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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالثانية والدورة
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧-٢٥فيينا،
  تقَّمن جدول األعمال املؤ ٨البند

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

  ، ٤-/ق١٥-نفيـــذ قـــرار املـــؤمتر العـــام م ع   م هـــذه الوثيقـــة معلومـــات عـــن ت   دِّتقـــ    
تقريـر اليونيـدو   ل املعلومـات الـواردة يف   مـ رات. وهـي تك كما توفر معلومات عـن آخـر التطـوُّ   

 ).٤، الفصلIDB.42/2(٢٠١٣السنوي 
    

  مةدِّمق  - الًأو  
التنميــة الصــناعية الشــاملة دة بشــأن تعزيــز يف ســياق اضــطالع اليونيــدو بواليتــها اجملــدَّ   -١

علــى صــعيد عــاملي، تســاعد اليونيــدو البلــدان علــى حتســني األداء البيئــي      يــع واملســتدامةللجم
خلـدمات  للطلـب املتزايـد علـى ا    . ونظـراً وخـدمات بيئيـة   سلعاًر لصناعاهتا وإنشاء صناعات توفِّ

اليونيـدو واتسـاع نطـاق أنشـطتها، أوليـت عنايـة خاصـة لضـمان أن         مها املتعلقة بالبيئة اليت تقدِّ
يونيـدو  والية ال ٢٠١٥أهداف التنمية املستدامة وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام د جتسِّ

  ة.ييف جمال اإلدارة البيئ
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جديـدة، منـها علـى سـبيل املثـال مـع وكالـة        تعاونيـة  شراكات وجماالت  وبزغت أيضاً  -٢
للمســاعدة يف  إىل اليونيــدو محايــة البيئــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــيت أعــارت موظفــاً   

صــوغ مشــاريع بشــأن إدارة الزئبــق والرصــاص يف الصــناعة. كمــا تعمــل اليونيــدو مــع وزارة     
اجمللس الصيين للتعاون الدويل املعين بالبيئـة  الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف الصني، وكذلك 

ء يف تطــوير اإلطــار املفــاهيمي الســتراتيجية وطنيــة للصــناعة اخلضــرا علــىللمســاعدة  ،والتنميــة
ــدو بصــياغة مشــروع جتريــ     ــوم اليوني ــا تق ــادة   ـالصــني. كم ــاء اخلضــراء" يهــدف لزي يب "للكيمي

  للكيماويات يف الصناعة العاملية.االستخدام املستدام واآلمن 
    

    مبادرة اليونيدو بشأن الصناعة اخلضراء  - اًثاني  
ــ ضــراء، الــذي يتشــارك يف إدارتــه كــل برنــامج الصــناعة اخلمنــا   -٣   وبرنــامج  دومــن اليوني

بغرض حفز وتعبئة وتعميم العمل املتعلق بالصناعة اخلضـراء حـول العـامل،     ،األمم املتحدة للبيئة
. للمرأة يف جمـال الصـناعة اخلضـراء    اًصخمصَّ اًيف الصني وفرع اوطني اًعضو، وفرع ٢٠٠ليشمل 
د مـن  زت اليونيـدو سياسـات وممارسـات الصـناعة اخلضـراء مـن خـالل مشـاركتها يف عـد         وعزَّ

  يف حمافل عاملية.  اليت جرت األحداث الرئيسية 
وعقــدت اليونيــدو ثــالث دورات تدريبيــة ناجحــة يف جمــال الصــناعة اخلضــراء يف عــام    -٤

ري السياسات، ودورة إقليميـة يف البحـرين لبلـدان    : دورة تدريبية وطنية يف الصني ملقر٢٠١٤ِّ
  .  هنغارياة للصناعة اخلضراء يف املنطقة العربية ومنطقة مشال أفريقيا، ومدرسة صيفي

الشــراكة العامليــة للعمــل مــن أجــل اقتصــاد  صــة إىل م اليونيــدو مســامهات متخصِّدِّوتقــ  -٥
  .صياغة وتقييم سياسات الصناعة اخلضراء الوطنيةتكفل يف شكل أدوات ومنهجيات  أخضر

    
    استخدام املواردسم بكفاءة أنظف ومتَّإنتاج   - اًثالث  

 ســم بكفــاءة اســتخدام املــواردة العامليــة لإلنتــاج األنظــف واملتَّالشــبك عت عضــويةتوسَّــ  -٦
ــاء القــدرات  منظمــة علــى مســتوى العــامل، وهــي تــوفِّ   ٦٥لتضــم  ر الــدعم إلدارة املعــارف وبن

ــك اإل    ــهجيات ذل ــق مبن ــدعوة إىل املناصــرة فيمــا يتعل ــاجوال ــدرجيي . كمــا نفَّــ نت ــدو ت ا ذت اليوني
سـم بكفـاءة اسـتخدام املـوارد     لـدان بشـأن اإلنتـاج األنظـف واملتَّ    دة البمبادرات مواضيعية متعـدِّ 

، واحللول املبتكرة إلدارة املواد الكيميائية وتنمية الصـناعة  يكولوجيةاإلصناعية الراكز تتعلق بامل
  الكربون.نخفضة امل



IDB.42/12    

V.14-05755 3 
 

ــ  -٧ ســم بكفــاءة اســتخدام املــوارد  س هيئــات جديــدة تقــوم باإلنتــاج األنظــف واملتَّ وتؤسَّ
أذربيجــان وأرمينيــا وإكــوادور مــع القطــاع احلكــومي وقطــاع األعمــال التجاريــة يف بالشــراكة 

جهـات  عـدة  لـة مـن   ، مموَّوبيالروس واجلمهورية الدومينيكية وجورجيـا وموريشـيوس وميامنـار   
  .بيةو، باإلضافة إىل املفوضية األورسلوفينيا وسويسرا وموريشيوس والنمسا منها حكومات

    
    كترونيةالنفايات اإلل  - اًرابع  

الرامية إىل دعم الدول األعضاء يف وضع نظـم   ةالتقني يةالتعاون تهاأنشط اليونيدوعت وسَّ  -٨
ص منـها  املتقدمـة للمـوارد وإدارهتـا والـتخلُّ    شاملة إلدارة النفايات اإللكترونيـة بغـرض االسـتعادة    

ا تحــدة وكمبوديــزانيــا امل أوغنــدا ومجهوريــة تــنوبــدأت أوىل املشــاريع التجريبيــة يف  .بشــكل آمــن
  .برنامج أمم متحدة واحدةبتمويل من حكوميت مجهورية كوريا والنمسا و

لدعم زيادة جتميع وتفكيك النفايـات   مرفق البيئة العامليةل من يب مموَّـمشروع جتري عدَّوأُ  -٩
  ي.  اإللكترونية يف إثيوبيا، باإلضافة إىل مشروع إقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريب

فيما يتعلق مبسألة النفايـات اإللكترونيـة يف إطـار الشـراكة      دوراً رائداًاليونيدو  وتؤدي  -١٠
ــة مــن خــالل       ــات اإللكتروني ــذ برناجمهــا للنفاي ــات، وتواصــل تطــوير وتنفي ــة إلدارة النفاي العاملي

نظمـــات غـــري املعي املعـــدات األصـــليني، وصـــناعات التـــدوير، ودة مـــع مصـــنِّشـــراكات متعـــدِّ
  .مؤسسات املعرفةكومية، واحل
    

    مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  - اًخامس  
تأسـيس  عمليـة  ، ل حـديثاً ركز وشبكة تكنولوجيا املناخ املفعَّ، يف إطار ماليونيدوتقود   -١١

شبكة لتكنولوجيا املناخ، وعهد إليها بتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة وتقـدمي التـدريب. وبنهايـة    
عشرة طلبات رمسية للمسـاعدة التقنيـة مـن بلـدان      ىلق، كان املركز قد ت٢٠١٣آب/أغسطس 

  .آخر مع الكيانات املعنية الوطنية طلباً ١٢ حاليايناقش هو نامية، و
    

    اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية الثابتة  - اًسادس  
عـن طريـق    بلـداً  ٥٢بناء القـدرات وتعزيـز التخطـيط البيئـي الـوطين يف      اليونيدو تواصل   -١٢

 .يف إطـار اتفاقيـة اسـتكهومل    اض خطط التنفيذ الوطنيـة وحتـديثها  استعر علىع اليت تساعد املشاري
بــني بلــدان اجلنــوب يف ســياق فيمــا تنظــيم منتــدى عــاملي بشــأن التعــاون علــى اليونيــدو  وتعكــف

أمـام  اللقـاء   يتيحسـ . ٢٠١٤يف تشرين الثاين/نوفمرب ُيعقد حتديث خطط التنفيذ الوطنية وتقييمها 
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م من النهوج الناجحة لتطوير خطط التنفيذ الوطنية، باإلضافة لُّتبادل اخلربات والتع فرصةالبلدان 
  إىل حتديد ومناقشة جماالت التعاون. 

١٣-  ص لُّالبلـدان يف الـتخ  ا بتنفيذ جمموعـة واسـعة مـن املشـاريع ملسـاعدة      وتقوم اليونيدو حالي
املركبــات يف جمــايل تلــك ) تســتهدف إدارة PCBs( د الكلــورثنائيــة الفينيــل املتعــدِّالمــن املركبــات 

  ة بلـدان، جنحــت هــذه املسـاعدة يف تشــغيل مصــانع   توليـد الكهربــاء وشـبكات التوزيــع. ويف عــدَّ  
ثنائية المن املركبات  اآلمنص الت والتخلُّاحملوِّعن زيوت ث التلوُّإلزالة ال تعتمد على االحتراق 

  د الكلور.فينيل املتعدِّال
صـــناعة التـــدوير العامليـــة والقطاعـــات الصـــناعية ذات الصـــلة  اليونيـــدو أيضـــاً وتـــدعم  -١٤
ــات بامل ــة عضــوية اللوث ــة وسالســل القيمــة      –الثابت ــات الطبي ــة والنفاي ــات اإللكتروني ــل النفاي مث

ومــن هــذه األنشــطة مشــروع إقليمــي بشــأن  دة. خــالل أنشــطة متعــدِّمــن  –اخلاصــة باملعــادن 
بلــدان يف  ســبعةمــن أمريكــا الالتينيــة، ومشــروع يضــم  بلــداً ١٣النفايــات اإللكترونيــة يشــمل 

  (سادك). منائية للجنوب األفريقياجلماعة اإلمنطقة 
    

    إدارة املياه  - اًسابع  
ــ  -١٥ ــأ ع توسَّـ ــدو بشـ ــامج اليونيـ ــا برنـ ــليمة بيئيـ ــا السـ ــامج  ن نقـــل التكنولوجيـ ليشـــمل برنـ

SWITCH-Med      اض التنميــة الصــناعية)  (برنــامج تســخري املهــارات الصــناعية اخلضــراء ألغــر
يف تسـعة بلـدان    نيتعزيز اإلنتـاج واالسـتهالك املسـتدام   من أجل ل من املفوضية األوروبية وَّاملم

ــة جنــوب البحــر املتوســط، ومشــروع    ــزِّ  MED TEST IIيف منطق ــذي يع ــة الصــناعة  ال ز تنمي
ــة املنفِّــ     ــدور الوكال ــدو ب ــوم اليوني ــة. وتق ح والتشــبيك يف ين اإليضــاذة ملكــوِّاخلضــراء يف املنطق

القطاعــات الصــناعية ذات الصــلة، ومنظمــي املشــاريع    دعــمهبــدف  SWITCH-Medمشــروع 
ري السياسـيات عـن طريـق تقـدمي     اخلضراء الناشئة، وأصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين، ومقرِّ

  .املساعدة يف وضع السياسات وأنشطة اإليضاح وتيسري التشبيك
ع معهــد البحــوث البحريــة النروجيــي، تقــدمي املســاعدة  وتواصــل اليونيــدو، بالتعــاون مــ  -١٦

  والية البحر األمحر يف السودان. دة يفالتقنية بغرض تقييم حالة املوارد البحرية املتجدِّ
    

    الزئبق  - اًثامن  
رت اليونيدو، بدعم مـن مرفـق البيئـة العامليـة، جمموعـة مـن مشـاريع بنـاء القـدرات          طوَّ  -١٧

ــة هتــدف إىل تيســري ا   ــى  الوطني ــق  لتصــديق عل ــا بشــأن الزئب ــة مينامات . فباإلضــافة إىل دور اتفاقي
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رت ، طـوَّ تعدين الذهب بالوسائل اِحلرفيـة والصـغري النطـاق   اليونيدو الرائد يف األنشطة املتعلقة ب
علـى الزئبـق،    يمشاريع تتعلق بالزئبق املوجود يف املنتجات والنفايـات الـيت حتتـو    اليونيدو أيضاً
يع حافظتها من خالل مشاريع تركز على عملية إنتاج الكلور القلوي.ا بتوسوتقوم حالي  

      
    وزونلطبقة األ دةِفاملستنبشأن املواد  بروتوكول مونتريال  - اًتاسع  

هلـا  ميوِّ جـار  مشـروع  ٢٠٢لدا من خالل ما جمموعـه  ب ٧٣م اليونيدو املساعدة إىل تقدِّ  -١٨
ــدِّ  ــذ بروتوكــول مو الصــندوق املتع ــالد األطــراف لتنفي ــة    نتري ــة العاملي ــق البيئ (الصــندوق) ومرف

ــام     ــة. ويف ع ــة ثنائي ــات ماحن ــ٢٠١٣وجه ــن  ، مجَّ ــر م ــدان بنجــاح     ٧٠دت أكث ــذه البل ــن ه م
ضـمان التـزام    إىلا حاليـ  وتسعى اليونيدو. )HCFC( يدروكلوروفلوروكربوناستهالكها من اهل

ــدا ــايل املتمثِّــ البل ــتخلُّن باهلــدف الت ــدرجيي مــن اهل ل يف ال : وهــو روكلوروفلوروكربونيــدص الت
  .  ٢٠١٥يف املائة حبلول عام  ١٠بنسبة خفض استهالكه 

ص التـدرجيي مـن   لُّيف املائة من األنشطة املعنية بـالتخ  ٧٠إىل حنو  م اليونيدو دعماًتقدِّو  -١٩
ى مسـاعدة مـن اليونيـدو    يف البلدان النامية. والبلدان اليت تتلقَّـ  )MeBr( بروميد امليثيلاستخدام 

 كـانون الثـاين/   ١ص التدرجيي التام من بروميد امليثيل يف البلدان النامية حبلول ريقها للتخلُّيف ط
اســتراتيجيات لتشــجيع اســتخدام بــدائل بروميــد امليثيــل يف  . وهــي تســتطلع أيضــا٢٠١٥ًينــاير 

  التجارة العاملية.احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن يف جمال 
الصـندوق، اليونيـدو للمـرة     جيريـه ، الذي ٢٠١٣السنوي لعام األداء  ُمتقيي وقد أعطى  -٢٠

قتـه مـن إجنـازات    ذة ملـا حقَّ األعلى بني مجيع الوكـاالت املنفِّـ   ةَاحلادية عشرة على التوايل الدرج
  .٢٠١٢يف تنفيذ خطة األعمال لعام 

٢١-  وزون يف لـأل  املسـتنفدة  املتقادمةص من املواد ا تنفيذ مشاريع جتريبية للتخلُّوجيري حالي
اليونيـدو   ىتتـولَّ ومنطقة أوروبا ووسط آسيا. كما ا تركيا واجلزائر والصني واملكسيك ونيجريي

مشروع عاملي للتقليـل مـن اسـتخدام مثبطـات اللـهب يف صـناعة        ىجدوتقييم وحكومة أملانيا 
ــة إىل رغــوة البوليســتريين والقضــاء علــى هــذا االســتخدام، كإضــافة للمشــاريع القائمــة       الرامي

  لألوزون يف ذلك القطاع. املستنفدة املواد الستعاضة عنا
لـألوزون   املستنفدة ص من املوادلُّوأخذت اليونيدو مبادرة ربط األنشطة املتعلقة بالتخ  -٢٢

ل مـن  هلا مرفق البيئة العاملية. ونتيجة لذلك، جرت املوافقة علـى مشـروع ممـوَّ   باألنشطة اليت ميوِّ
ثـات العضـوية الثابتـة يف    ص مـن امللوِّ لُّلـألوزون والـتخ   املسـتنفدة  املرفق يركـز علـى إدارة املـواد   
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. وهنــاك مشــاريع أخــرى مماثلــة االحتــاد الروســي وأرمينيــا وأوكرانيــا وبــيالروس وكازاخســتان
  دادها يف مصر واملكسيك ونيجرييا.جيري إع

ية إلدارة األنشـطة  ا للسلطات احمللمؤسسي م دعماًتقدِّ مشروعاً ١٤ا ذ اليونيدو حاليوتنفِّ  -٢٣
وإدارة  وحتديداملتعلقة بربوتوكول مونتريال، ومنها مراجعة اللوائح الداخلية، وإنفاذ السياسات، 

  فيما بني املؤسسات املهتمة.  الوزاريحصص االسترياد، باإلضافة إىل تيسري احلوار 
ــتخ    -٢٤  يطــاعيف ق فلوروكربونيــدروص التــدرجيي مــن اهللُّكمــا تقــود اليونيــدو جهــود ال

ص مـن تلـك املركبـات واسـتحداث     لُّالتربيد والرغاوي عن طريق توضيح اجلدوى التقنية للـتخ 
علـى ذلـك،    رار عاملي يف مشاريع قائمة. وبنـاءً ية على إحداث احتبدائل ممكنة ذات قدرة متدنِّ
يـذ  لتنف ، وُمنحـت متـويالً  يذة للتحالف من أجل املناخ واهلواء النقـ أصبحت اليونيدو وكالة منفِّ

يف املوجـودة   فلوروكربونيدرواهل إجراء حصر لكمياتمشروع إيضاحي يف األردن والبدء يف 
  وجنوب أفريقيا.األردن 

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  - عاشراً  

  باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. أن حييط علماً يودُّاجمللس  لَّلع  -٢٥
  


