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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٧- ٢٤فيينا، 
  تقَّ من جدول األعمال املؤ٨البند 

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

، كمـا تـوفِّر     ٧-م/٤٠-م ت ص  اجمللـس   مقـرَّر    قدِّم هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ     ُت   
تقريــر اليونيــدو الــسنوي وهــي تكمِّــل املعلومــات الــواردة يف . راتمعلومــات عــن آخــر التطــّو

٢٠١٢) IDB.41/2 ٤، الفصل.( 
    

  مقدِّمة  -أوالً  
مـن جهـود لزيـادة الكفـاءة يف اسـتخدام           يف إطـار مـا تبذلـه        اليونيـدو اآلن،    أصبحت  لقد    -١

 مـستوى أعلـى مـن التكامـل مـع مبـادرات دوليـة               قِّـق حتجية أنظف،   املوارد واللجوء إىل أمناط إنتا    
الـصناعة  دافها  جـدا باسـته   صة   مكانتـها املتخصِّـ    لـى عذاتـه    يف الوقـت      مـع حفاظهـا    ،رادسع بـاطِّ  تتَّ

  .التحويلية، مع التركيز على مساعدة البلدان النامية يف االنتقال إىل اقتصاد أخضر
عمــال األجــدول اجلــدل الــدائر حــول  اليونيــدو تــشارك مــشاركة كاملــة يف نَّلــذا فــإو  -٢

سـامهت اليونيـدو مـسامهة      قـد   و.  ووضع أهـداف التنميـة املـستدامة       ٢٠١٥م  اإلمنائي ملا بعد عا   
، إىل جانـب    نامٍ بلد   ١٠٠يف أكثر من    اليت جرت   صة يف سلسلة من املشاورات الوطنية       متخصِّ

مت فريقـاً مـن اخلـرباء الـدوليني الـذين شـاركوا يف              كمـا قـدَّ   . عيةحدى عشرة مشاورة مواضـي    إ
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رفيعي املـستوى بـشأن االسـتدامة البيئيـة السـتعراض نتـائج املرحلـة األوىل مـن                  الاجتماع القادة   
  .وجماالت األعمال الالحقةاملشاورات املواضيعية، وحتديد جماالت توافق اآلراء 

    
    عة اخلضراءلصنابشأن امبادرة اليونيدو   -ثانياً  

اليونيـدو   مـن    تـشارك يف إدارتـه كـلٌّ      يتوضع يف إطار برنامج الصناعة اخلـضراء، الـذي            -٣
ــسياسات         ــيم وتوســيع اســتخدام ال ــة أوىل لتعم ــشطة ميداني ــة، أن ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم وبرن

 وعقــدت جلنــة اخلــرباء التقنــيني. واملمارســات الــصناعية اخلــضراء يف الــصناعة التحويليــة العامليــة
مـارس  /واجمللس االستشاري التابعان لربنامج الصناعة اخلضراء أول اجتماعيهما يف أواخـر آذار           

ــسان  ــل ني ــامج      /وأوائ ــورة اجتــاه الربن ــامج، وبل ــشغيلية للربن ــشأن التوقعــات الت ــداول ب ــل للت أبري
واتُّفــق علــى . القــصري واملتوســطيف األجلــني  يف نقــاط العمــل الرئيــسية  واســتراتيجيته، والبــّت

شطة ملموسـة يـشارك فيهـا شـىت أعـضاء الربنـامج علـى الـصعيد العـاملي، ومـن مجلتـها إقامـة                         أن
  .قطاع النسيجعالوة على مشاريع أولية تستهدف قطاع األغذية واملشروبات 

ــة        -٤ ــدو يف دمــج خــدماهتا املتعلق ــصناعة اخلــضراء، جنحــت اليوني ــادرة ال ومــن خــالل مب
األنظــف يف الـشراكة العامليــة للعمــل مــن أجــل اقتــصاد  بالكفـاءة يف اســتخدام املــوارد واإلنتــاج  

ومــن خــالل هــذه الــشراكة، تنــضم اليونيــدو رمسيــاً إىل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة    . أخــضر
وضـع اسـتراتيجيات    مـن أجـل     ومنظمة العمل الدولية ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث          

 تت جديـدة، وتـشجيع التكنولوجيـا      وطنية لالقتصاد األخضر من شأهنا توليد وظائف ومهارا       
  . من املخاطر البيئية والفقرالنظيفة، واحلّد

ــايف     -٥ ــد إضـ ــار جهـ ــشطة   ويف إطـ ــضافر األنـ ــسعى إىل تـ ــال  يـ ــادي االزدواج يف جمـ وتفـ
ة املعرفـة بـشأن النمـو األخـضر كـشريك معتـرف           ت اليونيـدو إىل منـصَّ     االستدامة البيئية، انضمَّ  

 من املؤسسة العاملية للنمو األخضر ومنظمـة التعـاون   كلٌّة نصَّويتشارك يف استضافة تلك امل    . به
هتـدف إىل   هـي    و .والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة والبنـك الـدويل              

 أبـرز الثغـرات املعرفيـة يف النمـو األخـضر نظريـاً          تعزيز وتوسـيع اجلهـود املبذولـة لتحديـد وسـدِّ          
  .دماً حنو اقتصاد أخضرملضي قُتكفل اسياسات وتنفيذ ن على وضع وعملياً، ومساعدة البلدا

املؤسـسة العامليـة    ذ بالتعـاون مـع      نفَّـ ُيطري، أطلقت اليونيـدو مـشروعاً       وعلى املستوى القُ    -٦
وسيـساهم هـذا    .  حنو النمو األخـضر    لقطاع الصناعي يف اهلند   ويهدف إىل حتويل ا   لنمو األخضر   ل

تنفيـذ  عملية  سات وأدوات النمو األخضر والصناعة اخلضراء يف        املشروع يف إدراج مفاهيم وممار    
اليونيـدو   تعكـف    وبـدعم مـن حكومـة اليابـان       . سياسة التصنيع والسياسات الصناعية ذات الصلة     
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 س مــن مجهوريــة الوطريــة مماثلــة للــصناعة اخلــضراء يف كــلٍّ وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات قُعلــى 
نغال وكمبوديــا وكينيــا ومــصر وميامنــار، اســتناداً إىل الدميقراطيــة الــشعبية وجنــوب أفريقيــا والــس

  .طرية للصناعة اخلضراء يف فييت نامقُاالستراتيجية القته الذي سبق أن حقَّنجاح ال
ة التـــرابط القـــائم بـــني مـــسائل اجلنـــسني والـــشواغل البيئيـــة يف اإلنتـــاج وملعاجلـــة شـــدَّ  -٧

ــدو أيــضاً جــائزة     ــصناعيني، متــوِّل اليوني  ٢٠١٣  عــاماملــساواة بــني اجلنــسني يف واالســتهالك ال
وترمـي هـذه اجلـائزة إىل حتديـد      . بادرة دعم منظمي املشاريع من أجـل البيئـة والتنميـة          اخلاصة مب 

الناشئة الواعدة واالبتكارية، يف اجملالني االجتمـاعي والبيئـي، الـيت تقودهـا             املشاريع  ودعم أكثر   
  .نساء يف البلدان ذات االقتصادات النامية والصاعدة

 مـن  م كـلٌّ ، ُتـنظِّ ٢٠١٢واستناداً إىل جناح الدورة الدراسية األوىل املعقـودة يف صـيف           -٨
اليونيــدو وجامعــة أوروبــا الوســطى وجامعــة العلــوم والفنــون التطبيقيــة لــشمال غــريب سويــسرا  

ــام       ــسرا دورة دراســية صــيفية يف ع ــصادية يف سوي ــشؤون االقت ــة لل ــة الدول  حتــت ٢٠١٣وأمان
ــوان ــصناعة اخلــ : "عن ــود إىل  : ضراءال ــستقبل مــسارات تق ــدورة  ". صــناعة امل ــد شــارك يف ال وق

  بلـداً، ٤٠ مـشاركاً مـن      ١٥٠أبريل أكثر من    /الدراسية اإللكترونية اليت انتهت يف أواسط نيسان      
جامعـة أوروبـا الوسـطى      اليت سـُتعقد يف      مشاركاً حلضور الدورة التدريبية      ٢٥وسيعقبها انتقاء   

  .يوليه/يف متوز
    

    استخدام املوارد واإلنتاج األنظفالكفاءة يف   -ثالثاً  
راً مركـزين وطنـيني لإلنتـاج األنظـف         أنشأت اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مؤخَّ        -٩

.  مركــزا٥٠ًيف إندونيــسيا وأوكرانيــا، ليــصل جممــوع املراكــز التــشغيلية يف شــىت أحنــاء العــامل إىل 
ستـشترك  ، كمـا  هلذين املركـزين  يف سويسرا دعماً مالياً وستقدِّم أمانة الدولة للشؤون االقتصادية 

اليونيدو والسلطات احمللية املعنية يف تنفيذ األنشطة الراميـة إىل تعزيـز فعاليـة الـشركات احملليـة                  مع  
  .الصغرية واملتوسطةاملنشآت وإنتاجيتها وقدرهتا التنافسية وأدائها البيئي، ال سيما 

   العــام، احتفــل املركــز الــوطين لإلنتــاج األنظــف يف   أبريــل مــن هــذا /ويف شــهر نيــسان  -١٠
يف جمـاالت  مبضي مخسة عشر عاما على بدء تشغيله وعلى جناحـه يف تقـدمي خـدمات         فييت نام   

  . يف هذا الصددوتنمية القدراتوجتريبه عمليا تقييم اإلنتاج األنظف، 
 بكفاءة اسـتخدام املـوارد      سملشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتَّ    لوُتفَتح فروع إقليمية      -١١

يف كل من أفريقيا، واملنطقة العربية، والقوقـاز وآسـيا الوسـطى، وأوروبـا الـشرقية، إىل جانـب                    
ــة   ةمنطقــ ــوأمريكــا الالتيني ــصَّ  . يبـالكاري ــة إلدارة املعــارف  إضــافة إىل ذلــك، تباشــر املن ة العاملي
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دة املرتبطـة    وُتزوَّد بالوثـائق املعتمَـ     املتعلقة بالكفاءة يف استخدام املوارد واإلنتاج األنظف عملها       
  .بالكفاءة يف استخدام املوارد واإلنتاج األنظف

علـى تنفيـذ    ) GIZ(وتتعاون اليونيدو تعاوناً وثيقاً مع الوكالـة األملانيـة للتعـاون الـدويل                -١٢
تعزيز القدرات التنظيمية واإلدارية ملراكز وطنيـة خمتـارة لإلنتـاج األنظـف،             يهدف إىل   مشروع  

ياً للنجاعـة يف وضـع بـرامج عملـها وخططهـا املاليـة، وحتقيـق االسـتدامة املؤسـسية واملاليـة                  توخِّ
  .على املدى البعيد

وتـضطلع اليونيـدو كـذلك مبجموعـة مـن مـشاريع التعـاون الـتقين مـع شـركاء دولــيني             -١٣
 نيـة وإجيـادَ  لنفايـات اإللكترو مـن ا الـسليم بيئيـاً   َص  لُّالـتخ عةً  وشركاء من القطاع اخلاص، مـشجِّ     

وجيري االضطالع مبـشاريع مـن      . دورة حياهتا يف البلدان النامية    تكفل التعامل معها طوال     ُنهج  
  .هذا القبيل يف كل من إثيوبيا وأوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وكمبوديا

واشــتركت اليونيــدو مــع الوكالــة الفرنــسية للتنميــة، إىل جانــب معهــد البحــوث للتنميــة     -١٤
 Green Growth - From Labour to Resource ":هة يف أوروبـا يف نـشر كتـاب عنوانـ    املـستدام 

Productivity: Best Practice Examples, Initiatives and Policy Options "")   النمـو األخـضر– 
ــوارد    ــة امل ــة العمــل إىل إنتاجي ــن إنتاجي ــارات     : م ــادرات واخلي ــضل املمارســات واملب ــة عــن أف أمثل

ويعرض الكتاب خمتلف اجلوانب املؤسسية واالقتصادية والتـشغيلية للنمـو األخـضر            "). اتيةالسياس
  .اإلنتاج الصناعي احلاليةأمناط ة إىل إعادة تقييم ط الضوء على احلاجة امللحَّواملنصف، كما يسلِّ

    
  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -اًرابع  

ب اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة    مت مبوجُنظِّعطاءات يف إطار عملية تنافسية لتقدمي    -١٥
 ١٣  إىل جانـب برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واحتـاد يـضمُّ          ،ر املناخ اختريت اليونيـدو    بشأن تغيُّ 
ل الواليـة املـسندة     وتتمثَّـ .  إلنشاء واستضافة مركـز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ اجلديـد            ،مؤسسة

يف بنــاء أو تعزيــز قــدرة البلــدان الناميــة علــى حتديــد احتياجاهتــا التكنولوجيــة؛    هــذا املركــز إىل
ــة وتنفيــذها لــدعم اإلجــراءات املتعلقــة     وتــسهيل إعــداد املــشاريع واالســتراتيجيات التكنولوجي

 االنبعاثـات واملتأقلمـة مـع    املنخفـضة ف معهـا؛ وتعزيـز التنميـة       ر املنـاخ والتكيُّـ    بتخفيف آثار تغيُّ  
د آثـاراً   ا مسامهة اليونيدو، بصفتها تشارك يف رئاسة املركـز، فمـن شـأهنا أن تولِّـ               أمَّ. اخر املن تغيُّ

م إىل تزيــد مــن حجــم الــدعم املقــدَّ أن وأوســع نطاقــاً مــن حيــث تطــوير التكنولوجيــا ونقلــها،   
  .ر املناخالبلدان النامية فيما تبذله من جهود ملعاجلة تغيُّ
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    ت العضوية الثابتةتكهومل للملّوثااتفاقية اس  -اًخامس  
 الوطنيــة  التنفيــذحتــديث خطــطعلــى اليونيــدو  تــساعدها  بلــدا٤٠ًقرابــة باإلضــافة إىل   -١٦

 مـشروعاً لتحـديث خطـط التنفيـذ الوطنيـة منـذ أواخـر          ٢٠، أقر مرفق البيئـة العامليـة        اخلاصة هبا 
  .٢٠١٢عام 
ركبــات امل مــن احلــدِّووافــق مرفــق البيئــة العامليــة علــى متويــل مــشاريع إضــافية يف جمــال    -١٧
 الكلور، والنفايـات احلـضرية والنفايـات الطبيـة، وتـشمل تلـك املـشاريع              ةدثنائية الفينيل املتعدِّ  ال

بالتعـاون مـع    كما جنحت اليونيـدو،     .  من بنغالديش والسنغال وصربيا    الت يف كلٍّ  القيام بتدخّ 
ث لــسابقة علــى إزالــة التلــّومرفـق البيئــة العامليــة، يف مــساعدة مجهوريــة مقـدونيا اليوغوســالفية ا  

الكلـور،  دة تعـدِّ املبـات ثنائيـة الفينيـل       ثة مبركّ الت والزيوت امللوّ   من احملوّ  ا طن ١٥٠ية من   والسمِّ
  مرفــٌق٢٠١٣مــارس /ويف الفلــبني بلــغ يف آذار. ســواء انتــهى عمرهــا التــشغيلي أم مل ينتــه بعــد

 منعطفـاً هامـاً بعـد أن   بة الثابتـة،  ثـات العـضوية املتـسرِّ    ملعاجلة امللوِّساعدت اليونيدو على إنشائه  
  . الكلورةدثنائية الفينيل املتعدِّالبات ركّامل من نفايات ا طن٢٢عاجل 
عت اليونيــدو نطــاق مــشروع رئيــسي بــشأن اإلدارة املــستدامة سَّــويف اآلونــة األخــرية، و  -١٨

 البيئـة العامليـة وتـساهم       لـه مرفـق   ويهدف هذا املشروع، الـذي ميوِّ     . بيئياً للنفايات الطبية يف الصني    
امللوثـات العـضوية   حجم ما ُيطلـق يف البيئـة مـن          حكومة الصني بدورها يف متويله، إىل التقليل من         

ثـات   للقـضاء التـام علـى تلـك امللوِّ         متهيـداً ة عموماً   ثات الضارّ وغريها من امللوّ  املولَّدة َعَرضا   الثابتة  
  .اماهتا ذات الصلة مبوجب اتفاقية استكهومليف هناية املطاف، ومساعدة الصني يف تنفيذ التز

يب، ُيقـام مـشروع واسـع النطـاق يرمـي إىل تعزيـز           ـالكاريـ وأمريكا الالتينيـة    منطقة  ويف    -١٩
مــن الــسليم بيئيــاً الــتخلص  بلــداً بــشأن ١١املبــادرات الوطنيــة وتوطيــد التعــاون اإلقليمــي بــني  

مــيني التفاقيــة بــازل ومركــزين التفاقيــة  املــشروع مركــزين إقليوسيــضمُّ. لنفايـات اإللكترونيــة ا
ــة اســتكهومل، إضــافة إىل املنــصَّ  مبنطقــة  اخلاصــة ،النفايــات اإللكترونيــةص مــن لُّللــتخة اإلقليمي

  .يبـالكاريوأمريكا الالتينية 
    

    إدارة املياه  -ساًساد  
توســـيع برنـــامج اليونيـــدو بـــشأن نقـــل   راًمـــؤخَّ بـــدعم مـــن مرفـــق البيئـــة العامليـــة، متَّ   -٢٠

البحـر األبـيض املتوسـط وجنـوب شـرق آسـيا            والتكنولوجيا السليمة بيئياً مـن أمريكـا الالتينيـة          
يف ربنــامج الــيت أحرزهــا هــذا ال واســتناداً إىل النتــائج اإلجيابيــة  . ليــشمل أيــضاً االحتــاد الروســي 

 مليــون يــورو الستنــساخ ١٧د االحتــاد األورويب بتقــدمي منطقــة البحــر األبــيض املتوســط، تعهَّــ 
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إنتاجيــة املتعلــق بتعزيــز واعتمــاد أمنــاط " ســويتش"ربنــامج يف تــسعة بلــدان مــن خــالل برناجمــه ال
  .مستدامةواستهالكية 

ــاً بتنفيــذ مــشروع     -٢١ مركــز التعــاون اإلمنــائي يف جمــال مــصائد   مــع وتقــوم اليونيــدو حالي
ى األمساك التابع للمعهـد النروجيـي للبحـوث البحريـة مـن أجـل مـساعدة حكومـة الـسودان علـ                     

وسـتقدَّم معلومـات جديـدة    . النهوض بتطوير صناعاهتا السمكية لتصل إىل مستويات مـستدامة       
تعزيـز   وذلـك مـن أجـل    ،دةا تزخر به مياه السودان الساحلية من موارد حبرية متجدِّوحمدَّثة عمَّ 

القدرات الوطنية وإتاحـة فـرص لنقـل املعرفـة واخلـربة بغيـة إنـشاء قطـاع شـبه صـناعي مـستدام                
  .األمساك يف السودانلصيد 
االً يف املفاوضات اليت قادهـا برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـن                ت اليونيدو دوراً فعَّ   وأدَّ  -٢٢

وقـد ُوضـعت اللمـسات األخـرية علـى صـياغة            . أجل وضع معاهدة ملزمـة دوليـاً بـشأن الزئبـق          
 رائـدة بالنــسبة  وكالــةً وُعيِّنـت اليونيـدو   ؛٢٠١٣ينــاير /املعاهـدة واتُّفـق عليهــا يف كـانون الثـاين    

ــى نطــاق صــغري      ــة وعل ــذهب بالوســائل اِحلرفيَّ ــدين ال ــة بتع ــشطة املتعلق ــصدد  . لألن ــذا ال ويف ه
حكومة فرنـسا والنـهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة           من  حصلت اليونيدو على متويل مشترك      

ن إكـوادور    منـه يف كـل مـ       إدارة الزئبـق واحلـدِّ    بـشأن   للمواد الكيميائية من أجل تنفيذ مشاريع       
  .وبوركينا فاسو وبريو والسنغال والصني والفلبني وكوت ديفوار ومايل

    
    دة لطبقة األوزونبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنِف  -اًبعسا  

الوكـاالت املنفِّـذة   قائمـة  رت اليونيدو للمرة العاشرة على التـوايل         تصدَّ ٢٠١٢يف عام     -٢٣
وتقـدِّم اليونيـدو    . ص لتنفيـذ بروتوكـول مونتريـال      اف املخـصَّ  د األطـر  دِّيف إطار الـصندوق املتعـ     

 مـشروعاً مـن مـشاريع    ٢٢٠ ه بلدا مـن خـالل مـا جمموعـ    ٨٠حاليا املساعدة إىل ما يقرب من    
ص لربوتوكـول   د األطـراف املخـصَّ    بروتوكول مونتريـال اجلاريـة واملموَّلـة مـن الـصندوق املتعـدِّ            

مرفـق البيئـة     جارية ختـصّ  ذ اليونيدو حالياً ثالثة مشاريع      كما تنفِّ . مونتريال والوكاالت الثنائية  
  .العاملية يف بلدان ذات اقتصادات انتقالية

ص التـدرجيي مـن   وسيكون العامان املقبالن عامني حامسني بالنـسبة خلطـط إدارة الـتخلُّ           -٢٤
 البلــدان اضــطرت إىل إبقــاء اســتهالكها منــه عنــد  ألنَّ) HCFC(اهليــدروكلوروفلوروكربونات 

ــ، وســيتعي٢٠١٣َّد حبلــول أوائــل عــام  املــستوى املرجعــي احملــدَّ  ق حبلــول عــام ن عليهــا أن ُتحقِّ
ل خمتلــف خطــط ومتثِّــ.  يف املائــة١٠ل يف خفــض اســتهالكها منــه بنــسبة  اهلــدف املتمثِّــ٢٠١٥
 .املـشاريع اجلاريـة  إمجـايل  ص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات أكثر من نـصف       لُّالتخ

 مـشروعاً   ٣١ص التـدرجيي مـن بروميـد امليثيـل و          للـتخلُّ  اً مـشروع  ١٩ذ  فَّـ  إىل ذلك ُين   وباإلضافة
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 مــشروعاً لــدعم تعزيــز ١٢ واتص التــدرجيي الكامــل مــن الكلوروفلوروكربونــلــضمان الــتخلُّ
ــضاً . املؤســسات ــدو أي ــذ اليوني ــتخلُّ  وتنفِّ ــضاحية لل ــستنفدة   مخــسة مــشاريع إي ــواد امل ص مــن امل

ــا والــص  ــا    لــألوزون يف تركي ــا إىل جانــب أربعــة بلــدان يف منطقــة أوروب ني واملكــسيك ونيجريي
ذ اليونيـدو   وتنفِّـ . وآسيا الوسطى، كما ُتحضِّر ملشروعني إيضاحيني إضافيني يف اجلزائـر ولبنـان           
ســتة بلــدان يف يف كــذلك مــشروعاً للمــساعدة التقنيــة بــشأن تــدمري املــواد املــستنفدة لــألوزون  

 التـرويج للتكنولوجيـات     تـستهدف  بروتوكـول مونتريـال      يعر مـشا  ما زالـت  و. أفريقيا الوسطى 
ع بالقـدرة علـى خفـض نـسبة اسـتنفاد األوزون إىل الـصفر إضـافة إىل قـدرهتا                    اجلديدة اليت تتمتَّـ   

رد حنـو وضـع خطـة مناسـبة الحتـساب       م مطَّ وُيحَرز تقدُّ . على خفض مستوى االحترار العاملي    
ة املتـصلة بربوتوكـول مونتريـال، واحلـصول علـى           الفوائد اليت تعود علـى املنـاخ بفـضل األنـشط          

  .دعم مايل من خارج نطاق الصندوق املتعّدد األطراف
    

    أنشطة احملفل العاملي  -اًمناث  
برنــامج الوكالــة الفرنــسية للتنميــة وبــدعم مــن بالتعــاون مــع ، راًنظَّمــت اليونيــدو مــؤخَّ  -٢٥

وهـو مـؤمتر دويل رفيـع املـستوى         نـسا؛   قـد يف فر   الـذي عُ  " حمفـل بـاريس   "األمم املتحـدة للبيئـة،      
". من إنتاجيـة العمـل إىل إنتاجيـة املـوارد         : حنو منوذج اقتصادي مستدام   : "تناول املوضوع اآليت  

مـن منـوذج   إىل التحـول   التنمية االقتصادية العاملية  مشارك ناقشوا حاجة٥٠٠َومجع املؤمتر حنو  
ــد اعتمــادا شــديدا علــى     يتمحــور أساســاً حــول الكفــاءة يف    إنتاجيــة العمــل إىل منــوذج   يعتم

ثني وزراء وعــدد مــن كبــار املــسؤولني يف وكــان مــن بــني املتحــدِّ. اسـتخدام املــوارد وإنتاجيتــها 
 نَّفـق املـشاركون علـى أ      واتَّ. االحتاد األورويب والرؤساء التنفيـذيني ورؤسـاء املنظمـات الدوليـة          

ألن ة   مثـة حاجـة ملحَّـ      نَّسبوق وأ يقع حتت وطأة ضغط غري مـ      الراهن  منوذج التنمية االقتصادية    
  .لتقليل من استخدام املوارد ومن اآلثار البيئية السلبيةتسعى الصناعة العاملية إىل ا

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -تاسعاً  

  . باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةاًلعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علم  -٢٦
  

  


