
   IDB.44/12* 

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

 
Distr.: General 
17 October 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

190916    V.16-05707 (A)

*1605707*
 

 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . ع هذه الوثيقةطَبمل ُت، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية
  الرابعة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

  ، ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام 
        مبا يف ذلك تنفيذ إعالن ليما

 مبا يف ذلك ، ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   
 *تنفيذ إعالن ليما

   
 املدير العامتقرير من   

   
ــدِّ ــذي اضــطلعت       تق ــدو إعــالن ليمــا، والعمــل ال ــذ اليوني ــة معلومــات عــن تنفي م هــذه الوثيق
 ١-ق/١٥-ع لقـراري املـؤمتر العـام م    ، وفقـاً ٢٠٣٠إطار خطة التنمية املستدامة لعـام   يف به
مـة مـن املـدير العـام بشـأن      ثـة املقدَّ . ويستند هذا التقرير إىل املعلومات احملد٢َّ-ق/١٦-ع وم

  .GC.16/7تنفيذ إعالن ليما والواردة يف الوثيقة 
    

───────────────── 
  .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٨أُعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
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 ة الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وخطة التنمية يالتنم  - أوالً 
 ٢٠٣٠املستدامة لعام 

 
   ٢٠١٣بعـــد عـــامني مـــن اعتمـــاد الـــدول األعضـــاء يف اليونيـــدو يف ليمـــا يف عـــام           -١
ــدو ١-ق/١٥-ع (م ــة اليوني ــة    دة وتوجُّاجملــدَّ ) والي ــز التنمي ــل يف تعزي ــا االســتراتيجي املتمث هه

ــع واملســتدامة،    ــة إعــالن ليمــا  انعكســتالصــناعية الشــاملة للجمي ــة   أيضــاً رؤي يف خطــة التنمي
ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف   ٢٠٣٠املســتدامة لعــام  ســبتمرب /أيلــول ٢٥، الــيت اعتمــدهتا اجلمعي

  .  ٧٠/١القرار   يف ٢٠١٥
"إقامــة بــىن حتتيــة  ، املعنــون٩هــداف التنميــة املســتدامة، وال ســيما اهلــدف  وباعتمــاد أ  -٢

الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميـع واملسـتدام، وتشـجيع االبتكـار"، اعتـرف       قادرة على
اجملتمــع الــدويل بأمهيــة التصــنيع والصــناعة لتحقيــق النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع 

املة واملنتجة، وتوفري العمـل الالئـق للجميـع، علـى درب القضـاء علـى       واملستدام، والعمالة الك
  مكان.  الفقر يف كل

ل هيكلــي مســتدام مــن مــن دون حتــوُّ اًموأصــبح متقــدِّ إىل األمــامبلــد  خطــامــا  ونــادراً  -٣
اقتصاد زراعي أو قـائم علـى املـوارد حنـو زراعـة ذات إنتاجيـة أعلـى واقتصـاد صـناعي أو قـائم           

ز الصــناعة، مــن خــالل تــوفري فــرص العمــل الكــرمي   أن تعــزِّ ر. وميكــنومتطــوِّعلــى اخلــدمات 
وتوسيع نطاق اإليرادات املالية الالزمة لالستثمارات االجتماعية، القدرة علـى التنميـة الشـاملة    
للجميــع، وإجيــاد العمــل الكــرمي للجميــع، وحتســني الــنظم الصــحية والتعليميــة، والتخفيــف          

السياسـية. وميكـن أن ختفـض العمليـات الصـناعية األقـل كثافـة        -يةحدة التوترات االجتماع من
ــوارد غــري املتجــدِّ    ــون اســتهالك امل ــاس    دة وحتــدَّالســتخدام الكرب مــن انبعاثــات غــازات االحتب

االبتكــار والــتغري التكنولــوجي والتنويــع وإجيــاد فــرص العمــل.        احلــراري، بينمــا حتفــز أيضــاً   
ا أساسـي  ة للجميـع واملسـتدامة معتـرف هبـا بوصـفها حمركـاً      التنمية الصناعية الشـامل  فإنَّ مث ومن

ــة     ــوير الـــبىن التحتيـ ــة، وتطـ ــارات، ومنـــو اإلنتاجيـ ــوير املهـ ــها، وتطـ ــا ونقلـ ــوير التكنولوجيـ لتطـ
وهذه بعض املتطلبات الرئيسية للقضاء علـى الفقـر حبلـول     -والتكنولوجيا اخلضراء واعتمادها 

  .١، كما هو مبني يف اهلدف ٢٠٣٠  عام
الركـائز الـثالث للتنميـة     هو يف صـميم التصنيع الشامل للجميع واملستدام، الذي  مث إنَّ  -٤

، علـى  األخـرى  يف العديـد مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة      ٢٠٣٠خطـة عـام   يتخلَّل املستدامة، 
 "Achieving the industry-related goals and targets" منشـور اليونيـدو املعنـون    النحو املبني يف
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دعـوة   ٢٠٣٠ولذلك ميثل اعتماد خطـة عـام    )١(.)حتقيق األهداف والغايات املتصلة بالصناعة(
  إىل تعجيل العمل اجلماعي من أجل تنفيذ إعالن ليما.

    
    واستعراضها ٢٠٣٠متابعة خطة التنمية املستدامة لعام   - ثانياً  

العمليــات واآلليــات اخلاصــة برصــد أهــداف التنميــة املســتدامة واإلبــالغ    لقــد ُوضِّــحت  - ٥
تقريـر األمـني العـام املعنـون "املعـامل الرئيسـية لعمليـة املتابعـة واالسـتعراض           يف كبرياً وضوحاًعنها 

). ويصــف التقريــر  A/70/684علــى الصــعيد العــاملي بشــكل متســق ونــاجع وشــامل" (الوثيقــة        
نتـــديات احلكوميـــة الدوليـــة يف الرصـــد وتقـــدمي التقـــارير إىل املنتـــدى  املـــذكور دور اهليئـــات وامل

  السياسي الرفيع املستوى (املنتدى السياسي الرفيع املستوى) بشأن مسائل التنمية املستدامة.  
فقـت اللجنـة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة يف دورهتـا السـابعة واألربعـني املعقـودة          وقد اتَّ  -٦
بإدخـال   ار للمؤشرات العاملية ألهداف التنمية املسـتدامة، رهنـاً  على إط ٢٠١٦مارس /آذار يف

ــات. وتنســق إدارة البحــوث          ــوافر البيان ــاليب وت ــع حتســن األس ــه م ــينات علي تنقيحــات وحتس
مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى  وثيقــاً السياســات واإلحصــاءات يف اليونيــدو تنســيقاً يف

رات جمديــة جملمــل عمليــة  ضــمن إطــار اللجنــة اإلحصــائية لألمــم املتحــدة صــوب حتديــد مؤشِّــ   
ــد خطــوط       ــق بصــفة خاصــة بتحدي ــة املســتدامة وفيمــا يتعل ــةأهــداف التنمي  ٩ للهــدف مرجعي

  قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنية.    وبناء
ــداف التنم     -٧ ــار أهـ ــع إطـ ــى وضـ ــالوة علـ ــن    وعـ ــر عـ ــدار أول تقريـ ــتدامة وإصـ ــة املسـ يـ

 )٢()،Sustainable Development Goals Report 2016( ٢٠١٦التنميــة املســتدامة لعــام  أهــداف
يوليـه، حـول   /املنتدى السياسي الرفيع املستوى األول يف نيويورك يف متـوز  ٢٠١٦قد يف عام ُع

االستعراضــات  . ونظــرت دورة املنتــدى يف"ضــمان عــدم ختلــف أحــد عــن الركــب "موضــوع 
 ٤٨ الــيت وفَّرهتــا  م احملــرز ويف االستعراضــات املواضــيعية للتقــدُّ   بلــداً  ٢٢الوطنيــة الطوعيــة لـــ  

اللجــان الفنيــة واهليئــات واملنتــديات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، مبــا يف ذلــك االســتعراض   مــن
، بعـد  يابـة رئـيس جملـس التنميـة الصـناعية بالن     والـذي ُعـرض عـن طريـق    اليونيـدو،   الذي وفَّرتـه 

ــه و  ــداول حولــ ــة التــ ــب املوسَّــــ موافقــ ــس املكتــ ــة  ع للمجلــ ــه (الوثيقــ ). PBC.32/CRP.6عليــ
عـن اعتمـاد إعـالن وزاري يؤكـد علـى       ٢٠١٦املنتدى السياسي الرفيـع املسـتوى لعـام     وأسفر

───────────────── 
 _www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Mission/ISID :متاح على العنون الشبكي  )١(  

SDG_brochure_final.pdf.  
 ./http://unstats.un.org/sdgs/report/2016 :متاح على العنون الشبكي  )٢(  
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ــام    ــة عـ ــه خطـ ــذي توليـ ــام الـ ــل،     ٢٠٣٠"االهتمـ ــى التحمـ ــادرة علـ ــية قـ ــل أساسـ ــاء هياكـ لبنـ
مــن  ١٢(الفقــرة  "التصــنيع الشــامل واملســتدام وتشــجيع االبتكــار فيمــا يتعلــق بتعزيــز  وخاصــة
). وســـوف يكـــون موضـــوع املنتـــدى السياســـي الرفيـــع املســـتوى يف  E/HLS/2016/1 الوثيقـــة
)، ٧٠/٢٩٩ (القــرار "هــو "القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز االزدهــار يف عــامل مــتغري  ٢٠١٧ عــام

مـــق أهـــداف التنميـــة   وســـوف تشـــمل جمموعـــة األهـــداف الـــيت ســـيجري استعراضـــها بتع      
. ولذلك ستكون للمنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى     ١٧و ١٤و ٩و ٥و ٣و ٢و ١ املستدامة

سـوف يتضـمن مناقشـة رفيعـة املسـتوى بشـأن احلالـة         املقبل أمهية خاصة بالنسبة لليونيدو، ألنه
  الراهنة للتصنيع الشامل للجميع واملستدام.  

مـن املناقشـات حـول     املتحـدة اإلمنائيـة مزيـداً   ، أجرت منظومة األمـم  ٢٠١٦ويف عام   -٨
دورهــا املســتقبلي يف دعــم الــدول األعضــاء يف جهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ أهــداف التنميــة          

ــيت مشلــت       ــة، ال حــوارات اجمللــس االقتصــادي  "املســتدامة. وســوف تغــذي نتيجــة هــذه العملي
تحــدة اإلمنائيــة يف األجــل واالجتمــاعي بشــأن املوقــع الــذي ينبغــي أن تتبــوأه منظومــة األمــم امل  

، القــرار املقبــل حــول اســتعراض السياســات الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات  "الطويــل
. وتضـــطلع اجلمعيـــة العامـــة، مـــن خـــالل ٢٠٢٠-٢٠١٧(اســـتعراض السياســـات الشـــامل)، 

ــة لألمــم املتحــدة وتضــع التوجهــات       ــيم األنشــطة التنفيذي اســتعراض السياســات الشــامل، بتقي
ــاتية ــادي         السياسـ ــس االقتصـ ــوارات اجمللـ ــائج حـ ــحت نتـ ــد أوضـ ــة. وقـ ــاق املنظومـ ــى نطـ علـ

ــات       ــة حنــو العملي ــة األمــم املتحــدة اإلمنائي ــدور العــام ملنظوم واالجتمــاعي حــدوث حتــول يف ال
باعتبـــاره أداة للتخطـــيط  راًالتمهيديـــة، يف حـــني كـــان اســـتعراض السياســـات الشـــامل متصـــوَّ

دة اإلمنائية ميكن أن تكون هلا آثار هامة علـى الوكـاالت   االستراتيجي العام ملنظومة األمم املتح
ا مبواءمــة صــة. وقــد رصــدت اليونيــدو هــذه العمليــات وشــاركت فيهــا، وتقــوم تــدرجيي  املتخصِّ

دورات ختطيطها االستراتيجي مع دورة اسـتعراض السياسـات الشـامل، هبـدف حتقيـق املواءمـة       
  .  ٢٠٢١الكاملة مع بداية دورة السنوات األربع لعام 

ــاء التنفيــــذيني يف منظومــــة     -٩ وتشــــارك اليونيــــدو مشــــاركة نشــــطة يف جملــــس الرؤســ
، ويف الفريــق ٢٠٣٠املتحــدة املعــين بالتنســيق ويف مناقشــاته املتعلقــة بتنفيــذ خطــة عــام     األمــم

ــة          ــى نطــاق املنظوم ــل االتســاق عل ــذي يكف ــة، ال ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم االستشــاري جملموع
وحــدة العمــل "ات الــدول األعضــاء يف هــذا الصــدد، عــن طريــق آليــة خــالل تلبيــة احتياجــ مــن
  ."األمم املتحدة  يف
يف إنشــاء نظــام متكامــل للرصــد واإلبــالغ   م أيضــاًحــرز تقــدُّوعلــى صــعيد املنظمــة، أُ  -١٠
ــهل   يف ــة. ويســ ــائج واألداء  ‘املنظمــ ــل للنتــ ــار املتكامــ ــة    ‘اإلطــ ــة وفعاليــ ــدى أمهيــ ــد مــ رصــ
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عن اإلبالغ عن تنفيذ إعالن ليمـا وأهـداف    ، فضال٢٠٣٠ًام استجابة املنظمة خلطة ع وكفاءة
  التنمية املستدامة املتصلة بالصناعة.

    
 ٩  هنج اليونيدو االستراتيجي والتنفيذي إزاء حتقيق اهلدف  - ثالثاً  

    أهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصناعة  وسائر
ــة  وفقــاً  -١١ ــدو الوالي ــوف٢٠٣٠ِّوخطــة عــام دة اجملــدَّليوني ــاجمي املتوســط  ، ي ر اإلطــار الربن

ا ملواءمـة اليونيـدو مـع أهـداف التنميـة      اسـتراتيجي  إطاراً ٢٠١٩-٢٠١٦األجل لليونيدو للفترة 
املستدامة، من املستوى املفاهيمي إىل مسـتوى برنـاجمي. وقـد مت سـبك أبعـاد التنميـة املسـتدامة        

ــثالث الــيت تشــكل أ    ــة يف قالــب األولويــات املواضــيعية ال ســاس تصــميم وإدارة عمليــات  الثالث
(ب) النــهوض بالقــدرة التنافســية االقتصــادية،  و(أ) حتقيــق الرخــاء للجميــع،  :اليونيــدو، وهــي

  احلفاظ على البيئة.    (ج)و
    

    تسخري قوة الشراكات    
ــا، ســلَّ   وفقــاً  -١٢ ــدول األعضــاء وســائر أصــحاب املصــلحة   خلطــة عمــل أديــس أباب مت ال
موارد املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة غـري كافيـة      التنمية املستدامة وبأنَّاليونيدو بطموح أهداف  يف

. ولذلك يتعني إجياد حلـول ابتكاريـة لتسـخري املزيـد     ٢٠٣٠لتحقيق هذه األهداف حبلول عام 
عناصــر مــن قبيــل املعــارف واملهــارات   مــن املــوارد، ولــيس العناصــر املاليــة فحســب بــل أيضــاً  

لتحقيـــق هـــذه األهـــداف يف اليونيـــدو  ُحـــدِّدتالرئيســـية الـــيت واملعلومـــات اجلديـــدة. واألداة 
توطيـــد وتعزيـــز هنـــوج الشـــراكة الـــيت تتبعهـــا املنظمـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي واإلقليمـــي  هـــي
هـذا النـهج يتطلـب تسـخري مـوارد أصـحاب        فـإنَّ  ،د إعـالن ليمـا  اإلقليمي. وكمـا يشـدِّ   ودون

ن القطاعني العام واخلاص، ومؤسسـات التمويـل   املصلحة املتعددين، مبا فيها املوارد املستمدة م
  عن املنظمات الدولية. اإلمنائي الوطنية والدولية، فضالً

 فريــداً وقــد وضــعت اليونيــدو برنــامج الشــراكات القطريــة اخلــاص هبــا باعتبــاره هنجــاً    -١٣
للشــــراكة مــــن أجــــل التعجيــــل بتفعيــــل التنميــــة الصــــناعية الشــــاملة للجميــــع واملســــتدامة.  

ــد ــتمدة       الرب وحيشـ ــوارد املسـ ــها، املـ ــار ملكيتـ ــة ويف إطـ ــة الوطنيـ ــادة احلكومـ ــت قيـ ــامج، حتـ نـ
الشركاء اإلمنائيني ووكاالت األمم املتحدة ومؤسسات التمويـل اإلمنـائي والقطـاع اخلـاص      من
ــع واملســتدامة، وفقــاً    مــن ــة الصــناعية الشــاملة للجمي ــز التنمي ــة   أجــل تعزي لالســتراتيجية اإلمنائي

دور اليونيـدو املتمثـل يف عقـد االجتماعـات وتـوفري       فـإنَّ  ، هـذا اإلطـار  الوطنية للحكومـة. ويف 
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املشورة يف جمال السياسات مـن أجـل تصـميم اسـتراتيجيات التصـنيع وأدواتـه يكمـل عمليـات         
  املساعدة التقنية الراسخة اليت تضطلع هبا.  

املنظمـة علـى   وتتجسد يف هنج اليونيـدو بشـأن تنفيـذ إعـالن ليمـا، مبـا يف ذلـك تركيـز           -١٤
الشراكات، جمموعة وسائل التنفيذ املنصوص عليهـا يف خطـة عمـل أديـس أبابـا (قـرار اجلمعيـة        

، فيتجلـى ذلـك بصـفة خاصـة،     ٢٠٣٠ا يف خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    ). أم٦٩/٣١٣َّ العامة
للشــراكة العامليــة؛ واحلاجــة إىل التمويــل  ٢٠٣٠مجلــة أمــور، فيمــا يتعلــق برؤيــة خطــة عــام   يف
يف حشـــد املـــوارد؛ وخصوصـــية  احلـــافزد الوســـائط؛ ودور املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة  ملتعـــدِّا

  التحديات املفردة اليت تواجه كل بلد على حدة.
هنج الشراكة الذي تتبعـه اليونيـدو والقـائم علـى برنـامج الشـراكات        وبذلك يتضح أنَّ  -١٥

ــة           ــذ خط ــة لتنفي ــة للشــراكة، الالزم ــاذج االبتكاري ــذه النم ــى ه ــال واضــح عل ــو مث ــة ه القطري
. فهـو يلـيب العديـد مـن االحتياجـات واألولويـات املشـار إليهـا أعـاله، مـن خـالل            ٢٠٣٠ عام
(ب) إمكانيــة تعزيــز أمــوال القطــاع وا؛ لبلــدان منــو(أ) التركيــز يف البدايــة علــى أقــل ا :يلــي مــا

(د) االسـتفادة  و(ج) التركيـز علـى امللكيـة الوطنيـة؛     واخلاص مبوارد املساعدة اإلمنائية الرمسيـة؛  
مما للبلدان النامية من قـدرات وطنيـة متزايـدة علـى اسـتثمار املـوارد احملليـة يف براجمهـا اإلمنائيـة؛          

كفالة اتساق السياسات ليس فقط بني الشركاء اخلـارجيني يف التنميـة   الرامية إىل  التدابري (ه)و
  داخل احلكومات الوطنية.   بل أيضاً

ــل أيضــاً   و  -١٦ ــدو تعم ــت اليوني ــك      ظل ــارج تل ــة وخ ــراكات القطري ــرامج الش ــار ب ، يف إط
ــز         ــي وتعزي ــاون الصــناعي الثالث ــوب والتع ــدان اجلن ــاون فيمــا بــني بل ــز التع ــى تعزي ــربامج، عل ال

مع القطاع اخلاص واملنظمات الدولية واجملتمع املدين ومؤسسات التمويل اإلمنـائي،  الشراكات 
بغية االستفادة من جممعـات مـوارد أوسـع، مـن قبيـل مرفـق البيئـة العامليـة والصـندوق األخضـر           

ا عمليــة للمنــاخ، هبــدف زيــادة تــأثري عملياهتــا يف اجملــاالت ذات الصــلة. وجتتــاز اليونيــدو حاليــ  
  ى الصندوق األخضر للمناخ.االعتماد لد

    
    برامج التعاون التقين لليونيدو ومشاريعه وأدواته     

ــدَّ   -١٧ ــا تق ــبني أنَّيف ضــوء م ــة املســتدامة     م، يت ــق أهــداف التنمي ــدو يف حتقي مســامهة اليوني
تتمثـــل، يف األجلـــني القصـــري واملتوســـط، يف التنفيـــذ الكامـــل لإلطـــار الربنـــاجمي االســـتراتيجي 

ــذلك مبيَّ     ــام ب ــثالث. واألدوات املســتخدمة للقي ــة يف للمنظمــة وأولوياهتــا املواضــيعية ال ــرن  تقري
ــدو ــوجز )IDB.44/2الســنوي ( اليوني ــاك م ــوفَّ  ، وهن ــذه األدوات م ــا.   ر تيســرياًهل للرجــوع إليه
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أنه، ألغراض تـوفري التكـاليف، ال يـرد املـوجز يف هـذا التقريـر بـل سيصـدر يف ورقـة غرفـة            بيد
  ).IDB.44/CRP.3اجتماعات (

    
    االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

ــام   إيف   -١٨ ــة املســتدامة لع ــة املســتدامة   ٢٠٣٠طــار خطــة التنمي ـــوأهــداف التنمي ــيت  ١٧ال ال
تتضمنها، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة رؤيـة عامليـة إلجيـاد جمتمعـات منصـفة ومزدهـرة        

ا، وهــو مــا يــدل علــى االنتقــال إىل عصــر جديــد يف الكفــاح العــاملي ضــد الفقــر.   ومســتدامة بيئيــ
أ مـن  ال يتجـز  التصـنيع الشـامل للجميـع واملسـتدام يشـكل جـزءاً       بـأنَّ  ٢٠٣٠وتعترف خطة عام 

اجلهود الرامية إىل حتقيق العديد مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة. وتضـطلع اليونيـدو بـدور رئيسـي         
يف دعــم البلــدان مــن أجــل حتقيــق التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة وســائر أهــداف   

ات التنمية املسـتدامة املتصـلة بالصـناعة، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى ومؤسسـ          
التمويل اإلمنائي واجلهات املاحنـة والقطـاع اخلـاص. واليونيـدو ملتزمـة بـأن تواصـل، يف السـنوات         
املقبلة، تدعيم دورها بوصفها املنظمة املرجعية لدعم اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل التصـنيع الشـامل     

  ذات الصلة. املعترف بأمهيته لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف - للجميع واملستدام 
وسوف تواصـل اليونيـدو اسـتخدام قـدراهتا حلشـد الشـراكات مـع أصـحاب املصـلحة            -١٩
ز السبل اخلاصة بكل بلد للعمل على حتقيق التصـنيع الشـامل للجميـع    د وتعزِّدين اليت حتدِّاملتعدِّ

للجهــود الراميــة إىل تضــييق العديــد مــن الفجــوات اإلمنائيــة اآلخــذة    رباًْعــواملســتدام، بوصــفه َم
  االتساع اليت تتسم هبا احلالة الراهنة للتنمية يف العامل.  يف
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  - خامساً  
لعل اجمللس يود أن حيـيط علمـاً باملعلومـات الـواردة يف هـذه الوثيقـة، وأن يقـر اخنـراط           -٢٠

وســائر األهـداف وغايــات التنميــة   ٩، وال ســيما اهلـدف  ٢٠٣٠ يف تنفيــذ خطـة عــام  اليونيـدو 
 ٢٠١٦/٦املستدامة املتعلقة بالصـناعة. ويف أعقـاب اعتمـاد جلنـة الربنـامج وامليزانيـة االسـتنتاج        

ــود أن يقــدِّ      ــدول األعضــاء، لعــل اجمللــس ي ــز احلــوار مــع ال حــول اإلطــار   م إرشــاداًبشــأن تعزي
وسـائر األهـداف    ٩ية األنسب آللية املتابعة واالستعراض اخلاصـة باهلـدف   والترتيبات التحضري

، يف إطـار التحضـري للمنتـدى السياسـي الرفيـع      ٢٠٣٠والغايات املتعلقة بالصناعة يف خطة عام 
 .٢٠١٧يوليه /متوز ١٩إىل  ١٠ر عقده يف الفترة من ، املقر٢٠١٧َّاملستوى لعام 

 


