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БҰҰ-ның Өнеркәсіптік даму ұйымы (UNIDO) өнеркәсіптің 
дамуын кедейлікті азайтуға және инклюзивті жаһандандыру 
мен экологиялық тұрақтылықты нығайтуға мүмкіндік жасайтын 
жол деп қарастырады. 2016 жылы ЮНИДО әлемнің  
120 мемлекетінде жалпы құны 1,2 миллиард евро болатын 
820 жобаны мынадай үш бағдарлама аясында жүзеге асырды: 
бірлескен өркениет құру, экономикалық бәсекеге қабілеттілікті 
алға тарту, және қоршаған ортаны қорғау. 

ЮНИДО ұзақ мерзімді экономикалық, әлеуметтік және 
экологиялық өркендеудің шешуші қозғалтқыш күші ретінде 
қарастырылатын инклюзивті және тұрақты өнеркәсіптік 
даму (ISID) бойынша қызмет атқарады. Ұйымның аталған 
ISID тәсілдемесі ол көрсететін барлық қызмет түрлерін, атап 
айтқанда, техникалық көмек көрсету, сараптамалық және 
саяси кеңес беру қызметін, нормативтік қызмет пен стандарт 
орнату, сонымен қатар, біліммен алмасу және бірлесе жұмыс 
жасау   салаларын қамтиды. ЮНИДО-ның ISID мандаты 
Тұрақты дамудың 2030 жылға дейінгі жоспарымен, әсіресе 
«Бұзылуға тұрақты инфраструктура құру, инклюзивті және 
тұрақты индустрияландыру және инновацияны қолдау»  
атты Тұрақты дамудың 9-шы мақсатымен тығыз байланысты.  

ЮНИДО әр елдің өркендеуші өндіріс секторын дамытуға 
және қоршаған ортаны қорғай отырып, халықаралық саудаға 
қатысуын арттыруға мүмкіндігі болуы керек деп сенеді. 
Өнеркәсіптік даму мен өнеркәсіптік тауарлар саудасының 
инклюзивті және тұрақты жолмен жүзеге асырылуын 
қамтамасыз ету қоршаған ортаны қорғауға септігін тигізіп қана 
қоймай, кедейлікті азайтуға да маңызды болып табылады және 
болашақ ұрпақтың әл-ауқатының жақсаруына кепілдік береді. 
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Өнеркәсіп саласы әлемнің 
бастапқы энергиясының шамамен 
үштен бір бөлігіне және әлемдік 
энергияға байланысты пайда 
болатын көмірқышқыл газ (CO2) 
шығарылуларының бестен екі 
бөлігіне жауапты. ЮНИДО 
экологиялық тұрақты болып 
табылатын энергияны басқару 
тәжірибелерін, технологиялық 
траекторияларын және өндіріс 
үлгілерін алға тарта отырып, 
өнеркәсіптің энергетикалық 
тиімділігін жақсартуға және 
жылыжайлық газдар шығарылуын 
азайтуға назар аударады. ЮНИДО-
ның қызметі климаттық өзгерулерге 
байланысты мәселелерді шешу үшін 
және экономиканы төмен көміртекті 
жолмен дамытуға жетелеу үшін 
аса маңызды. 

Өндірістік мақсаттар мен 
өнеркәсіптік қолдануларға 
арналған тұрақты энергия 
бойынша шешімдер қоршаған 
ортаның қауіпсіздігін қорғау 
үшін де маңызды. Өйткені, олар 
экономикалық және әлеуметтік 
дамуды көздейді. Өнеркәсіп 
өндірісіндегі едәуір шығын энергия 
тасымалдаушылардан келетінін 
ескерсек, арзан жаңғыртылатын 

энергия және энергетикалық 
тиімділік экономикалық бәсекеге 
қабілеттілік пен тұрақты өсудің 
негізгі анықтаушы факторы болып 
табылады. Энергия тиімділігін 
арттыру өнімнің қорытынды 
құнының төмендеуіне және жоғары 
деңгейдегі бәсекелестіктің пайда 
болуына алып келеді. 

Жаңғыртылатын энергияның 
дамуын күшейту мемлекеттердің 
энергия импорттарына 
тәуелділіктерін азайтуға 
көмектеседі, жаңа жұмыс 
орындарын құрады, және 
азаматтардың әл-ауқатының 
жақсаруына үлес қосады. 

ЮНИДО-ның мандаты 
экономикалық өсуді экологиялық 
нашарлаудан ажыратып 
қарастыруға және жаңғыртылатын 
энергия және энергетика тиімділігін 
алға тартып, өрістетуге аса назар 
аударады. ЮНИДО тұрақты энергия 
бойынша шешімдердің негізінде 
адамдар, планета, гүлдену, 
бейбітшілік және серіктестік үшін 
жасалатын әлемдік және жергілікті 
деңгейдегі іс-әрекеттердің 
жатқанына кәміл сенімді.  

Тұрақты  
Энергия бойынша 
Шешімдер 
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Еуропадағы және 
Орталық Азиядағы 
ЮНИДО 
ЮНИДО әлем бойынша оған мүше 
мемлекеттердің өнеркәсіптік даму 
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. 
Алайда, оның Еуропа мен Орталық 
Азиядағы техникалық көмек 
көрсету қызметтері қоршаған орта 
мен энергия мәселелеріне басым 
назар аударады.  

ЮНИДО-ның экономикалық 
бәсекеге қабілеттілікті жетелеуге 
және өнеркәсіп секторында 
қоршаған ортаны қорғауға 
арналған жобаларын Қазақстанда, 
Қырғызстанда, Тәжікстанда, және 
Түрікменстанда, сонымен қатар, 
Әзірбайжан, Армения, Грузия 
және Ресейден кездестіруге 
болады. Бұл жобалар көбінесе 
ұлттық деңгейде жүзеге 
асырылады. Бірақ, кең ауқымды 
ISID-ке байланысты аймақтық 
жобалардың санын арттыру 
көзделіп отыр. ЮНИДО мен 
Еуразиялық экономикалық 
комиссия ынтымақтастық 
туралы бірлескен мәлімдемеге 
қол қойды және болашақтағы 
басым бағыттар инновация, 
технология жеткізу, жоғары 

технологиялы индустриялық 
парктер, сауда потенциалын құру, 
қоршаған ортаны басқару және 
энергетикалық тиімділік болып 
табылады. 

Қазақстанды қоса алғанда, басқа 
да көптеген мемлекеттердің 
мақсаттары инклюзивті және 
тұрақты өндірістік дамуды 
ұстана отырып, құрылымдық 
өзгеріс басымдықтарын шешуді 
қарастыратын жаңа инновациялы 
бизнес үлгілерін құру.  ЮНИДО 
мемлекеттердің инновациялық 
потенциалды және тұрақты 
энергия  шешімдеріне айрықша 
ден қоятын жаңа технологияларды 
нығайту жолындағы ұмтылысына 
қолдау жасайды. ЮНИДО 
тұрақты энергия инклюзивті даму 
жолын қамтамасыз етіп, оның 
өркендеуіне мүмкіндік жасайды 
және мекемелерді энергия 
көзімен қамтамасыз етуден 
бастап экологиялық тұрақтылық 
пен табиғи экожүйеге дейінгі 
экономикалық өсудің барлық 
қырларына үлес қосады деп 
сенеді. 
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