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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، . يقة عدد حمدود من النسخبع من هذه الوث، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  اخلامسة عشرةالدورة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
  تقَّ من جدول األعمال املؤ١٥البند 

       نشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقةأ
    أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة  
      تقرير من املدير العام  

ن حتـديثا   وهـي تتـضمَّ   . جمـال الطاقـة   م احملرز يف    دُّم هذه الوثيقة معلومات عن التق     دِّتق  
للمعلومات الواردة يف تقرير املدير العام الذي عرض علـى الـدورة احلاديـة واألربعـني جمللـس                   

ــصناعية   ــة ال ــام    مــن ٤ للفــصل ، واســتكماالً)IDB.41/17(التنمي ــسنوي لع ــدو ال ــر اليوني تقري
٢٠١٢) IDB.41/2.(  

      
    مةدِّمق -الًأو 

ــة الطاقــة نَّإ -١ ــومــا يتر إنتاجي ــة    تَّ ــار اجتماعي ب علــى إنتــاج الطاقــة واســتخدامها مــن آث
بالنـسبة للتـصنيع يف القـرن احلـادي          املـثرية لالنـشغال       الرئيـسية  واقتصادية وبيئية هي من النقـاط     

ففي القرنني املاضيني، كـان للتـصنيع الفـضل يف حتقيـق منـو شـامل وتـوفري وظـائف                    . والعشرين
ف اليــوم ضــمن  صنَّلتحويليــة للكــثري مــن البلــدان الــيت ُتــ     جمزيــة األجــر يف جمــال الــصناعات ا   
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واليوم، تعوِّل البلدان النامية على التصنيع لتحقيـق الـشيء نفـسه بالنـسبة              . مةدَّاالقتصادات املتق 
  . يدِّهذا التح حلول الطاقة املستدامة مكاناً مركزياً يف تشغلو. هلا
لة يف تعزيـز     حدود واليتها الفريدة املتمثِّ    ويف هذا السياق تعمل اليونيدو عن كثب، يف        -٢

 اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، مـع         التصنيع املستدام وتسريعه يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـرّ             
املنظمات الشريكة وأصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني الرئيسيني يف القطاع الصناعي ومـع            

دمييــة مــن أجــل تقــدمي حلــول متكاملــة للطاقــة تعــود القطــاعني العــام واخلــاص واألوســاط األكا
 مــن الفقــر، وتــشمل هــذه املنــافع احلــدِّ. مبجموعــة واســعة مــن املنــافع علــى االقتــصاد واجملتمــع 

  . ر املناخيُّواإلنتاجية والقدرة التنافسية يف القطاع الصناعي، واملنافع العاملية املتعلقة بالبيئة وتغ
ل يف مواءمـة جـدول األعمـال التحـويلي لقطـاع الطاقـة              تمثَّ دورها ي  نَّوترى اليونيدو أ   -٣

ــون، والفــرص ال     ــة عــرب القطاعــات  مــع فــرص حتقيــق منــو عــايل القيمــة ومــنخفض الكرب تجاري
  . َدفْعٍ من تكنولوجيات ونظم طاقة نظيفة وفعَّالة ومستدامةالصناعية، ب

اءة اسـتخدام الطاقـة     وتسعى اليونيدو إىل تعزيز دورها يف العمل كعامل حفز لزيادة كفـ            -٤
ــة   ــشجيع اســتخدام الطاق ــصناعي وت ــصناعية واألغــراض   املتجــدِّدة يف القطــاع ال يف التطبيقــات ال

ويف شراكة مع مرفق البيئة العاملية وأصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني الرئيـسيني                . اإلنتاجية
ونيدو لنهج شـامل يتنـاول      ج الي وِّيف القطاع الصناعي ومع القطاع العام واألوساط األكادميية، تر        

اجلوانب السياساتية واالقتصادية والتقنية والبيئية واالجتماعية، بغية نشر ودعم أفضل املمارسات           
والتكنولوجيــات املتاحــة إلدارة الطاقــة واعتمــاد التكنولوجيــات املنخفــضة الكربــون يف القطــاع    

  .ان النامية واالقتصادات الناشئةالصناعي يف البلد
  

    كفاءة استخدام الطاقة يف القطاع الصناعي -اًثاني 
ال يزال استخدام الـسياسات املتعلقـة بكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف القطـاع الـصناعي                   - ٥

.  اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة   حيظى بتقدير متزايد يف كثري من البلدان النامية والبلدان الـيت متـرّ      
نيع والـصناعات التحويليـة وتـوفري فـرص     ز والية اليونيدو بوضوح علـى دعـم منـو التـص           كِّوتر

ولـذا ينبغـي النظـر إىل أنـشطتها املتعلقـة بكفـاءة             . العمل وتشجيع التنمية الصناعية املـستدامة     
ــة يف ســياق اهلــدف العــام للمنظمــة املتم    ــاســتخدام الطاق ل يف حتقيــق مــستويات أعلــى مــن   ثِّ

 النمو العاملي يف اإلنتاج الصناعي      اإلنتاجية يف استخدام املوارد واملواد الطبيعية واحلفاظ على       
  .ومحاية البيئة
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ــ -٦ ــ هلــذه األهــداف، تر اًوحتقيق ــاءة    كِّ ــصل بكف ــها املت ــسي يف عمل ــشكل رئي ــدو ب ز اليوني
  :ام الطاقة على اجملاالت التاليةاستخد

تيسري احلوار والتعاون على الصعيد الـدويل بـشأن كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف                 )أ(  
ق ذلــك مــن خــالل املــشاركة يف أنــشطة احملفــل العــاملي واملبــادرات   قَّــويتح. القطــاع الــصناعي

، واملنتـدى العـاملي     "الطاقـة املـستدامة للجميـع     "والشراكات الدوليـة الرئيـسية مـن قبيـل مبـادرة            
  للنمو األخضر، ومنتدى فيينا للطاقة؛

تعزيــز تطبيــق إدارة الطاقــة يف الــصناعة مــن خــالل اعتمــاد معــايري نظــم إدارة    )ب( 
   واالمتثال هلا؛،٥٠٠٠١لطاقة، من قبيل معيار إيسو ا

مساعدة املؤسسات على اعتماد أفضل املمارسات يف إدارة الطاقة، مـن قبيـل              )ج( 
ل إىل  لِّـ الـذي يق  ) ج يقـوم علـى املكوِّنـات      بـدالً مـن هنـ     (هنج االستفادة القصوى من نظم الطاقة       

  ام الطاقة يف العمليات الصناعية؛ من استخدأدىن حدٍّ
دعم بناء القدرات لتكوين جمموعـات مـن املهـارات واخلـربات املهنيـة املؤهَّلـة                 )د( 

  . يف جمال إدارة الطاقة الصناعية
وتواصل اليونيدو االستجابة للطلب املتزايد علـى املـساعدة التقنيـة يف جمـال إدارة الطاقـة                -٧

 لـدعم إدخـال معيـار       وقد وضعت وأطلقت، يف معرض قيامها بذلك، مبادرةً       . يف قطاع الصناعة  
 بلـداً تـشمل االحتـاد       ٢٠ يف ما يقـرب مـن        ي على نطاق واسع يف القطاع الصناع      ٥٠٠٠١إيسو  

 ، تركيـــا، تايلنـــد،) اإلســـالمية-مجهوريـــة ( إيـــران ، أوكرانيـــا، إندونيـــسيا، إكـــوادور،الروســـي
 فييت  ،فلبني ال ، الصني ، جنوب أفريقيا  ، مجهورية مولدوفا  ،اًهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق   مج
مة من مرفق البيئـة     دَِّنية هذه املبادرة من املنحة املق     ومتوَّل ميزا .  اهلند ، مصر ، ماليزيا ، كمبوديا ،نام

 مليون دوالر يف شكل متويل مـشترك        ٦١٨ مليون دوالر، مما ساعد على حشد        ٨٨العاملية مببلغ   
  .يةتلقِّة واحلكومات املمن املؤسسات املالية واألوساط التجارية والصناعي

    
    دةدِّالطاقة املتج -اًثالث 

ــش -٨ ــة     جُِّت ــادة اســتخدام الطاق ــن خــالل زي ــستدام م ــصنيع امل ــدو الت يف  املتجــدِّدة ع اليوني
نتاجية والتطبيقات الصناعية، باعتبار ذلك جزءاً رئيـسياً مـن عملـها يف سـبيل     إلاالستخدامات ا 

ومتاشـياً  . ة هي أحد أكرب القطاعـات الـصناعية        الطاق نَّوتسليماً منها بأ  تعزيز الصناعة املستدامة    
دة، الـيت جيـري حاليـاً وضـعها يف صـيغتها النهائيـة، ينـصب تركيـز                  دِّمع استراتيجية الطاقة املتج   

  :لتاليةاعلى اجملاالت  املتجدِّدة برنامج اليونيدو األساسي املعين بالطاقة
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ية، وخاصــة يف املنــشآت يف التطبيقــات الــصناع املتجــدِّدة تعمــيم اســتخدام الطاقــة  )أ(  
  الصغرية واملتوسطة احلجم، وكذلك بزيادة قدرهتا التنافسية وتقليل اعتمادها على الوقود األحفوري؛

إجياد فـرص لتنميـة املنـشآت هبـدف زيـادة فـرص الوصـول إىل الطاقـة وتعزيـز                     )ب( 
  الصغرية جداً؛ املتجدِّدة استخدام شبكات الطاقة

تكرة، وخصوصا يف املناطق الريفية، عـن طريـق زيـادة          دعم مناذج املنشآت املب    )ج( 
  .اًرة حملياملتوفِّ املتجدِّدة استخدام مصادر الطاقة

ــذ حنــو     -٩ ــى تنفي ــاً عل ــةا مــشروع٥٠وجيــري العمــل حالي ــر مــن   املتجــدِّدة  للطاق   يف أكث
جلــزء ل مرفــق البيئــة العامليــة اوِّوميــ.  مــشروعا إضــافيا يف طــور اإلعــداد١٥ بلــدا، إضــافة إىل ٣٠

األكرب من هذه املشاريع، بينما تتيح اجلهات املاحنة الثنائية واجلهـات املاحنـة الدوليـة واحلكومـات         
  . مليون دوالر تقريبا١٠٠ يف املائة من حافظة املشاريع اليت تبلغ قيمتها ١٥ية حنو املتلقِّ
 مـن  حملياً، علـى احلـدِّ  املوزَّعة املتاحة   املتجدِّدة   وتساعد اليونيدو، باستخدام حلول الطاقة     -١٠

 مـن االنبعاثـات النامجـة عـن اسـتخدام           االعتماد على الوقود األحفوري املستورد، فضال عن احلدِّ       
يف  املتجـدِّدة    وتعمل اليونيدو أيضا على إتاحة إمكانية احلصول على الكهربـاء مـن الطاقـة             . الطاقة

  .سم متديد الشبكة الكهربائية جبدوى اقتصاديةاملناطق الريفية أو شبه احلضرية، حيث ال يتَّ
  : وُتجسِّد مشاريع اليونيدو التالية النجاح الكبري يف تنفيذ توليد الطاقة املوزعة  -١١

 الكهربـــاَء املتجـــدِّدة  شـــبكات صـــغرية جـــدا للطاقـــةر ثـــالثُيف زامبيـــا، تـــوفِّ )أ( 
: هـي  املتجـدِّدة    تلفـة للطاقـة   وتستند هذه الشبكات إىل ثالث تكنولوجيات خم      . للمناطق الريفية 

تكنولوجيــا الكتلــة احليويــة وتكنولوجيــا الطاقــة الشمــسية وتكنولوجيــا الطاقــة املائيــة الــصغرية    
شخص على الكهرباء من حمطـة الطاقـة املائيـة الـصغرية الـيت         ٢٥ ٠٠٠وحيصل أكثر من    . جدا

  عينات؛ ميغاواط، وهي أول حمطة طاقة تبىن يف زامبيا منذ السب١تبلغ قدرهتا 
نتــود، غـري متــصلة  بال دي خوس ثـاين أكــرب اجلـزر الكوبيــة، وهـي إيـ    نَّنظـراً أل   )ب(  

 اســتحداث أربعــة منــاذج ملنــشآت بــشأن إنتــاج الكتلــة احليويــة  بــشبكة اجلزيــرة الرئيــسية، فــإنَّ
وتوليد الطاقة من الكتلة احليويـة، وطاقـة الريـاح، واسـتخدام طاقـة العمليـات يف صـناعة املـواد                     

  يف كوبا؛ املتجدِّدة ية ميثل فرصة جيدة للعمل بتكنولوجيات الطاقةالغذائ
يتبع أحد مشاريع اليونيدو يف غامبيا هنجا منتظما إلزالـة احلـواجز الـيت تعرقـل        )ج(  

تعزيــز االســتثمارات يف الــشبكات الــصغرية جــدا يف املنــاطق الريفيــة الــيت تعتمــد علــى الطاقــة     
 للمــشروع، وهــو الوصــل بــشبكة كهربائيــة تعمــل بطاقــة  ن الرئيــسيويــربهن املكــوِّ. املتجــددة
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عـة مـن خـالل     كيلوواط، على النجاح يف تنفيـذ حلـول توليـد الطاقـة املوزَّ             ٤٥٠الرياح قدرهتا   
  . شبكات صغرية جدا منعزلة يف املناطق الريفية

    
    وكفاءة استخدام الطاقة يف أفريقيا  املتجدِّدة املراكز اإلقليمية للطاقة -رابعاً 

 اليونيدو هي الشريك الـتقين الرئيـسي للجماعـة          ، فإنَّ IDB.41/17كما ذُكر يف الوثيقة      -١٢
ــا    ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة تأســيس مركــز اإليكــواس اإلقليمــي   ) اإليكــواس(االقت يف عملي

وبنـاء علـى هـذا النمـوذج النـاجح، ُدعيـت اليونيـدو             . وكفاءة استخدام الطاقـة    املتجدِّدة   للطاقة
اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي ومجاعـة شـرق أفريقيـا إىل املـساعدة يف                  من قبـل كـل مـن        
  .دةدِّليميني مماثلني للطاقة املتجإنشاء مركزين إق

ت وثــائق املـــشروع لكـــال  دِّفقــد أُعـــ . عتـــرب يف األشــهر األخـــرية م ُمدُّوقــد أُحـــرز تقــ   -١٣
ركت فيهـا مجيـع     املركزين، وُعقدت حلقات عمـل ناجحـة ألصـحاب املـصلحة الرئيـسيني شـا              

وتنـوي اليونيـدو إنـشاء شـبكة        . بلدان مجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي       
. تعاون قوية فيما بني بلدان اجلنوب على مستوى املراكز اإلقليمية للطاقة املـستدامة يف أفريقيـا               

لتمويـل إنـشاء    مليـون يـورو    ٢,٥وقد التزمت حكومة النمـسا بـأن تقـّدم مـن خـالل اليونيـدو                
وســوف ُيحــشد متويــل إضــايف مــن شــركاء  . املركــزين واملرحلــة التــشغيلية األوىل لكــل منــهما 

وميكــن هلــذه الــشبكة . مــاحنني رئيــسيني آخــرين، منــهم مرفــق البيئــة العامليــة واالحتــاد األورويب 
ــستدامة        ــة امل ــادرة الطاق ــق أهــداف مب ــدور مؤســسي مهــم يف حتقي ــوم ب ــسها أن تق ــع تأسي املزم

  .ميعللج
  

  الصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّدة -اًخامس 
 

دة مـن   لدعم َصـْوغ حافظـة حمـدَّ       املتجدِّدة   أنشأت اليونيدو الصندوق االستئماين للطاقة     -١٤
 املتجـدِّدة    تنفيذها يف سبيل توسيع نطـاق اسـتعمال الطاقـة          املشاريع والربامج وتصميمها ومن مثَّ    

ويف . لبلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـّر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة              يف االستخدامات اإلنتاجية يف ا    
ــول ــصندوق   ٢٠١٣ســبتمرب /أيل ــة ال ــك تكــاليف    ١ ٠٧٢ ١٣٨، بلغــت قيم ــا يف ذل ــورو، مب ي
  .الدعم
ا عـددا مـن   مـ ق خالهلقَّـ ويواصل الصندوق العمل بكامل طاقته منذ أكثر من عـامني ح     -١٥

 مـن قاعـدة متويـل صـغرية نـسبيا، مـن تعبئـة التمويـل مـن                   وقد متكَّـن، انطالقـا    . األهداف املهمة 
 مليـون دوالر مبلغـاً      ٢١٩ويشمل التمويل اإلمجـايل البـالغ       . مرفق البيئة العاملية ومصادر أخرى    
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 مليـون  ١٨٥ مليون دوالر يف شكل ِمَنح مقدَّمة من مرفق البيئة العاملية ومبلغـاً قـدره           ٣٤قدره  
  .يل مشترك شكل متودوالر ُيستهَدف تعبئته يف

    
  الربنامج العاملي للتكنولوجيا النظيفة املشترك بني اليونيدو  -اًسادس 

    ومرفق البيئة العاملية 
، يسعى الربنامج العاملي للتكنولوجيا النظيفة املـشترك        IDB.41/17كما ذُكر يف الوثيقة      -١٦

تكنولوجيـــات النظيفـــة بـــني اليونيـــدو ومرفـــق البيئـــة العامليـــة إىل تعزيـــز االبتكـــارات املعنيـــة بال
د القطاعــات واملــستويات لبنــاء منظومــات إيكولوجيــة مــستدامة خاصــة   باســتخدام هنــج متعــدِّ 
  .رتكز على أصحاب أعمال ابتكارينيباملنشآت الصغرية ت

، سوف تعمل اليونيـدو عـن كثـب مـع مرفـق البيئـة               ٢٠١٤-٢٠١٣ويف فترة السنتني     -١٧
ة بلــدان، يف عــّد) Cleantech(اريع الطاقــة النظيفــة العامليــة والــشركاء الــوطنيني علــى بــدء مــش  

  .فييت نامو جنوب أفريقياو تركياو تايلندو الربازيلو باكستانو تشمل االحتاد الروسي
 يف ٢٠١٣أكتــوبر /ومــن املزمــع أيــضا بــدء مــشاريع للطاقــة النظيفــة يف تــشرين األول   -١٨

ويف ماليزيا، برعاية الفريق املـاليزي   Enterprise Incubator Foundationأرمينيا، برعاية مؤسسة 
  .احلكومي الصناعي املشترك للتكنولوجيا العالية

    
    املنتديات العاملية -اًسابع 

ويف . ٢٠١٣مـايو  / أيار٣٠ إىل ٢٨من ) VEF 2013(ُعقد منتدى فيينا الثالث للطاقة  -١٩
تــدى حنــو املن، مجــع "مــستقبل الطاقــة الــذي نريــده: ٢٠+عــام بعــد مــؤمتر ريــو"إطــار موضــوع 

لـون مـن   وزراء وشخصيات رفيعة املستوى وخرباء وممثِّ    ، منهم    بلدا ١١٦ مشارك من    ١ ٦٠٠
وكان املنتدى مبثابة منرب رفيـع املـستوى شـارك فيـه املمارسـون              . القطاع اخلاص واجملتمع املدين   

 إطـار  قـة يف رو السياسات يف جمال الطاقة يف حوار تفاعلي بشأن آفاق قطاع الطا واخلرباء ومقرِّ 
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

وعوجلت خالل املنتـدى قـضايا الطاقـة املـستدامة الرئيـسية مبـا يف ذلـك احلـصول علـى              -٢٠
. الطاقــة، والتمويــل والــشراكات، والــسياسات والتكنولوجيــات، ووضــع هــدف لتنميــة الطاقــة

ص، ور والقطـاع اخلـا     مـن اخلـرباء يف جمـال الطاقـة مـن اجلمهـ             ١١٠وقاد املناقشة ما يزيد علـى       
  .وكذلك من األوساط األكادميية
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ويف سياق التفاوض بشأن وضع إطار جديد للتنمية، تضع الرسـالة الرئيـسية للمنتـدى                 -٢١
 وُتـشدِّد علـى أمهيـة التمويـل والـشراكة يف      ٢٠١٥الطاقة بوضوح يف خطة التنمية ملا بعـد عـام        

املــداوالت يف ســت توصــيات رئيــسية وقــد أُوجــزت نتــائج . ضــمان مــستقبل الطاقــة املــستدامة
  .٢٠١٥بشأن الطاقة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه -اًثامن 

 .لعلَّ املؤمتَر يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -٢٢

  


