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  جملس التنمية الصناعية  
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٨البند 

      والطاقةأنشطة اليونيدو يف جمال البيئة
      أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة     
    تقرير من املدير العام    

 احملـرز يف    التقـدُّم الوثيقـة معلومـات عـن        هذه   ُتقدِّم،  ٧-م/٤٠-ت ص م  للمقرر  امتثاال     
حتديثاً للمعلومات الواردة هي تتضمن و. عن أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقةوتفيد بالتايل  هتنفيذ

 (IDB.40/16)جملــس التنميــة الــصناعية األربعــني  يف تقريــر املــدير العــام الــذي ُعــرض علــى دورة  
  ).IDB.41/2 (٢٠١٢لسنوي تقرير اليونيدو ااستكماالً للفصل الرابع من و
    

    مةمقّد  -أوالً  
ومن املعترف به عامليا    . تواصل اليونيدو توسيع حافظة مشاريعها الطاقوية بكافة أبعادها         -١

أن الطاقة هي احملفز الرئيسي الذي يعزز التنمية الصناعية، وخباصة يف البلدان النامية وأقل البلدان               
  . موارد الطاقة املستدامةية املستدامة اليت تدفع عجلتها وتسعى اليونيدو إىل دعم التنم. منوا
أحـد عـشر جمـاال للعمـل لتحقيـق ثالثـة أهـداف يف                )١(وقد حدد برنامج العمل العـاملي       -٢

مبـا يـضمن حـصول اجلميـع علـى خـدمات الطاقـة              (إطار مبادرة توفري الطاقة املستدامة للجميع       
                                                           

  لق الفريق الرفيع املستوى املعين بالطاقة املستدامة للجميع التابع لألمني العام برنامج العمل العاملي أط  )1(  
 .٢٠١٢أبريل /يف نيسان
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اءة اسـتخدام الطاقـة؛ ومـضاعفة حـصة الطاقـة      احلديثة؛ ومضاعفة معدل التحّسن العاملي يف كف   
. ٢٠٣٠حبلـول عـام     ) املتجددة يف خمتلف اخليارات املتاحة يف جمال الطاقة على الصعيد العـاملي           

ــام       ــة يف القطــاعني الع ــدعم مــن اجلهــات املعني ــدو يف هــذه اللحظــة إىل شــحذ ال وتــسعى اليوني
وجتمـع املبـادرة مـا بـني القـوة        . امليواخلاص للوصول إىل التزام سياسي ومايل على املستوى الع        

اجلامعة لألمم املتحدة علـى الـصعيد العـاملي، والقـدرة علـى حـشد التزامـات جريئـة واجتـذاب                     
  . استثمارات واسعة النطاق، وشبكة معرفية سريعة التوسع

تالحظ اليونيدو أن نطاق االستثمارات الالزمة يتطلب مـن املنظمـة    وإضافة إىل ذلك،  -٣
. ور استراتيجي كميسِّر، وأن تركز على مشاريع تكنولوجية إيـضاحية قويـة التـأثري             أن تقوم بد  

، ميكـن أن تـصل االسـتثمارات اخلاصـة يف           ٢١ووفقا لشبكة سياسات الطاقـة املتجـددة للقـرن          
  .٢٠٢٠ مليار دوالر سنويا حبلول عام ٥٠٠جماالت الطاقة املتجددة إىل 

فعلــى . كات واملعرفــة احملليــة أمــر فــائق األمهيــة وُتــدرك اليونيــدو أن احلاجــة إىل الــشرا   -٤
الرغم من أن الدعم السياسي الـوطين ضـروري، ال ميكـن تعبئـة املـوارد دون مـشاركة القطـاع                     

ومن مث تسعى اليونيدو إىل كفالة وجـود بيئـة مناسـبة وسـاحة منافـسة عادلـة ُتمكّنـان                    . اخلاص
قــة املتجــددة كخيــار جمــٍد ماليــا يــأيت  القطــاع اخلــاص مــن النظــر يف االســتثمار يف جمــاالت الطا 

  . مبردود اقتصادي عوضا عن جمّرد احلد من غازات االحتباس احلراري
واليونيدو وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تقضي واليتها بتعزيز التنميـة الـصناعية        -٥

كفالـة  ومـن الـشروط الـيت ال بـد منـها الزدهـار التنميـة الـصناعية بـصورة مـستدامة                      . املستدامة
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تواصـل اليونيـدو          . إمدادات مضمونة من الطاقة النظيفة امليـسورة التكلفـة        

ــة وتــشمل    ــام بأنــشطة تتعلــق بالطاق  مبــا يف ذلــك كفــاءة  ، واجملــاالتسائلجمموعــة مــن املــ القي
 والتكنولوجيـــات املنخفـــضة االنبعاثـــات، اســـتخدام الطاقـــة يف الـــصناعة، والطاقـــة املتجـــّددة، 

  .ملشاركة يف احملافل العامليةوا
    

    كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة   -ثانياً  
إن اليونيدو رائدة يف تقدمي الدعم بـشأن الـسياسات يف جمـال التوحيـد القياسـي ملعـايري          -٦

وقد بلغت حافظة اليونيدو من املشاريع اجلارية يف جمـال كفـاءة اسـتخدام الطاقـة               . إدارة الطاقة 
 مليـــون دوالر أمريكـــي، وكانـــت تغطيتـــها  ٩٠، حـــوايل ٢٠١٢ هنايـــة عـــام يف الـــصناعة، يف
  .اجلغرافية واسعة
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ــات          -٧ ــضل املمارسـ ــم أفـ ــز ودعـ ــصدارة يف تعزيـ ــز الـ ــل مركـ ــة حتتـ ــت املنظمـ ــا زالـ ومـ
وكمــا جــاء يف التقريــر . والتكنولوجيــات املتاحــة يف جمــال كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الــصناعة

بعد جناح املنظمة الدوليـة     ، عمدت اليونيدو،  )IDB.40/16(لمجلس  املقدم إىل الدورة األربعني ل    
 إىل تركيــز، ISO 50001 ،إدارة الطاقــةاخلــاص بــ هــا يف إطــالق معيار)إيــسو(للتوحيــد القياســي 
 املتعلقــة باملــساعدة التقنيــة علــى تقــدمي الــدعم لتنفيــذ نظــم إدارة الطاقــة يف  مــشاريعها وبراجمهــا

، وعلـى بنـاء القـدرات ذات الـصلة لـدى املـستعملني              ISO 50001الصناعة مبـا يتفـق مـع املعيـار          
  . الصناعيني ومقدمي اخلدمات على املستوى الوطين

 ٢ ٢٠٠ مـن صـّناع القـرار، و       ٣ ٥٠٠ ، اسـتفاد حنـو    ٢٠١٣مـارس   /وحىت شـهر آذار     -٨
صممة حـسب    خـبري استـشاري وطـين مـن بـرامج اليونيـدو التدريبيـة املـ                ٥٠٠منشأة جتاريـة، و   

 شركة حاليا بتنفيذ نظم إلدارة الطاقـة ومـشاريع لتعظـيم الكفـاءة              ١٠٠وم حوايل   الطلب، وتق 
ولــئن بقيــت معــايري إدارة الطاقــة وتعظــيم كفــاءة نظــم الطاقــة مــن أهــم    . يف اســتخدام الطاقــة

اجملــاالت الــيت تقــدم فيهــا اليونيــدو املــساعدة التقنيــة، فإنــه جيــري حاليــا بــذل جهــود ملموســة    
ــام  ــة  لتوســيع حافظــات الربن ــة لالحتياجــات املــستجدة واملتوقع ــادرات  . ج تلبي ــضطلع هبــذه املب وُي

   .هبدف تعزيز االستفادة من كفاءات اليونيدو املتعددة يف جمال الصناعة والتجارة والتكنولوجيا
    

    الطاقة املتجددة   -ثالثاً  
ان الناميـة    ألنشطة املنظمة يف جمال الطاقة املتجّددة هـو متكـني البلـد            اإلمجايلاهلدف  إنّ    -٩

 منو أخضر بزيادة توافر الطاقة املتجـّددة واسـتخدامها،          سلوك طريق نتقالية من   الواالقتصادات ا 
، أي األغـراض الـيت تتـيح إمكانيـة اسـتخدام الطاقـة املتجـددة يف            وخصوصا لألغراض اإلنتاجية  

ا إنتاج سلع وخدمات إلدرار الدخل أو تكوين قيمـة، سـواء بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر، مبـ                     
  . ذلك التأثريات اإلجيابية على الوظائف والتعليم والصحة واملساواة بني اجلنسنييف 
ويهدف مشروع استراتيجية الطاقة املتجددة إىل بنـاء صـناعات مـستدامة تعتمـد علـى                  -١٠

ــي اجلوانــب     ــة املتجــددة مــن خــالل هنــج ثالث ــة املتجــددة يف   ) أ: (الطاق تعمــيم اســتخدام الطاق
ــادة قــدرهتا علــى املنافــسة    التطبيقــات الــصناعي ة، وخاصــة يف املنــشآت الــصغرية واملتوســطة لزي

إجيـاد فـرص للتنميـة يف جمـال قطـاع األعمـال             ) ب(وتقليل االعتماد على الوقود األحفـوري؛ و      
بزيادة فرص الوصول إىل الطاقة من خالل إقامة شبكات صغرية جدا لتوليـد الطاقـة املتجـددة؛        

ارية املبتكرة، وخـصوصا يف املنـاطق الريفيـة، عـن طريـق زيـادة               دعم مناذج األعمال التج   ) ج(و
  . استخدام مصادر الطاقة املتجددة املتوفرة حمليا
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ــدو يف      -١١ ــه اليوني ــذي تتبع ــهج ال ــل الن ــز ويتمث ــدول   التركي ــات ال ــى االســتجابة ألولوي عل
 ومشلــت .، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاصاجلهــات املعنيــةاألعــضاء واحتياجاهتــا مــع إشــراك كــل 

 ٣٠ أكثـر مـن      ٢٠١٢حافظة مشاريع اليونيدو اجلارية يف جمال الطاقة املتجددة حىت هناية عـام             
ويـأيت متويلـها بـشكل رئيـسي مـن مرفـق       .  مليون دوالر أمريكي   ٦٠بلدا، وزادت قيمتها على     

 يف ١٥ البيئة العاملية، يف حني تقدم اجلهات املاحنة الثنائية والدوليـة واحلكومـات املتلقيـة حـوايل     
 العمـل مـع اجلهـات املاحنـة      ٢٠١٣وسـوف تواصـل اليونيـدو يف عـام          . املائة من إمجايل امليزانيـة    

وسـوف تتعـاون املنظمـة مـع املرفـق لتحديـد       . والشركاء لتحديـد أولويـات املـشاريع املـستقبلية        
 ، ومــع االحتــاد األورويب عــن طريــق )GEF-6(أولويــات العمليــة الــسادسة ملرفــق البيئــة العامليــة   

املسامهة يف أهدافـه وبراجمـه اإلمنائيـة ضـمن برناجمهـا اإلطـاري اجلديـد املتعـدد الـسنوات للفتـرة                      
٢٠٢٠-٢٠١٤.  

    
    املراكز اإلقليمية للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يف أفريقيا   -رابعاً  

كانــت اليونيــدو الــشريك الــتقين الرئيــسي للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا     -١٢
مركـز اإليكـواس اإلقليمـي للطاقـة املتجـّددة وكفـاءة اسـتخدام              يف عمليـة تأسـيس      ) اإليكواس(

 بدعم مايل قوي مـن حكـوميت إسـبانيا          ٢٠١٠وقد تأسس املركز يف عام      . )ECREEE(الطاقة  
اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي     وبناء على هذا النموذج الناجح، دعت كل من       . والنمسا

ــا اليونيــدو إىل املــساعدة يف تأســيس مركــزين إقليمــيني ممــاثلني    ومجاعــة شــ) ســادك( رق أفريقي
فقـد أُعـدت وثـائق مـشاريع        . وقـد أُحـرز تقـدم كـبري خـالل األشـهر املاضـية             . للطاقة املتجـددة  

للمركــزين، وُعقــدت حلقــات عمــل ناجحــة للجهــات األساســية املعنيــة شــاركت فيهــا مجيــع   
 اليونيدو إنـشاء شـبكة تعـاون قويـة فيمـا بـني بلـدان        وتنوي. بلدان مجاعة شرق أفريقيا وسادك  

  . اجلنوب على مستوى املراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة يف أفريقيا
 مليــون يــورو لتمويــل ٢,٥والتزمــت حكومــة النمــسا بــأن تقــّدم مــن خــالل اليونيــدو    -١٣

ايف مـن شـركاء   وسوف حيشد متويل إضـ    . إنشاء املركزين واملرحلة التشغيلية األوىل لكل منهما      
وتنـوي اليونيـدو إنـشاء      . ماحنني رئيسيني آخرين، منـهم مرفـق البيئـة العامليـة واالحتـاد األورويب             

شبكة تعاون قوية فيما بني بلدان اجلنوب علـى مـستوى املراكـز اإلقليميـة للطاقـة املـستدامة يف               
عـة شـرق   مجاوسـادك و ) اإليكـواس (مناطق كل مـن اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا              

وميكـن هلـذه الـشبكة احليويـة أن تقـوم بـدور مؤسـسي مهـم يف           . ٢٠١٤، بدءا من عـام      أفريقيا
  .حتقيق أهداف مبادرة الطاقة املستدامة للجميع

    



IDB.41/17 

V.13-83602 5 
 

     برنامج اليونيدو العاملي للتكنولوجيا النظيفة -مرفق البيئة العاملية   -خامساًً  
الدورة الـسابعة    ختضري"فادة من مشروع    استنادا إىل ما حتقق من جناح والدروس املست         -١٤

مكـون مـسابقة     ("عشرة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغيُّـر املنـاخ                  
، وضـعت اليونيــدو  ٢٠١١يف جنـوب أفريقيــا يف عـام   ) االبتكـار يف جمـال التكنولوجيــا النظيفـة   

زيز االبتكـارات املعنيـة بالتكنولوجيـا النظيفـة         باالشتراك مع مرفق البيئة العاملية برناجما رياديا لتع       
يف املنشآت الصغرية واملتوسطة، ودعم منظمي املشاريع الـيت تـستخدم التكنولوجيـا النظيفـة يف        

  . خمتلف أحناء العامل، مما يعزز مشاركة القطاع اخلاص ويزيد من زخم التنمية املستدامة
 مرفق البيئـة العامليـة، ووزارة املنـشآت         وأطلقت اليونيدو مع شركائها األساسيني، مثل       -١٥

الصغرى والصغرية واملتوسطة يف اهلند، واحتـاد الغـرف التجاريـة والـصناعية يف اهلنـد، مـشروع                  
وشـهدت عمليـة اإلطـالق حـضورا        . ٢٠١٣مايو  /يف اهلند يف أيار   ) Cleantech(الطاقة النظيفة   

  . وممثلني بارزين عن اجملتمع املدينجيدا من عدد من قادة الصناعة ورؤساء الرابطات التجارية 
 مـع فريـق مرفـق       ٢٠١٤-٢٠١٣وسوف تعمل اليونيـدو عـن كثـب يف فتـرة الـسنتني                -١٦

البيئة العاملية والشركاء احمللـيني، باإلضـافة إىل اهلنـد، إلطـالق مـشاريع للطاقـة النظيفـة يف عـدة                     
ــدان مــن ضــمنها   ــل وتر  بل ــا وباكــستان والربازي ــا  االحتــاد الروســي وأرميني ــا وجنــوب أفريقي كي

  . وماليزيا ونيجرييا وفييت نام
    

مستقبل الطاقة : ٢٠+عام بعد مؤمتر ريو: "٢٠١٣منتدى فيينا للطاقة   -سادساً  
    " الذي نريده

 اليونيـدو، والـوزارة االحتاديـة       ٢٠٠٩منتدى فيينا للطاقـة هـو مبـادرة أطلقتـها يف عـام                -١٧
ويـسعى هـذا    . ملعهد الـدويل لتحليـل الـنظم التطبيقيـة        للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، وا     

 إذ شـهد  ٢٠١١املنتدى الـذي ُيعقـد مـرة كـل سـنتني إىل تكـرار النجـاح الـذي حتقـق يف عـام                       
 شخص يف املنتدى مشلوا خرباء بارزين يف جمـال الطاقـة،            ١ ٢٠٠ذلك العام مشاركة أكثر من      

املنظمات الدوليـة واجملتمـع املـدين    ومقرري سياسات رفيعي املستوى، وممثلني عن احلكومات و  
واملمول الرئيسي للمنتدى هي الوزارة االحتادية للشؤون األوروبيـة والدوليـة           . والقطاع اخلاص 

ــة للتعــاون االقتــصادي      يف النمــسا، إىل جانــب مــسامهات إضــافية مقدمــة مــن الــوزارة االحتادي
  .والتنمية يف أملانيا وحكومة بولندا

 يف املناقـشات الـدائرة حـول كيفيـة إدمـاج الطاقـة              ٢٠١٣م  وسوف يسهم منتـدى عـا       -١٨
، وسـوف يـستند إىل احملتـوى والقيـادة الفكريـة        ٢٠١٥يف اإلطار اإلمنـائي العـاملي ملـا بعـد عـام             
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ــل     ــشراكات الكــربى، مث ــات األساســية وال ــع  للعملي ــستدامة للجمي ــة امل ــادرة الطاق ويرمــي . مب
الطريق لترمجة االلتزامـات إىل طاقـة كهربائيـة،          إىل حتديد معامل خارطة      ٢٠١٣املنتدى يف عام    

  .وإعادة التأكيد على كون املنتدى منربا معترفا به عامليا لتعميم برنامج التنمية املستدامة
    

    اختاذهاإلجراء املطلوب من اجمللس   -سابعاً  
 . لعلّ اجمللس يوّد أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -١٩
  


