
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SƏNAYELƏŞDİRMƏ,  

İNNOVASİYA VƏ İNFRASTRUKTUR:  

Bu nə üçün vacibdir? 
 
 

Məqsəd nədən 
ibarətdir? 

Dayanıqlı, hamını əhatə edən 

sənayeləşdirmə, innovasiya və 

infrastruktur yaratmaq. 

Bu nə üçün vacibdir? 

İqtisadi artım, sosial inkişaf və 

iqlim müdafiəsi üçün atılan 

addımlar infrastruktura, 

dayanıqlı sənayenin inkişafına və 

texniki tərəqqiyə qoyulan 

sərmayədən asılıdır. 

 

 

Sürətlə dəyişən qlobal iqtisadi 

landşaftı və qeyri-bərabərliyin 

artmasını nəzərə alaraq 

inkişaf ilk növbədə hamı üçün 

bərabər imkanlar yaradan, 

innovasiya və dayanıqlı 

infrastruktura əsaslanan 

sənayeləşdirməni özündə 

cəmləşdirməlidir. 

 

SƏNAYELƏŞDİRMƏ,  

İNNOVASİYA VƏ 

İNFRASTRUKTUR 

 

Sənayeləşdirmə 

çoxlu sayda iş yeri 

yaradır ki, bu da 

cəmiyyətin 

həyatına müsbət 

təsir göstərir. Emal 

sənayesindəki hər 

iş yeri digər 

sektorlarda 2, 2 

yeni iş yeri yaradır. 
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Çətinlik nədən 
ibarətdir? 

Bir çox inkişafda olan 

ölkələrdə hələ də yollar, 

informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları, sanitariya, 

elektrik enerjisi və su 

təchizatı kimi təməl 

infrastruktur yoxdur. 

Təxminən 1 – 1.15 milyard 

insan etibarlı telefon 

xidmətinə çıxışdan 

məhrumdur. Dünyada 2.5 

milyard insanın sanitariya 

xidmətinə və 800 milyon 

insanın su resurslarına çıxışı 

yoxdur. İnkişafda olan 

ölkələrdə yalnız 30% kənd 

təsərrüfatı məhsulları 

sənaye emalına məruz qalır. 

Bu məqsəd 
mənim üçün niyə 
vacibdir? 

O, bizim həyati tələbatlarımızla 

birbaşa əlaqəlidir. 

Sənayeləşdirmənin müxtəlif 

növlərinin artımı əksəriyyətimiz 

üçün həyat səviyyəsinin 

yüksəlməsi deməkdir. 

Eyni zamanda sənaye dayanıqlı 

inkişaf edərsə, bu, ətraf mühitə 

də öz müsbət təsirini göstərər. 

İqlim dəyişikliyi isə hər birimizə 

toxunur. 

Fəaliyyətsiz 

qalmağın nəticəsi 

nədir? 

Onun qiyməti çox yüksəkdir. 

Yoxsulluğun aradan 

qaldırılması müşkül məsələ 

olar.  Çünki yoxsulluğun 

aradan qaldırılması və 

dayanıqlı inkişafın təşviqində 

sənaye əsas rol oynayır. 

Bundan əlavə infrastrukturun 

yaxşılaşdırılması üçün tədbir 

görməmək və texnoloji 

innovasiyaları dəstəkləməmək 

səhiyyənin aşağı səviyyəsinə, 

qeyri-qənaətbəxş sanitariya 

xidmətinə və təhsilə çıxışın 

məhdudluğuna səbəb olur. 

 

  

Biz nə edə 
bilərik? 

Layihələrin və təşkilatların 

təşəbbüslərinin dayanıqlı idarə 

olunması üçün standartlar 

müəyyən edib, normativ 

aktların qəbul edilməsinə 

dəstək ola bilərik. 

Inkişafda olan ölkələrdə 

dayanıqlı artıma dəstək 

olmaq üçün QHT və dövlət 

sektoru ilə əməkdaşlıq edə 

bilərik. 

Sənayenin həyatımıza və 

rifahımıza təsiri haqqında 

düşünə, sosial mediadan istifadə 

edərək dayanıqlı inkişafın 

prioritet sahələrinin işlənib-

hazırlanmasına və həyata 

keçirilməsinə  cavabdeh şəxslərə 

müraciət edə bilərik. 

Dayanıqlı inkişaf üzrə 

məqsəd 9 haqqında daha 

ətraflı məlumat üçün: 

http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment 

http://www.un.org/

