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  مقدمة  -أوالً  
ذت اليونيدو جمموعة واسعة من األنشطة عمال بواليتها بشأن تعزيز التنميـة الصـناعية   فَّن  -١

املســتدامة باســتحداث وتعزيــز األمنــاط املســتدامة لإلنتــاج واالســتهالك يف مجيــع مراحــل عمليــة    
اليونيــدو للصــناعة اخلضــراء الــيت تــربط  ذ هــذه األنشــطة يف إطــار مبــادرة  فــوتن .التصــنيع العــاملي

  :يلي اخلدمات البيئية اليت تقدمها املنظمة بفروع اخلدمات الرئيسية األخرى من أجل حتقيق ما
  الكفاءة يف استخدام املوارد واإلنتاج األنظف؛  )أ(  
  كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة؛  )ب(  
  ؤول؛املسؤولية االجتماعية للشركات واإلنتاج املس  )ج(  
  املناخ؛ تغيراملتأقلم مع  اإلنتاجأو /خفض انبعاثات الكربون و  )د(  
  التنمية الشاملة لألعمال التجارية؛  )هـ(  
  الزراعة والصناعات الزراعية املستدامة؛  )و(  
  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛  )ز(  
  .استخدام الطاقة النظيفة يف اإلنتاج  )ح(  

 انصـب ، )٢٠+ريـو (املتحـدة للتنميـة املسـتدامة     ضـريية ملـؤمتر األمـم   وأثناء العملية التح  -٢
على تقدمي أدلة مستندة إىل نتـائج عـن مسـامهات اليونيـدو بشـأن التحـول إىل       بوضوح تركيز ال

ويف حــني يشــمل مفهــوم االقتصــاد األخضــر االقتصــاد الكلــي جبميــع نظمــه      .اقتصــاد أخضــر 
ــإ  ــه االقتصــادية، ف ــى قطاعــات الســلع املنتجــة وال  ضــراء تركّــ الصــناعة اخل نَّوقطاعات ــة ز عل قابل

مت مبـادرة اليونيـدو للصـناعة اخلضـراء إىل بلـدان االقتصـادات       دويف هـذا الصـدد، قـ    .للتداول
النامية والناشئة إرشادات وأدوات تنفيذية تساعدها على تقييم التكاليف والفوائـد والزيـادة يف   

  .األخضرالفرص املتاحة بفضل التحول إىل االقتصاد 
    

    ٢٠+اليونيدو يف مؤمتر ريو  -ثانياً  
ــو     -٣ ــاء مــؤمتر ري ــدة لليونيــدو أثن إطــالق برنــامج الصــناعة   ٢٠+كــان أحــد اجلهــود الرائ

اخلضــراء، وهــو إطــار عــاملي رفيــع املســتوى للعضــوية الطوعيــة يوحــد الشــركات واحلكومــات  
ملموسة لتخضـري الصـناعات   واملنظمات الدولية ومنظمات اتمع املدين دف اختاذ إجراءات 

وتسـتهدف األنشـطة الرئيسـية لـذلك      .القائمة واملسـاعدة يف إنشـاء صـناعات خضـراء جديـدة     
ــة للصــناعة اخلضــراء، وحتديــد      الربنــامج ختضــري سلســلة التوريــد، وإنشــاء خــرائط طريــق وطني
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تنفيـذ  املعايري واملؤشرات، وتعميم أفضـل املمارسـات، وتشـغيل بـرامج التكنولوجيـا النظيفـة، و      
   .خمتلف عمليات بناء القدرات، واملسامهة يف احملافل الدولية بتقدمي البحوث واخلربات

ى برنــامج الصــناعة اخلضــراء دعمــا رفيــع املســتوى مــن املفوضــية األوروبيــة،  قَّــوقــد تل  -٤
نصـف إمجـايل أعضـاء     حـوايل ومتثـل الشـركات    .ومرفق البيئة العامليـة، وغرفـة التجـارة الدوليـة    

ويتــراوح حجـم تلــك الشـركات بــني    .عضــو حاليـاً  ١٠٠الـذي يبلــغ مـا يقــرب مـن     الربنـامج 
وتضـم قائمـة    .املؤسسات الصغرية واملتوسطة وصوالً إىل الشركات العاملية املتعـددة اجلنسـيات  

ــة     ــدول التالي ــادرة وشــركائها مــن احلكومــات ال ــدا  : أوائــل داعمــي املب ــدامنرك وبولن األردن وال
ــا والســويد و  ــا    وجنــوب أفريقي ــام وكوســتاريكا وكيني سويســرا وســرياليون والفلــبني وفييــت ن

مهتمــة مــن خــالل مكاتــب اليونيــدو  وينضــم إىل املبــادرة أعضــاء جــدد وأطــراف   .واملكســيك
ــا وشــبكة       قُال ــرويج االســتثمار والتكنولوجي ــة، وكــذلك مــن خــالل مكاتــب ت ــة واإلقليمي طري

الع علـى الربنـامج عـن طريـق موقـع      وميكـن للجمهـور االطّـ    .املراكز الوطنية لإلنتـاج األنظـف  
   .www.greenindustryplatform.org: برنامج الصناعة اخلضراء على شبكة اإلنترنت

، استضافت اليونيدو أيضاً عددا من املناسبات اجلانبيـة املتصـلة إىل   ٢٠+ويف مؤمتر ريو  -٥
ــررة    ــبري باختصاصــاا املق ــبة بشــأن الكيميــاء اخلضــراء ــ      .حــد ك دف إىل فاستضــافت مناس

النهوض بتطبيق الكيميـاء اخلضـراء يف اسـتدامة اإلنتـاج واالسـتهالك، فضـال عـن محايـة صـحة          
ــة  ــدرة       .اإلنســان والبيئ ــوارد والق ــاءة يف اســتخدام امل واســتخدمت مناســبة أخــرى بشــأن الكف

التنافسية للمشاريع لعرض برنامج الكفاءة يف استخدام املـوارد واإلنتـاج األنظـف الـذي تنفـذه      
  .دو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وإلبراز الشبكة العاملية لإلنتاج األنظفاليوني
م ديف مناســبات أخــرى، فاستعرضــت التقــ مت اليونيــدو كــذلك مــدخالت هامــةدوقــ  -٦

احملــرز يف قطــاع التصــنيع الــذي ميــر يف عمليــة حتــول إىل اقتصــاد بانبعاثــات كربــون منخفضــة،  
ية تعــىن بــالنمو األخضــر، وتناولــت حتــديات الطاقــة وحــددت احلاجــة إىل وضــع سياســة صــناع

ــرة للنمــو األخضــر،           املتجــددة مــن أجــل التنميــة املســتدامة، وحــددت منــاذج التمويــل املبتك
وواصلت السعي إىل التخفيف من تغري املناخ من خـالل بروتوكـول مونتريـال، وتعاونـت مـع      

حكومة اليابان يف عرض التكنولوجيات الصديقة للبيئة اليت حدت يف سـياق مبـادرة الصـناعة    د
املسـتقبل الـذي   "، املعنونـة  ٢٠+وهـي مجيعهـا واردة يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ريـو       –اخلضراء 
  .)A/RES/66/288" (نصبو إليه
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    استخدام املوارد واإلنتاج األنظفالكفاءة يف   -ثالثاً  
د واإلنتـاج األنظـف حيظـى    ال يزال برنامج اليونيدو لتحقيق الكفاءة يف استخدام املوار  -٧

فقد وافقت احلكومة السويسرية مؤخراً على زيـادة مسـامهتها    .بدعم قوي من الدول األعضاء
 .مليون دوالر على مدى فترة مخـس سـنوات   ٢٧املالية يف األنشطة الربناجمية العاملية لتصل إىل 

ــامج اإلنتــ     ومتــو اج األنظــف يف ل أيضــاً جهــات ماحنــة أخــرى مثــل النمســا وفرنســا تنفيــذ برن
  .مجهورية مولدوفا والسنغال وصربيا، كما أا وسعت تنفيذ مراحله فيها

وقــد وصــلت املفاوضــات املتعلقــة باملشــاريع اإلقليميــة لتحقيــق الكفــاءة يف اســتخدام      -٨
ذها فِّـ ك املشاريع االحتاد األورويب وينل تلواملوارد واإلنتاج األنظف إىل مرحلة متقدمة، وسيم

مــم املتحــدة للبيئــة، وجلنــة األمــم املتحــدة االقتصــادية ألوروبــا، واليونيــدو، ومنظمــة برنــامج األ
ــاد         ــن االحت ــة والشــرقية م ــاطق الشــراكة اجلنوبي ــدان االقتصــادي يف من ــة يف املي ــاون والتنمي التع

ويف املنطقة العربية، جيري وضع نظـام عـاملي رائـد إلدارة املعـارف يف جمـال الكفـاءة        .األورويب
دام املوارد واإلنتاج األنظف، الغرض منه إنشـاء جمموعـة ممارسـني للوفـاء بااللتزامـات      يف استخ

   .الدولية بشأن البيئة والتنمية املستدامة وتنفيذها
وبات املشروع االستشاري لسياسة الصناعة اخلضراء الذي تنفذه اليونيدو يف فييت نـام    -٩

يوفر حالياً إطارا للسياسة العامة للصـناعة اخلضـراء ضـمن االسـتراتيجية الـيت وضـعتها فييـت نـام         
  دة لفييـت نــام  وبـدأ أيضـا تنفيـذ مشـاريع رائـدة يف إطـار صـندوق اخلطـة املوحـ          .للنمـو األخضـر  

كفــاءة اســتخدام املــوارد يف قطــاع الصــلب وتنميــة املــدن اإليكولوجيــة وصــناعة إعــادة  يف جمــال 
رالتدوير على نطاق مصغ.   ر تنفيـذ مشـاريع مماثلـة يف اهلنـد وكمبوديـا ومجهوريـة الو       ومـن املقـر

  .الشعبية وميامنارالدميقراطية 
    

    ات العضوية الثابتةملوثتكهومل للاتفاقية اس  -رابعاً  
اليونيــدو مســاعدة البلــدان الناميــة وبلــدان االقتصــادات االنتقاليــة يف إعــداد خططهــا   تواصــل  - ١٠

بلدا يف حتـديث خططهـا    ٤٠وتساعد اليونيدو أيضاً حوايل  .الوطنية للتنفيذ يف إطار اتفاقية استكهومل
ونيـدو  ر اليوفّوعالوة على ذلـك، تـ   .ات العضوية الثابتةلوثالوطنية للتنفيذ وفقا للقائمة اجلديدة جلرد امل

  .ألقل البلدان منواً يف أفريقيا وتعزز قدراا على تطبيق خططها الوطنية للتنفيذاملساعدة التقنية 
وقد جنحت اليونيدو أيضاً يف بناء القدرات يف غانا ونيجرييا لوضع اسـتراتيجيات مـن     -١١

نشـطة تطـوير جمموعـة    وتشـمل هـذه األ   .ات العضـوية الثابتـة  لوثـ ة بامللوثـ أجل حتديـد املواقـع امل  
ــع امل    ــة إلدارة املواق ــن األدوات الالزم ــشــاملة م ــة بامللوث ــة لوث ــذه   .ات العضــوية الثابت ــود ه وتع

اموعة من األدوات حالياً بالفائدة علـى منطقـة أفريقيـا بأسـرها، وقـد اعتمـدا أمانـة اتفاقيـة         
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حت اليونيـدو كـذلك يف بنـاء    وجن .ةلوثاستكهومل كمجموعة األدوات الرمسية إلدارة املواقع امل
  .القدرات يف الصني لتنفيذ اتفاقية استكهومل على املستوى الوطين ومستوى األقاليم

وقد شرعت اليونيدو أيضاً بوضع منوذج إلدارة املواد كيميائية املطبقة حسـب املنطقـة     -١٢
يـاة الكاملـة   وسوف حيفز هذا املشروع اإلدماج وإدراج مبادئ دورة احل .يف بلديتني يف الصني

)C2C (يف االقتصاد الدائري الوطين واإلقليمي وبرامج اإلنتاج األنظف.  
عىن بـإدارة مركبـات ثنـائي الفينيـل     توقد أجنزت مراحل رئيسية هامة يف ثالثة مشاريع   -١٣
د الكلور متعد)PCB ( ّحتتـوي علـى وحـدات للـتطهري مـن       ص منـها يف األمـاكن الـيت ال   والـتخل

  .د الكلور غري االحتراقيةينيل متعدمركبات ثنائي الف
    

    إدارة املياه  - خامساً  
تشــارك اليونيــدو يف تنفيــذ مشــروعني إلظهــار اســتراتيجيات أفضــل املمارســات وبنــاء   -١٤

القدرات وتشكيل الشراكات االستراتيجية من أجل احلـد مـن تـدهور أحـواض األـار العـابرة       
  .ويف خليج املكسيك" تيار غينيا"قة للحدود والبيئات البحرية والساحلية يف منط

ل مـن مرفـق البيئـة    برنامج اليونيدو بشأن نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً، املموويشهد   -١٥
مليــون يــورو مــن املفوضــية األوروبيــة مــن أجــل    ١٥فقــد أُمــن مبلــغ  .، توســعاً ســريعاًالعامليــة

نـاطق احلاليـة الـيت ينشـط فيهـا تنفيـذ       وتشـمل امل  .مواصلة تنفيذ خمتلف مشـاريع ذلـك الربنـامج   
  .الربنامج أمريكا الالتينية ومنطقة البحر األبيض املتوسط وجنوب شرق آسيا

وتشارك اليونيدو بنشاط يف املفاوضات اليت تقودها منظمة األمم املتحدة للبيئة من أجل   -١٦
مبعاهـدة الزئبـق، ميـول     وبالتزامن مع املفاوضات املتعلقـة  .وضع معاهدة ملزمة دوليا بشأن الزئبق

ذ اليونيـدو هـذا   وتنفِّـ  .مرفق البيئة العاملية مشاريع للمساعدة يف حتضري البلدان لبدء نفاذ املعاهـدة 
  .النوع من املشاريع يف إكوادور وبوركينا فاسو وبريو والسنغال والصني ومايل

    
    بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون  -سادساً  

ذة لربوتوكـول مونتريـال، أخـذت    عاماً مـن بـدء اليونيـدو عملـها كوكالـة منفِّـ       ٢٠بعد   -١٧
اليونيدو يف توسيع عدد مشاريعها اخلاصة بذلك الربوتوكول وزيادة عدد البلدان املستفيدة منـها  

م ت اليونيـدو املرتبـة األعلـى علـى سـلّ     ونتيجة لذلك، احتلّ .مع احلفاظ على نوعية تلك املشاريع
ص لتنفيذ بروتوكول مونتريـال للمـرة   تد األطراف املخذة يف إطار الصندوق املتعدكاالت املنفِّالو

بلـدا   ٨٠م اليونيدو حاليا املساعدة إىل مـا يقـرب مـن    دوتق .٢٠١١عة على التوايل يف عام التاس
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لــة مــن مشـروعاً مــن مشــاريع بروتوكـول مونتريــال القائمـة واملمو    ٢٥٠مـن خــالل مـا جمموعــة   
ــة   لصــندوق املتعــد ا ــال والوكــاالت الثنائي ذ كمــا تنفِّــ  .د األطــراف املخصــص لربوتوكــول مونتري

  .اليونيدو حالياً مخسة من مشاريع مرفق البيئة العاملية يف بلدان االقتصادات االنتقالية
١٨-  ويــاً حامســــاً بالنســــبة خلطــــط إدارة الــــتخلّ  ٢٠١٢عــــام  عــــد ص التــــدرجيي مــــن عامــ

، ٢٠١٣ن علــى البلــدان، حبلــول بدايــة عــام  ألنــه ســيتعيHCFC ((ربونات اهليــدروكلوروفلوروك
 ل خمتلـف خطـط الـتخلص التـدرجيي مـن      ومتثّـ  .دإبقاء استهالكها منه عند املستوى املرجعي احملـد

وباإلضافة إىل ذلك، ينفذ  .مشروعاً من مجيع املشاريع القائمة ٩٦اهليدروكلوروفلوروكربونات 
ص مشـروعاً لضـمان الـتخلّ    ٣٥لص التـدرجيي مـن بروميـد امليثيـل و    مشـروعا للـتخ   ٢٠أكثر من 

ــون    ــات الكلوروفلوروكرب ــن مركب ــل م ــدرجيي الكام ــ .الت ــة   وتنفِّ ــدو أيضــا أربع مشــاريع ذ اليوني
يف الصني وتركيـا واملكسـيك ونيجرييـا،    ) ODS(املستنفدة لألوزون  ص من املوادإيضاحية للتخلّ

كمــا تافية يف اجلزائــر وأربعــة بلــدان يف أوروبــا ومنطقــة آســيا  ألربعــة مشــاريع إيضــاحية إضــ عــد
وتتزايد مشاركة مشـاريع بروتوكـول مونتريـال     .الوسطى ولبنان وستة بلدان يف أفريقيا الوسطى

يف الترويج للتكنولوجيات اجلديـدة الـيت تتمتـع بالقـدرة علـى خفـض نسـبة اسـتنفاد األوزون إىل         
ماً كـبرياً حنـو   وحترز اليونيـدو تقـد   .االحترار العامليالصفر إضافة إىل قدرا على خفض مستوى 

تطوير خطة مناسبة الحتساب الفوائد اليت تعود على املناخ بفضل األنشـطة املتصـلة بربوتوكـول    
د األطرافمونتريال، واحلصول على الدعم املايل من خارج نطاق الصندوق املتعد.  

    
    أنشطة احملفل العاملي  -سابعاً  

 /تشــرين الثــاين ١٨إىل  ١٦متر طوكيــو للصــناعة اخلضــراء، الــذي عقــد مــن   مــؤ مثَّــل  -١٩
، استمراراً لنجاح مؤمترات الصناعة اخلضراء اليت تعقدها اليونيـدو كـل سـنتني،    ٢٠١١نوفمرب 

وقد أبرز مؤمتر طوكيـو للصـناعة اخلضـراء     .٢٠٠٩واليت كان أوهلا يف مانيال، الفلبني، يف عام 
مارسـات الـيت حتفـظ البيئـة واملـوارد والـيت تعـود بـالنفع علـى األعمـال           ر التقنيـات وامل مدى توفّ

ــة واملنــاخ واملــوظفني واتمعــات احملليــة واملســتهلكني   وحضــر مــؤمتر طوكيــو   .التجاريــة والبيئ
وشــاركت اليونيــدو يف  .بلــدا ٤٠مشــارك ميثلــون أكثــر مــن   ٣٠٠للصــناعة اخلضــراء حــوايل  

فل العـاملي، وهـي مـؤمتر نيفسـكي اإليكولـوجي الـدويل       مناسبة رئيسية أخرى من مناسبات احمل
      .٢٠١٢مايو /، االحتاد الروسي، يف أيارغاخلامس، الذي عقد يف سان بطرسرب

    اإلجراء املطلوب من الس اختاذه  -اًثامن  
  .أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة الس يود لعلَّ  -٢٠
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