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 عات.االجتما إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام
  عشرةالسادسة الدورة
  ٢٠١٥ألول/ديسمرب ا كانون ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠، فيينا
  تقَّمن جدول األعمال املؤ ١٦البند
     بيئةوال الطاقةنشطة اليونيدو يف جمال أ

      أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة    
      تقرير من املدير العام    

، كمــا ٤-ق/١٥-عــن تنفيــذ قــرار املــؤمتر العــام م ع هــذه الوثيقــة معلومــات  تقــدِّم  
التقــارير املرحليــة  ل املعلومــات الــواردة يفوهــي تكمِّــ. آخــر التطــوُّرات عــنتقــدِّم معلومــات 

ــة     ــة واألربعــني يف الوثيق ــه الثاني ــة إىل اجمللــس يف دروت ــر يف  وكــذلك، IDB.42/13املقدَّم تقري
  ).IDB.43/2( ٢٠١٤ نيدو السنويتقرير اليو) وIDB.42/2( ٢٠١٣ اليونيدو السنوي

    
    مةدِّمق - الًأو 

ألبعـاد  ا الطاقـة املسـتدامة تعـد مـن العوامـل الرئيسـية الالزمـة ملعاجلـة         م بـه أنَّ من املسـلَّ  -١
توليـد  إنتاجية الطاقة ومـا يترتَّـب علـى    . ومتثل االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة

للتصـنيع يف  شـواغل رئيسـية بالنسـبة     اجتماعيـة واقتصـادية وبيئيـة    الطاقة واستخدامها مـن آثـار  
ــة بالنســبة هلــذا     القــرن احلــادي والعشــرين  ــة حموري ــة املســتدامة، الــيت تتســم بأمهي ــيح الطاق . وتت
مـن خـالل املسـامهة يف     سـتدامة املشـاملة للجميـع و  الصـناعية  التنميـة  التحدي، متكـني وتعزيـز ال  



GC.16/9 
 

2 V.15-06889 

 

، مــن خلــق فــرص العمــل إىل التنميــة االقتصــادية، ومــن       العديــد مــن جوانــب اجملتمــع اليــوم    
االعتبــارات األمنيــة إىل متكــني املــرأة. ومــن مثَّ، تكمــن الطاقــة املســتدامة يف صــميم املصــاحل         

    االقتصادية واالجتماعية لكل بلد.
، وترى اليونيدو أنَّ دورها يتمثَّل يف مواءمة جدول األعمـال التحـويلي لقطـاع الطاقـة     -٢

 يف مجيــعالفــرص التجاريــة تــوفري نخفض الكربــون، والنمــو املــافة القيمــة، وحتقيــق وحتقيــق إضــ
    .ومستدامةوناجعة طاقة نظيفة حلول توفِّر القطاعات الصناعية، بَدفْعٍ من تكنولوجيات و

ــا     -٣ ــز دوره ــدو إىل تعزي ــى فز ااحلــوتســعى اليوني ــة يف    عل ــاءة اســتخدام الطاق ــادة كف زي
؛ طاقــة املتجــدِّدة يف التطبيقــات الصــناعية واألغــراض اإلنتاجيــة وتشــجيع اســتخدام الة؛ الصــناع

مـع  وحتقيق املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة يف جمـال الطاقـة. وتسـعى اليونيـدو، بالتشـارك         
أصحاب املصـلحة الـوطنيني والـدوليني    ، ولطاقة املستدامة للجميع، ومبادرة امرفق البيئة العاملية

لنــهج إىل التــرويج  ناعي ومــع القطــاع العــام واألوســاط األكادمييــة، الرئيســيني يف القطــاع الصــ
املتعلقـة بالطاقـة    ة والتقنيـة والبيئيـة واالجتماعيـة   يتنـاول اجلوانـب السياسـاتية واالقتصـادي     شامل

أفضــل املمارســات والتكنولوجيــات املســتدامة. وبالعمــل مــع هــؤالء الشــركاء، تنشــر اليونيــدو 
تكنولوجيـــات الطاقـــة و مـــاد التكنولوجيـــات املنخفضـــة الكربـــون املتاحـــة إلدارة الطاقـــة واعت

    اإلنتاجية يف البلدان النامية والبلدان اليت متّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. األغراض املتجدِّدة يف
  

    اإلنتاجية األغراضالطاقة املتجدِّدة يف  استخدام - اًثاني 
اإلنتاجيـة والتطبيقـات    األغـراض جـدِّدة يف  ُتشجِّع اليونيدو زيادة استخدام الطاقة املت  - ٤

من عملـها   ارئيسي عنصراًباعتبار ذلك  ،املستدامالشامل للجميع والتصنيع لتحقيق  الصناعية
الركـائز  أحد املستدامة الطاقة ، ولكون ستدامةاملشاملة للجميع والصناعية التنمية اليف تعزيز 

 ةأساسـي بصـفة  دو املعـين بالطاقـة املتجـدِّدة    ينصـب تركيـز برنـامج اليونيـ    و .الرئيسية للتصـنيع 
 على اجملاالت التالية:

وضــع السياســات وبنــاء القــدرات لتعمــيم اســتخدام الطاقــة املتجــدِّدة يف          (أ)  
  قطاعات الصناعة؛  

املناطق اليت ال ، يف نتاجيةاإلألغراض لدة احلصول على الطاقة املتجدِّتوسيع   (ب)  
ــا شــبكات  ــرص لألعمــ  تغطيه ــز ال   ، وإجيــاد ف ــن خــالل تعزي ــة والعمــل م  شــبكاتال التجاري

  ؛القائمة على الطاقة املتجدِّدةالصغرى  الكهربائية
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عــن طريــق زيــادة االبتكاريــة والشــراكات  تجاريــةالعمــال األمنــاذج تــرويج   (ج)  
  ، وخباصة يف املناطق الريفية،  اقة املتجدِّدة املتوفِّرة حملياستخدام مصادر الطا

ت وأصــحاب املصــلحة األساســيني مــن خــالل إدارة املعــارف  متكــني املنشــآ  (د)  
  وبناء القدرات والتشبيك.  

ــدو  ٢٠١٥وحـــىت آب/أغســـطس  -٥ ــان لـــدى اليونيـ ــة   ٦٢، كـ ــا للطاقـ ــروعا جاريـ مشـ
ماليــني دوالر، مــع متويــل إضــايف مشــترك  ١١٠املتجــدِّدة يبلــغ إمجــايل املــنح املقدَّمــة لتمويلــها 

يبلـغ إمجاليـه    ثنائية واجلهات املاحنة الدولية واحلكومات املتلقِّيـة هات املاحنة الالتزمت بتقدميه اجل
  مليون دوالر. ٥٢٠

علـى احلـدِّ    ،احمليـ املوزَّعـة  ووتساعد اليونيدو، باستخدام حلول الطاقـة املتجـدِّدة املتاحـة      -٦
 اتغـاز انبعاثـات  ، مما حيسِّن أمن الطاقة وحيـدُّ مـن   من االعتماد على الوقود األحفوري املستورد

علــى إتاحــة إمكانيــة   وتعمــل اليونيــدو أيضــاً. النامجــة عــن اســتخدام الطاقــة  االحتبــاس احلــراري
احلصول على الكهرباء من الطاقة املتجدِّدة يف املناطق الريفيـة أو شـبه احلضـرية، حيـث ال يتَّسـم      

  متديد الشبكة الكهربائية جبدوى اقتصادية.
    

    قطاع الصناعيكفاءة استخدام الطاقة يف ال - اًثالث 
ال يــزال اســتخدام السياســات املتعلقــة بكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف القطــاع الصــناعي    -٧

 حيظى بتقدير متزايد يف كـثري مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـّر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة.          
فري فــرص وتركِّــز واليــة اليونيــدو بوضــوح علــى دعــم منــو التصــنيع والصــناعات التحويليــة وتــو

ولـذا ينبغـي النظـر إىل أنشـطتها      املسـتدامة. الشـاملة للجميـع و  العمل وتشجيع التنمية الصناعية 
املتعلقة بكفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف سـياق اهلـدف العـام للمنظمـة املتمثِّـل يف حتقيـق مسـتويات           

ملي يف اإلنتـاج  أعلى من اإلنتاجية يف استخدام املوارد واملواد الطبيعية واحلفـاظ علـى النمـو العـا    
  الصناعي ومحاية البيئة.

بشـكل  كفاءة استخدام الطاقـة  اخلاص باليونيدو برنامج ركِّز يوحتقيقاً هلذه األهداف،  -٨
  على اجملاالت التالية:رئيسي 
  تطوير السياسات واللوائح التنظيمية، وتطبيق معايري إدارة الطاقة؛    (أ)  
نظـم إدارة الطاقـة   لصناعة من خالل اعتماد تعزيز تنفيذ إدارة الطاقة يف إطار ا  (ب)  

  ؛  ٥٠٠٠١املمتثلة ملعيار إيسو 
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ودعم بناء القدرات والتوعيـة لبنـاء املهـارات     اإليضاح العملي للتكنولوجيات  (ج)  
  ؛  يف جمال إدارة الطاقة الصناعيةواخلربات املهنية املؤهلة 

مـن خـالل    صـناعة كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف ال   تبادل املعارف بغـرض تعزيـز     (د)  
  احلوار العاملي والشراكة مع أصحاب املصلحة املعنيني.

وتواصل اليونيدو االستجابة للطلب املتزايـد علـى املسـاعدة التقنيـة يف جمـال إدارة الطاقـة        -٩
لـدعم إدخـال   واسـتهلت تنفيـذها   مبـادرةً  اليونيـدو  وضـعت  يف هذا السياق، و يف قطاع الصناعة.
يف القطــاع الصــناعي. وحــىت آب/أغســطس   ٥٠٠٠١يســو اإلعيــار مل لــةاملمتثنظــم إدارة الطاقــة 

يف الصـناعة ممولـة مبـنح     كفاءة اسـتخدام الطاقـة  مشروعا جاريا ل ٣٦، كان لدى اليونيدو ٢٠١٥
ــغ  ــني دوالر ١٠٥تبلـ ــن   ماليـ ــد مـ ــب تعهُّـ ــناعة   ، إىل جانـ ــر الصـ ــوميني ودوائـ ــركاء احلكـ الشـ

    ليون دوالر.م ٧٠٠بلغ يزيد عن إضايف مبمتويل مشترك بتقدمي  ومؤسسات التمويل
    

    السياسات والشبكات املعنية باملناخ - رابعاً 
ــدِّدة         -١٠ ــول املتع ــة، واحلل ــراكات االبتكاري ــى الش ــب عل ــادة الطل ــدو لزي تســتجيب اليوني

املستويات واملتكاملة ملعاجلة التحدِّيات املتعلقة بالطاقة واملناخ والتنمية يف الوقـت نفسـه. ومـن    
السياسات وإقامة الشبكات املعنية باملناخ، واملشاركة فيها، تقوم اليونيـدو بوضـع   خالل وضع 

، دينبـني أصـحاب املصـلحة املتعـدِّ     وتنفيذ سياسات متكاملة وإقامـة شـراكات عامليـة وإقليميـة    
  .يف جمال الطاقة املستدامة وتغيُّر املناخ لدعوة واالتصاللأنشطة كما تنفذ 

ل تلــك األعمــال، مركــزا اســتراتيجيا يف املنتــديات العامليــة  وحتتــل اليونيــدو، مــن خــال  -١١
للطاقة وتغري املنـاخ يتـيح هلـا تنفيـذ الـربامج العامليـة واإلقليميـة الـيت تركِّـز علـى التكنولوجيـات            
املنخفضة الكربون املتأقلمة مـع تغـري املنـاخ، واالبتكـارات وريـادة األعمـال التجاريـة، وإنشـاء         

  للطاقة املستدامة ترتبط مببادرة الطاقة املستدامة للجميع. شبكات تكنولوجية ومراكز
ــز        -١٢ ــاخ بشــكل رئيســي علــى تعزي ــة باملن ــامج السياســات والشــبكات املتعلق ــز برن ويركِّ

النــهوج الربناجميــة والقيــام بأعمــال تنســيق فيمــا يتعلــق بــالربامج العامليــة واإلقليميــة القائمــة           
ــة، واملســائل    ــدة، واملواضــيع اجلامع ــا يتضــمن      واجلدي ــارف. كم ــإدارة املع ــة ب ــة واملتعلق احملوري

ــال احلامســة املتعلقــة بتنســيق املنتــديات العامليــة، مثــل سالســل منتــديات فيينــا للطاقــة،           األعم
واملشاركة يف اجتماعات مؤمتر األطراف، واملؤمترات املتعلقة مببادرة الطاقـة املسـتدامة للجميـع    

    ومؤمترات املناخ، وغريها من الفعاليات.
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ــدو، باالشــتراك مــع     -١٣ ــة  وتستضــيف اليوني ــامج األمــم املتحــدة للبيئ مركــز وشــبكة  ، برن
، طاريـة بشـأن تغـري املنـاخ    اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإل   ، وهو آلية تعمل يف إطـار  تكنولوجيا املناخ

ــز     ــوجي وتعزي ــاون التكنول ــز التع ــا بتحفي ــدان   ُعهــد إليه ــها إىل البل ــات ونقل تطــوير التكنولوجي
منظمـة شـريكة مـن خمتلـف أحنـاء العـامل. وتـوفِّر الشـبكة          ١١ يضـمُّ  النامية، وحتظى بدعم احتاد

حلوال تكنولوجية وتقوم ببناء القـدرات، وإسـداء املشـورة بشـأن األطـر السياسـاتية والقانونيـة        
ن. وحيظـى املركـز والشـبكة بـدعم اجلهـات      والتنظيمية املكيَّفة وفقـا الحتياجـات فـرادى البلـدا    

وسويسـرا   والـدامنرك ؛ وحكومـات أملانيـا   برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة    املاحنة والشريكة التالية: 
  وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية واليابان؛ واالحتاد األورويب.  

  
  كربون واالنبعاثات ال ةاملنخفض ةالنظيف برنامج نقل تكنولوجيا الطاقة - اًخامس 

 
الكربـــون   ةاملنخفضـــ  ةطاقـــة النظيفـــ البرنـــامج اليونيـــدو لنقـــل تكنولوجيـــا    يهـــدف  -١٤

اإلسـراع يف  ، املموَّل من وزارة االقتصاد والتجـارة والصـناعة يف اليابـان، إىل تعزيـز     واالنبعاثات
ن الكربـو يفـة منخفضـة   ولوجيات ومنتجات وخدمات ونظم جديدة لطاقـة نظ تكن نشر وتعميم

مشــاريع للعــرض ويتحقــق هــذا اهلــدف مــن خــالل تنفيــذ    .علــى الصــعيد العــاملي االنبعاثــات و
، ونشر الوعي من خالل بناء القدرات وتعزيز استراتيجيات إدارة املعارف يف بلـدان  اإليضاحي

 ا، علـى املوزَّعـة حمليـ  ووتساعد اليونيدو، باستخدام حلول الطاقـة املتجـدِّدة املتاحـة    نامية خمتارة. 
د. االعتمـاد علـى الوقـود األحفـوري املسـتور     و االنبعاثات النامجة عن اسـتخدام الطاقـة   احلدِّ من

على إتاحة إمكانية احلصول على الكهرباء من الطاقة املتجدِّدة يف املنـاطق   وتعمل اليونيدو أيضاً
وعقـب   الريفية أو شبه احلضـرية، حيـث ال يتَّسـم متديـد الشـبكة الكهربائيـة جبـدوى اقتصـادية.        

ــائم         ــوِّل والق ــي الشــريك املم ــع وزارة االقتصــاد والتجــارة والصــناعة، وه ــة م مشــاورات وثيق
بالتنفيذ، قرَّرت اليونيدو أن تركِّز املرحلة األوىل من هذا الربنامج مبدئيا على تعزيز تكنولوجيـا  

وجيـات  الصـغرية ذات منسـوب امليـاه القليـل االرتفـاع وتكنول     الكهرمائيـة  حمطات توليد الطاقـة  
  الطاقة الشمسية يف أثيوبيا وكينيا.

    
     دةلطاقة املتجدِّلالصندوق االستئماين  - اًسادس 

، الـذي  ١٥-/م١٣-م عة امتثـاالً للمقـرر   دلطاقة املتجدِّلالصندوق االستئماين تأسس  -١٥
ــام       ــة عشــرة يف ع ــه الثالث ــام يف دورت ــؤمتر الع ــده امل ــادرة   ٢٠٠٩اعتم ــمِّم الصــندوق كمب . وُص

يف جمـال  ملموسـة  مشـاريع  يجية لتعزيـز النـهوج الربناجميـة وإقامـة الشـراكات مـن خـالل        استرات
وبنــاء  ،األطــر السياســاتية وضــع لتكنولوجيــا وادة مــع التركيــز علــى إيضــاح    الطاقــة املتجــدِّ 
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وقـد أجنـز مكتـب     .هلـا تـأثري علـى أرض الواقـع     نتـائج قابلـة للقيـاس   ، مع توقُّع حتقيـق  القدرات
، ٢٠١٥التابع لليونيـدو، تقييمـا مواضـيعيا مسـتقال للصـندوق يف آذار/مـارس        التقييم املستقل،

أنَّ آليــة الصــندوق االســتئماين وســيلة مفيــدة للغايــة لليونيــدو ملضــاعفة أثــر األمــوال  خلــص إىل
بغــرض االضــطالع بأنشــطتها املعنيــة بالطاقــة املتجــدِّدة. كمــا خلــص التقيــيم إىل أنَّ الصــندوق  

لة يف وضع املقترحات وتعبئة األموال ممـا أدى إىل تطـوير، ومـن مث تنفيـذ،     ُيستخَدم بطريقة فعا
  عدد كبري من مشاريع الطاقة املتجدِّدة.

    
     لربنامج العاملي للمبتكرات التكنولوجية النظيفةا - اًسابع 

املشـاريع املبتكـرة   علـى تعزيـز    لربنامج العـاملي للمبتكـرات التكنولوجيـة النظيفـة    يركِّز ا -١٦
ــارك، باإلضــافة إىل حتســني امل       النا ــد مش ــة يف كــل بل ــا النظيف ــال التكنولوجي ــئة يف جم ــة ش نظوم
ــة اإل ــن منظِّمــ يكولوجي ــيني  يم ــاتية للمنشــآت الصــغرية      املشــاريع احملل ــر السياس ــدعيم األط وت

واملتوسطة. ويتضمن الربنامج، الذي ميوله مرفـق البيئـة العامليـة، أربعـة أركـان أساسـية، وهـي:        
 ؛وعــرض التكنولوجيــات املبتكــرة ؛ية إلنشــاء نظــام إيكولــوجي للنمــو املســتدام مســابقة تنافســ

ســبل مــن خــالل برنــامج تســريع الطاقــة النظيفــة؛ وتعزيــز وتيســري    وتــوفري التوجيــه والتــدريب
  .  احلصول على رأس املال

اخلــاص باملنشــآت الصــغرية  العــاملي للمبتكــرات التكنولوجيــة النظيفــةويعمــل الربنــامج   -١٧
ســطة، بالتشــارك الوثيــق مــع مرفــق البيئــة العامليــة ومبــادرة التكنولوجيــا النظيفــة املفتوحــة   واملتو

)Cleantech Open    نيـا وباكسـتان وتايلنـد وتركيـا وجنـوب      ي)، حاليـا يف سـبعة بلـدان هـي: أرم
أفريقيا وماليزيا واهلند. وأعربت أكثر من عشرة بلدان بالفعل عن رغبتـها يف تأسـيس الربنـامج    

، ُتلقــي ٢٠١٤ إطــار دورة املســابقة التنافســية املتعلقــة بالتكنولوجيــا النظيفــة يف عــام فيهــا. ويف
الـيت تسـتخدم   املبتكـرة  منظمـي املشـاريع   مـن   ١٥٩طلبا من البلدان السبعة، اختري منـها   ٥٥٥

للمشــاركة يف برنــامج التعجيــل باعتمــاد الطاقــة النظيفــة يف الفئــات   النظيفــةالطاقــة تكنولوجيــا 
كفـاءة  ، وحتويل النفايـات إىل طاقـة  ، وفاءة استخدام الطاقةلتالية: الطاقة املتجدِّدة، وكاألربعة ا

  .استخدام املياه
    

    شبكة العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامةال - ثامناً 
هــي شــراكة فيمــا بــني  شــبكة العامليــة للمراكــز اإلقليميــة للطاقــة املســتدامة إنَّ منصــة ال  -١٨

ب وشراكة ثالثية بني أصحاب مصـاحل متعـدِّدين، تتـوىل اليونيـدو إدارهتـا بالتعـاون       بلدان اجلنو
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ــا    .اقتصــادية إقليميــةومنظمــات  مــع مجاعــات وتتكــون الشــبكة مــن مراكــز متعــدِّدة يف أفريقي
  ومنطقة الكارييب واحمليط اهلادئ.  

تحـدة، مثـل   وُيعتَرف بالشـبكة كمبـادرة ذات أولويـة يف وثـائق ختاميـة شـىت لألمـم امل         -١٩
" ٢٠٢٤-٢٠١٤"إعالن فيينا" و"برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقـد  

و"إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية والناميـة (مسـار سـاموا)". واملراكـز الثمانيـة      
  التالية عاملة، أو جيري إنشاؤها:  

جماعـة االقتصـادية   دام الطاقـة، التـابع لل  مركز الطاقة املتجدِّدة وكفـاءة اسـتخ    (أ)  
  ؛لدول غرب أفريقيا (اإليكواس)

  ، يف املنطقة العربية؛  ركز اإلقليمي للطاقة املتجدِّدة وكفاءة استخدام الطاقةامل  (ب)  
  ؛دة وكفاءة الطاقةركز شرق أفريقيا للطاقة املتجدِّم  (ج)  
  ؛استخدام الطاقةملتجدِّدة وكفاءة لطاقة ال فريقياجلنوب األمركز   (د)  
  ؛دة وكفاءة استخدام الطاقة يف منطقة الكارييبمركز الطاقة املتجدِّ  (هـ)  
  ؛دة وكفاءة استخدام الطاقةمركز احمليط اهلادئ للطاقة املتجدِّ  (و)  
  ؛  دة وكفاءة استخدام الطاقةللطاقة املتجدِّمركز اهليمااليا   (ز)  
  اءة استخدام الطاقة.مركز وسط أمريكا للطاقة املتجدِّدة وكف  (ح)  

الوكالـة  ، ووكالـة التنميـة النمسـاوية   وُيذكَر من اجلهات املاحنـة والشـركاء يف الشـبكة      -٢٠
، ومبـادرة  مرفـق البيئـة العامليـة   ، واالحتـاد األورويب، و ة للتعاون الدويل مـن أجـل التنميـة   اإلسباني

  .ة الناميةلدول اجلزرية الصغريالطاقة املستدامة ومواجهة آثار تغري املناخ ل
    

    املنتديات العاملية  - تاسعاً 
حزيران/يونيــه  ٢٠إىل  ١٨) يف الفتــرة مــن ٢٠١٥( للطاقــةالرابــع منتــدى فيينــا ُعِقــد   -٢١

ــة     ٢٠١٥ ــة واألربعـــني يف ورقـ ــه الثالثـ ــن ذلـــك إىل اجمللـــس يف دورتـ ــات عـ ــدِّمت معلومـ ، وقُـ
الطاقـة  يسـي بعنـوان "  . وضـم املنتـدى، الـذي كـان موضـوعه الرئ     IDB.43/CRP.2االجتماعات 

مــن النســاء، مــن  ٥٠٠مشــارك، منــهم  ١ ٧٠٠املســتدامة لتحقيــق التنميــة الشــاملة للجميــع"  
وكـان املنتـدى مبثابـة منـرب رفيـع املسـتوى شـارك فيـه املمارسـون واخلـرباء ومقـرِّرو            بلد.  ١٠٠

نميـة ملـا   السياسات يف جمال الطاقة يف حوار تفاعلي بشأن آفاق قطاع الطاقـة يف إطـار خطـة الت   



GC.16/9 
 

8 V.15-06889 

 

قضـايا الطاقـة املسـتدامة الرئيسـية     وتضـمنت   .وجدول األعمال املتعلق باملناخ ٢٠١٥بعد عام 
ــدى  الــيت  ــة  ٢٠١٥يف عــام عوجلــت خــالل املنت الكفــاءة يف اســتخدام  ؛ واحلصــول علــى الطاق
وقـاد   .؛ واملدن املسـتدامة؛ والنقـل  والسياسات والتكنولوجيات ؛والتمويل والشراكات؛ الطاقة
يف جمـال الطاقـة مـن اجلمهـور والقطـاع اخلـاص،        خـرباء  ١١٠املنتدى ما يزيـد علـى    اتمناقش

ــة.   ــدى يف عــام   وكــذلك مــن األوســاط األكادميي ــى أنَّ ا  ٢٠١٥وأعــاد املنت ــد عل ــة التأكي لطاق
ــ ٢٠٣٠ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  املســتدامة هــي اخلــيط الــذهيب الــذي يــربط   اإلجراءات ب

يف مثــاين  ٢٠١٥زت نتــائج املــداوالت الــيت جــرت يف املنتــدى يف عــام  . وأُوجِــاملتعلقــة باملنــاخ
ــة املســتدامة يف عــام      ــؤمتر احلــادي   ٢٠١٥رســائل رئيســية إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي وامل

، IDB.43/CRP.2والعشــرين لألطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ (  
  ).  ٧الفقرة 

    
    املطلوب من املؤمتر اختاذه اإلجراء - عاشراً 

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

  
 

 


