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 االجتماعات. إىلر نسخهم من الوثائق م بإحضايرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثانية واألربعونالدورة
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧- ٢٥فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٨البند

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

عـن أنشـطة   و ٤-م/١٥-ع قرار املؤمتر العام متنفيذ  عنمعلومات  هذه الوثيقةُ تتضمَّن    
مة إىل الدورة احلادية واألربعني جمللـس  املقدَّكما أهنا ُتحدِّثُ املعلومات اليونيدو يف جمال الطاقة. 

تقريـر اليونيـدو السـنوي    الفصـل الرابـع مـن     تستكمل أيضاًوهي . (IDB.41/17)التنمية الصناعية 
٢٠١٣ )IDB.42/2.(  

    
    مةمقدِّ  -أوالً  

كانون األول/ديسمرب  ٢ليما، الذي اعتمدته الدول األعضاء يف اليونيدو يف  مينح إعالنُ  -١
لتعزيـز التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة يف خطـة         واضـحةً  ، اليونيدو واليـةً ٢٠١٣

مـن حيـث    سـم بالكفـاءة والفعاليـة   من خـالل التركيـز علـى حلـول تتَّ     ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  التكلفة وتنحو إىل حتقيق نتائج. 
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يات القائمــة والفــرص ر املنــاخ َمُســوقة بالتحــدِّوأنشــطة اليونيــدو يف جمــال الطاقــة وتغيُّــ  -٢
املنــاخ يف ســياق  تغيُّــرالســاحنة، وكــذلك الشــواغل املتعلقــة بقضــايا فقــر الطاقــة وأمــن الطاقــة و 

معاجلـة هـذه الشـواغل مـن      عى اليونيـدو إىل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملسـتدامة. وتسـ  
 وتأقلمـاً  بغرض جعل قطاعات الصناعة أكثر إنتاجيةً مستدامةً ر طاقةًخالل الترويج حللول توفِّ

بـاع  ج اليونيـدو التِّ ز بالتايل فرص العمل اخلضراء والنمو األخضر. وتروِّاملناخ، مما يعزِّ تغيُّرمع 
بصمة الكربونية للصناعة عـن طريـق اسـتخدام الطاقـة     حلول متكاملة للمساعدة على ختفيف ال

لتعزيز قـدرة املنشـآت الصـناعية التنافسـية واإلنتاجيـة، ويف الوقـت        بأكثر الطرق كفاءةالنظيفة 
    ، الترويج للتمكني اجلنساين وزيادة فرص العمل.نفسه أيضاً

ائم اســتراتيجية، املنــاخ إىل أربعــة دعــ تغيُّــروتســتند أنشــطة اليونيــدو يف جمــال الطاقــة و   -٣
؛ اإلنتاجيـة يف األغـراض  ة تجـدِّد الطاقـة امل اسـتخدام  و ة؛الصـناع الطاقة يف وهي كفاءة استخدام 

والتكنولوجيات املنخفضة الكربون واالنبعاثات؛ والسياسات والشراكات واملنتـديات العامليـة.   
ــة هـــي     ــال الطاقـ ــدو يف جمـ ــتراتيجية اليونيـ ــية يف اسـ ــاء األساسـ ــولبنـــات البنـ ــي  احاإليضـ العملـ

وبنـاء القـدرة    ،ت، وإدارة املعارف، وبناء القدرات، وختطيط السياسات، والتوعيةللتكنولوجيا
    على تقدمي حلول شاملة ومستدامة ملشاكل الطاقة.

زة حلافظة اليونيدو يف جمال الطاقة العمل على تعمـيم معـايري كفـاءة    ومن اجلوانب املميَّ  -٤
ة، واســتخدام تجــدِّدشــبكات الذكيــة القائمــة علــى الطاقــة امل اســتخدام الطاقــة يف الصــناعة، وال

املنـاخ.   تغيُّـر ة يف التطبيقـات الصـناعية بغـرض تشـجيع الصـناعات املتأقلمـة مـع        تجـدِّد الطاقة امل
ــ ز اســتراتيجية الطاقــة أيضــاً وتركِّــ ع يف متكــني املــرأة والشــباب يف جمــاالت تصــميم  علــى التوسُّ

رص العمل، وتـدعيم االبتكـارات التكنولوجيـة يف جمـال الطاقـة      وتنفيذ مشاريع الطاقة، وهتيئة ف
ــن         ــة. وم ــية واإلنتاجي ــدرة التنافس ــادة الق ــرض زي ــة يف املنشــآت الصــغرية واملتوســطة بغ النظيف
األنشطة األساسية األخرى تشـجيع املراكـز اإلقليميـة والوطنيـة للطاقـة املسـتدامة بغـرض إدارة        

دين، كات والشــبكات بــني أصــحاب املصــلحة املتعــدِّ املعــارف وبنــاء القــدرات، وتعزيــز الشــرا 
  والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب.

    
    برنامج كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة   - ثانياً  

ز برنامج اليونيدو لكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف الصـناعة بشـكل خـاص علـى تلبيـة         يركِّ  -٥
ل تلك املشـاريع متثِّـ   ملتوسطة، حيث إنَّمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة يف املنشآت الصغرية وا
بلـد. وبلغـت حافظـة اليونيـدو اجلاريـة       العمود الفقري للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف أيِّ   

حــوايل  ٢٠١٤ملشــاريع كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الصــناعة يف هنايــة الربــع الثالــث مــن عــام    
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، منـها  يشمل ما يزيد على عشـرين بلـداً   ا واسعاًجغرافي ي نطاقاًمليون دوالر، وهي تغطِّ ١٢٥
ز الربنـامج علـى تعزيـز كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف       . ويركِّـ منـوا على األقل ثالثة من أقل البلدان 

الصناعة ونشر أفضل املمارسـات والتكنولوجيـات املتاحـة يف جمـال كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف        
لقـدرة التنافسـية وهتيئـة فـرص العمـل،      الصناعة من أجـل اإلسـراع بـالنمو االقتصـادي وتعزيـز ا     

  املناخ يف نفس الوقت.   تغيُّروالتصدي ل
  ويشمل برنامج اليونيدو املذكور ثالثة جماالت مواضيعية أساسية وهي:    -٦

  ؛  وضع سياسات لكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة وحتديد معايري هذه الكفاءة  (أ)  
  ءة استخدام الطاقة يف الصناعة؛  بناء القدرات وإذكاء الوعي بشأن كفا  (ب)  
اإليضاح العملي للتكنولوجيات والتدابري املتعلقـة بكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف       (ج)  
  وتوسيع نطاق تطبيقها.  الصناعة

ز برنــامج اليونيــدو لكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الصــناعة علــى التــرويج لتنفيــذ         ويركِّــ  - ٧
اخلـاص بـإدارة الطاقـة، الصـادر عـن املنظمـة        ٥٠٠٠١يسو إىل معيار اإل إدارة الطاقة استناداً  نظم

ــد القياســي، وهنــج    ــة للتوحي ــ حتســنيالدولي مــن هــذين النــهجني يســاعد املنشــآت    م؛ وكــلٌّنظال
ــناعة بشـــكل متواصـــل علـــى نطـــاق      ــاءة اســـتخدام الطاقـــة يف الصـ الصـــناعية علـــى حتســـني كفـ

  .  الصناعية املنظومة
فاءة استخدام الطاقة يف الصناعة على حتسـني كفـاءة   ز الربامج األخرى املعنية بكوتركِّ  -٨

سـم  استخدام الطاقة يف املعدات الصناعية اليت تستهلك الطاقة بكثافة، ومركبـات النقـل الـيت تتَّ   
  ة االنبعاث الكربوين، والبنية التحتية ذات الصلة.  بكفاءة استخدام الطاقة وقلَّ

دو يف بوركينــا فاسـو علــى زيــادة كفــاءة  ز أحـد مشــاريع اليونيــ فعلـى ســبيل املثــال، يركِّــ   - ٩
عـات  الطاقة يف صناعة اجلعة احمللية اليت تنهض هبا النساء يف اجملتمع احمللي. وقـد ُشـكِّلت أربـع جتمُّ   

دت مبواقــد ختمــري أكثــر كفــاءة يف اســتخدام الطاقــة، وأســفر مشــروع وِّمــن املشــاريع الصــناعية ُز
تلـك املشـاريع الصـناعية علـى تشـغيل       داترائـ سـيدة مـن    ٦٠٠اليونيدو عـن تـدريب أكثـر مـن     

نة. ومـن املزمـع   من احلرفيني علـى بنـاء املواقـد احملسَّـ     ٥٠وجيري تدريب  ،األفران اجلديدة الكفؤة
  ق وفورات يف الطاقة.  ، مما سيحق٢٠١٤ُّنة بنهاية عام من املواقد احملسَّ ٥٠٠تركيب أكثر من 
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    الريفية  ة والطاقةتجدِّدبرنامج الطاقة امل  - ثالثاً  
اســتخدام ة والطاقــة الريفيــة التــابع لليونيــدو علــى تعزيــز تجــدِّدز برنــامج الطاقــة امليركِّــ  -١٠

والتطبيقات الصناعية. وبلغـت حافظـة اليونيـدو اجلاريـة      ة يف األغراض اإلنتاجيةتجدِّدالطاقة امل
حـــوايل  ٢٠١٤بنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن عـــام   ة والطاقـــة الريفيـــةتجـــدِّدملشـــاريع الطاقـــة امل

  .  بلداً ٣٠تشمل أكثر من هي ماليني دوالر، و  ١١٠
علـــى تـــرويج النمـــاذج التجاريـــة  ة والطاقـــة الريفيـــةتجـــدِّدز أنشـــطة الطاقـــة املتركِّـــو  -١١
ة من أجـل تيسـري احلصـول علـى الطاقـة، وعلـى إيضـاح        تجدِّدبيكات القائمة على الطاقة املللشُّ

  ة.  تجدِّدخمتارة من تكنولوجيات الطاقة امل اجلدوى االجتماعية واالقتصادية جملموعة
وتسعى اليونيدو إىل تعزيز قدرة النظـراء ورواد املشـاريع احمللـيني علـى إنشـاء مشـاريع         -١٢

للطاقة املستدامة ومشاريع لإلنتاج الصناعي. واهلدف مـن ذلـك هـو متكـني هـؤالء املسـتفيدين       
ــوَّ     ــى حنــو يع ــة عل ــدمي خــدمات الطاق ــه اُألول مــن تق ــة  ل علي ــات الطاق  وباالســتناد إىل تكنولوجي

ز املنتجـون واملشـاريع املعـايري العامليـة     ة بأسعار معقولـة. ومثـة هـدف آخـر وهـو أن يعـزِّ      تجدِّدامل
  ة.  تجدِّدوتطبيقات ونظم الطاقة امل لتكنولوجيات

ومن األمثلة امللموسة لألنشطة الرئيسية يف جمال تبادل املعرفـة ودعـم السياسـات، الـيت       -١٣
، ومقـره  ركز الدويل للمحطات الكهرمائيـة الصـغرية  نتجت من خالل التعاون بني اليونيدو وامل
ونشـر التقيـيم العـاملي األول إلمكانـات احملطـات       )١(الصني، إقامة منصة عامليـة لتبـادل املعـارف   

ــة الصــغرية علــى صــعيد العــامل يف   ال ــر العــاملي  كهرمائي ــة  بشــأن التقري ــة احملطــات الكهرمائي تنمي
  .  ٢٠١٣ لعام الصغرية

    
    الربامج الرائدة العاملية  -رابعاً  

اتيـة إلحـداث تـأثري قـوي وحتديـد جوانـب       ؤالفـرص امل ن اليونيـدو بضـرورة اسـتبانة    ؤِمُت  -١٤
 هبــا يف جمــال الطاقــة. وســعياً  ق األهــداف املنوطــةقِّــالتــآزر مــع الشــركاء االســتراتيجيني لكــي حت 

  لالستفادة من هذه الفرص وجوانب التآزر، وضعت اليونيدو برامج عاملية رائدة.  
  :  التاليةوالربامج العاملية الرائدة األربعة األساسية هي   -١٥

  ؛  شبكة العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامةال  (أ)  

                                                           
 .www.smallhydroworld.org: توافر املزيد من املعلومات على املوقع الشبكيي  )١(  
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النظيفــة املعــين باملنشــآت الصــغرية   التكنولوجيــةعــاملي للمبتكــرات الربنــامج ال  (ب)  
  )٢(واملتوسطة؛

: "الطاقـة املسـتدامة لتحقيـق التنميـة الشـاملة      ٢٠١٥منتدى فيينا للطاقـة لعـام     (ج)  
  للجميع"؛
  التنمية املستدامة لسلسلة التربيد.    (د)  

    
    للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة الشبكة العاملية     

)، IDB.41/17احلاديـة واألربعـني (  اجمللـس  م إىل دورة املقدَّإضافة إىل ما ورد يف التقرير   -١٦
سِّع نطاق هنـج املراكـز اإلقليميـة ليشـمل اآلن مـا جمموعـه سـت منـاطق، هـي غـرب أفريقيـا،            ُو

 يـ اجلزريـة،   ، وبلـدان الكـاريب  بلدان احمليط اهلادئ اجلزريـة وشرق أفريقيا، واجلنوب األفريقي، و
  ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.  

 مواتيـة وتسهم الشبكة العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة يف إجيـاد بيئـة سياسـاتية      - ١٧
ة وكفاءة الطاقة من خـالل إزالـة املعوقـات القائمـة عـن طريـق       تجدِّدلزيادة االستثمار يف الطاقة امل

 اهتمام املراكـز نفسـها حتديـداً    بُّاإلقليمي. وينَصوضع منهجيات وتنظيم تدخالت على الصعيد 
باإلضـافة إىل تعزيـز األعمـال التجاريـة      ،على بناء القدرات يف املنطقة، وإدارة املعـارف، والتوعيـة  

واالستثمار. ويهدف الربط بني هـذه املراكـز، سـواء فيمـا بينـها أو مـع مؤسسـات ذات صـلة يف         
ة مـن التجـارب   در متنوعـة إلجيـاد حلـول عمليـة مسـتمدَّ     العامل الصناعي، إىل االستفادة مـن مصـا  

  دة اليت تكتنف الطاقة املستدامة.  يات املعقَّالفعلية للمسائل والتحدِّ
    

    الربنامج العاملي للمبتكرات التكنولوجية النظيفة املعين باملنشآت الصغرية واملتوسطة    
ــرض   -١٨ ــدو ُع ــامج اليوني ــة   برن ــاملي للمبتكــرات التكنولوجي ــين باملنشــآت    الع ــة املع النظيف

). ويشـمل الربنـامج   IDB.41/17علـى اجمللـس يف دورتـه احلاديـة واألربعـني (      الصغرية واملتوسطة
الربنـامج علـى    اهـذ  سبعة بلدان، كما طلب أكثر من عشرة بلدان تنفيذ الربنامج لديها. ويدلُّ

وجيات الطاقة النظيفة، وتنظـيم  األمهية اليت توليها اليونيدو لتغذية روح االبتكار يف جمال تكنول
ن الربنـامج أربعـة أركـان    الشراكات االسـتراتيجية، وتعزيـز مشـاركة القطـاع اخلـاص. ويتضـمَّ      

                                                           
املنشآت  من أجلالتكنولوجيا النظيفة لتوفري  مرفق البيئة العاملية واليونيدواملشترك بني ربنامج الب عرف سابقاًكان ُي  )٢(  

 .الصغرية واملتوسطة
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أساسية، هي: مسابقة تنافسية إلنشاء نظام إيكولوجي للنمو املستدام، وعرض التكنولوجيـات  
  ال.  املبتكرة، وتوفري التوجيه والتدريب، وتيسري سبل احلصول على رأس امل

ساعد أهم اجلهات الواعـدة  توطلبت بعض البلدان من اليونيدو وضع مشاريع جديدة   -١٩
اليت تشارك يف الربنامج احلايل على أن تصبح منشآت جتارية (تتجريها)، وذلك بتـدعيم بـرامج   

 ن هذا عمليـات احتضـان للمنشـآت الوليـدة تسـتهدف حتديـداً      التتجري املوجودة لديها. ويتضمَّ
  .  املبتكرة الوليدة يف جمال التكنولوجيا النظيفة بشكل خاصاملشاريع 

    
     ٢٠١٥منتدى فيينا للطاقة لعام  -املنتدى العاملي     

ــام       -٢٠ ــة لعـ ــا للطاقـ ــدى فيينـ ــد منتـ ــوف ُيعقـ ــن    ٢٠١٥سـ ــرة مـ ــا يف الفتـ إىل  ١٨يف فيينـ
الشــاملة ز املنتــدى علــى "الطاقــة املســتدامة لتحقيــق التنميــة  ، ويركِّــ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٠

جيمـع بـني صـانعي السياسـات      ا فريـداً للجميع". وقد رسَّخ املنتدى نفسه باعتباره منتدى عامليـ 
دة القطاعـات للمسـائل املتعلقـة بالطاقـة وتبـادل      اع الرأي يف فيينا لعرض منظـورات متعـدِّ  وصنَّ

  املعارف بشأهنا.  
 ٢٠١٥يـة. ففـي عـام    وسوف ينعقد املنتـدى يف وقـت حاسـم مـن عمليـة التنميـة العامل        -٢١

م اجملتمــع ســوف ُيســتعاض عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة خبطــة جديــدة للتنميــة. وســوف يقــيِّ
م احملرز صوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخيضـعها ملراجعـة نقديـة        الدويل جوانب التقدُّ

 اتفاقـاً  يضـاً أ ٢٠١٥للتنميـة املسـتدامة يف املسـتقبل. وسـوف يشـهد عـام        جديدةً ويضع أهدافاً
املنـاخ جيمـع يف نظـام واحـد شـامل ذلـك اخللـيط املتبـاين احلـايل مـن            تغيُّـر بشـأن   ا جديـداً دولي

  الترتيبات امللزمة وغري امللزمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة بشأن املناخ.  
    

    التنمية املستدامة لسلسلة التربيد     
لـة مـن بروتوكـول مونتريـال     األنشـطة املموَّ  باع هنـج للـربط بـني   شرعت اليونيدو يف اتِّ  -٢٢

ص التـدرجيي مـن   مة من مرفق البيئة العاملية، حبيث جتمع بني أنشطة التخلُّواملساعدة املالية املقدَّ
لبلـدان الناميـة والبلـدان    لـألوزون وتـوفري حلـول السـتخدام الطاقـة بكفـاءة يف ا       ستنفدةاملواد امل

  .  ةاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالي
ة التربيـد بشـكل خـاص    لضح تركيز اليونيدو على كفاءة استخدام الطاقـة يف سلسـ  ويتَّ  -٢٣

هلا مرفق البيئة العاملية يف االحتاد الروسي وأذربيجـان وغامبيـا وفييـت نـام.     يف أربعة مشاريع ميوِّ
يـال  لـة مـن بروتوكـول مونتر   د هـذه املشـاريع النـهج املعـين بتوسـيع نطـاق األنشـطة املموَّ       وجتسِّ
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املتعلقــة بالتربيــد ليشــمل جمموعــة إضــافية مــن األنشــطة تســتهدف حتقيــق وفــورات يف الطاقــة     
. ويف فترة السنتني املقبلة، سـوف حتـاول اليونيـدو    انبعاثات غازات االحتباس احلراريوخفض 

تكرار هذا النهج نفسه يف عدد كـبري مـن البلـدان األخـرى الـيت تقـدم إليهـا املسـاعدة يف إطـار          
  ول مونتريال.بروتوك

كـل مـن الصـعيد    وتعمل اليونيـدو علـى اسـتطالع مـدى اهتمـام اجلهـات املاحنـة علـى           -٢٤
ــوطين والــدويل  ــة     دواملتعــدِّ ال ــاءة يف اســتخدام الطاق ــة بالكف ــة التــدخالت املعني األطــراف بتغطي

خارج نطاق التمويل من بروتوكول مونتريال. فعلى سبيل املثال، مـوَّل ائـتالف احملافظـة علـى     
ة التربيــد يف األردن، حيــث لا يف قطــاع التجزئــة يف سلســجتريبيــ النقــي مشــروعاً املنــاخ واهلــواء
تتعلق بربوتوكـول مونتريـال بإضـافة أنشـطة أخـرى هتـدف إىل حتقيـق         ع يف أنشطةجرى التوسُّ

  ات التربيد وبيان سبل هذا الوفر.  يف املائة يف معدَّ ٣٠إىل  ١٥وفر يف الطاقة بنسبة 
    

    اختاذهاإلجراء املطلوب من اجمللس   - خامساً  
  أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. اجمللس يودُّ لعلَّ  -٢٥
  


