
التنمية اليونيدو المستدامة أهداف التنمية اليونيدو المستدامة أهداف 

ل أهداف التنمية المستدامة جوهر خطة التنمية  تشكِّ
المستدامة لعام 2030، وهي توجه جميع المساعي اإلنمائية 

على كلٍّ من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني على مدى 
السنوات الخمس عشرة المقبلة. وتلتزم منظمة األمم المتحدة 

ا بالمساهمة في  للتنمية الصناعية )اليونيدو( التزاماً تاّمً
تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند االضطالع بواليتها 

لة في دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى  المتمثِّ
تحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة. وتتخذ 
اليونيدو اإلجراءات التالية للمساهمة في أهداف التنمية 

المستدامة. ونظراً لترابط أهداف التنمية المستدامة، فإنَّ 
العديد من أنشطة اليونيدو يسهم في أكثر من هدف من 

أهداف التنمية المستدامة.

<   تسعى إلى ضمان انتفاع الجميع من فوائد 
التصنيع، وإلى تحسين الظروف المعيشية 

للجميع على نحو مستدام، وإلى ضمان 
عدم تخلُّف أحد عن الركب

<  تدعم المرأة في اكتساب المهارات 
والحصول على الموارد اإلنتاجية والمالية 
التي تمكنها من التنافس بفعالية في الحياة 

االقتصادية لمجتمعاتها

<  تساعد البلدان على نقل أفضل 
التكنولوجيات المتاحة والممارسات البيئية 

لتحسين إدارة المياه وإنتاجيتها على 
الصعيدين الصناعي والبلدي، وتساعد على 

منع تصريف النفايات السائلة الصناعية 
في المياه الدولية )األنهار والبحيرات 

واألراضي الرطبة والمناطق الساحلية(

<  تعزز السياسات والتكنولوجيات 
والممارسات المتعلقة بالكفاءة في استخدام 

الطاقة، فضالً عن سبل الحصول على 
مصادر الطاقة المتجددة بأسعار معقولة 

لتيسير األنشطة اإلنتاجية، مما يتيح للبلدان 
فرصة اتباع مسار نمو خفيض الكربون 

وخفيض االنبعاثات

ر التحول الهيكلي والنمو االقتصادي  <   تيسِّ
من خالل زيادة قدرات الصناعات المحلية 
على تحقيق قيمة مضافة وتنويع االقتصاد، 

وتشجيع الصادرات، كما تدعم خلق 
وظائف الئقة في الصناعة والخدمات 

المتصلة بالصناعة

<   تدعم إضافة قيمة إلى الناتج الزراعي، 
وتساعد على الحد من خسائر ما بعد 

الحصاد وعلى زيادة الكفاءة في استخدام 
الموارد، مع توليد فرص عمل للمجتمعات 

الريفية وزيادة األمن الغذائي وسالمة 
األغذية والتغذية، ال سيما من خالل تنمية 

األعمال التجارية الزراعية واالرتقاء 
بسالسل القيمة الغذائية الزراعية

<   تدعم تطوير صناعة المستحضرات 
الصيدالنية ورفع مستواها في البلدان 
النامية من أجل إنتاج األدوية الجنيسة 

األساسية محلّيًا وتوفير األجهزة الالزمة 
لقطاع الصحة، مع العمل أيضاً على الحد 

من التلوث الناجم عن الصناعة وحماية 
صحة المستهلك من خالل تنفيذ معايير 

السالمة الغذائية والمعايير الصحية

<   تدعم تطوير ثقافة ومهارات تنظيم 
المشاريع، وتوفر التدريب التقني والمهني، 

وتساعد على تعزيز مهارات الشباب 
ومعارفهم في مجاالت التوظيف والعمل 

الالئق وتنظيم المشاريع

مساهمة اليونيدو في



لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
odg-strategy@unido.org

<    تسعى إلى المضي قُدماً في القضاء على 
الفقر وإشراك الجميع، وبناء القدرات 

اإلنتاجية على نحو شامل للجميع، وإتاحة 
مزيد من الفرص لجميع النساء والرجال 

ولمختلف الفئات االجتماعية، وذلك بطرائق 
منها إقامة شراكات مع جميع أصحاب 

المصلحة المعنيين بعمليات التصنيع
<   تعزز النمو االقتصادي والصناعي 

السريع، وتحرص على بناء القدرات 
التجارية في الصناعات، وتضمن إمكانية 
استفادة جميع البلدان من التجارة الدولية 
والتقدم التكنولوجي، وذلك بطرائق منها 

تطبيق سياسات صناعية حديثة واالمتثال 
للمعايير والقواعد العالمية

<   تهدف إلى النهوض بالنمو المستدام بيئّيًا، 
وتسعى إلى بناء القدرات المؤسسية 

لصناعات التخضير من خالل تكنولوجيات 
اإلنتاج األنظف ومنهجيات الكفاءة في 
استخدام الموارد، وتستحدث صناعات 
خضراء، مدفوعة بتيسير التكنولوجيا 

واالبتكار وبناء الشراكات

ع على زيادة اإلنتاجية وعلى تحقيق  <     تشجِّ
االستقرار في التوظيف وزيادة الدخل 

وتحسين الفرص االقتصادية لدى السكان 
وفي البلدان والمناطق وفيما بينها، من 

أجل الوصول إلى الفئات الضعيفة، ومنها 
الشباب والنساء والمهاجرون واألقليات، 

ع على التركيز على مبادرات  وتشجِّ
المشاريع التي هي في صالح الفقراء، 
والصناعات الزراعية، وزيادة القيمة 

المضافة، وتنظيم المشاريع لدى النساء 
والشباب، فضال عن قضايا األمن البشري 

في حاالت ما بعد األزمات

ع على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد  <   تشجِّ
الكربون الصناعية وغيرها من انبعاثات 

االحتباس الحراري، بطرائق منها 
اعتماد حلول الطاقة المستدامة واألخذ 
بالتكنولوجيات والممارسات التي تتسم 
بالكفاءة في استخدام الموارد، واإلنتاج 

األنظف في العمليات الصناعية

<   تدعم الجهود الرامية إلى الحد من اآلثار 
الصناعية الضارة بالكتل المائية من خالل 

اعتماد منهجيات ونظم سليمة إلدارة المياه، 
ع على الشراكات االستراتيجية  وتشجِّ
لحماية الموائل والنظم اإليكولوجية 

الساحلية والبحرية، وتساعد كذلك على 
تحسين إيرادات مصائد األسماك من خالل 

التشجيع على التعاون اإلقليمي وبناء 
القدرات والتكنولوجيا، وما إلى ذلك

<   تهدف إلى تحسين سبل المعيشة الريفية 
واألمن الغذائي واإلنتاج الزراعي بطريقة 

مستدامة، وتعزز التكنولوجيات التي تضمن 
اإلدارة المستدامة للتربة وتوليد موارد 

متجددة ذات إنتاجية عالية، مع دعم تكييف 
واعتماد أساليب وتكنولوجيات ونظم اإلنتاج 
األنظف واألكثر كفاءة في استخدام الموارد

<    تدعم تجديد األنشطة االقتصادية وتمکين 
المجتمعات المتضررة من األزمات، 
ز قدرات الحکومات والمنشآت  وتعزِّ

الصغيرة والمتوسطة على تطبيق مبادئ 
حقوق اإلنسان وأخالقيات األعمال على 

التنمية الصناعية، بما يعزز األمن البشري

<    تيسر التعاون الدولي، والشراكات بين 
أصحاب المصلحة المتعددين، ومواءمة 

استثمارات القطاعين العام والخاص 
والسياسات الصناعية

<   تبني القدرات، بما في ذلك القدرات 
الوطنية المتعلقة بالتجارة

<   تعزز آليات تبادل التكنولوجيا، وتدابير 
تنسيق سياسات التكنولوجيا، وفرص 

االستثمار ذات الصلة
<   تقدم الدعم التقني واإلحصائي لرصد 
أهداف التنمية المستدامة واستعراضها

ع على الصناعات الخضراء وإدارة  <   تشجِّ
الموارد بكفاءة، واإلنتاج األنظف، والكفاءة 

في استخدام الطاقة في الصناعة، والحد 
من النفايات والتلوث، وسياسات االستدامة 
البيئية في اإلنتاج واالستهالك الصناعيين، 

من قبيل نهج االقتصاد الدائري

ع على الصناعات الخضراء وإدارة  <   تشجِّ
الموارد بكفاءة، واإلنتاج األنظف، والكفاءة 

في استخدام الطاقة في الصناعة، والحد 
من النفايات والتلوث، وسياسات االستدامة 
البيئية في اإلنتاج واالستهالك الصناعيين، 

من قبيل نهج االقتصاد الدائري

التنمية اليونيدو المستدامة أهداف التنمية اليونيدو المستدامة أهداف 


