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

  املؤمتر العام  
  اخلامسة عشرةالدورة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
   من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

         إعالن وخطة عمل ليما
      حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة: إعالن ليما    
      )بريو (اأنتونيو غارسيا ريفّي مقدَّم من رئيس جملس التنمية الصناعية، سعادة السيد    

لدورة املؤمتر العام اخلامسة ت املشروح ن يف جدول األعمال املؤقَّحسبما هو مبيَّ  - ١
، أعربت حكومة بريو عن رغبتها يف أن تنظر الدول األعضاء يف (GC.15/1/Add.1) عشرة

، بصفته رئيس )بريو (اوقد أجرى سعادة السيد أنتونيو غارسيا ريفّي. اعتماد إعالن ليما
 تشرين ٢١ و١٠ و٣سبتمرب و/ أيلول٢٦مشاورات غري رمسية بشأن إعالن ليما، يف اجمللس، 
، أسفرت عن مشروع النص املرفق ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و٦أكتوبر و/األول

 االتفاق على النص بتوافق وقد متَّ". شاملة للجميع ومستدامةصناعية حنو تنمية : إعالن ليما"
 ليما  العام إعالنَوأوصت الدول األعضاء بأن يعتمد املؤمتُر. لرمسيةاآلراء يف املشاورات غري ا

 ُيقترح أن يوصي ومن ثَمَّ. ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢يف جلسته العامة الثانية يف 
 ،)لسة العامة الثانيةاجلقبل (ديسمرب / كانون األول٢  اليت سُتعقَد يف يف جلسته، املؤمترمكتُب

ومن شأن هذه اإلجراءات أن تتيح اعتماد إعالن ليما . جلسة عامةباعتماد إعالن ليما يف 
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لون عدداً بصفة رمسية يف حضور املشاركني الرفيعي املستوى، مبن فيهم الوزراء الذين ميثِّ
  .كبرياً من الدول األعضاء يف دورة املؤمتر اخلامسة عشرة

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه    

حنو تنمية صناعية شاملة : إعالن ليما" ينظر يف اعتماد  يودُّ أنام املؤمتر العلعلَّ  - ٢
  .يف جلسته العامة الثانية، بصيغته الواردة يف مرفق هذه الوثيقة" للجميع ومستدامة
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    املرفق
    ومستدامةللجميع  تنمية صناعية شاملة حنو: إعالن ليما    

 اجملــتمعني يف الــدورة اخلامــسة لني،حنــن، رؤســاء الــدول واحلكومــات والــوزراء واملمــثِّ   -١
املنعقـدة يف ليمـا، بـريو،    ) اليونيـدو (عشرة للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية         

وال ميكــن بلــوغ ذلــك .  القــضاء علــى الفقــر ال يــزال هــو الــضرورة احلتميــة احملوريــةم بــأنَّنــسلِّ
ومـستدام وثابـت،   للجميـع  شـامل   من خالل حتقيـق منـو اقتـصادي وصـناعي قـوي و         اهلدف إالَّ 

  . واالجتماعية والبيئية منها االقتصادية،التكامل الفعَّال بني أبعاد التنمية املستدامةمن خالل و
لقد صمدت املبادئ األساسية إلعالن ليما بشأن التنمية والتعـاون يف امليـدان الـصناعي،                 - ٢

الـصناعة  ذلـك أنَّ  . يع هو حمرِّك التنميةالتصنف : أمام اختبار الزمن)١(،١٩٧٥مد يف عام   الذي اعتُ 
ه التوجُّـ ا يساهم يف القضاء على الفقـر و  الدخل، ممَّ  تزيد يف اإلنتاجية ويف إجياد فرص العمل وتدرُّ       

ــة األخــرى،    إىل  ــداف اإلمنائي ــق األه ــساهم حتقي ــا ي ــاعي  ال يف إتاحــة كم ــاج االجتم ــرص لإلدم  ف
ني النــساء والفتيــات وهتيئــة فــرص عمــل الئــق ، مبــا يف ذلــك املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــالــشامل

ز تطبيــق العلــوم   كمــا أنَّ تنميــة الــصناعة تــدفع باجتــاه زيــادة القيمــة املــضافة وتعــزِّ         . للــشباب 
املهـارات والتعلـيم،    تطـوير   والتكنولوجيا واالبتكارات، مما يشجِّع علـى املزيـد مـن االسـتثمار يف              

  .واملستدامة األوسع نطاقاًللجميع ف التنمية الشاملة ر املوارد الالزمة لتحقيق أهدا يوفِّمن مثَّو
رات االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة والتكنولوجيـة،         ، أدَّت التطوّ  ١٩٧٥ومنذ عام     - ٣

وما صاحبها من تغيريات هيكلية يف التجارة العاملية، إىل إحداث ثورة يف حياة الكثري مـن النـاس                  
يات هيكليــة مراحــل خمتلفــة مــن التنميــة تواجــه حتــدِّت بلــدان يف ومــع ذلــك ظلَّــ. وســبل عيــشهم

 انعـدام املـساواة داخـل    يات أيـضاً وتشمل تلـك التحـدِّ  . ل أمهها يف القضاء على الفقر  خطرية يتمثَّ 
البلدان وفيما بينها، والبطالة وضـعف قـدرة الفقـراء علـى احلـصول علـى املـوارد املاليـة والفـرص                      

  د املـــوارد الطبيعيـــة، وتعـــاظم خمـــاطر التـــدهور البيئـــي  االقتـــصادية، وتراجـــع التـــصنيع، واســـتنفا
  .ر املناخوتغيُّ
 م مــشتركة، وأســهمت يف إحــراز تقــدُّ   وقــد قــدَّمت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة رؤيــةً       - ٤

حتقيــق العديــد مــن األهــداف الــيت لطاملــا   حنــو  ة وجوهريــةكــبريطعــت أشــواط قُ كمــا .مرمــوق
لــدان الناميــة الــيت ختلَّفــت كــثرياً عــن الركــب إىل أن  وحتتــاج الب. ســامهت اليونيــدو فيهــا بنجــاح

───────────────── 
اعتمد املؤمتر العام الثاين لليونيدو، يف جلسته العامة اخلتامية، إعالن ليما بشأن التنمية والتعاون يف امليدان   )1(  

 .١٩٧٥ارس م/ آذار٢٦-١٢يف   يف ليما، بريو،،االقتصادي
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 خطـة التنميـة ملـا بعـد         وحنـن نـدرك أنَّ    . اجـد م إليها دعمنا على حنـو عاجـل         اهتمامنا ونقدِّ نوليها  
 بوسـائل منـها التنميـة    ، ينبغي هلا أن تعـزِّز التـزام اجملتمـع الـدويل بالقـضاء علـى الفقـر            ٢٠١٥عام  

قضاء على الفقر، وهـو مـا   لل  القصوى د الضرورة ملستدامة، وأن تؤكِّ  واللجميع  الصناعية الشاملة   
قــدت بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لمناســبة اخلاصــة الــيت ُعلأعيــد التأكيــد عليــه يف الوثيقــة اخلتاميــة 

مـع  ونعتـرف  .  ويف وثائق أخرى ذات صلة صدرت عن األمم املتحدة  )٢(،٢٠١٣لأللفية يف عام    
اآلن قيــد هــي  مــن مهــام عمليــات  )٣(٢٠+قــة اخلتاميــة ملــؤمتر ريــو ض عــن الوثيالتقــدير مبــا متخَّــ 

ا للنمـو   ويف هذا السياق، اكتسبت التنمية الصناعية اعترافاً متزايـد باعتبارهـا حمرِّكـاً هامـ              . اإلجناز
  .االقتصادي

ب بقرار اجلمعية العامة لألمـم      نستذكر التزامنا باألهداف اإلمنائية لأللفية، ونرحِّ     حنن  و  -٥
إىل تفـضي  دورهتـا التاسـعة والـستني،    مـستهل   البدء يف مفاوضات حكومية دولية يف     )٤(دةاملتح

نؤكِّــد مــن جديــد أمهيــة تعزيــز  الوقــت نفــسه يف و، ٢٠١٥اعتمــاد خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
ــع          ــى مجي ــساءلة عل ــشفافية وامل ــق ال ــانون وحتقي ــيادة الق ــسان واحلكــم الرشــيد وس ــوق اإلن حق

  .املستويات
ــا نعمِّــ ، فإنَّومــن مثَّ  -٦ ــة صــناعية    ن ــق تنمي ــا بالعمــل صــوب حتقي ــع املة شــق التزامن للجمي

ومستدامة، كما نؤكِّد من جديد على الوالية الفريدة املسَندة إىل اليونيـدو بـشأن دعـم بلـداننا                  
  .يف حتقيق هذا اهلدف

 -دامة  جيري العمل على الدمج املتكامل بني مجيع األبعاد الثالثة للتنميـة املـست             يف حني و  -٧
 التدابري الفعَّالة لتحقيـق     نعتقد بأنَّ نا  فإنِّ على حنو متوازن،     -واالجتماعية والبيئية   منها  االقتصادية  

واملـستدامة ينبغـي أن تـشمل تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة بطريقـة               للجميع  التنمية الصناعية الشاملة    
الئـق؛  على إجياد فرص عمل     القتصادي، و تدعم التحّول اهليكلي لالقتصاد؛ وتشّجع على النمو ا       

فـق عليهـا، وتعـزِّز الـُبىن        وفقاً لـشروط متَّ   ونقلها واستيعاهبا،   التكنولوجيا  وتطوير  وتعزِّز اإلنتاجية   
ــدماً، وخــصوصاً يف قطــاع        ــة قُ ــسار التجــارة والتنمي ــدفع م ــوجي؛ وت ــة واالبتكــار التكنول التحتي

 األشـكال اجلديـدة مـن الكيانـات          وغريها من  ،املنشآت الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرى    
القائمــة علــى اجملتمعــات احملليــة؛ وتــشجِّع علــى اســتخدام املــوارد الطبيعيــة وخــدمات النظــام           

───────────────── 
إلمنائية لأللفية حتقيق األهداف اصوب  اجلهود املبذولة املعقودة يف سياق متابعةالوثيقة اخلتامية للمناسبة اخلاصة   )2(  

)A/68/L.4*.(  
  .*A/RES/66/288 ،"املستقبل الذي نصبو إليه "املعنونةالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،   )3(  
  .٢٠، الفقرة *A/68/L.4الوثيقة   )4(  
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مها وعلــى إدارهتــا ومحايتــها علــى حنــو مــستدام؛ وتــدعم أنــشطة البحــث   اإليكولــوجي الــيت تقــدِّ
  .والتطوير ذات الصلة بذلك

ــ  -٨ ستقبل املعــين مبــ الفريــق العامــل غــري الرمســي  ب بالوثيقــة اخلتاميــة الــصادرة عــن ونرحِّ
  )٥(".االستراتيجيةوثيقة اإلرشادات " ومواردها، واملعنونة مبا يف ذلك براجمها ،اليونيدو

ــشدِّ  -٩ ــشاملة     ون ــة الــصناعية ال ــى أمهيــة التنمي ــع د عل واملــستدامة كأســاس للنمــو   للجمي
ــا للعم االقتــصادي املــستدام، ونــشجِّ  ــة العامــة لألمــم    ع، مــع احترامن ليــات الــيت أرســتها اجلمعي

عنـد وضـع خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام               من االهتمام    ما تستحقُّ هذه املسألة   إيالء  املتحدة، على   
٢٠١٥.  

ب يف هــذا الــصدد مبــشاركة اليونيــدو بنــشاط يف العمليــة اجلاريــة لوضــع خطــة   ونرحِّــ  -١٠
مـت يف  رة عـن املناسـبة اخلاصـة الـيت ُنظِّ      وفقا للوثيقة اخلتاميـة الـصاد      ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     

  . بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٣عام 
 بلـد تقـع      كلَّ ع ُسبل حتقيق التنمية املستدامة، ونستذكر يف هذا الصدد أنَّ         م بتنوُّ ونسلِّ  -١١

، ولــه احلــق يف حتديــد مــسارات التنميــة اخلاصــة بــه  عــن تنميتــهعلــى عاتقــه املــسؤولية الرئيــسية
  .تراتيجيات املناسبة لهواالس
 علـى طلبـها، علـى بلـوغ     ة مـساعدة الـدول األعـضاء، بنـاءً    ف اليونيدو مبهمَّـ  نكلِّحنن  و  -١٢

واملــستدامة، وذلــك مــن أجــل حتقيــق للجميــع مــستويات معــزَّزة مــن التنميــة الــصناعية الــشاملة 
يف جمـال   الداخليـة   ة ومنها توسيع وتنويع القيمة املضافة الصناعية، وتعزيز القـدرات           أهداف عدَّ 

سة، وحتــسني مــستوى تنظــيم املــشاريع وجمــال التكنولوجيــا، الالزمــة للتنميــة املــستدامة واملنافَــ   
املساواة وُسبل احلصول على وظائف الئقة يف قطـاع الـصناعة، واحلـّد مـن التـأثري علـى البيئـة،                     

  )٦(.وذلك استناداً إىل مبادئ ريو
دعمها للجهـود الـيت تبـذهلا البلـدان مـن أجـل حتقيـق               أن تزيد من    اليونيدو  وإننا هنيب ب    -١٣

كما نطلب من املدير العام تقـدمي تقـارير منتظمـة           . واملستدامةللجميع  التنمية الصناعية الشاملة    
إىل الـدول األعـضاء بغيـة بلـوغ مـستويات           الـيت تقـدِّمها اليونيـدو       إىل املؤمتر العام عن املساعدة      

  .واملستدامة، وعن تأثريها التنمويللجميع ملة معزَّزة من التنمية الصناعية الشا

───────────────── 
  .IDB.41/24الوثيقة   )5(  
  .)د األوللَّاجمل( A/CONF.151/26 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،  )6(  
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علـى  ن بوصـفها اجلهـة احملوريـة املنـسِّقة للتعـاون الـدويل       ونعتقد بأنَّ املنظمة هلا دور معـيَّ    -١٤
واملستدامة، ضمن منظومة األمم املتحـدة، وينبغـي هلـا أن          للجميع  التنمية الصناعية الشاملة    حتقيق  

ى للمنظمـة   مـه، وذلـك لكـي يتـسنَّ       الـصناعة ضـمن مـا تقدِّ      تواصل إدراج اخلـدمات ذات الـصلة ب       
ب تعزيــز مجيــع وظائفهــا يف يتطلَّــهــذا و. تقــدمي الــدعم الكامــل يف مجيــع مراحــل سلــسلة القيمــة 

بــشأن جمــاالت التعــاون الــتقين، وخــدمات البحــوث العمليــة املنحــى واخلــدمات االستــشارية         
 مـا   وهبذا املغزى، فـإنَّ   .  اجلامعة يم املناسبات السياسات، واملعايري واالمتثال، ودورها اخلاص بتنظ     

بنـاء   يف   ل يف هـذا الـسياق     مـا يتمثَّـ   ذه مـن أنـشطة أساسـية وتعـاون تقـين إنِّ           ينبغي لليونيـدو أن تنفِّـ     
  .القدرات الصناعية وحتسني نوعيتها

 تعزيـُز الـشراكات والـشبكات القائمـة، وتـشكيل شـراكات             دُّعَـ وعمالً بروح التعاون، يُ     - ١٥
 املـستوى العــاملي واإلقليمــي ودون اإلقليمـي، ومــشاركة مجيــع    كــل مــن جديــدة علـى وشـبكات 

مـستدامة،  شـاملة للجميـع و  حتقيـق تنميـة صـناعية    يف املـسار حنـو       كاملة    مشاركةً األطراف املعنية 
وينبغـي أن تـشمل   . االزدهـار عناصـر أساسـية يف التغلّـب علـى حتـديات التنميـة الـسائدة وحتقيـق         

لني مـن القطـاعني العـام    ن َمن تشملهم، احلكومات واملنظمات الدولية وممثِّ     تلك الشراكات، ضم  
ومـع بقـاء التعـاون بـني بلـدان        . واخلاص واملؤسسات املالية واألوساط األكادمييـة واجملتمـع املـدين         

يف الشراكة العاملية من أجل التنميـة، ينبغـي أن تـشتمل تلـك              اجلوهرية  الشمال واجلنوب الركيزة    
وهنــاك أشــكال . ضا علــى الوفــاء بااللتزامــات اخلاصــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــشراكات أيــ

د األطـراف،  أخرى من التعاون ومنها مثالً التعاون بني بلدان اجلنـوب، والتعـاون الثالثـي واملتعـدِّ     
  .ي دوراً أساسياً أيضاً يف حتقيق هذا اهلدف املنشودوبرامج تعاون أخرى، تؤدِّ

ون الدويل من أجل التنميـة الـصناعية وسـيلة رئيـسية جلـين فوائـد التنميـة                  وال يزال التعا    -١٦
 الطريـق لـربوز نظـام عـاملي منـسَّق           ١٩٧٥د إعالن ليما الذي اعُتمد يف عام        وقد مهَّ . الصناعية

 الوقـت قـد حـان      نعتقـد أنَّ  حنـن   و. البنية للتـشاور بـني األوسـاط الـصناعية واألمـم وفيمـا بينـها              
 ينبغـي أن يرتكـز علـى االسـتثمار          وهو تعـاون  يل من أجل التنمية الصناعية،      لتعزيز التعاون الدو  

األجنيب املباشر، ونقل املعرفـة والتكنولوجيـا، وإنـشاء اآلليـات املاليـة املناسـبة، وبنـاء شـراكات                   
  .جديدة تقوم على قاعدة واسعة من أصحاب املصلحة املتعددين، ووفقاً لشروط متَّفق عليها

يد التزامنا باليونيدو بصفتها منظمة ذات والية فريـدة، ضـمن منظومـة             ونؤكِّد من جد    -١٧
، وتقــدمي اخلــدمات  وتنــشيطها وتــسريعهاتعزيــز التنميــة الــصناعيةب فيمــا يتعلــقاألمــم املتحــدة، 

 املـستوى العـاملي     كـل مـن    لصاحل الدول األعضاء فيها واجملتمع العاملي من خـالل التعـاون علـى            
مها على مستوى القطاعات؛ ونعترف باملسامهة احلامسـة الـيت تقـدِّ        واإلقليمي والوطين، وكذلك    

  .لتنمية الصناعيةاحتقيق املنظمة من أجل 
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عـاد النظـر فيهـا دوريـاً مـن أجـل             النـهوج الـيت اعتمـدهتا املنظمـة جيـب أن يُ            ونعتقد بأنَّ   -١٨
ا، وأن  ضمان أن تبقـى متوافقـة مـع األطـر املتفـق عليهـا ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة بأمجعهـ                       

ولبلـوغ هـذه الغايـة، حتتـاج        . تتصدَّى بفعالية للتحدِّيات اجلديدة الناشـئة الـيت تواجههـا التنميـة           
إىل هـاً حنـو حتقيـق النتـائج، كمـا حتتـاج             آليات رصـد وتقيـيم أكثـر قـوة وأكثـر توجُّ           إىل  املنظمة  

  .الدول األعضاءتكون أنسب الحتياجات حتسني أشكال اإلبالغ اليت 
 التعاون التقين هو وظيفـة أساسـية مـن وظـائف اليونيـدو التنفيذيـة،                بأنَّوحنن مقتنعون     -١٩

م بضرورة تعزيز الوظـائف التكميليـة األخـرى الـيت تـساويها يف األمهيـة، مثـل وظيفـة                    كما نسلِّ 
ــة تنظــيم املناســبات   ــشراكات اجلامع ــد ال ــشطة القياســية ذات   ،وعق ــة واألن  والوظــائف املعياري
م إىل  قـدَّ مـساعدة تُ  ها  بأنَّنظر إليها   واليت يُ (رة يف جمال السياسات     املشوإسداء  الصلة، فضال عن    

ضرورة تنفيـذ هـذه الوظـائف مـن خـالل           كذلك  ، و )الدول األعضاء يف تنفيذ القواعد واملعايري     
تنفيـذ أنـشطة التعـاون الـتقين علـى       احملفليـة حنـو      اليونيدو   قوةه  وجَّوينبغي أن تُ  . مشاريع وبرامج 

ونيدو إىل تعزيـز هنجهـا القـائم علـى حتقيـق النتـائج، مـع حتـسني الـشفافية          وندعو الي . حنو أفضل 
  .ح ملبدأ القيمة مقابل املال أوَضوإبرازٍ
ب يف هذا السياق بتفاعل املنظمة مع املنظمات الدولية واملؤسـسات املاليـة ذات              ونرحِّ  -٢٠

ذها شطة الـيت تنفِّـ  دة األطـراف واألنـ   عـرض أهـداف اليونيـدو يف املفاوضـات املتعـدِّ     بغيـة الـصلة  
  .تلك املنظمات

بغية التصدِّي للتحديات الراهنة اليت تواجهها الـدول األعـضاء فيهـا،    ينبغي لليونيدو،  و  -٢١
أن تقـوم بـدور ميــسِّر عـاملي للمعرفــة واملـشورة بـشأن الــسياسات واالسـتراتيجيات اهلادفــة إىل       

 تركِّز على األولويـات املواضـيعية       ومستدامة؛ وينبغي هلا أن   للجميع  حتقيق تنمية صناعية شاملة     
بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة، وبنـاء القـدرات          : الثالث اليت حتظـى فيهـا مبزيـة نـسبية وخـربة، وهـي             

  .التجارية، واإلنتاج املستدام وكفاءة استخدام املوارد الصناعية
 ة وفقـاً  وينبغي للمنظمة أن تسعى إىل تقدمي جمموعة كاملة من خدماهتا اإلمنائية املتنوعـ              -٢٢

لالحتياجات املتباينة لدى الدول األعضاء، دعمـا ألولوياهتـا واسـتراتيجياهتا الـصناعية الوطنيـة،               
وينبغي مواصلة إيالء اهتمـام خـاص ألقـل البلـدان منـواً       . حلاجة إىل استجابات مناسبة   حبسب ا و

. ن نوعهـا يات إمنائيـة واحتياجـات فريـدة مـ     مـن حتـدِّ   تلـك البلـدان  وذلك بالنظر إىل ما تواجهه   
 مبراحل خمتلفة مـن التنميـة،       كما ينبغي مواصلة النظر يف إيالء االهتمام الواجب للبلدان اليت مترُّ          

 ضـمن غريهـا    ، اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة      مبا يف ذلك البلدان املتوسطة الدخل والبلدان اليت متـرُّ         
  .من البلدان
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م صـوب    تقـدُّ  إحـراز  ضـمان    وحنن نـدرك الـدور اخلـاص الـذي تـضطلع بـه املنظمـة يف                 -٢٣
ولـذلك ينبغـي للمنظمـة أن تعـزِّز         . واملـستدامة للجميـع   بلوغ هـدف التنميـة الـصناعية الـشاملة          

م احملـرز صـوب بلـوغ       ، بغيـة رصـد التقـدُّ      اجلهـات املعنيـة العديـدة     احلوار وإقامة الشراكات مـع      
  .م هذا التقدُّواملستدامة وتعزيزللجميع هدف التنمية الصناعية الشاملة 

ة  التمويـل الكـايف لليونيـدو بوسـائل عـدَّ          أن تـضمن  ميـع الـدول األعـضاء       جب نـهيب لوإننا    -٢٤
ــرَّ   ــها ســداد االشــتراكات املق ــدمي التربُّ   ومن ــها، وتق ــها ويف حين ــة بكامل ــة العادي عــات رة يف امليزاني

الــدعم يف إطــار كــل أولويــة مــن األولويــات املواضــيعية ذات القــضايا  خلــدمات ولتعــاون الــتقين ل
أنــشطتها نــَسق ، وذلــك مــن أجــل متكــني املنظمــة مــن تنفيــذ كامــل   دة لقطاعــات متعــدِّامعــةاجل

  .األساسية والتنفيذية، مع مراعاة مطالب الدول األعضاء
   مد يف الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر العاماعُت[

  ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 ]٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢ليما، بريو، 


