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 االجتماعات. إىلبإحضار نسخهم من الوثائق  التكّرميرجى من أعضاء الوفود لذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  السادسة عشرةالدورة
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٦البند

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

ر ، كما توف٤ِّ- /ق١٥- ات عن تنفيذ قرار املؤمتر العام م عتقدِّم هذه الوثيقة معلوم  
معلومات عن آخر التطوُّرات. وهي تكمِّل املعلومات الواردة يف التقارير املرحلية املقدَّمة إىل 

تقرير اليونيدو السنوي ، وكذلك يف IDB.42/12اجمللس يف دورته الثانية واألربعني يف الوثيقة 
٢٠١٣ )IDB.42/2( ٢٠١٤ليونيدو السنوي تقرير ا) وIDB.43/2.( 

    
    مقدِّمة  - أوالً  

تواصل اليونيدو تشجيع اعتماد منـوذج مسـتدام للتنميـة الصـناعية مـن خـالل مشـاريع          -١
عامليــة وإقليميــة ووطنيــة حمــدَّدة األهــداف يف جمــال االقتصــاد الــدائري، ومــن خــالل احلــد مــن    

ــد       ــق حتســني ق ــن طري ــة ع ــواد الضــارة بالبيئ ــتخدام    اســتخدام امل ــوير واس ــى تط رة الصــناعة عل
  التكنولوجيات البديلة املستدامة.
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وقد أعيدت هيكلة اخلدمات اليت تقـدِّمها اليونيـدو يف جمـال الطاقـة والبيئـة أوائـل عـام          -٢
٢٠١٥ )UNIDO/DGB/2014/01/Amend.1     وُشكِّل فرع للبيئة من أجـل إقامـة تعـاون تقـين ،(
نيـــدو املتمثلـــة يف التنميـــة الصـــناعية الشـــاملة للجميـــع ســـعيا لتحقيـــق واليـــة اليو فعاليـــةأكثـــر 

واملســتدامة. ويهــدف فــرع البيئــة اجلديــد التــابع لليونيــدو إىل حتســني األداء البيئــي للصــناعات   
  القائمة وتشجيع قيام صناعات جديدة تقدم سلعا وخدمات مراعية لالعتبارات البيئية.

أربعـة جمـاالت رئيسـية للتـدخل، هـي:       ويتمحور عمل فرع البيئة التابع لليونيدو حول  -٣
تعزيــز الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد الصــناعية واإلنتــاج األنظــف واالســتخدام األمثــل للميــاه؛    

املتأتيـة مـن العمليـات واملنتجـات والنفايـات؛ واإلهنـاء       العصـيَّة  والقضاء على امللوِّثات العضـوية  
جديـدة لـدعم تلبيـة الصـناعة ملتطلبـات       التدرجيي للمواد املستنِفدة لألوزون؛ وتطـوير خـدمات  

نظم االمتثال البيئي الناشئة. وُتقدَّر قيمة اخلـدمات املنجـزة يف جمـال البيئـة خـالل فتـرة السـنتني        
  )١(مليون دوالر. ١٥٠بنحو  ٢٠١٥-٢٠١٤

ونتيجة لذلك، جيري الترويج لنموذج للتنمية الصناعية على نطاق االقتصادات الناميـة    -٤
جمـديا اقتصـاديا، وسـليما بيئيـا،     الوقـت نفسـه   الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة يكـون يف      واالقتصادات 

  وواقيا لصحة اإلنسان واجملتمع.
    

    تعزيز الكفاءة يف استخدام املوارد الصناعية واإلنتاج األنظف  - اًثاني  
ــام    -٥ ــرور    ٢٠١٥يصــادف ع ــدو م ــدمي     ٢٠بالنســبة إىل اليوني ــن النجــاح يف تق ــا م عام

الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد الصــناعية واإلنتــاج األنظــف إىل الصــناعة. وقــد  بتتســم خــدمات 
احُتفل هبذه املناسـبة خـالل مـؤمتر الشـبكة العامليـة لإلنتـاج األنظـف واملتَّسـم بكفـاءة اسـتخدام           
املوارد، الذي اشتركت يف عقده اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، يف سويسرا يف تشـرين  

  .٢٠١٥ر أكتوبل/األو
عت الشــبكة العامليــة لإلنتــاج األنظــف واملتَّســم بكفــاءة      وخــالل هــذه الفتــرة، توسَّــ     -٦

منظمـــة، حيـــث تـــزوِّد املؤسســـات بالـــدعم الـــتقين  ٧٠اســـتخدام املـــوارد لتشـــمل أكثـــر مـــن 
ــة      واالستشــاري املتخصِّــ  ــوارد الطبيعي ــة، واحلــد مــن اســتخدام امل ــادة اإلنتاجي ص مــن أجــل زي
   صحة ورفاه العاملني واجملتمع احمللي.وانبعاثاهتا، وحتسني

                                                           
املختلفة اليت تتأثر  بالفروعنظرا للتغيريات يف ربط األنشطة  إرشادية حجم التنفيذمجيع األرقام بشأن  )١(  

 اهليكلة.  بإعادة
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ــة يف جمــال اإلنتــاج األنظــف       -٧ ــادرات املواضــيعية املتعــددة البلــدان واإلقليمي وتشــمل املب
عــات الصــناعية اإليكولوجيــة، واإلدارة املبتكــرة للمــواد واملتَّســم بكفــاءة اســتخدام املــوارد اجملمَّ

عية املنخفضة الكربون. وتشـمل هـذه املبـادرات    الكيميائية، واإلجيار الكيميائي، والتنمية الصنا
أيضا مراكز وبرامج اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد الـيت أُطلقـت يف البوسـنة    

  واهلرسك ويف إكوادور.
ويتواصــل توسُّــع برنــامج اليونيــدو بشــأن نقــل التكنولوجيــات الســليمة بيئيــا يف البحــر    -٨

بنقـل التكنولوجيـات   املتعلقـة  كـبرية  ال هسيك، مبـا يف ذلـك عناصـر   األبيض املتوسط وخليج املك
  السليمة بيئيا لتعزيز اإلنتاج املستدام يف املناطق الصناعية.

ع اليونيدو، بالتعاون مع قطاع الصـناعة، إقامـة الشـراكات بـني القطـاعني العـام       شجِّوُت  -٩
در فيهــا امليــاه علــى الصــعيد مــن املنــاطق الــيت تنــمنطقــة  ١١واخلــاص مــن أجــل إدارة امليــاه يف 

مه من دعـم لالنتقـال مـن صـيد     العاملي. وتوسِّع اليونيدو، باالشتراك مع النرويج، نطاق ما تقدِّ
  األمساك اِحلَريف إىل صيد األمساك شبه الصناعي يف السودان.

املشــاريع املقدَّمــة لتمويــل  َنح إمجــايل اِملــ ، بلــغ ٢٠١٤ديســمرب ل/ومنــذ كــانون األو   -١٠
 حجـم التنفيـذ اإلمجـايل   ماليني دوالر. وبلغ  ٥,٣ة يف جمال الكفاءة يف استخدام املوارد اجلديد

  بلدا. ٦٤مليون دوالر يف  ٣٣حنو 
ويف السنوات املقبلة، تعتـزم اليونيـدو تعزيـز الشـبكة العامليـة لإلنتـاج األنظـف واملتَّسـم           -١١

ــة     ــع الدراي ــة واخلــدم بكفــاءة اســتخدام املــوارد لتيســري توزي ــيح اجمل الفني عــات مَّات. وســوف تت
الصــناعية اإليكولوجيــة ومــا تســهم بــه يف املــدن املســتدامة العديــد مــن التــدخالت الــيت تتســم    

  بالكفاءة ووضوح األهداف مبا يعود بالفائدة على التنمية االقتصادية والبيئية للبلدان.
    

    العصيَّةالقضاء على امللوِّثات العضوية   - ثالثاً  
ــام    -١٢ ــدان       ٢٠١٤يف أواخــر ع ــني بل ــاون ب ــا بشــأن التع ــدى عاملي ــدو منت ــدت اليوني ، عق

بلدا. ويشـهد برنـامج    ٤٩اجلنوب من أجل حتديث اخلطط الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهومل يف 
، الــذي يركــز حاليــا علــى املركبــات الثنائيــة الفينيــل العصــيَّةاليونيــدو بشــأن امللوِّثــات العضــوية 

، تطـورا يتماشـى مـع األولويـات     عرضـاً الـيت ُتنـَتج   العصـيَّة  ت العضـوية  املتعدِّدة الكلور وامللوِّثـا 
الوطنية من أجـل زيـادة التركيـز علـى صـناعات إعـادة التـدوير والقطاعـات املرتبطـة بامللوِّثـات           

مثــل النفايــات اإللكترونيــة والفلــزات واللــدائن. وســوف يســاعد ذلــك علــى  العصــيَّة العضــوية 
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يدة وحتسني القائم منها، مما سـيؤدي إىل زيـادة فـرص العمـل،     إنشاء صناعات إعادة تدوير جد
  وال سيما يف البلدان النامية السريعة التحضُّر.

ز علـى القطاعـات الصـناعية الصـينية     وقد جرى تطـوير مشـروع جديـد لليونيـدو يركِّـ       -١٣
العصـيَّة   الرئيسية من أجل تعزيز تطبيق هنج منتظم يقوم على دورة احليـاة يف امللوِّثـات العضـوية   
  والنفايات الكيميائية اليت يشملها النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.

املشــاريع يف املقدَّمــة لتمويــل َنح اِملــإمجــايل ، بلــغ ٢٠١٤ ديســمربل/ومنــذ كــانون األو  -١٤
مليـون   ٢٤حنـو  اإلمجـايل  التنفيذ حجم مليون دوالر. وبلغ  ٣٣العصيَّة جمال امللوِّثات العضوية 

مــــــادة ص التــــــدرجيي مــــــن دوالر. ويشــــــمل ذلــــــك مشــــــاريع يف اهلنــــــد بشــــــأن الــــــتخلُّ
، وتطــوير صــناعات إعــادة التــدوير وإدارة النفايــات يف   )DDTديكلوروديفينيلتريكلوروإيثــان (

ــا الشــرقية، وإدارة املركَّ   ــا     شــرق آســيا وأوروب ــور يف أفريقي ــدِّدة الكل ــل املتع ــة الفيني ــات الثنائي ب
يف الصـني، ويف اآلونـة األخـرية يف مثـاين دول جزريـة      العصـيَّة  وإدارة امللوِّثات العضوية وآسيا، 

  بلدا. ٧٩صغرية نامية يف الكارييب. وبشكل إمجايل، ُينفَّذ الربنامج يف 
    

    ص التدرجيي من املواد املستنِفدة لطبقة األوزونالتخلُّ  - اًرابع  
ت قيـود صـارمة علـى املـدى القريـب فيمـا       بروتوكول مونتريال عبارة عـن معاهـدة ذا    -١٥

إىل عدد من التغيريات الضـرورية يف  سيفضي خيص العديد من املواد املستنِفدة لطبقة األوزون، 
 ويلـزم والصـغرية واملتوسـطة.    الصـغرى املنشآت الصناعية الكبرية احلجم وكـذلك يف املنشـآت   

بلــدا  ٧٠ذه. وتســاعد اليونيــدو نفــاإلســبل إجيــاد جتســيد الربوتوكــول يف التشــريعات الوطنيــة و
  على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول.

يف قطاعـات املـواد    اتومن بني املواد املستهدفة حاليا، ُتستخدم اهليدروكلوروفلوروكربون  - ١٦
الرغوية والتربيد وتكييف اهلواء، يف حني ُيستخدم املطهِّر التدخيين بروميد امليثيل على نطاق واسـع  

  اعات الزراعية. وتقدِّم اليونيدو التدريب وتدعم حتويل وحتديث خطوط اإلنتاج.يف الصن
تمويــل املشــاريع يف املقدَّمــة لاِملــَنح إمجــايل ، بلــغ ٢٠١٤ديســمرب ل/ومنــذ كــانون األو  -١٧

مليـون دوالر.   ٣٨وحدة بروتوكول مونتريال وسابقاهتا يف فرع بروتوكول مونتريـال السـابق   
  مليون دوالر. ٨٥مجايل اإل حجم التنفيذوبلغ 
املضـطلع هبـا    اتاهليـدروكلوروفلوروكربون بومن املتوقع أن تستمر األنشطة ذات الصـلة    - ١٨

مبوجب الربوتوكول خالل العقد املقبـل حيـث ستسـتفيد البلـدان مـن خـربة اليونيـدو يف صـناعيت         
ين املاضـية مـن   املواد الرغوية والتربيد، ويف قطاع خدمات التربيد. وعلـى مـدى السـنوات العشـر    
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يف ختفـيض    التنفيذ، ُيقدَّر أن األنشطة الـيت اضـطلعت هبـا اليونيـدو مبوجـب الربوتوكـول سـامهت       
  ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. ٧٢٧االنبعاثات السنوية من غازات الدفيئة بواقع 

ومـن خــالل مسـاعدة البلــدان علــى إجـراء دراســات استقصــائية وطنيـة مفصَّــلة بشــأن       -١٩
لبدائل املختلفة، تضطلع اليونيدو بدور رائد عن طريق دعم إعداد بيانات عاليـة القيمـة بشـأن    ا

اجلدوى االقتصادية والبيئية لتلك البدائل. ويساعد هـذا اجلهـد علـى توجيـه املناقشـات اجلاريـة       
بشــأن إمكانيــة إدراج املزيــد مــن املــواد يف الربوتوكــول، مــا مــن شــأنه توســيع نطــاق أنشــطة      

  دو تبعا لذلك.اليوني
    
    نظم االمتثال الناشئة  - اًخامس  

تساعد اليونيـدو البلـدان الناميـة علـى االسـتعداد التفاقيـة ميناماتـا املقبلـة بشـأن الزئبـق             -٢٠
للحماية مـن اآلثـار الضـارة للزئبـق. وتـدعم اليونيـدو، بفضـل التمويـل الـذي حتصـل عليـه مـن             

قييمات األولية، وخطـط العمـل الوطنيـة بشـأن تعـدين      بلدا يف تنفيذ الت ٣٧مرفق البيئة العاملية، 
، واملشـاريع الـيت   يف تلـك العمليـة   الزئبـق اسـتخدام  الذهب اِحلريف والضيق النطاق فيمـا يتعلـق ب  

ز اليونيـدو بشـكل خـاص علـى التنفيـذ ذي      ز علـى عمليـات إنتـاج الكلـور القلـوي. وتركِّـ      تركِّ
أجل احلـد بدرجـة كـبرية مـن اآلثـار الصـحية       الصلة بتعدين الذهب اِحلريف والضيق النطاق من 

على العاملني يف هذا النوع من التعدين. ويف الصني، تقود اليونيدو مبادرة يف قطـاع الكلوريـد   
والبـدائل   قليـل الزئبـق    القائمة على استخدام حافزالتكنولوجيات  فعاليةإلثبات د الفينيل املتعدِّ

  اخلالية من الزئبق.
يف و البلــدان يف اســتخدامات بروميــد امليثيــل غــري املشــمولة حاليــا  كمــا تــدعم اليونيــد  -٢١

قبـل الشـحن. وتعمـل اليونيـدو حاليـا علـى حتديـد        واملعاجلـة  الربوتوكول، مثل احلجر الصـحي  
  لربوميد امليثيل. وفعَّالةبدائل رفيقة بالبيئة 

عـن الزراعـة، يف    ع اليونيدو بنشاط على احلد من انبعاثات أكسـيد النيتـروز الناشـئة   وتشجِّ  - ٢٢
انتظار صدور التدابري الرقابية للتخفيف من انبعاثات أكسيد النيتروز. ولن حيـد هـذا بدرجـة كـبرية     
مـن اآلثــار الســلبية للزراعـة علــى املنــاخ فحســب، ولكنـه سيحسِّــن أيضــا املـوارد املائيــة مــن خــالل     

حتسـني  ودام األمسـدة  اسـتخ   حتسـني الكفـاءة يف   يتسـىن ختفيض اجلريـان السـطحي. ومـن املتوقـع أن     
  يف الصناعات الزراعية، مما سيؤدي إىل حتسني استدامتها االقتصادية واإليكولوجية. الغلَّة
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    التوقُّعات  - اًسادس  
متثل خطة عمـل أديـس أبابـا بشـأن متويـل التنميـة، ومـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة للتنميـة              -٢٣

، ومـؤمتر بـاريس بشـأن املنـاخ لعـام      ٢٠١٥املستدامة من أجل اعتماد خطة التنمية ملا بعد عـام  
سـوف تسترشـد هبـا البلـدان يف سـعيها إىل       ٢٠١٥ثالثة أطر سياساتية رئيسية يف عـام   ٢٠١٥

حتقيق التنمية املستدامة. وعلى أساس التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملسـتدامة، حتـدِّد تلـك    
  ك اخلدمات واستراتيجيتها.األطر سياق اخلدمات البيئية لليونيدو وتوجِّه هيكل تل

ــيريات يف السياســة        - ٢٤ ــع واملســتدامة والتغ ــة الصــناعية الشــاملة للجمي ــؤدي التنمي وســوف ت
ف اجلهـود اجلاريـة مـن أجـل تعزيـز      كثَّـ العاملية إىل زيادة أمهية خدمات اليونيـدو البيئيـة. وسـوف تُ   

مات جديـدة لـدعم الصـناعة    األثر املترتب على هذه اخلدمات على التنمية الصناعية، وسُتنشأ خـد 
يف حتسني أدائها البيئي واالستفادة من الفرص اإلمنائيـة ذات الصـلة. وسـوف يـوىل اهتمـام خـاص       
أيضا لكفالة اجلدوى االقتصادية والبيئية للمشـاريع الصـناعية الكـبرية احلجـم، وتوقُّـع فـرص النمـو        

  املناخ. تغيُّرمام يف نظم االمتثال الناشئة، وتعزيز قدرة الصناعات على الصمود أ
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - اًسابع  
  لعلَّ املؤمتر يودُّ أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.  -٢٥
 


