
ما الهدف هنا؟

إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، 
للجميع  الشامل  التصنيع  وتحفيز 

واملستدام، وتشجيع االبتكار.

ملاذا؟

والتنمية  االقتصادي  النمو  يعتمد 
املناخ  أجل  من  والعمل  االجتماعية 
يف  االستثمارات  عىل  كبريا  اعتمادا 
الصناعية  والتنمية  التحتية  البنية 

املستدامة والتقدم التكنولوجي.

ويف مواجهة التغري الرسيع يف املشهد 
انعدام  وازدياد  العاملي  االقتصادي 

النمو  يشمل  أن  يجب  املساواة، 
املستدام التصنيع الذي يوفر لجميع 
إىل  الوصول  إمكانية  أوال  الناس 
مدعوما  يكون  أن  وثانيا،  الفرص، 
باالبتكار والبنية التحتية القادرة عىل 

الصمود.

ما املشكلة إذن؟

األساسية،  التحتية  البنية  تزال  ال 
املعلومات  وتكنولوجيا  الطرق  مثل 
الصحي  والرصف  واالتصاالت 
نادرة  واملياه،  الكهربائية  والطاقة 
وهناك  النامية.  البلدان  من  كثري  يف 
ما يرتاوح تقريبا بني بليون و 1,15 

إن تأثري 
التصنيع يف 

مضاعفة الوظائف 
يرتك أثراً إيجابيا 

عىل املجتمع. 
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لهم  تتوفر  ال  الناس  من  بليون 
خدمات  عىل  الحصول  إمكانية 
بليون   ٢,5 و  املوثوقة.  الهاتف 
يفتقرون  العالم  يف  شخص 
الصحي  الرصف  خدمات  إىل 
مليون   ٨٠٠ وقرابة  األساسية، 
شخص ال يحصلون عىل املياه. ويف 
البلدان النامية، ال يصل إىل التجهيز 
الصناعي بالكاد سوى ٣٠ يف املائة 

من اإلنتاج الزراعي.

ملاذا يجب أن أهتم؟

إن األمر يتعلق بسبل عيشنا. فنمو 
يف  تحسنا  يعني  جديدة  صناعات 
منا. كما  الكثريين  مستوى معيشة 
أنه إذا سعت الصناعات إىل تحقيق 
أثرا  النهج  هذا  سيرتك  االستدامة، 
املناخ  فتغري  البيئة.  عىل  إيجابيا 

يؤثر علينا جميعا.

ما ثمن التقاعس 
عن العمل؟

سيكون الثمن باهظا. فالقضاء عىل 
أكثر صعوبة، نظرا  الفقر سيكون 
أسايس  كمحرك  الصناعة  لدور 
إىل  الرامية  العاملية  التنمية  لخطة 
التنمية  وتعزيز  الفقر  عىل  القضاء 

املستدامة.

عدم  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
وتشجيع  التحتية  البنية  تحسني 
أن  يمكن  التكنولوجي  االبتكار 
الصحية،  الرعاية  سوء  إىل  يرُتجم 
الصحي،  الرصف  كفاية  وعدم 
عىل  الحصول  فرص  ومحدودية 

التعليم.

كيف يمكننا أن نساعد؟

القواعد  وتعزيز  املعايري  وضع 
التنظيمية التي تكفل إدارة مشاريع 
بطريقة  واملبادرات  الرشكات 

مستدامة.

غري  املنظمات  مع  والتعاون 
الحكومية والقطاع العام للمساعدة 
البلدان  املستدام يف  النمو  يف تعزيز 

النامية.

الصناعة  تأثري  كيفية  يف  والتفكري 
واستخدم  ورفاهيتك،  حياتك  عىل 
لدفع  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األولوية  إعطاء  إىل  القرار  صناع 

ألهداف التنمية املستدامة.

ملعرفة املزيد حول الهدف ٩ وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment 


