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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت٧البند 

       أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقة
    أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة    
      تقرير من املدير العام    

م م هـذه الوثيقـة معلومـات عـن التقـدّ         تقـدِّ ،  ٤-ق/١٤-م ع املـؤمتر العـام      لقرار   امتثاالً   
وَتـستكمل  . احملرز يف تنفيذ هذا القرار، وُيبلَّغ من خالهلا عـن أنـشطة اليونيـدو يف جمـال الطاقـة              

م إىل الـدورة الرابعـة عـشرة للمـؤمتر          هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف تقريـر املـدير العـام املقـدَّ            
 .(IDB.40/2) ٢٠١١سنوي الليونيدو ا تقرير  من٥ل الفصل  وُتكمِّ(GC.14/8)العام 

  
  احملتويات

 الصفحة الفقرات 
  ٢  ٣-١.................................................................................مةمقّد -أوالً
  ٢  ٧-٤.......................................................كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة -ثانياً
  ٣  ١٠-٨........................................................................ةتجّددالطاقة امل -ثالثاً
  ٤  ١١.........................................................................٢٠+مؤمتر ريو -رابعاً
  ٥  ١٤-١٢..........................................................مبادرة الطاقة املستدامة للجميع -خامساً
  ٥  ١٦-١٥........................................................................املنتديات العاملية -اًسادس
  ٦  ١٧.......................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -سابعاً
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   مةمقّد  -أوالً  
ازداد اإلدراك  وقـد   . اضطلعت اليونيـدو مبجموعـة واسـعة مـن األنـشطة يف جمـال الطاقـة                 - ١

إىل م البشري، مـن إنـشاء فـرص العمـل     التقّدك حمّرهي  أن الطاقة   بأي وقت مضى    اآلن أكثر من    
عظيمـة  الطاقـة أداة تكامـل      وأن  القدرة التنافسية االقتصادية، ومن تعزيز األمـن إىل متكـني املـرأة؛             

. يف صــميم املــصاحل األساســية جلميــع البلــدانوهــي مجيــع القطاعــات، كمــا أهنــا تــشمل األمهيــة؛ 
دامة هـي  الطاقـة املـست  "ة إن   مون يف مناسبات عدّ   - ألمم املتحدة بان كي   األمني العام ل  وكما قال   

اخليط الذهيب الذي يربط بني النمـو االقتـصادي، والعدالـة االجتماعيـة، وهـي منـاخ وبيئـة متكّـن                     
  ".العامل من االزدهار

أحـد  ) ٢٠+مـؤمتر ريـو   (مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة        كان  ،  ٢٠١٢ويف عام     -٢
ــة  ــدو، مــن مجلــة  قــد و. أهــم األحــداث العاملي ــادرتني إعــداد  ، يفمــشاركاهتاشــاركت اليوني مب

ــسيتني مهــا  ــادرة : رئي ــصناعة اخلــضراء    مب ــادرة ال ــع، ومب ــستدامة للجمي ــة امل واضــطلعت . الطاق
اليونيدو، جنبا إىل جنب مع شركائها يف شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة، بـدور حمـوري يف               

ر حتقيقهـا حبلـول     قـرّ د من أن األهداف الثالثة ملبادرة الطاقة املستدامة للجميع، اليت من امل           التأكّ
علــى خــدمات الطاقــة احلديثــة؛  للحــصول لجميــع إتاحــة الــسبل لضــمان :  وهــي٢٠٣٠عــام 

ة تجـّدد ومضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة؛ ومضاعفة حصة الطاقـة امل            
  .٢٠+من جمموع مصادر الطاقة املستخدمة يف العامل، أُدرجت يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو

، فـإن أنـشطتها     لواليـة املـسَندة إليهـا     ووفقـاً ل  اليونيدو لالجتاهـات العامليـة،      من  مراعاة  و  -٣
املتصلة بالطاقة تشمل جمموعـة مـن القـضايا واجملـاالت مبـا يف ذلـك كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف                     

  .امليةالعواملنتديات الكربون، انبعاثات ة، والتكنولوجيات املنخفضة تجّددالصناعة، والطاقة امل
    

    كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة  -ثانياً  
ــدو هنجــاً شــامالً    -٤ ــع اليوني ــزاً يف الوقــت نفــسه تتب ــ ومركّ ب علــى العوائــق الــيت   يف التغلّ

ه خـدمات املنظمـة يف      جَّـ وُتو. استخدام الطاقـة يف الـصناعة     تعترض استمرار التحسن يف كفاءة      
الــسوق حتقيقــا للكفــاءة يف  يف التحــول اث إحــدوبنــاء القــدرات حنــو  العامــة دعــم الــسياسات 

قـدره  وبعـد موافقـة مرفـق البيئـة العامليـة علـى سـتة مـشاريع مببلـغ                  .  يف الصناعة  استخدام الطاقة 
املـشاريع اجلاريـة احلاليـة تبلـغ        حافظـة   ، فإن قيمة اسـتثمارات      ٢٠١٢ مليون دوالر يف عام      ٢٧

 املنـاطق والبلـدان، مبـا فيهـا االحتـاد            بقعة جغرافية واسعة عرب خمتلف     ي مليون دوالر، تغط   ١٢٠
ــران     ــا، وإي ــسيا، وأوكراني ــة (الروســي، وإكــوادور، وإندوني ــا ) اإلســالمية-مجهوري ، وبوركين
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فاسو، وتايلنـد، وتركيـا، ومجهوريـة مولـدوفا، وجنـوب أفريقيـا، وزامبيـا، والـصني، والفلـبني،                  
  .وفييت نام، وماليزيا، ومصر، واهلند

يف أيــضاً يف الــصناعة، إال أهنــا ُتطبَّــق بالتــساوي  تؤديــه قــة دور هــام عــايري إدارة الطاومل  -٥
 ISO 50001 وبعـــد النجـــاح يف إطـــالق معيـــار إدارة الطاقـــة. العمليـــات التجاريـــة واحلكوميـــة

زت اليونيـدو مـشاريعها وبراجمهـا       ، ركّـ  )إيـسو (الصادر عـن املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي            
جمال كفاءة استخدام الطاقـة الـصناعية علـى تقـدمي الـدعم العتمـاد              املتعلقة باملساعدة التقنية يف     

يف بــه لــدى املــستعِملني    يف الــصناعة، وعلــى بنــاء القــدرات ذات الــصلة     ISO 50001املعيــار 
ــة إلصــدار شــهادات الــصناعات  ــة هــذا العــام، تقــوم   .  االعتمــادوالوكــاالت الوطني ومنــذ بداي

ُتستخدم على نطـاق واسـع       (EnMS)ظم إدارة الطاقة    اليونيدو بإعداد عدة أدلة تدريبية بشأن ن      
  .لدعم أنشطة بناء القدرات والتدريب على املستوى القطري

، فقــد مــضى املركــز (IDB.40/2) ٢٠١١لعــام الــسنوي ليونيــدو اتقريــر وكمــا ورد يف   -٦
ــة    ــة اهليدروجينيـ ــات الطاقـ ــدويل لتكنولوجيـ ــدماً (ICHET)الـ ــشر   قُـ ــز نـ ــا اليف تعزيـ تكنولوجيـ

ــةروجيناهليد ــة امل     ي ــصادر الطاق ــستخدم م ــدروجني ي ــق للهي ــاح مرف ــع افتت ــّدد م ــرة تج ة يف جزي
املركز أيـضا الفتتـاح أول مرفـق إلنتـاج اهليـدروجني والتزويـد              هذا  وخيطط  . تركيايف  بوزكادا  

  . ٢٠١٢هناية عام يف به يف تركيا 
دى العـاملي   واملنتـ  (GGGI)وتعمل اليونيدو عن كثب مع معهد النمو األخـضر العـاملي              -٧

، (IPEEC) ، والشراكة الدولية للتعاون من أجل كفـاءة اسـتخدام الطاقـة           (3GF) للنمو األخضر 
شـراكة  إقامـة   وكذلك مع الشركاء من القطاع اخلـاص، علـى          ،  (IEA)والوكالة الدولية للطاقة    

 مـن مؤشـرات كفـاءة       مـا هـو متـاح     بني القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص لوضـع وتعزيـز أفـضل                
كـات عـرب   وأفضل املمارسات يف هذا اجملـال يف خدمـة الـنظم الـصناعية الـيت تعمـل باحملرّ                 الطاقة  

يف جمـال كفـاءة    العامـة   وستدعم هـذه الـشراكة وضـع الـسياسات          . قطاعات الصناعة وعملياهتا  
  .ISO 50001باع هنج متكامل لتنفيذ معيار إدارة الطاقة استخدام الطاقة الصناعية، واّت

    
    ة تجّدداملالطاقة   -ثالثاً  

متكــني البلــدان الناميــة هــو ة تجــّدداهلــدف األساســي ألنــشطة املنظمــة يف جمــال الطاقــة امل  -٨
واالقتــصادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة مــن الــشروع يف مــسارِ منــو أخــضر بزيــادة تــوافر الطاقــة    

ة تجـّدد الطاقـة امل مـشاريع  وتشمل حافظة . لألغراض اإلنتاجيةوخصوصا ة واستخدامها،   تجّددامل
 مليـون دوالر، تكنولوجيـات الطاقـة        ٦٢ بلـدا وتبلـغ قيمتـها        ٤٠لليونيدو، اليت تغطـي أكثـر مـن         
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ة من قبيل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية الصغرية وخمتلف تطبيقـات الكتلـة            تجّددامل
  اسـتراتيجياً   هنجـاً  ةتجـّدد وتعتمـد أنـشطة اليونيـدو يف جمـال الطاقـة امل           . األحيائية، والغاز األحيائي  

كـل  يركز على االستجابة ألولويات الدول األعضاء واحتياجاهتا مع إشراك          قائماً على املشاركة    
  .أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاصاملعنيني من فئات 

ولتحقيــق هــذا اهلــدف ســوف تواصــل اليونيــدو، يف مجلــة أمــور، القيــام باألنــشطة            -٩
تـشجيع  ) ب(ة لألغـراض اإلنتاجيـة؛ و     تجّدددعم نشر الطاقة امل   ) أ: (االستراتيجية الثالثة التالية  

اســـتخدام الطاقـــة يف التطبيقـــات الـــصناعية للـــشركات يف الكربـــون انبعـــاث أمنـــاط منخفـــضة 
تعزيز القدرات التقنية احمللية علـى      ) ج(ة؛ و تجّدد من خالل الطاقة امل    الصغرية واملتوسطة احلجم  

الطاقــة ومنــاذج األعمــال منــشآت ة واســتخدامها، وتعزيــز تجــّددإنتــاج تكنولوجيــات الطاقــة امل
وسـوف يـرد مـوجز      . ةتجـّدد املبتكرة لالرتقاء مبستوى االستثمارات ودعمها يف جمال الطاقة امل        

الـصيغة األوليـة   وخيـضع مـشروع   . ةتجـّدد راتيجية اليونيـدو للطاقـة امل     هبذا النهج الثالثـي يف اسـت      
، وسوف يوضع يف صـيغته النهائيـة بنهايـة          النظراءمن ِقبل   الستراتيجية حاليا لعملية استعراض     ل

  .٢٠١٢عام 
ة يف خدمـة األنـشطة اإلنتاجيـة، الـذي          تجـّدد ويف إطار الصندوق االسـتئماين للطاقـة امل         -١٠

ج برناجميــة وإلقامــة شــراكات مــن والتــرويج لنــه جيــري، ١٥-م/١٣-م ع لقــرارلوفقــاً أنــشئ 
اإليـضاحية للتكنولوجيـا    العمليـة   ة تركّز على التطبيقـات      تجّددخالل مشاريع يف جمال الطاقة امل     

علـى  هلـا تـأثري   ا يـؤدي إىل نتـائج إجيابيـة قابلـة للقيـاس      مب وبناء القدرات     العامة وأطر السياسات 
 وافـق مرفـق البيئـة العامليـة حـىت اآلن علـى              ٢٠١٢يف عـام    و). IDB.40/7الوثيقـة   (أرض الواقع   

ــها إىل    ــصل قيمت ــشاريع ت ــة م ــون دوالر، ٢٩مثاني ــزداد  ملي ــة   لت ــة حلافظ ــة اإلمجالي ــايل القيم بالت
  .  مليون دوالر٩٠ة إىل أكثر من تجّددمشاريع الطاقة امل

    
     ٢٠+ريومؤمتر   -رابعاً  

ة تجــّددالطاقــة امل"عــن  لقــاًء ٢٠+ريــومــؤمتر مش نظمــت اليونيــدو بنجــاح علــى هــا      - ١١
بالتعـاون مـع النظـراء الـوطنيني يف الربازيـل، مـن             " إنشاء جمموعات للتنمية املـستدامة    : الالمركزية

ــق        ــة للمراف ــشركة الربازيلي ــاولو، وال ــصناعات يف ســاو ب ــة، واحتــاد ال ــاجم والطاق ــل وزارة املن قبي
ــة  ــشركة الربا - الكهربائي ــراس، وال ــاز   اليتروب ــنفط والغ ــة لل ــراس - زيلي ــاء  . بتروب وشــارك يف اللق

 من احلكومات، واملنظمـات الدوليـة، والقطـاع اخلـاص، وشـركات املرافـق العامـة،           ١٥٠حوايل  
أفكـار  الرفيـع املـستوى   وقُـدِّمت يف هـذا اللقـاء    . واألوساط األكادميية، واملنظمات غري احلكوميـة   

ة، فـضال عـن إمكانـات التوصـل         تجّددشر الطاقات امل  لتحديات الرئيسية اليت تواجه ن    حول ا ثاقبة  
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. ة الفقـر  لطاقة املستدامة باملسامهة يف إنشاء فـرص العمـل والتخفيـف مـن حـدّ              سائل ا إىل حلول مل  
  . وأمثلة عملية من ميادين اخلربة ملختلف أصحاب املصلحةقة متعّم أفكاروُعرضت يف اللقاء 

    
    مبادرة الطاقة املستدامة للجميع  -خامساً  

وخـالل مـؤمتر    .  باعتبارها السنة الدولية للطاقـة املـستدامة للجميـع         ٢٠١٢أُعلنت سنة     -١٢
 وحـشدت باليـني الـدوالرات    ،الـشراكات  زت مبادرة الطاقة املـستدامة للجميـع     ، عزّ ٢٠+ريو

ونظـرا للتحـديات    . يف شكل التزامـات وإجـراءات عمليـة ُعرضـت يف اجتمـاع رفيـع املـستوى                
العامليـة، أتـاح هـذا املـؤمتر فرصـة فريـدة لالرتقـاء بـاحللول العمليـة لكـي يكـون                اإلمنائية والبيئية   

 حنو حتقيق النمو املـستدام، وإنـشاء نظـم للطاقـة            ٢٠٣٠العامل على مساره الصحيح حبلول عام       
 جتـاوز  - اليت ينمو الكثري منها بسرعة وعلى نطـاق واسـع           -ا يتيح للبلدان النامية     مماملستدامة،  

ة التقليديــة واالنتقــال مباشــرة إىل بــدائل طاقــة أنظــف مــن شــأهنا تعزيــز التنميــة   خيــارات الطاقــ
  .االقتصادية واالجتماعية

يب ـ بلدا مـن أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريـ                 ٦٠ومثة أكثر من      -١٣
جميــع  التزمــت بــدعم مبــادرة الطاقــة املــستدامة لل،فــضال عــن الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 

ومـن مث فقـد     ومعظمهـا بلـدان ناميـة       . وتقوم بوضع خطط وبرامج وطنية حمددة يف جمال الطاقة        
ا يــضع ممــذلــك، ، ومنــها مــن أجنــز ت لقطــاع الطاقــة وحتلــيالت لثغراتــهإجــراء تقييمــاباشــرت 

ــد        ــة، وإجــراء إصــالحات اســتراتيجية عن ــاء بالعمــل يف اجملــاالت ذات األولوي األســاس لالرتق
  . ودعم مايل جديد استثمارات جديدة الضرورة، وجذب

ــقــد و  -١٤ ــد علــى   تعّه ــدفع مــا يزي  بليــون دوالر لتحقيــق  ٥٠د املــستثمرون والــشركات ب
واملـصارف   د أصحاب املـصلحة اآلخـرون، مـن قبيـل احلكومـات           وتعّه. أهداف املبادرة الثالثة  

بتحفيـز العمـل دعمـا      اإلمنائية املتعددة األطراف واملنظمـات الدوليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين،              
 بليــون دوالر بتقــدمي مــا يزيــد علــى ٥٠٠ أكثــر مــن ٢٠+وُجمــع يف مــؤمتر ريــو. هلــذه املبــادرة

  .د، كان معظمها يف جمال الطاقة املستدامة تعّه٧٠٠
    

    املنتديات العاملية  -سادساً  
بــشأن  ســوف يتــيح املنتــدى الرفيــع املــستوى للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا  -١٥

 إىل  ٢٩ر عقـده يف أكـرا مـن         ، املقرّ "هيد الطريق حنو الطاقة املستدامة للجميع يف غرب أفريقيا        مت"
حامسـة  إجـراءات   الختاذ  ، الفرصة لليونيدو حلشد الدعم الالزم       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١
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وسـوف يـستهدف املنتـدى وضـع     . أفريقيـا غـرب  من أجل زيادة سـبل احلـصول علـى الطاقـة يف      
تنفيـذ مبـادرة الطاقـة املـستدامة للجميـع يف منطقـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                 إطار عمل ل  

فرصة بالغة األمهية لواضعي السياسات واجلهات الفاعلة األخرى الرفيعة املـستوى   ويتيح  أفريقيا،  
  .ة وكفاءة استخدام الطاقةتجّددللتعاون بشأن سياسات اجلماعة املتعلقة بالطاقة امل

رئيسية خالل املعرض العاملي للتنمية القائمـة علـى         لقاءات   اليونيدو   وسوف تستضيف   -١٦
   إىل ٢٠ الــذي ســيَنظَّم يف فيينــا يف الفتــرة مــن ،٢٠١٢التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب لعــام 

 وسـوف . الطاقـة وتغـري املنـاخ     موضـوعي   تركيـز علـى     ال، مـع    ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين تشرين   ٢٢
وعـالوة  . ة من خربة اليونيدو الطويلة يف جمال الطاقـة والبيئـة     املعرض للمشاركني االستفاد  يتيح  

 ٢٠+ريـو مـؤمتر  ومنـها  واألنشطة الرئيسية األخرى، اللقاءات على ذلك سوف يكمل املعرض    
  .ومبادرة الطاقة املستدامة للجميع، اليت كانت اليونيدو شريكا قويا فيها

  
   اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -سابعاً  

  .لَّ اجمللس يودُّ أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةلع  -١٧
 


