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 .جتماعات االإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
  ت من جدول األعمال املؤق١٥َّالبند 

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

، ٧-م/٤٠- م ت ص التنميــة الــصناعيةُتقــدِّم هــذه الوثيقــة معلومــات عــن تنفيــذ مقــرَّر جملــس  
تقريـر اليونيـدو   وهـي تكمِّـل املعلومـات الـواردة يف         . كما توفِّر معلومات عـن آخـر التطـّورات        

 يف جمـــال البيئـــة تقريـــرين عـــن أنـــشطة اليونيـــدوالو) ٤ الفـــصل، IDB.41/2 (٢٠١٢ الـــسنوي
)IDB.40/15 وIDB.41/18.( 
    

    مةمقدِّ  -أوالً  
جيع وضع منوذج أكثر استدامة للتنمية الصناعية من خـالل مبادرهتـا          تواصل اليونيدو تش    -١

 ل مــن الــصعيدكــدة األهــداف علــى الرائــدة املــسماة مبــادرة الــصناعة اخلــضراء ومــشاريعها احملــدَّ
 يف جماالت كفاءة املوارد واإلنتاج األنظف وإدارة املياه والقـضاء علـى              والوطين  واإلقليمي العاملي

  .دة األطرافاً يف الصناعة من خالل اتفاقات بيئية رئيسية متعدِّة بيئياملواد الضاّر
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    مبادرة الصناعة اخلضراء  -ثانياً  
ستقوم اليونيدو، جنباً إىل جنب مـع وزارة الـصناعة وتكنولوجيـا املعلومـات يف الـصني،                 -٢

 تـشرين   ٩ إىل   ٧بتنظيم الدورة الثالثة ملؤمتر الصناعة اخلضراء الذي يعقد كل سنتني، وذلك مـن              
وسوف جيمع املؤمتر أصحاب املصلحة الـدوليني مـن         . ، يف غوانغزو بالصني   ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

أجل تبادل قصص النجاح واالبتكـارات علـى الـسواء مـن املمارسـني ومـن مقـرِّري الـسياسات،               
يات يف تنفيــذ حلــول الــصناعة اخلــضراء واالنتقــال مــن ب علــى التحــّدوذلــك فيمــا يتــصل بالتغلّــ

وســوف يــساعد املــؤمتر علــى تــوفري مزيــد مــن الفهــم العملــي . د خطــي إىل اقتــصاد دائــرياقتــصا
وإضـافة إىل   . لطريقة حتقيق الصناعة اخلضراء ويعزِّز أطر العمل من أجـل زيـادة املـشاركة العامليـة               

 ، عـدداً  ٢٠١٣ديـسمرب عـام     /سـبتمرب إىل كـانون األول     /م اليونيدو، من أيلـول    املؤمتر، سوف تنظِّ  
داث العامليــة مــع خمتلــف احلكومــات واملنظمــات الــشريكة يف نيويــورك وســول ولنــدن  مــن األحــ

وسـوف تـساعد هـذه األحـداث علـى حتقيـق اسـتيعاب هنـج الـصناعة                  . ونريويب وبروكسل وليما  
اخلضراء على نطاق أوسع، وإثبات جـدوى الـصناعة اخلـضراء باعتبارهـا وسـيلة لتحقيـق التنميـة                   

  .امةالصناعية واالقتصادية املستد
 وما زالت العضوية على الصعيد العاملي تتزايد يف برنامج الـصناعة اخلـضراء الـذي يـضمّ                  -٣

ع وقـد وقَّـ   . أصحاب مصلحة عديدين وتتشارك يف إدارته اليونيدو وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة             
 ومؤسسات األعمال ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمـات الدوليـة         احلكومات من   ١٥٠أكثر من   

ــة وث ــدعم "يق ــان ال ــسياسات        " بي ــهاج ال ــا بانت ــن التزامه ــن ع ــث ُتعل ــامج، حي ــن الربن ــصادرة ع ال
وتعكف اليونيدو ومعهد حبوث االستدامة ألوروبا على       . واملمارسات الرئيسية للصناعة اخلضراء   

ــسعة قطاعــات صــناعية يف       ــي لت ــايري األداء البيئ ــد مع   اســتحداث جمموعــة أدوات مــن أجــل حتدي
ــدا٢٥ً ــشكِّوســوف .  بل ــاح        ت ــاس جن ــة خــط األســاس لقي ــذه العملي ــن ه ــستقاة ع ــات امل ل البيان

  .االستراتيجيات الوطنية والقطاعية للصناعة اخلضراء
ــصناعة اخلــضراء،         -٤ ــاء القــدرات يف جمــال ال ــى بن ــد عل ــاملي املتزاي واســتجابة للطلــب الع

مر أسـبوعاً   وتـشمل هـذه الـدورات تنظـيم برنـامج يـست           . ة دورات تدريبيـة   عقدت اليونيدو عدَّ  
يف فيينـا بالنمـسا، واملدرسـة الـصيفية الثانيـة           " املعايري اخلـضراء يف التجـارة     "واحداً عن موضوع    

للصناعة اخلضراء، يف بودابست هبنغاريا، ودورة تدريبية إضافية من املزمـع عقـدها يف البحـرين           
ــاين  ــاير /يف كــانون الث ــة اســتمرَّ   . ٢٠١٤ين ــضا يف دورة تدريبي ــدو أي  ت شــهراًوســامهت اليوني

، ٢٠١٣أغـسطس   /قـدت يف إسـرائيل يف آب       على االقتصاد األخضر والنمو األخـضر عُ       واحداً
ثالثــة + وســوف تــشارك يف تنظــيم برنــامج القيــادة الــسادس لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا  

  .٢٠١٣أكتوبر /بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، يف تشرين األول
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     بكفاءِة استخدامِ املواردسماملتَّاإلنتاج األنظف و  -ثالثاً  
اإلنتـاج األخـضر    " برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك          ٢٠١٣يونيه عام   /اكتمل يف حزيران    -٥

ل مـن الـصندوق املـشترك بـني         ، املمـوَّ  "والتجارة لزيادة دخل فقراء املناطق الريفية وفرص عملهم       
وإمجـاالً، تلقّـى    . إلمنائيـة لأللفيـة   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف ا         

 من املنتجني الشعبيني للمـصنوعات      ١ ٤٣٠باً و  مدرِّ ٦٥التدريب على أساليب اإلنتاج األنظف      
 منـشأة أعمـال، تلقّـت    ٤٨وباإلضافة إىل ذلك، أُجريـت تقييمـات لإلنتـاج األنظـف يف      . اليدوية
وقــد أفــادت . ر اســتدامة بيئيــاً شـركة منــها املــساعدة يف إعــادة تــصميم منتجاهتــا لتكـون أكثــ  ٢١

  .٢٠١٣يناير /دوالر حىت كانون الثاين ١٠٠ ٠٠٠بتحقيق إيرادات إضافية قدرها 
ــشؤون           -٦ ــة لل ــة الدول ــن أمان ــدعم م ــة، ب ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــدو وبرن ــد اليوني وتعق

اءة  بكفــاملتَّــسماالقتــصادية يف سويــسرا، املــؤمتر الثالــث للــشبكة العامليــة لإلنتــاج األنظــف و       
وجيمع هـذا املـؤمتر   . ، يف مونترو، بسويسرا٢٠١٣سبتمرب / أيلول٦ إىل ٢استخدام املوارد من    

لني ملراكـز هـذه الـشبكة وأعـضاء مـن اجلهـات املاحنـة وأصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة مـن                        ممثِّ
  .أجل تبادل اخلربات ومشاطرهتا بغية تيسري تطبيق ممارسات الشبكة ورفع مستواها

    
    لثابتةاثات العضوية اقية استكهومل للملوِّاتف  -رابعاً  

 من املشاريع اليت تساعد يف اسـتعراض خطـط التنفيـذ            ٥٠تدعم اليونيدو ما يزيد على        -٧
ثـات العـضوية    االجتمـاع املعـين باسـتعراض قائمـة امللوِّ        "الوطنية وحتديثها، كما تضطلع بتنظـيم       

ــةا ــول   " لثابت ــذي ســيعقد يف أيل ــا بالنمــسا، ال ــذا االجتمــاع   . ٢٠١٣ســبتمرب /يف فيين ــَنظَُّم ه وُي
 اجلديـدة، وضـمان     لثابتـة اثـات العـضوية الـصناعية       ق من صحة تقارير اجلرد األولية للملوِّ      للتحقُّ

التطبيــق الــسليم جملموعــة إرشــادية يف هــذا الــشأن وضــعتها اليونيــدو وأمانــة اتفاقيــة اســتكهومل   
سـتعراض خطـط التنفيـذ الوطنيـة وحتـديثها          ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، من أجل ا       

وســوف يــساعد ذلــك االســتعراض علــى حتديــد معــايري   . ق مــن صــحة النتــائج األوليــة والتحقُّــ
اجلــودة خلطــط التنفيــذ الوطنيــة الــيت ُينَتظَــُر تطبيقهــا، كمــا سُيــشكِّل عنــصراً حامســاً يف أنــشطة    

  .اليونيدو يف مرحلة ما بعد تطبيق خطط التنفيذ الوطنية
 اجلديـدة يف مجهوريـة      لثابتةاثات العضوية    أول مشاريع اليونيدو بشأن امللوِّ     قد اسُتهلّ و  -٨

 من أجل إنشاء قدرة على إزالـة احلـواجز التقنيـة واالقتـصادية الـيت      اًمقدونيا اليوغوسالفية سابق  
ثـة يف منـشأة     تعترض نقل أفضل التقنيات املتاحـة وأفـضل املمارسـات البيئيـة ملعاجلـة مواقـع ملوَّ                

را مـشاريع إضـافية بـشأن       ت اليونيـدو مـؤخَّ    واسـتهلَّ . حكومية إلنتاج املواد الكيميائية العـضوية     
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 ملركّبات ثنائي كلورو ثنائي فينيـل ثالثـي كلـورو           لثابتةاثات العضوية   وضع بدائل من غري امللوِّ    
ثـات عـن غـري قـصد         امللوِّ  من انطـالق تلـك     اإليثان يف اهلند والترويج هلذه البدائل، وبشأن احلدِّ       

  . من مصادر حرق النفايات يف العراء يف أرمينيا
د ص مــن املركبــات الثنائيــة الفينيــل املتعــدّ وتواصــل اليونيــدو مــساعدة البلــدان يف الــتخلّ   -٩

ث عـن  الكلور، وقد جنحـت يف تـشغيل مـصنع ال يعتمـد علـى االحتـراق يف منغوليـا إلزالـة التلـوِّ                 
وسـوف  . د الكلـور  ص بـصورة آمنـة مـن املركبـات الثنائيـة الفينيـل املتعـدِّ              الت والتخلّ زيوت احملوّ 

د الكلـور الـيت تـشري تقـديرات         ُيسَتخَدُم ذلك املصنع ملعاجلة مجيع املركبات الثنائيـة الفينيـل املتعـدِّ           
وجيـري العمـل    . اليونيدو إىل وجودها حاليا يف منغوليا وذلك خالل فترة الـسنة والنـصف املقبلـة              

 راًت املوافقة مـؤخَّ  نشر معدات إضافية ال تعتمد على االحتراق أيضاً يف نيبال، كما متَّ       حاليا على 
  .د الكلور يف إندونيسيا والكونغو من املركبات الثنائية الفينيل املتعدِّعلى تنفيذ مشاريع للحدِّ

    
    إدارة املياه  -خامساً  

ة علــى مــشروع شــراكة بــني ، وافــق جملــس مرفــق البيئــة العامليــ ٢٠١٣أبريــل /يف نيــسان  -١٠
، بني اليونيدو ومصانع بالتيكا لصناعة اجلعـة        "حافظوا على املنبع  "القطاعني العام واخلاص عنوانه     

)Baltika Breweries ( التابعة جملموعة كارلسربغ)Carlsberg Group .( ويهدف هذا املشروع إىل
لك املـوارد الطبيعيـة إىل جهـات        ة، مـن صـناعة رئيـسية تـسته        حتفيز التحويل السوقي ملصانع اجلعَّـ     

  . بكفاءِة استخدام املوارداملتَّسمتروِّج على حنو استباقي ألساليب اإلنتاج األنظف و
وتعمل اليونيدو، بصفتها رئيس شبكة األمم املتحدة املعنيـة بالطاقـة والـرئيس املـشارك                 -١١

مني العام لألمم املتحـدة، علـى       للفريق الرفيع املستوى املعين بالطاقة املستدامة للجميع التابع لأل        
ــة عــام   ــسيق محل ــشأن ٢٠١٤تن ــة " ب ــاه والطاق ــسي   ". املي ــر الرئي ــة إصــدار التقري ــشمل احلمل وت

 إىل جنب مع جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة                اخلامس عن تنمية املياه يف العامل، جنباً      
  .ملتحدة للتربية والعلم والثقافةوالربنامج العاملي لتقييم املياه التابع ملنظمة األمم ا

    
    الزئبق  -سادساً  

ــة، ســيجري التوقيــع يف      -١٢ ــة الدولي  تــشرين ٩بعــد ثــالث ســنوات مــن املفاوضــات احلكومي
على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الـيت شـاركت اليونيـدو بنـشاط يف صـياغة                 ٢٠١٣أكتوبر  /األول

وهبــذه املناســبة، ســوف . الــذي ســيعقد يف اليابــانضــني نــّصها، وذلــك خــالل مــؤمتر املنــدوبني املفّو
ط الـضوء علـى مـشاريع اليونيـدو يف جمـال تعـدين الـذهب           تشارك اليونيدو يف أحـداث جانبيـة تـسلِّ        

حلـريف  اوالشراكة العاملية بـشأن الزئبـق، الـيت تـشارك اليونيـدو فيهـا يف قيـادة قطـاع تعـدين الـذهب                        
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نشطة اليونيدو خارج هذا القطاع يف االسـتخدامات الـصناعية للزئبـق ومعاجلـة              ، وأ نطاقال  غريالصو
  .املواقع امللوثَّة بالزئبق وإدارة النفايات احملتوية على الزئبق

 منــه، ص بــشأن حتــسني إدارة الزئبــق واحلــدِّ وتــضطلع اليونيــدو بــسرعة بــدور متخــصِّ   -١٣
ل مرفـق   وميـوِّ . ري تنفيـذها حاليـاً    حيث وافقـت بالفعـل علـى تـسعة مـشاريع يف هـذا اجملـال جيـ                 

وباإلضافة إىل مشاريع يف إكوادور وبوركينا فاسـو وبـريو          . البيئة العاملية ستة من هذه املشاريع     
زان والسنغال والصني والفلبني وكوت ديفوار ومايل، وافـق املرفـق أيـضا علـى مـشروعني يركِّـ                 

  .ومنغولياعلى إدارة النفايات احملتوية على الزئبق يف األرجنتني 
    

    بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنِفدة لطبقة األوزون  -سابعاً  
للـصندوق املتعـدِّد   "، تصدَّرت اليونيـدو مـرة أخـرى الوكـاالت املنفِّـذة      ٢٠١٣يف عام    -١٤

 نقطـة مـن   ١٠٠حيث حازت أعلى درجة تارخيياً وهـي   " األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   
 مـشروعاً إمجـاالً   ٢٢٠ بلدا من خالل     ٨٠ونيدو حاليا املساعدة إىل حنو      وتقدِّم الي . ١٠٠أصل  

هلـا الـصندوق املتعـدِّد األطـراف والوكـاالت          من مشاريع بروتوكول مونتريال اجلارية والـيت ميوِّ       
وحاليــاً، تنفِّــذ اليونيــدو أيــضاً ثالثــة مــشاريع ختــّص مرفــق البيئــة العامليــة يف بلــدان متــرُّ   . الثنائيــة

  .ا مبرحلة انتقاليةاقتصاداهت
ــتهالك       -١٥ ــد اســ ــو جتميــ ــال، وهــ ــول مونتريــ ــة األول لربوتوكــ ــدبري الرقابــ ــتويف تــ ــد اســ وقــ

ل ويتمثَّ.  تقارير بعدم االمتثال   اهليدروكلوروفلوروكربون عند مستوى خط األساس، دون ورود أيِّ       
كربون، يف ص التــدرجيي مــن مركبــات اهليــدروكلوروفلورو خلطــط إدارة الــتخلّاًقــاهلــدف التــايل، وف

وتـستأثر  . ٢٠١٥ر حتقيقـه يف أوائـل        يف املائـة، وهـو هـدف مـن املقـرَّ           ١٠خفض االسـتهالك بنـسبة      
  .خمتلف شرائح تلك املركّبات بأكثر من نصف عدد مشاريع اليونيدو اجلارية

 حنـو وضـع خطـة مناسـبة الحتـساب الفوائـد الـيت تعـود علـى               ام مـستمر  وال يزال التقدُّ    -١٦
نــشطة املتــصلة بربوتوكــول مونتريــال وتعزيــز الــدعم مــايل مــن خــارج نطــاق   املنــاخ بفــضل األ
ويف هـذا الـصدد، قُـدِّم اقتراحـان ملرفـق البيئـة العامليـة جيمعـان بـني              . د األطـراف  الصندوق املتعدِّ 

  .التخلص التدرجيي من املواد املستنفِدة لطبقة األوزون وحتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة
    

    اء املطلوب من املؤمتر اختاذهاإلجر  -ثامناً  
  .لعلَّ املؤمتَر يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -١٧
 


