Đóng góp của UNIDO cho các mục tiêu phát triển bền vững

Các mục tiêu phát triển bền vững là cốt lõi của Chương trình
Nghị sự 2030 vì Sự Phát triển Bền vững và định hướng mọi hoạt
động phát triển ở mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu trong 15
năm tới. Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
(UNIDO) thực hiện đầy đủ những cam kết góp phần đạt được
các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời thực hiện nhiệm vụ

hỗ trợ các nước thành viên đạt được sự phát triển công
nghiệp bền vững và bao trùm (ISID). Dưới đây là những hành
động UNIDO đã và đang thực hiện để đóng góp cho các mục
tiêu phát triển bền vững. Do tính liên kết của các mục tiêu đó,
nhiều hoạt động của UNIDO đóng góp cho nhiều hơn một
mục tiêu.
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> Nỗ lực đảm bảo mọi người đều
được hưởng lợi ích của quá trình
công nghiệp hóa, điều kiện sống
của tất cả mọi người được cải thiện
một cách bền vững, và từ đó sẽ
không ai bị bỏ lại phía sau.

> Hỗ trợ phụ nữ phát triển các kỹ

> Hỗ trợ gia tăng giá trị cho sản

> Hỗ trợ các nước chuyển giao công

lượng nông nghiệp, và giúp giảm
tổn thất sau thu hoạch đồng thời
gia tăng hiệu quả tài nguyên, trong
khi tạo thêm nhiều việc làm cho
cộng đồng nông thôn và tăng
cường an ninh lương thực, an toàn
thực phẩm và dinh dưỡng, đặc biệt
là thông qua phát triển kinh doanh
nông nghiệp và nâng cấp chuỗi giá
trị nông sản.

nghệ và kinh nghiệm bảo vệ môi
trường tốt nhất hiện có để cải thiện
năng xuất và quản lý nước thải
công nghiệp và nước đô thị, đồng
thời giúp ngăn chặn việc xả nước
thải công nghiệp ra sông, hồ, đầm
lầy và khu vực ven biển trên toàn
cầu.

> Hỗ trợ phát triển và nâng cấp

ngành dược tại các nước đang
phát triển để sản xuất tại chỗ các
loại thuốc thiết yếu và cung cấp các
thiết bị cần thiết cho ngành y tế,
đồng thời hợp tác để giảm ô nhiễm
từ hoạt động công nghiệp và bảo
vệ sức khỏe người tiêu dùng thông
qua việc thực hiện các tiêu chuẩn
về an toàn thực phẩm và vệ sinh.

> Hỗ trợ phát triển kỹ năng và văn
hóa khởi nghiệp, cung cấp đào tạo
kỹ thuật và dạy nghề, đồng thời
giúp thanh niên nâng cao kỹ năng
và kiến thức về việc làm, công việc
thỏa đáng và khởi nghiệp sáng tạo.

năng và tiếp cận các nguồn lực tài
chính và nguồn lực sản xuất giúp
họ cạnh tranh hiệu quả trong đời
sống kinh tế của cộng đồng

> Thúc đẩy các chính sách, công

nghệ và kinh nghiệm về hiệu quả
năng lượng cùng như tiếp cận các
nguồn năng lượng tái tạo với chi
phí có thể chi trả được để tạo thuận
lợi cho các hoạt động sản xuất, tạo
cơ hội cho các quốc gia đi theo lộ
trình tăng trưởng phát thải cac-bon
và khí nhà kính thấp

> Tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu và
tăng trưởng kinh tế bằng cách nâng
cao năng lực của các ngành công
nghiệp địa phương để gia tăng giá
trị, đa dạng hóa kinh tế, thúc đẩy
xuất khẩu cũng như hỗ trợ tạo ra
những việc làm tốt trong ngành
công nghiệp và dịch vụ liên quan
đến công nghiệp
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> Cố gắng thúc đẩy xóa đói giảm nghèo và
tính bao trùm, xây dựng năng lực sản xuất
một cách toàn diện và tạo nhiều cơ hội
hơn cho cả phụ nữ và nam giới cũng như
các nhóm xã hội, thông qua hợp tác đối
tác với các bên có liên quan tham gia quá
trình công nghiệp hóa
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> Thúc đẩy mục tiêu giảm khí CO2 trong
công nghiệp và giảm phát thải khí nhà
kính, bao gồm các giải pháp năng lượng
bền vững và các công nghệ và áp dụng
công nghệ và kinh nghiệm sử dụng hiệu
quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp.

> Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế và
công nghiệp, xây dựng năng lực thương
mại trong các ngành công nghiệp và đảm
bảo mọi quốc gia đều có thể được hưởng
lợi từ tiến bộ công nghệ và thương mại
quốc tế đồng thời thông qua việc áp dụng
chính sách công nghiệp hiện đại và tuần
thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn toàn cầu
> Hướng đến tăng trưởng bền vững về mặt
môi trường, xây dựng năng lực thể chế
cho các ngành công nghiệp xanh thông
qua công nghệ sản xuất sạch hơn và các
phương pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên
và tạo ra các ngành công nghiệp xanh với
sự hỗ trợ của công nghệ, đổi mới sáng tạo
và xây dựng hợp tác đối tác.
> Nâng cao năng xuất, tạo việc làm ổn định
và tăng thu nhập, đồng thời thúc đẩy cơ
hội kinh tế giữa và trong các cộng đồng
dân cư, các quốc gia và khu vực với mục
tiêu tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương,
bao gồm nhóm thanh niên, phụ nữ, người
di cư và các dân tộc thiểu số, với trọng
tâm là các sáng kiến vì người nghèo của
các doanh nghiệp, công nông nghiệp, tạo
ra giá trị gia tăng lớn hơn, khởi nghiệp
cho phụ nữ và thanh niên cũng như các
vấn đề an ninh xã hội hậu khủng hoảng.

> Thúc đẩy các chính sách, công nghệ và
kinh nghiệm về hiệu quả năng lượng
cùng như tiếp cận các nguồn năng
lượng tái tạo với chi phí có thể chi trả
được để tạo thuận lợi cho các hoạt
động sản xuất, tạo cơ hội cho các quốc
gia đi theo lộ trình tăng trưởng phát thải
cac-bon và khí nhà kính thấp

> Hỗ trợ nỗ lực giảm thiểu tác hại của
ngành công nghiệp đối với nguồn nước
bẳng việc giới thiệu các biện pháp và
hệ thống quản lý nước an toàn, và thiết
lập quan hệ đối tác để bảo vệ các cá
thể và hệ sinh thái ở đại dương và khu
vực ven biển đồng thời giúp cải thiện
thu nhập từ thủy sản bằng cách khuyến
khích hợp tác khu vực, nâng cao năng
lực và áp dụng công nghệ, v.v…

> Nhằm cải thiện sinh kế khu vực nông
thôn, an ninh lương thực và sản xuất
nông nghiệp một cách bền vững và phát
triển công nghệ để đảm bảo quản lý đất
đai bền vững và tạo ra nguồn tài nguyên
có thể tái tạo với năng suất cao, đồng
thời hỗ trợ thích ứng và áp dụng các hệ
thống, công nghệ và phương pháp sử
dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất
sạch hơn

> Hỗ trợ phục hồi các hoạt động kinh tế
và trao quyền cho các cộng đồng bị ảnh
hưởng bởi khủng hoảng, và tăng cường
năng lực của chính phủ và các doanh
nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng nguyên
tắc nhân quyền và đạo đức kinh doanh
vào phát triển công nghiệp, từ đó củng
cố an ninh con người
>

Tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế, quan
hệ đối tác đa phương và liên kết giữa
đầu tư công- tư với các chính sách
công nghiệp

> Thúc đẩy các ngành công nghiệp xanh,
quản lý hiệu quả tài nguyên, sản xuất
sạch hơn, sử dụng hiệu quả năng lượng
trong công nghiệp, giảm chất thải và ô
nhiễm cùng các chính sách đảm bảo môi
trường bền vững trong sản xuất công
nghiệp và tiêu dùng, ví dụ như tiếp cận
nền kinh tế tuần hoàn

>

Nâng cao năng lực, bao gồm cả năng
lực quốc gia về thương mại

>

Thúc đẩy cơ chế chia sẻ công nghệ,
biện pháp phối hợp chính sách công
nghệ và các cơ hội đầu tư liên quan

> Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thống kê để
theo dõi và đánh giá các mục tiêu phát
triển bền vững

Để có thêm thông tin hãy liên hệ: odg-strategy@unido.org

