي مــن ا يف تنظيمــه كــلٌّالــذي شــارك

ــة ــذي عُ   والدوليـ ــة، والـ ــنظم التطبيقيـ ــل الـ ــدويل لتحليـ ــد الـ ــرة  واملعهـ ــد يف الفتـ ــن قـ    إىل ٢١ مـ
 بلـد، منـهم    ١٠٠ مشارك جـاؤوا مـن أكثـر مـن           ١ ٤٠٠، ما يناهز    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣

. ل الطاقـة ومنظمـات غـري حكوميـة    واضعو سياسات وموظفون مدنيون وعلماء وخرباء يف جما 
 .ســابقنية رؤســاء دول أو حكومــات  حكومــة وعــّد٥٠لــو مــا يزيــد علــى وحــضر املنتــدى ممثّ
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وحظي املنتدى بدعم عـدد مـن اجلهـات منـها شـركاء رئيـسيون مثـل أملانيـا وإيطاليـا وبولنـدا،                       
غطيــة إعالميــة واســتقطب املنتــدى ت. ومرفــق البيئــة العامليــة، وصــندوق األوبــك للتنميــة الدوليــة

  ).يب يب سي( املباشر من قبل هيئة اإلذاعة الربيطانية واسعة، مشلت البثّ
وقام املنتدى بتيسري إجراء حوار دويل حول توفري سبل احلصول علـى الطاقـة للجميـع                  -٢

ع األساسـية  ومشلـت املواضـي  . وحول املنافع املتعددة اليت ُتجىن من زيادة كفاءة استخدام الطاقة   
االتفـاق  ) ب(االتفاق على فهم مـشترك لـسبل احلـصول علـى الطاقـة؛ و          ) أ (:وهلا املؤمتر اليت تنا 

على استراتيجية لضمان حصول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثـة وزيـادة كفـاءة اسـتخدام                
حتديد أهداف إرشادية وسياسـات لـدعم       ) ج(؛ و ٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام      ٤٠الطاقة بنسبة   

ــد أ  ــة املتخــذة يف جمــال     هــذه األهــداف وحتدي ــة واإلقليمي ــسية الوطني ــات اإلجــراءات الرئي ولوي
احلصول على الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، وحتسني عملية صـنع القـرار، مبـا يف ذلـك تقـدمي         

  .املساعدة من أجل املشاركة يف املفاوضات الدولية
مع شـبكة   ، نظّمت اليونيدو باالشتراك     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١وخالل يومي     -٣

األمم املتحدة للطاقـة االجتمـاع الـوزاري الـذي ركّـز علـى دور الطاقـة والـصناعة اخلـضراء يف                
ــة املــستدامة  ســياق مواضــيع وأهــداف مــؤمتر األمــم   ــو( املتحــدة للتنمي ، الــيت تــشمل  ) ٢٠+ري

وعرضــت نتــائج هــذا   . االقتــصاد األخــضر والقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املــستدامة       
م مـن رئـيس   ص املقـدَّ  ناء الدورة التاسعة والثالثني جمللس التنميـة الـصناعية يف امللخَّـ           االجتماع أث 

  ).*IDB.39/CRP.6الوثيقة (االجتماع الوزاري بشأن الطاقة والصناعة اخلضراء 
 إىل  ٢١وعقدت حلقة مونتيفيديو ذات النفوذ الواسع اجتماعها السنوي يف فيينـا مـن                -٤

ــران٢٤ ــه/ حزي ــةوهــذه احلل. يوني ــارزين      هــيق ــني أعــضائها الب ــتفكري ب ــم لل ــدى دائ ــة منت  مبثاب
 عضوا، وهتدف إىل استعراض وحتديد االسـتراتيجيات والوسـائل الكفيلـة بتعزيـز              ٣٠وعددهم  

ــة    ــا الالتينيـ ــة أمريكـ ــستدامة يف منطقـ ــصناعية املـ ــة الـ ــاء   . التنميـ ــة رؤسـ ــضاء احللقـ ــشمل أعـ ويـ
ــات ورؤســاء دول ســابقني وأكــادمييني وصــنّ    ــاع مجهوري ــة   رارق ــن الوكــاالت الدولي ــادة م  وق

  .وشخصيات قيادية عاملية يف خمتلف اجملاالت
ة مشاورات  م أصحاب املصلحة املهتمون عدّ    وعلى هامش أعمال حلقة مونتيفيديو، نظَّ       -٥

  :ومنها ما يلي. أو أحداث جانبية صغرية
ة حدث جانيب بشأن تعريف احلصول علـى الطاقـة استـضافته الـوزارة االحتاديـ        )أ(  

  األملانية للتعاون من أجل التنمية؛
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دة يف البلدان النامية استـضافته هيئـة التعـاون          حدث جانيب بشأن الطاقة املتجدّ      )ب(  
  اإلمنائي النمساوية؛

حدث جانيب بـشأن احلـصول علـى الطاقـة النظيفـة استـضافته الـشبكة العامليـة                    )ج(  
  املعنية بالطاقة من أجل التنمية املستدامة؛

  جانيب استضافه التحالف العاملي من أجل مواقد الطهي النظيفة؛حدث   )د(  
حدث جانيب بشأن الطاقة األحيائية استضافته منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                )ه(  
  ؛)الفاو(والزراعة 
اجتماع غري رمسي للمجلس االستشاري الدويل الذي يتولّى تنـسيق األعمـال              )و(  

وصـول الفقـراء إىل التمويـل، املزمـع         : نوان الطاقة للجميع  التحضريية للمؤمتر الرفيع املستوى بع    
   ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١و ١٠عقده يف أوسلو يومي 

  نريويب بشأن املناخ؛-مشاورات غري رمسية تتعلق مببادرة باريس  )ز(  
  ؛اع للمجلس العاملي لتقييم الطاقةاجتم  )ح(  
زت علـــى انيـــة يب يب ســـي وركّـــمناقـــشة عامليـــة أدارهتـــا هيئـــة اإلذاعـــة الربيط  )ط(  

  .اخليارات الرامية إىل توفري الطاقة ألغراض التنمية يف القرن احلادي والعشرين
    

    املعيار الدويل لنظم إدارة الطاقة  -ثانيا  
ــ  -٦ ــة لكفــاءة الطاقــة    حتقَّ ــارخيي هــذا العــام يف جمــال وضــع املعــايري الدولي فقــد . ق إجنــاز ت

، ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٧يف جنيـف يف     ) يسوآلا( لقياسيأصدرت املنظمة الدولية للتوحيد ا    
اقة وكـان هنـاك اعتـراف بـأن اليونيـدو سـبَّ      .  بشأن نظم إدارة الطاقـة ISO 50001املعيار اجلديد 

ر املعيـار ملؤسـسات     وسـيوفّ . يف فريـق التطـوير الـتقين       نشيط   إىل عملية وضع املعيار وبأهنا عضو     
املتــصلة بنظــام اإلدارة بغيــة زيــادة كفــاءة اســتخدام القطــاع العــام واخلــاص أفــضل املمارســات 
  .الطاقة وخفض التكاليف وحتسني أداء الطاقة

، ســتعمل اليونيــدو علــى مــدى الــسنوات     IDB.39/8/Add.2 وكمــا ذكــر يف الوثيقــة    -٧
الثالث املقبلة يف ما يزيـد علـى عـشرة بلـدان ناميـة وبلـدان ذات قتـصادات صـاعدة علـى بنـاء                          

دى املنشآت واملؤسسات الوطنية من أجل تنفيـذ نظـم إدارة الطاقـة يف اجملـال                القدرات التقنية ل  
والقـصد مـن ذلـك هـو تزويـد املنظمـات بإطـار معتـرف بـه          . ISO 50001 الصناعي وفقا ملعيـار 

وســتعّزز مــشاريع اليونيــدو أيــضا القــدرات . لــدمج أداء الطاقــة يف صــلب املمارســات اإلداريــة
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سياسات واألطــر التنظيميــة لــدعم اعتمــاد معــايري نظــام إدارة  املؤســسية القائمــة، فــضال عــن الــ 
  .الطاقة يف جمال الصناعة

    
    مؤمتر وزراء الطاقة يف أفريقيا  -ثالثا  

ــومي    -٨ ــد ي ــول١٦ و١٥ُعق ــبتمرب / أيل ــوان  ٢٠١١س ــؤمتر وزاري بعن ــو  "، م ــق حن الطري
قــة األفارقــة، ، ضــّم العديــد مــن وزراء الطا" تعزيــز ســبل احلــصول علــى طاقــة مــستدامة:دربــان

وتوّصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن األولويــات املتعلقــة بــدعم جــدول أعمــال تنميــة الطاقــة يف  
أفريقيا بطريقة مستدامة متهيدا للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                 

 /تـشرين الثـاين    ٢٨اإلطارية بشأن تغّيـر املنـاخ، املزمـع عقـده يف دربـان، جنـوب أفريقيـا، مـن                    
وحظي املؤمتر الـوزاري الـذي استـضافته جنـوب          . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   

مت اليونيـدو خـالل املـؤمتر حـدثا     ونظَّ. أفريقيا واالحتاد األفريقي بدعم البنك الدويل واليونيدو      
 مــن جانبيــا بــشأن أدوات التــدريب يف جمــال احلــصول علــى الطاقــة املــستدامة، حــضره العديــد  

  .لي احلكوماتممثّ
د طائفة مـن األولويـات تـشمل        واعتمد املؤمتر الوزاري إعالن جوهانسربغ، الذي حيدّ        -٩

احلاجــة إىل زيــادة كــبرية يف فــرص احلــصول علــى خــدمات الطاقــة احلديثــة العاليــة اجلــودة           
 والنظيفة؛ وتطوير أمن الطاقـة مـن خـالل توسـيع نطـاق اإلمـداد بالطاقـة ونقلـها علـى الـصعيد                       

؛ وتـأمني املـوارد      وإعطاء األولويـة للطاقـة النظيفـة       ؛ر بتغّير املناخ  قابلية التأثّ  من   اإلقليمي؛ واحلدّ 
  .املالية، وتطوير التكنولوجيا والقدرة على االبتكار

ع يف قدرات التوليد مع التركيز علـى املـشاريع    كما اتفق املندوبون على دعم التوسّ    - ١٠
ــل املخــصّ    ــز التموي ــة، وتعزي ــضافر     اإلقليمي ــسياسات واملؤســسات، وت ــوير ال ــشطة تط ص ألن

اجلهود يف جمال ختطيط الطاقة والتعاون الدويل، فضال عن تنمية التجارة وموارد الطاقة علـى    
  .الصعيد اإلقليمي

 مرفـق البيئـة العامليـة، وهـو التخـضري يف الـدورة             ويف إطار مـشروع خـاص بالطاقـة ميّولـه           -١١
، تتعاون اليونيدو مع حكومـة جنـوب أفريقيـا          )COP17 (عة عشرة ملؤمتر األطراف يف دربان     الساب

. خــالل هــذا املــؤمتر) البــصمة الكربونيــة(للحــد مــن األثــر البيئــي مــن حيــث انبعاثــات الكربــون  
ب أفريقيـا ومرفـق البيئـة العامليـة واليونيـدو        ط هذا املشروع الضوء على الشراكة بني جنـو        وسيسلّ
دة، وتوضــيح  مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلــراري، وتـرويج اسـتخدام الطاقـة املتجـدّ        للحـدّ 

يات تغّيــر املنــاخ التكنولوجيــات املنخفــضة الكربــون وأفــضل املمارســات، وإذكــاء الــوعي بتحــدّ 
  .خالل املؤمتر
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     الكربون وختزينه يف جمال الصناعةخريطة طريق تكنولوجية الحتجاز  -رابعا  
ــا ورد يف الوثيقــة     -١٢ ــضطلع اليونيــدو، كم ــدور ريــادي يف وضــع   IDB.39/8/Add.2 ت ، ب

خريطة طريق تكنولوجية الحتجاز الكربـون وختزينـه يف جمـال الـصناعة مـن أجـل زيـادة حـصة           
البلــدان التكنولوجيــات املنخفــضة الكربــون يف الــصناعة علــى الــصعيد العــاملي، وخــصوصا يف   

واحتجاز الكربـون وختزينـه خيـار أساسـي خلفـض           . النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية    
االنبعاثات يف قطاع الصناعة الذي ليس لديه بديل صاحل آخر، خالفا ملا عليـه احلـال يف قطـاع                

الـصناعة  ى خريطة الطريق اخلاصة باحتجاز الكربـون وختزينـه يف جمـال       وتتلقّ. الطاقة الكهربائية 
ــون       ــاملي الحتجــاز الكرب ــة، واملعهــد الع ــة النروجيي ــرول والطاق ــدعم مــن وزارة البت ــل وال التموي

 الوكالة الدوليـة للطاقـة ومركـز حبـوث الطاقـة يف هولنـدا مـن الـشركاء أيـضا                     كما أنَّ . وختزينه
  .يف هذا النشاط

خريطـة  نـوان   ، نـشرت وكالـة الطاقـة الدوليـة تقريـرا بع           ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف    -١٣
 احتجـاز  ، يـشري إىل أنَّ احتجاز الكربون وختزينـه يف التطبيقـات الـصناعية        : الطريق التكنولوجية 

ن ويتـضمّ . الكربون وختزينه أمران هلما دور هام يف خفض انبعاثات غاز ثاين أكـسيد الكربـون     
ــة الراهنــة، والتوقّ  ــا احتجــاز ال  التقريــر استعراضــا للحال كربــون يف عــات فيمــا يتعلــق بتكنولوجي

  .الصناعة، وحتديد جممل املعامل واألهداف واالحتياجات على صعيد السياسات
    

    مبادرة الطاقة املستدامة للجميع  -خامسا  
، أعلــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة إنــشاء فريــق رفيــع  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٠يف   -١٤

وهتـدف هـذه املبـادرة إىل     . عاملستوى لتقـدمي املـشورة وتوجيـه مبـادرة الطاقـة املـستدامة للجميـ              
دعم تنفيذ األهداف العاملية الثالثة املترابطة، وهي وصول اجلميع إىل خدمات الطاقـة احلديثـة،               

دة يف إمـدادات الطاقـة   ومضاعفة الكفاءة يف اسـتخدام الطاقـة، ومـضاعفة حـصة الطاقـة املتجـدّ            
 توى املـديُر العـام لليونيـدو      ويشترك يف رئاسـة الفريـق الرفيـع املـس         . ٢٠٣٠يف العامل حبلول عام     

. ، الــسيد تــشارلز هوليــداي)Bank of America Corporation( شــركة بنــك أمريكــا ورئــيُس
وأنشئ الفريق الرفيع املستوى على إثر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة القاضـي بتـسمية عـام            

 ل اليونيـدو الـداعم   السنةَ الدوليـة للطاقـة املـستدامة للجميـع، ويـستفيد الفريـق مـن عمـ                 ٢٠١٢
للفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغّيـر املنـاخ الـذي أنـشأه األمـني العـام، إضـافة إىل األنـشطة                     

  .اليت بدأهتا اليونيدو وشركاؤها يف القطاع اخلاص وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة
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  ستدامة دور اليونيدو وإسهامها يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية امل  -سادسا  
    )٢٠+ريو(

 إىل  ٤ي جانريو مـن     ، يف ريو د   )٢٠+ريو(سيعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة         -١٥
ــ/ حزيــران٦ وسيــصادف الــذكرى الــسنوية العــشرين ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين   . ٢٠١٢ هيوني

سنوية العاشرة ، الذي ُعقد هو أيضا يف ريو دي جانريو، والذكرى ال    ١٩٩٢بالبيئة والتنمية لعام    
  .، الذي ُعقد يف جوهانسربغ٢٠٠٢ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام 

 يف ضــمان جتديــد االلتــزام الــسياسي مببــادئ التنميــة  ٢٠+ل أهــداف مــؤمتر ريــووتتمثّــ  -١٦
يات م احملــرز يف حتقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا ومواجهــة التحــّداملــستدامة، وتقيــيم التقــّد

االقتـصاد األخـضر    : دين، مهـا  ر أيضا على موضوعني حمدّ    ز املؤمت وسوف يركّ . يدة والناشئة اجلد
  . من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامةيف سياق احلّد

وما برحت اليونيدو تقـوم، إىل جانـب شـركائها يف شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بالبيئـة                    -١٧
، وهذا  ٢٠+يف أعمال التحضري ملؤمتر ريو     نشيط    أصحاب املصلحة الرئيسيني، بدور    وغريهم من 

  .ل فرصة هامة إلرساء أسس منو أخضر قوي ومستدام ومتوازن من خالل استمرار التصنيعميثّ
ــز االهتمــام علــى ضــرورة حتــّول       -١٨ ــسياق، ســوف تــسعى اليونيــدو إىل تركي ويف هــذا ال

ّمما سيتيح للبلدان النامية ختطّي النظم احلاليـة واحلـصول بأسـعار            جذري يف نظم الطاقة العاملية،      
  .معقولة على خدمات طاقة نظيفة ومستدامة ويعّول عليها

:  حــول موضــوعني رئيــسيني مهــا٢٠+سامهة رئيــسية مــن اليونيــدو يف ريــووتتمحــور مــ  -١٩
ة أهـداف الطاقـة     وتلتـزم اليونيـدو بـضمان مراعـا       . الطاقة املـستدامة للجميـع، والـصناعة اخلـضراء        

   بتـــسخري الطاقـــة مـــن أجـــل التنميـــة املـــستدامة، واملعروفـــة أيـــضا جبـــدول أعمـــال  الثالثـــة املتعلقـــة
مراعــاةً قويــة يف أعمــال املــؤمتر ونتائجــه، وال ســيما يف برنــامج العمــل وأهــداف  )١(،٣٠-٤٠-٣٠

وتتعــاون . ٢٠+مترواالتفــاق عليهــا دوليــا خــالل مــؤ ع التفــاوض عليهــا التنميــة املــستدامة الــيت يتوقّــ
اليونيدو مع الشركاء يف شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة من أجل صوغ استراتيجية األمـني العـام          

 ٢٠+اللذين سيعلن عنهما يف مؤمتر ريـو      بشأن الطاقة املستدامة للجميع وبرنامج العمل ذي الصلة،         
  ".واضيعية العديدة يف ريواأليام امل"خالل اليوم املواضيعي اخلاص بالطاقة، وهو واحد من 

───────────────── 
 إىل توفري سبل ي املعين بالطاقة وتغّير املناخ،تدعو اليونيدو، مستندة يف ذلك إىل عمل الفريق االستشار )1(  

 بنسبة العامل يف الطاقة استخدام كثافة ، وخفض٢٠٣٠حصول اجلميع على الطاقة املستدامة حبلول عام 
ية لتصل ئدة ضمن تشكيلة إمدادات الطاقة النهاجّد، وزيادة حصة الطاقة املت٢٠٣٠حبلول عام  املائة  يف٤٠
  .٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام ٣٠إىل 
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وستعمل اليونيدو أيـضا علـى بلـورة توافـق يف اآلراء حـول مفهـوم االقتـصاد األخـضر                      -٢٠
 مــن املهــم إتاحــة فرصــة ملموســة للبلــدان الناميــة مــن أجــل املــشاركة يف األســواق العامليــة   ألنَّ

ضراء يف مـؤمتر ريـو   وتعتزم اليونيدو طرح مبادرهتا بشأن الـصناعة اخلـ    . للسلع واخلدمات البيئية  
ن على حنو جممل أطر سياسـات وأدوات وأمثلـة ملموسـة للتـدابري املتعلقـة باملمارسـات            ألهنا تبيّ 

ــصادات          ــدان ذات االقت ــة والبل ــدان النامي ــصناعي يف البل ــاع ال ــدعم ختــضري القط ــيت ت ــدة ال اجلي
ا إىل هتيئـة فـرص      وهتدف مبادرة اليونيدو بشأن الصناعة اخلضراء يف هذا الصدد أيض         . االنتقالية

للبلدان النامية لالنضمام إىل السوق العاملية املتنامية للمنتجات واخلـدمات اخلـضراء مـن خـالل                
  .تشجيع األمناط املستدامة لإلنتاج واالستهالك

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -سابعا  

  .الوثيقة أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه  املؤمتر يوّدلعلّ  -٢١
 


