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1. DAYANIQLI İNKİŞAF
Hamı üçün dayanıqlı inkişafa necә nail olmalı?
İqlim Dәyişikliyi üzrә Hökumәtlәrarası Panel (IPCC) ötәn üç onilliyin hәr birinin ardıcıl şәkildә daha
isti olduğu vә Şimal Yarımkürәsindә son 1,400 il әrzindә ötәn 30 ilin әn isti dövr olduğu vә әgәr bütün
CO2 emissiyaları dayandırılsa belә, “İqlim dәyişikliyinin әksәr aspektlәrinin bir çox әsrlәr mövcud
olacağı”, buna görә dә dünyanın bu mәsәlәyә daha ciddi şәkildә yanaşmalı olması barәdә mәlumat verir.
10 may 2013cü il tarixdә Havay adalarında ölçüldüyü kimi hәr gün atmosferә buraxılan CO2nin
gündәlik orta miqdarı 400 ppmdәn artıq olmuşdur. 2012ci ilin oktyabr ayında bu göstәrici 391.03 ppm;
2011ci ilin oktyabr ayında 388.92 ppm vә 2010cu ilin oktyabr ayında isә 387.15 olmuşdur. NASA
2013cü ilin 58.3°Fnin qeydә alındığı yeddinci әn isti il olduğu vә NOAA isә bunun tarixdә dördüncü әn
isti il olduğu vә 58.3°Fnin qeydә alındığı barәdә mәlumat vermişlәr. İstәnilәn halda, dünya istilәşmәyә
davam edir; ötәn 13 il qeydә alınan әn isti 15 il sırasında yer alır. IPCC dәniz sәviyyәsinin 1901ci ildәn
2010cu ilәdәk 19 sm qalxdığını vә әsrin sonuna әlavә olaraq 26 – 98 sm qalxa bilәcәyi haqda mәlumat
verir.
Ümumi antropogen istixana qazlarının emissiyası ildә CO2 ekvivalentinin tәxminәn 50.1 qiqatonunu
tәşkil edir. Tәbiәt ildә bunun tәxminәn yarısını udur, lakin bu udma qabiliyyәti getdikcә azalmaqdadır.
Karbon dövriyyәsindә bәrabәrliyә nail olmaq vә udma qabiliyyәtinin eyni sәviyyәdә qalması üçün biz bu
göstәricini ildә 26 GtCO2eyә azaltmalıyıq, bu da siyasi vә iqtisadi baxımdan qәbuledilmәz hesab olunur.
Siyasi baxımdan qәbul edilәn hәdәf 2100cü ilә 20C artımı nәzәrdә tutur ki, bu da 2020ci ilә tәxminәn 44
GtCO2yә azalma tәlәb edir. Biznesdә ümumi fәaliyyәt planı 2020ci ilә tәxminәn 56GtCO2eyә artımı
nәzәrdә tutur. Okeanlar atmosferdә CO2ni (hazırda tәxminәn 25%) udur vә әgәr әsirlәr olmasa da, on
illәrlә insanın yaratdığı CO2ni udmaqda davam edәcәk, bu da turşuluğu artırır vә mәrcan qayalıqlara vә
digәr dәniz varlıqlarının hәyatına tәsir göstәrir. Uzun illәr atmosferdә artan CO2 olduqca zәhәrli qaz olan
hidrogen sulfidi atmosferә buraxan mikrobların yayılmasına gәtirib çıxardır. Okean sәthindә olan pH artıq
sәnayedәn әvvәlki vaxtlardan bu günәdәk tәxminәn 0.11 pH vahidә azalmış vә әgәr bu cür davam etmiş
olarsa, bu әsrin sonunda dәniz ekosisteminә mәhvedici tәsir göstәrmәklә 0.30.4ә düşәcәyi ehtimal
olunur.
Әgәr 1 saylı Әlavәdә göstәrilәn ölkә öhdәliklәri tam şәkildә yerinә yetirilmiş olarsa, onun emissiyaları
2020ci ilә nәzәrdә tutulan sәviyyәyә, yәni 1990cı ilin 1218%dәn aşağı sәviyyәyә çatacaq, bununla
belә onların qeydşәrtsiz öhdәliklәri yerinә yetirilmiş olarsa, azalma yalnız 1990cı il sәviyyәsindәn 5%
aşağı olacaq. Hәmçinin, atmosferdә CO2nin 450 ppmdәn artıq olmaması mәqsәdinin düzgün olmadığı
vә bu göstәricinin 350 ppmә salınmalı olması, yaxud әks halda iqlim dәyişikliyinin bәşәriyyәtin onu
qarşısını ala bilmәk iqtidarında olmadığı sәviyyәyә qalxa bilәcәyi kimi narahatlıq artmaqdadır.
Beynәlxalq sәviyyәdә ticarәt üçün istehsal olunan mallardan gәlәn emissiyalar Kioto Protokolunda
nәzәrdә tutulan emissiya mәhdudlaşdırılmasından daha çoxdur. 2012ci ildә könüllü karbon bazarlarının
hәcmi 4% artmış, lakin dünya miqyasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin karbon bazarlarının qaçılmaz
olması ilә bağlı planlar qurmalarına baxmayaraq, bu göstәrici mәhdud qiymәtlәrin düşmәsi sәbәbindәn
11%  $523 milyona düşmüşdür.
Hәyati vә iqtisadi tәmәlin әsasını qoyan qlobal ekosistem xidmәtlәri $16 – 64 trilyon civarında
qiymәtlәndirilir. Bu xidmәtlәr tәbiәtin ehtiyatların yerini doldurmasından daha sürәtlә azalır. İnsan
fәaliyyәti Yer kürәsinin buzla örtülmәmiş torpaq sәthinin 43%ni әhatә edir vә bu sahәyә iki dәfә artıq
tәsir göstәrir. ABŞ vә Avropanın arı ailәlәrinin yarısının son bir neçә onillik әrzindә mәhv olduğu vә
әrzaq mәhsullarımızın çox hissәsinin arı tozlanmasından asılı olduğunu yalnız az sayda insan dәrk edir.
18 ildәn sonra (2030cu ilә) demoqraflar bu ekosistem xidmәtlәrindәn yararlanmaq istәyәcәk әlavә 3
milyard orta sinif istehlakçısının olacağı qәnaәtindәdirlәr. 2013cü ildә Ekoloji Borc Günü – insanların
tәbiәtin verә bilәcәyindәn artıq resurslardan istifadә etdiklәri tarixdir vә bu tarix, 2012ci ildәkindәn iki

gün qabaq, 20 avqustda başa çatmışdır. Ekoloji Borc Günü hәr il orta hesabla 3 gün tez başa çatır. Әgәr
biz öz iqtisadi, ekoloji vә sosial davranışımızı yaxşılaşdırmasaq, onda yaxın 100 il әrzindә bizi fәlakәt
gözlәyir. Sәrvәtin Nәzәrә alınması vә Ekosistem Xidmәtlәrinin Qiymәtlәndirilmәsi, qlobal tәrәfdaşlıq
ekosistemin nәzәrә alınması vә onun milli siyasi tәhlilә daxil edilmәsinә dair rәhbәr göstәrişlәri işlәyib
hazırlayır.
Yer kürәsini Müşahidә edәn Qrup  Biomüxtәlifliyi Müşahidә Şәbәkәsi (GEO BON) qlobal miqyasda
biomüxtәlifliyi müşahidә etmәyin tәşkil edilmәsi vә yaxşılaşdırılması üçün yaradılmış vә siyasi kursu
müәyyәn edәnlәr, ekspertlәr vә digәr istifadәçilәrin nәticәlәrә çıxışını daha da asanlaşdırmışdır.
İstixana qazlarının yaranmasından әn az rol oynayan daha kasıb ölkәlәr iqlim dәyişikliyi tәsirinә әn çox
mәruz qalan tәbәqәlәrdir, çünki onlar kәnd tәsәrrüfatı vә balıqçılıq fәaliyyәtindәn asılıdırlar vә bu
çәtinliyin öhdәsindәn gәlmәkdәn ötrü maliyyә vә texnoloji resurslara ehtiyac duyurlar. 8lik ölkәlәri 50
milyon insanı yaxın 10 il әrzindә yoxsulluq durumundan xilas etmәk üçün dayanaqlı vә hәrtәrәfli kәnd
tәsәrrüfatı artımına nail olmaq mәqsәdi güdәn Yeni Әrzaq Tәhlükәsizliyi vә Qidalanma Alyansını
maliyyәlәşdirmişlәr.
İqlimin Maliyyәlәşdirilmәsi üzrә Qlobal Mәnzәrә 2013 qlobal iqlim
maliyyәlәşdirilmәsinin 2012ci ildә $359 milyard tәşkil etdiyini vә bunun da 62%nin özәl sektor
tәrәfindәn tәmin edildiyini göstәrir. Әtraf Mühit üzrә BMT proqramının Yaşıl İqtisadiyyata Doğru
hesabatına görә 10 әsas sektora qlobal ÜDMin 2%nin (ildә $1.3 trilyon) yatırılması aşağı karbonlu,
resurslara qәnaәt edәn yaşıl iqtisadiyyata keçidә zәmin yaradar vә bu da adambaşına gәliri artıra vә adi
biznes fәaliyyәti ilә müqayisәdә 2050ci ilә ekoloji izi tәxminәn 50% azalda bilәr. Bununla belә, dünya
qlobal ÜDMin 12%ni subsidiyalara sәrf edir ki, bu da çox vaxt resurslardan dayanaqsız istifadәyә
gәtirib çıxardır. Ötәn әsrdә qlobal sәrfiyyat 10 qat artmış vә bu göstәrici hazırkı dövrlә müqayisәdә 2025
ci ildә ikiqat arta bilәr.
İqlim dәyişikliyini tәhlükәli hallar sürәtlәndirә bilәr: tundralarda buzun/qarın әrimәsi daha çox metan
buraxmaqla az işıq әks etdirir vә daha çox istilik udur vә bu da öz növbәsindә qlobal istiliyi artırır vә
tundranın böyük hissәsinin әrimәsinә gәtirib çıxardır; isinәn okean suları dәniz dibindәn metan
hidratlarını havaya buraxır vә daha çox buzun әrimәsinә sәbәb olur vә bu da sonradan suyu isidir vә
atmosferә daha çox metan hidratları buraxır; metan hidratlardan istifadә vә ya daha dәrin dәniz diblәrinin
oyanması atmosferә daha çox metanın buraxılmasına gәtirib çıxardır vә qlobal istiliyi sürәtlәndirir; qütb
rayonlarında buzun әrimәsi daha az işıq әks etdirir, daha çox istiliyi udur vә bu da buzların әrimәsinә
gәtirib çıxarır.
Buzlaqlar әriyir, qütb buzlaqlarının üst sәthlәri nazilir vә mәrcan qayalıqları mәhv olurlar. Dünyanın qum
qatı dağılır vә 60 ildәn sonra aşına bilәr. balıq ehtiyatının tәxminәn 30%i artıq mәhv olmuş vә mәmәli
heyvanların 21% vә bitkilәrin 70% isә tәhlükә altındadır. Okeanlar hәr gün 30 milyon ton CO2 udur vә
turşuluqlarını artırırlar. Ölü zonaların – olduqca az oksigeni olan sahәlәrin sayı 1960cı illәrdәn bәri hәr
onillikdә iki dәfә artmaqdadır.
AmerikaÇin Apollon 10illik mәqsәdi kimi vә qlobal R&D NASA strategiyası kimi iqlim dәyişikliyinә
diqqәtin yönәldilmәsi, әsas diqqәtin elektriklә işlәyәn avtomobillәr, duzlu su ilә suvarılan kәnd
tәsәrrüfatı, karbonun toplanması vә yenidәn istifadәsi, günәş enerjisi sistemlәri, maqnitoplanlar, şәhәr
sistemlәri ekologiyası, heyvan artırmadan tәmiz әt әldә edilmәsi, vә daha yaxşı qәrarlar qәbul edilmәsi vә
bunların hamısının izlәnmәsi üçün qlobal iqlim dәyişikliyi üzrә kollektiv idrak sistemindәn istifadә vaxtı
çatmışdır. Heyvan artırmadan sırf әt artımı 96% az istixana qazları emissiyasına, 45% az enerjidәn
istifadәyә gәtirib çıxardacaq vә torpaqdan istifadәni 99% vә әt üçün artırılan heyvanlarla müqayisәdә
sudan istifadәni 96% azaldacaq. Bu texnologiyalara karbon emissiyaları üzrә vergilәr, son hәdd vә ticarәt
sxemlәrini dәstәklәyәn siyasәtlәr, meşә qırılmaları miqyasının azaldılması, sәnaye sәmәrәliliyi,
kogenerasiya, qoruyub saxlama, tәkrar emal әlavә edilmәli, vә hökumәt subsidiyaları hasil edilәn
yanacaqlardan bәrpa edilәn enerji mәnbәlәrinә yönәldilmәlidir. Daha az inkişaf etmiş ölkәlәrdә uğurlu
texnologiya vә siyasәtin hәyata keçirilmәsinin yardıma ehtiyacı olacaq.

Әksәr tәdqiqatlar göstәrir ki, iqlim dәyişikliyi ildә $1.2 trilyon hәcmindә xәrc vә ildә 400,000 ölüm halı
yaradır. 2030cu ilә bu göstәrici qlobal ÜDMin 3.2%i vә inkişaf edәn ölkәlәr üçün isә ÜDMin 11%ni
tәşkil edә bilәr.
Qlobal istilәşmәyә ciddi yanaşılması daha yaxşı konservasiya, daha çox sәmәrәlilik, әrzaq vә enerji
istehsalında dәyişiklik, artıq atmosferdә mövcud olan istixana qazlarının azaldılması üçün metodlar vә bir
çox illәrdir ki, artıq baş vermәkdә davam edәn iqlim dәyişikliyinә öyrәşilmәsini tәlәb edir. Alimlәr
hazırda mәkanda günәşdәn qorunmaq üçün çәtirlәrin necә yaradılması. havadan CO2nin sorulması üçün
qüllәlәrin yaradılması, yerin altında CO2nin udulması, fitoplanktonun artırılması üçün okeanlarda dәmir
tozunun yayılması vә sementin istehsal edilmәsi üçün elektrik stansiyalarında karbondan tәkrar istehsal
edilmәsi vә bioyanacağın istehsalı üçün yosunların yetişdirilmәsi üzәrindә tәdqiqat işlәri aparırlar. Günәş
işığını әks etdirmәk üçün sulfat aerozolların atmosferә yayılması kimi böyük miqyaslı geomühәndislik
fәaliyyәti stratosferdә ozon qatının nazilmәsinә, bunun üçün beynәlxalq razılaşmaların әldә edilmәsinә vә
gün işığının daha da parlaq vә işıqlı olmasına gәtirib çıxarda bilәr. Digәr tәkliflәrә karbon qazlarının
yığılması vә tәkrar istifadәsi üçün kömür zavodlarının müasirlәşdirilmәsi, yanacaqdan sәmәrәli istifadә
standartlarının artırılması, elәcә dә vegetarianlığın artırılması (maldarlıq sektoru atmosferә nәqliyyat
sektorundan daha çox istixana qazları buraxır) daxildir. Digәrlәri karbon üzrә yeni vergilәri, beynәlxalq
maliyyә әmәliyyatları, şәhәrlәrin әhalisinin sayına yenidәn baxılmasını, beynәlxalq sәyahәtlәri vә ekoloji
izlәri tәklif edir. Bu cür vergilәr yüksәk mәhsuldarlığa malik beynәlxalq dövlәt/özәl maliyyәlәşdirmә
mexanizmlәrinә yardım edә bilәr. Peşәkar şәbәkәlәr vasitәsilә (elmi cәmiyyәtlәrdәn tutmuş Rotari
Klublaradәk) kütlәvi dövlәt tәhsil sәylәri siyasi vә digәr liderlәrә daha yaxşı tәzyiq göstәrmәmiz üçün
sosial mediadan, mәşhur filmlәrdәn, televiziyadan, musiqi, oyunlar vә yarışlardan istifadә etmәlidirdir.
İqlim dәyişikliyinә yönәlmiş qlobal strategiya olmadan ekoloji hәrәkat hasil edilәn yanacaq vә maldarlıq
sәnayelәrinә çevrilә bilәr. Hüquqi bazalar istixana qazlarının sәbәb olduğu ziyanlara görә mәhkәmә işinin
açılmasına imkan yaratmalıdır. İqlim dәyişikliyinә uyğunlaşma vә onun azaldılması siyasәtlәri hәrtәrәfli
dayanaqlı inkişaf strategiyasına daxil edilmәlidir. Dayanaqlı artım olmadan, milyardlarla insan
yoxsulluqla üzüzә qalacaqlar vә sivilizasiyanın әksәr hissәsi mәhv olacaq vә bu da lüzumsuz bir
durumdur, belә ki biz artıq kifayәt qәdәr iqtisadi artıma nail olmaqla iqlim dәyişikliyinin hәll edilmәsi
yolunu bilirik. Ardıcıl şәkildә beş il müddәtindә yaşıl ÜDM artırılan zaman, yoxsulluq vә istixana
qazlarının atmosferә buraxılması azaldılan zaman Çağırış 1 ciddi şәkildә nәzәrdәn keçirilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrika az miqdarda istixana qazları yaratdığından, o әsas diqqәtini bu cür qazların azaldılmasına
deyil, iqlim dәyişikliyinә uyğunlaşmağa yönәltmәlidir. Quraqlığa davamlı toxumlardan istifadә, ekoloji
baxımdan yararlı tәsәrrüfatın yaradılması, qapalı tәsәrrüfat mühiti, sahil boyu dәniz suyundan istifadә
etmәklә fermer tәsәrrüfatının yaradılması, meşәlәrin bәrpası, әkin üçün qırılmayandırılma tәcrübәlәrinin
azaldılması İPCCnin iqlim dәyişikliyinin Subsaharanın suvarılmayan kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin 2020ci
ilә 50% azalmasına gәtirib çıxarda bilәcәyi proqnozundan uzaq olmaq üçün lazımdır. Әgәr kәnd
tәsәrrüfatı tәcrübәlәri dәyişmәzsә vә qlobal istilik 3°Сni keçәrsә, demәk olar ki, Afrika boyu hazırda
mövcud olan qarğıdalı, çәltik vә kalış әkin sahәlәri yararsız hala düşәcәk. Sudan 2012ci ildә ilk dәfә
olaraq Bt pambığı әkmiş vә bu da onun Cәnubi Afrika, BurkinaFaso vә Misirdәn sonra biotek bitki әkini
ticarәti üzrә Afrikada dördüncü ölkәyә çevrilmәsinә gәtirib çıxarmışdır. Saharada günәş enerjisi
Afrikanın davamlı inkişafı üçün strateji әhәmiyyәt kәsb edir. Mali merlәrindәn hazırda nikah qeydiyyatı
prosesinin bir hissәsi kimi bir neçә ağac әkilmәsi tәlәb edilir. Afrikanın aşağı karbon emissiyasına malik
dayanaqlı inkişafa nail olması üçün 2030cu ilә tәxminәn $675 milyard lazımdır; bu faktoru azaltmaq
üçün hazırda mövcud olan karbon emissiyası bazarı kifayәt etmir. Tәmiz İnkişaf Mexanizmi, Qırılan
Ağaclardan vә Meşәnin Mәhv olmasından yaranan Emissiyanın Azaldılması proqramı vә könüllü
proqramdan tam şәkildә istifadә edilmir. Afrikanın ümumi ekoloji izi 2040cı ilә ikiqat artacaq. On
Afrika ölkәsi öz milli dәyәrlәrinә tәbii sәrvәtlәrin iqtisadi dәyәrini daxil etmәk öhdәliyi götürmüşlәr.

Asiya vә Okeaniya: Region dünya meqapolislәrinin yarısına malikdir vә bu, iqlim dәyişikliyinә hәssas
olan gecәqondularda yaşayan vә sıx mәskunlaşmış yoxsulların әksәriyyәtinin mәskunlaşdığı mәkandır.
Ekoloji şәhәr sistemlәrinin sürәtlә tәtbiqi regionun dayanaqlı inkişafı üçün zәruri әhәmiyyәt kәsb edir.
Çinin bәrk tullantıları 2005ci ildә gündә tәxminәn 573,000 tondan 2025ci ildә 1.5 milyona artacaq.
Kömür tozunun havanı korlaması Çindә qiyamlara sәbәb olmuşdur. 2009cu ildә Yaponiya CO2
emissiyasını 2020ci ilә 1990cı ildә mövcud olan sәviyyәdәn 25% azaltmağı vәd etmişdi. Hazırda, atom
enerjisi olmadan Yaponiya tullantıların 2005ci il sәviyyәsindәn 3.8% endirmәk kimi yeni mәqsәdini
bәyan etmiş vә bu da faktiki olaraq 1990cı illә müqayisәdә 3% yüksәliş demәkdir. Şin 2013cü il әrzindә
bir neçә şәhәrdә ildә 700 milyon ton CO2ni tәnzimlәyәn karbon bazarları açmışdır. Çin CO2 emissiyasını
ciddi şәkildә nәzarәtә almış vә kömür istifadәsini azaltmağı planlaşdırır; havanın çirklәnmәsi bәzi
mәktәb, hava limanı vә avtobus marşrutlarının müvәqqәti olaraq bağlanmasına sәbәb olur. Havanın
çirklәnmәsinin qarşısını almaqdan ötrü Çin dörd şәhәrdә yeni avtomobillәrin satışına kvota tәtbiq etmiş
vә daha sәkkiz şәhәrdә mәhdudiyyәt tәtbiq etmәyi planlaşdırır. Son on ildә Pekindә ağ ciyәr xәrçәngi
xәstәliyinin sayı artmışdır. Meşәlәrin qırılmasının Cәnubi vә CәnubŞәrqi Asiya iqliminә tәsirinin daha
yaxşı başa düşülmәsinә ehtiyac duyulur. Hindistan öz iqlim dәyişikliyi üzrә fәaliyyәt planını hәyata
keçirmәyә başlamış vә bu yaxınlarda Himalayda baş vermiş gözlәnilmәz daşqınları vә torpaq sürüşmәsi
kimi tәbii fәlakәtin qarşısını almaq vә / vә ya onun nәticәlәrini azaltmaq üçün daha әlaqәlәndirici,
qabaqlayıcı planlaşdırma vә sürәtli cavab reaksiyalarının tәtbiq edildiyi sistemlәrә ehtiyac duyur. Qlobal
istilәşmәnin tәsiri sәbәbindәn Kiribatinin 103,000 vәtәndaşının qaçqın hәyatı yaşayacağı gözlәnilir; vә
buna görә dә, hökumәt bu tәkrar mәskunlaşmanı hәyata keçirmәk üçün $9.6 milyon vәsait ayırmaqla
Ficiyә 6,000 akr torpaq gәtizdirmişdir. Banqladeş ölkәni okean sәviyyәsinin artmasından yaranan tәbii
fәlakәtdәn xilas etmәk üçün yeni arxitekturaya ehtiyac duyacaq.
Avropa: AB 2050ci ilә tullantıları 8095% azaldacaq aşağı karbonlu fәaliyyәt planı qәbul etmişdir. AB
nin tәqdim etdiyi iqlim vә enerjiyә dair yeni 2030cu il tarixli çәrçivә konsepsiyası istixana qazlarının
1990cı il sәviyyәsinә  40%ә endirilmәsini vә bәrpa edilәn enerjinin istehsalını isә 1990cı ilin istehlak
sәviyyәsindәn әn azı 27% artırmağı planlaşdırır.
Üzv dövlәtlәr milli mәqsәd vә siyasәtlәrini hәyata keçirmәk üçün çevikliyә malik olacaqlar. Aİ öz 2020
ci il iqlim/enerji mәqsәdlәrinә (İstixana qazlarının emissiyasının 1990cı il sәviyyәsindәn 20% azaltmaq;
bәrpa olunan enerjini 20% artırmaq; enerji sәmәrәliliyini 20% artırmaq) nail olmaq yolundadır, lakin
Avropanın borc böhranı 2015ci ilә iqlim dәyişikliyi üzrә mәsәlәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә mövcud
olan kәsiri $45 milyarda qaldıra bilәr. İqtisadiyyatda mövcud olan hәddәn artıq durğunluq sәbәbindәn,
Aİnin karbon qiymәti özünün pik € 30 mәblәğindәn 2013cü ilin әvvәlindә hәr tona tәxminәn €3ya
düşmüşdür ki, bu da Tullantıların Ticarәti Sisteminin (ETS) Aİnin sәnayesinin karbondan azad edilmәyә
sövq edilmәsi fәaliyyәtinә ciddi zәrbә vurur. Fransa bәrpa olunan enerjiyә keçmәyi vә enerjiyә qәnaәt
edilmәsinә sövqlәndirmәk üçün karbon vergisi tәtbiq etmişdir; mәdәn yanacağından mәişәt istifadәsinә
vergi 2014cü ilin әvvәlindәn tәtbiq edilmәyә başlamışdır vә benzin vә dizel yanacağı kimi nәqliyyat
yanacağına isә vergi 2015ci ildәn tәtbiq edilmәyә başlanacaqdır. İspaniyanın ümumi istixana qazı
emissiyaları 2007ci ildәki 432 milyon tondan 2012ci ildә 344 milyon tona – 20%ә azalmışdır; bununla
belә, bәrpa olunan enerjiyә görә subsidiyaların azaldılması bu mәnzәrәni dәyişә bilәr. Rusiya istixana
qazlarını 1990cı illә müqayisәdә 2020ci ilә 2225%ә azaltmaq mәqsәdi güdür (bu göstәrici artmaqda
davam edir, belә ki, Rusiyanın emissiyası Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra kәskin şәkildә azalmışdır).
Ferma, nәqliyyat vasitәlәri, sәnaye vә tullantıların emalından yaranan azot çirklәnmәsi Aİyә ildә €320
milyarda başa gәlir. Avropada pis hava keyfiyyәti bütün ölkәlәrdә ildә tәxminәn 500,000 vaxtından qabaq
ölüm halı ilә nәticәlәnir vә ildә €790 milyarda başa gәlir. “Hava İlinin” sonunda Aİ 2030cu ilәdәk yeni
strategiya tәklif etmişdir vә bu strategiya sayәsindә 58,000 erkәn ölüm hallarının qarşısını almaq vә ildә
€140 milyarda qәnaәt etmәk mümkün olacaqdır. BK 2020ci ilә öz “ÜDMüstәgәl” milli hesablarına
malik olmağı planlaşdırır. Norveç meşә qırılmalarını azaltmaq mәqsәdilә 2015ci ilәdәk Braziliyaya $1
milyard ödәyәcәk. O hәmçinin bu fәaliyyәti İndoneziya, Qayana vә Tanzaniyada da hәyata keçirmәyi
planlaşdırır.
Latın Amerikası: Braziliya 2014cü ildә keçirilәcәk Dünya Çempionatı Kubokunda dünyanın diqqәtini
istixana qazları emissiyalarını idarә etmәyә yönәltmәyi planlaşdırır. Qlobal temperatur ilkin sәnaye
sәviyyәlәrindәn 2°C artmış olarsa, onda region 2050ci ilәdәk ildә $100 milyard itki ilә üzlәşәcәkdir.
Cәnubi Amerika tropik cәngәlliklәri sayәsindә planetin 40% biomüxtәlifliyinә vә dünyada mövcud olan
karbonun tәxminәn yarısına malikdir. Braziliyada meşә qırılmaları sәviyyәsi bir neçә il әrzindә aşağı

düşmüşdür, lakin illik meşә qırılmaları sәviyyәsi 2012ci ilin avqust ayından 2013cü ilin iyul ayınadәk
28% artmışdır. Hidroenergetika vә bioyanacaqlara olan tәlәbat Latın Amerikası meşәlәrinin karbon
uducusu olmaq funksiyasını azalda bilәr.
Amazon cәngәlliklәrinin cәnub hissәsinin mәhv olması
gözlәnildiyindәn dә artıq olacağı gözlәnilir, çünki meşәlәr İPCC modellәrinin nәzәrdә tutduqlarından da
sürәtlә qurumaqdadırlar. Braziliya müәssisәlәrinin 40%i 2012ci ildә emissiyanın azaldılması mәqsәdlәri
barәdә mәlumat vermişlәr. Braziliyada tәkrar istehsal 10 milyon ton istixana qazları emissiyasını
azaltmaqla ildә $2 milyarda qәnaәt edir. Kәnd Tәsәrrüfatı üzrә Amerikaarası Әmәkdaşlıq İnstitutuna
görә (IICA) Latın Amerikası dünyanın kәnd tәsәrrüfatı artımı üzrә potensialının 43%nә malikdir. O
hәyati әhәmiyyәtli ekosistem xidmәtlәrinә ziyan vurmadan bu potensialı sürәtlә artırmaqdadır.
Meksikanın iqlim dәyişikliyi ilә bağlı yeni qanunu qanuni şәkildә mәcburi olan emissiyanın azaldılması
mәqsәdlәrini irәli sürür: 2020ci ilә biznes sahәsindә adi sәviyyәdәn 30% aşağı, vә 2050ci ilә 2000ci il
sәviyyәsindәn 50% aşağı. Peruda sahil boyu meşә örtüyünün 50%dәn çoxu artıq itirilmiş vә 150,000
hektardan yuxarı meşә sahәsi ildә kәnd tәsәrrüfatı vә mәdәn işlәri ilә bağlı itirilmәkdәdir.
Şimali Amerika: 2013cü ildә kömür istehlakında az artım sәbәbindәn ABŞda karbon emissiyaları 2%
artmışdır. Onun metan istehsalı әvvәl nәzәrә alınmamış mәdәn yanacağı istehsalı vә maldarlıq sәnayelәri
sәbәbindәn Әtraf Mühitin Qorunması Qanununa (EPA) uyğun olaraq әvvәlki hesablamalardan 50% vә
ya daha artıq ola bilәr. 2012ci il ABŞ tarixindә әn qızmar il olmuş vә 2013cü il isә yeddinci әn qızmar
il sayılmışdır. Prezident Obamanın Enerji vә İqlim Dәyişikliyi Siyasәti Ofisini yaratmasına baxmayaraq,
federal hökumәtә nisbәtәn bәlәdiyyә vә ştatlar dayanaqlı inkişaf vә istixana qazlarının azaldılması üzrә
daha çox siyasәt irәli sürmüş vә hәyata keçirir. Kaliforniya ABŞda ilk ticarәt proqramını hәyata
keçirmәyә başlamışdır; 2013cü ildә verilmiş vә alınmış karbon kreditlәrinin mәblәği demәk olar ki,
$1.1 milyard dәyәrlәndirilmişdir. Milli Elmlәr Akademiyasının ekspertlәr şurası iqlim dәyişikliyi ilә
bağlı erkәn xәbәrdarlıq sisteminin tәtbiqi üçün hökumәt әlaqәlәndirilmәsinin [gözlәnildiyindәn daha
sürәtlә illәri vә onilliklәri әhatә etmәklә] daha yaxşı hәyata keçirilmәsinә çağırmışdır. ABŞ 2020ci ilә
karbon emissiyalarını 2005ci il sәviyyәsindәn 17% aşağı endirmәyi öhdәsinә götürmüşdür, lakin uğurlu
yaşıllaşma fәaliyyәti olmadan ABŞın neft şirkәtlәri karbon vergilәrinin tәtbiqinә başlamışlar. Arıçılar arı
populyasiyasının 2006cı ildәn bәri tәxminәn 30% aşağı düşdüyü haqda mәlumat vermişlәr. Havanın
çirklәnmәsi vә toksik kimyәvi maddәlәrin havaya buraxılması ABŞda uşaqlara $76.6 milyard sәhiyyә
xәrclәri sәrf etmәyә gәtirib çıxarmışdır. ABŞ Floridanın Bataqlıq әrazilәrinin tәmizlәnmәsi üçün $880
milyon hәcmindә sәrmayә yatıracaq. Şimali Alyaskada buzlaq temperaturu son әsr әrzindә 47 °C artmış
vә demәk olar ki, bunun yarısı son 20 ilin payına düşür. ABŞ Konqresi neft subsidiyalarını sona
çatdırmaqdan imtina etmişdir. Amerika Bankı özünün 10 illik, $50 milyardlıq yaşıl investisiya proqramını
bәyan etmişdir. Amerikanın Ümumdünya Boyskautlar Bürosu Dayanaqlıqla bağlı Fәrqlәnmә Nişanı
yaratmışdır. Kanadanın qatran hasilatı müәssisәlәri ekoloji problemlәri artırmaqda davam edirlәr. Alberta
hökumәti әsas diqqәtini neftli qumlara yönәldәn yeni әtraf mühitin monitorinqi agentliyi yaratmaq üçün
qanunvericilik tәtbiq etmişdir. Әgәr tam şәkildә istismar edilәrsә, ümumi istixana qazları Keystoun boru
kәmәrinә qarşı çıxanların fikrincә iqlim dәyişikliyi üçün dönüş nöqtәsi olacaqdır. Kanada rәsmi şәkildә
2012ci ilin sonunda iqlim dәyişikliyinә dair Kioto Protokolundan imtina etmişdir. Britaniya
Kolumbiyasının karbon vergi sistemi Qәrb Yarımkürәsindә әn әhәmiyyәtli sistemlәrdәn biri hesab edilir.

2. HӘR KӘS ÜÇÜN KİFAYӘT QӘDӘR TӘMİZ SU
Hәr kәs üçün kifayәt qәdәr tәmiz suyu münaqişәsiz necә әldә etmәli?
1990cı ildәn daha 2 milyarddan artıq insan tәmiz içmәli su әldә etmәk imkanı әldә ediblәr. Bu
qeyriadi nailiyyәtdir, ancaq bu gün 768 milyon insanın yenә dә içmәli su әldә etmәk imkanı
yoxdur (halbuki, bu artıq 2008ci ildә olan 900 milyon insandan azdır). Bunun sәbәbi dünya üzrә
azalan su göstәricilәri, iqlim dәyişikliyi, müxtәlif növ su çirklәnmәsi vә son 38 il әrzindә әlavә 2
milyard insandır. Onların bәzilәri bu gün tәmiz su әldә edirlәr, lakin mühüm dәyişiklәr edilmәsә,
gәlәcәkdә bu olmaya da bilәr. Bu hesabatdakı tövsiyәlәr nә qәdәr tez hәyata keçirilәrsә, bir o
qәdәr az әziyyәt, xәstәlik vә münaqişә baş verәr. Halbuki, inkişaf hәlә ki bәşәriyyәt vә tәbiәtin
su ehtiyaclarını qarşılamaq miqyasında deyil.
İnkişaf edәn ölkә şәhәrlәrindә yaşayan insanların tәxminәn 27%nin evindә su kәmәri yoxdur.
Qlobal su istifadәsi son 50 il әrzindә 3 dәfә artıb. 2030cu ilә qlobal suya olan tәlәbat suya olan
tәklifi 40% üstәlәyә bilәr. İӘİTin proqnozlarına görә, 2030cu ilә dünyanın yarısı ağır su şәraiti
olan әrazidә yaşamaqla üzlәşә bilәrlәr. Tәbiәtin hәyat formalarını saxlanılması üçün kifayәt
qәdәr suya ehtiyacı var. Buna baxmayaraq, 2050ci ilә biznes bir qayda olaraq bir neçә milyard
insanın ağır su şәraiti olan әrazilәrdә yaşamasına gәtirib çıxara bilәr.
Bu yeni tәsәrrüfat tәcrübәsi, siyasәt dәyişiklәri, yeni texnologiyalar, vә ictimai dәyәrlәr vә
davranışda olan dәyişikliklәr ola bilәr. Baxmayaraq ki, su ilә әlaqәli münaqişәlәr artıq baş verir,
qarşılıqlı müqavilәlәr münaqişәdә olan insanların razılığa gәlmәsinә gәtirib çıxara bilәr.
Minilliyin Layihәsinin Mәqsәdi olan tәmiz içmәli suyu әldә etmәk imkanına malik olmayan
insanların sayının yarısı qәdәr azaltmaq 2012ci ilin mart ayında әldә olundu. Buna baxmayaraq,
MLMin 2015ci ilә qoyulan mәqsәdi olan kanalizasiyanın yaxşılaşdırılmasının 1 milyard insan
üçün hәyata keçirilmәmәsi gözlәnilir. Tәxminәn 2.5 milyard insan inkişaf etmiş kanalizasiyanın
yoxluğundan әziyyәt çәkir vә 40%i tәhlükәli ayaqyolundan vә ya açıq tәmizlәnmә
metodlarından istifadә edir. İnkişafda olan xәstәliklәrin 80%i su ilә әlaqәlidir; çox hissәsi insan
ifrazatının zәif idarә olunmasıdır. Azı 1.8 milyon 5 yaşından aşağı olan uşaq hәr il tәhlükәli
suya, qeyriqәnaәtbәxş kanalizasiya vә gigiyenanın çatışmazlığına görә dünyasını dәyişir. Yaşı
15 yaşdan aşağı olan uşaqlarda diareya xәstәliyi QİÇS, malyariya vә vәrәm xәstәliklәrinin
birlikdә tәsirindәn daha böyükdür. 4cü, 5ci siniflәrdә tәhsil alan qız şagirdlәr cinsi yetkinlik
dövrünә çatanda mәktәblәrindә qızlar üçün ayrı ayaq yolu olmadığından mәktәbi tәrk edirlәr,
ancaq hәmin ayaq yolları tikilәndә qayıdırlar.
Su mәhsulları tәsәrrüfatı tәxminәn insanistehlakının yarısı olan balığı istehsal edirlәr. Bu kәskin
şәkildә dünyanın çox yerlәrindә artırıla bilәrdi. Kәnd tәsәrrüfatı insanın tәmiz su istifadәsinin
70%ni istifadә edir; bunun çox hissәsi malqaranın yetişdirilmәsi üçün istifadә olunur. Bu kimi
suya tәlәb artan gәliri ilә artan әhalinin qida tәlәbatının qarşılanması üçün artacaq. Әtә olan
qlobal tәlabat 2025ci ilә adambaşı suya olan tәlabatı artıraraq 50%, 2050ci ilә 2 dәfә arta bilәr
(bir hamburqer istehsal etmәk üçün 2,400 litr, bir dәri ayaqqabı istehsalı üçün 8,000 litr su tәlәb
olunur). BMTnin hesablamalarına görә indiki dövr ilә 2030cu il arasında olacaq su
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün 5060 milyard ABŞ dolları tәlәb olunur. Qlobal un
mәhsulları istehsalının 30%i hazırkı istehsal regionlarında su çatışmazlığına görә itirilә bilәr.
Buna baxmayaraq, iqlim dәyişikliyinә görә Rusiya vә Kanadada yeni әrazilәr istifadәyә verilә
bilәr. Şist qazın rektifikasiya (suyun yüksәk tәzyiq vasitәsilә dağ süxurlarının dağıdılması)
vasitәsilә istismar olunması yeraltı suların çirklәndirilmәsinә sәbәb ola bilәr. Bundan әlavә
şübhәlәrә görә bu hәtta zәlzәlәlәrin baş vermәsinә tәkan verә bilәr. Elektrik stansiyalarında
soyuducu sistemlәr bütün kütlәdә su tәlәb edir. Bir ABŞ araşdırması göstәrmişdir ki, bir vahid
elektrik enerjisi istehsalı üçün atom elektrik stansiyası tәbii qaz stansiyasından 8 dәfә çox tәmiz
su istifadә edir. Enerjiyә olan tәlәbat qidaya artan tәlabat ilә birlikdә 20 ilә 40% arta bilәr. Bunu
nәzәrә alaraq su tәklifinin idarә olunması dramatik şәkildә dәyişilmәlidir. Elektrik stansiyaları su
istifadәsini birdәfәlik vә ya lokal su anbarlarından istifadә etmәklә resirkyulyasiya vasitәsilә

azalda bilәrlәr. Ancaq külәkdәn istifadәyә keçәn elektrik qurğuları vә fotoeletrik vasitәlәr
tәmizlәmә üçün termal stansiyalara nisbәtәn az su istifadә edirlәr.
Suyun şirinlәşdirilmәsindә irәlilәyişlәrә  buxarlı qayıqların istehsalı üçün dәniz suyunun
tәzyiqlәşdirilmәsinә, karbon nanoboruları vasitәsilә filtirasiyaya vә әksinә infiltrasiyaya,
çirklәnmәyә qarşı az xәrcli mübarizә vә daha yaxşı suyığıcı әrazilәrlә birlikdә ehtiyac var. İçmәli
suya olan gәlәcәk tәlәbat sahillәrdә, hidroponikalarda, akvaponikalarda, binalara yerlәşdirilmiş
vertikal şәhәr tәsәrrüfatlarında olan duzlu su tәsәrrüfatları, heyvan böyütmәdәn tәbii әt istehsal
etmәk, vegetarianlığı artırmaq, sızan boruları tәmir etmәk vә işlәnmiş suyu tәkrar istehsal etmәk
vasitәsilә azaldıla bilәr.
Su iqlim dәyişikliyi vә inkişaf strategiyasının mәrkәzi olmalıdır. Әgәr iqlim dәyişikliyi dәniz
sәviyyәsinin qalxmasına sәbәb olursa, onda dünyada dәniz sahili suyunun 20 faizinin şoran suya
çevrildiyinin şahidi ola bilәrik. Öhdәsindәn gәlmәk çәtin olduqda isә insanlar geniş miqyasda
dizeldәn istifadә edib, daha sonra isә CO2 emissiyası ilә duzsuzlaşmış su әldә edә bilәrlәr.
Genişmiqyaslı duzsuzlaşdırma prosesinin problemli olmasına baxmayaraq, texnologiyanın
hәqiqәtәn problemin hәlli üçün kifayәt qәdәr effektiv potensialı var.
İnkişaf planlanması damcılama irriqasiyası vasitәsilә daha az su ilә daha çox әrzaq istehsal
etmәkdәn, dәniz suyu istixanalarından vә hәssas kәnd tәsәrrüfatından, tәkmillәşdirilmiş yağış
suyu idarәetmәsindәn vә irriqasiyasından, su idarәetmәsindәn vә su qiymәtlәrinin seçimli
tәtbiqindәn vә bütün dünyadakı uğurlu layihәlәrdәn alınmış dәrslәri dә özündә birlәşdirmәlidir.
Planlar hәmçinin deqradasiya olunmuş vә ya tәrk edilmiş tәsәrrüfat sahәlәrinin meşәlәrә vә
otlaqlara çevrilmәsinә, ev sanitariyasına, meşәlәrin bәrpasına, su anbarlarına, çoxmәqsәdli su
layihәlәrindә sәnaye sularının emalına, mümkün olan yerlәrdә yalnız mәrәzi su emalı zavodları
әvәzinә içmә nöqtәlәrinin tәmizlәnmәsinә yatırım edilmәsinә, yuma zamanı israf olunmuş sudan
tualetlәrin yuyulmasında vә bağların sulanmasında istifadә edilmәsinә vә ekoloji anbarlar, boru
xәtlәri vә suyun bol olduğu yerlәrdәn qıt olduğu yerlәrә daşımaq üçün borular tikilmәsinә kömәk
edir.
Bәs әgәr suyun çoxu içilmәk üçün istifadә olunmursa, nәyә görә mәrkәzi su zavodlarında olan
ümumi vә bahalı su tәmizlәmәsi әvәzinә, suyun içmәli su kranlarında son tәmizlәnmәsi üçün
mәrkәzlәşdirilmәmiş üsullardan istifadә olunmur? Necә ki insanların karbon qazı qәbul etmә
miqdarının ölçülmәsi mәşhurlaşıb, insanlar öz su qәbul etmә miqdarlarını hesablamağa
başlayırlar.
BMTnin Baş Assemblyası tәmiz su qәbulu vә sanitariyasını insanın әsas hüquqları kimi elan
etmişdir. Tәhlükәsiz su vә sanitariya ilә bağlı olaraq insan hüquqları öhdәliklәrinin hәyata
keçirilmәsini sürәtlәndirmәk üçün 6cı Dünya Su Forumunda Marsilya Nazirlәr bәyannamәsi
qәbul edilmişdir. BMTin qlobal su mәlumat sistemini yaratmaqda mәqsәdi, inteqrasiya edilmiş
su sistemlәrindә qәrar qәbuletmә prosesini inkişaf etdirmәk idi. Çağırış 2 әsas olaraq tәmiz suya
ehtiyacı olan vә çirkli sudan yaranan xәstәliklәrdәn әziyyәt çәkәn insanların sayının yarıya qәdәr
azaldılmasına, hәmçinin kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilәn suyun hәcminin 5 faizә qәdәr
azaldılmasına istiqamәtlәnib. Ümumdünya sәviyyәsindә deyilәnlәrin qәbul olunması nәticәsindә
demәk olar ki, $220 milyard dollar mәnfәәt әldә olunacaq.
Regional müzakirәlәr
Afrika: Afrikalıların yarıdan çoxu sudan yaranan xәstәliklәrdәn әziyyәt çәkir. Afrika ölkәlәrinin
ÜDMnin 2.5%ә qәdәri vә 5,5 milyard dolları hәr il qeyriadekvat sanitariya sәbәbindәn itirilir.
Subsahara Afrikanın tәxminәn 30%i tәkmillәşdirilmiş sanitariyadan istifadә edir. Kәnd
tәsәrrüfatı torpaqlarına görә qlobal yürüş faktiki olaraq “böyük miqyasda su sahәsinin fәth
edilmәsi” üçündür, çoxlu sayda Afrika hökumәti artıq on illәrlә yerli icmaların su hüquqlarına
laqeyd yanaşmış vә bu da öz növbәsindә ciddi fәsadlara gәtirib çıxarmışdır.
Nayrobidә su
Şimali Amerikadakı ortalama su qiymәtindәn 6 dәfәdәn daha artıq qiymәtә başa gәlir. Britaniya
Geoloji Cәmiyyәti aşkar etmişdir ki torpaq altında torpaq üstündә olduğundan 100 dәfә artıq
nәhәng su qaynaqları var. Bu suların 40%ә qәdәri içmәyә yararsız su kimi Subsahara Afrikada
mövcuddur, vә araşdırmalara görә Nigeriyada vә Efiopiyada yalnız 70% su içmәk üçün

tәhlükәsizdir. Xarici sәrmayәlәr Subsahara Afrika ölkәlәrinin su ehtiyatlarının vә sanitariya
işlәrinin xәrclәrinin 90%ini öz üzәrinә götürüb. Bunlara baxmayaraq, Subsahara Afrika
ölkәlәrinin susuz qalmış әhalisinin sayı 1990ci illә müqayisәdә daha çoxdur, vә buna sәbәb
әhali artımıdır. Siyasi dәyişikliklәr olmadan, bu region 2040cı ilәdәk su ilә bağlı vә 2076cı
ilәdәk sanitariya ilә bağlı MİM mәqsәdlәrinә cavab verә bilmәyәcәk.
2055ci ilә iqlim dәyişikliyi nәticәsindә proqnozlaşdırılan su qıtlığı bölgәlәrindә yaşayan 350
400 milyon әhalinin sayı 350600 milyona çata bilәr. Afrikalıların әksәr әhalisinin yaşayışı yağış
suyu ilә qidalanan kәnd tәsәrrüfatından asılı olduğundan kәnd tәsәrrüfatı sistemlәrinin
tәkmillәşmәsi milyonlarla canlını inkişaf etdirәcәk. Bәzi qәsәbә tipli mәktәblәrdә tәmizlik
sistemlәrinin qurulması qızları mәktәblәrә qaytardı. Suyun qorunması vә iqlimin davamlı
inkişafı strategiyası çәrçivәsi iqlim dәyişikliyi vә su mühafizәsi kimi ikili problemlәrin hәllinә
yönәlib. Gibe III bәndindә aparılan abadlıq işlәri Turkan gölünün suyunun sәviyyәsinin aşağı
düşmәsinә vә Efiopiyadakı 500000dәn artıq әhaliyә tәsir göstәrәcәk, Nil әtrafı ölkәlәr arasında
razılaşma cәnubi Misirdә suya tәlәbatla bağlı münaqişәlәrin hәllinә gәtirib çıxarda bilәcәk.
Asiya vә Okeaniya: Asiya dünya әhalisinin 60%nә, lakin tәmiz suyunun 2830%nә malikdir.
Hindistan pambıqçıları il әrzindә Hind çayından 753 qallon su götürülәr, bu da Dehlinin 2 ildәn
çox mәişәt suyu ehtiyacına bәrabәrdir. Hindistanın elektrik enerji şәbәkәsini onun enerjinin
mövcud olmadığı kәndlәrindә genişlәndirmәk çox çәtindir, çünki bu, çoxlu miqdarda su tәlәb
edir. Hәtta fotostatlar da tәmizlәmә üçün su tәlәb edirlәr. Hindistan dünyanın 17% әhalisini
malik olduğu suyunun 55% dәn az miqdari ilә tәmin edir, 3%i su isә fermalara sәrf edilir.
Tәxminәn hәr gün 3000 milyon litr tullantı Dehlidәn Yamuna çayına boşaldılır. BMTnin Әhali
Mәntәqәlәrinә dair Proqramı çayı canlı hәyatın olmadığı kifayәt qәdәr oksigensiz  “ölü” çay
elan etmişdir. Hindistanda 626 milyon insan ayaqyolunhdan istifadә etmәk imkanı yoxdur. Dörd
CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәri iqtisadiyyatında qeyriadekvat kanalizasiya onların ÜDMnin 2%nә
bәrabәr dәyәrdәdir. 2003cü ildәn bәri Çinin bataqlıq sahәlәri 9% kiçilmişdir. Çin yeraltı suların
çirklәnmәsinin qarşısının alınması vә bәrpa edilmәsi üçün 10 il әrzindә $5,5 milyard yatırım
edәcәk, amma әn yaxşı halda növbәti 5 ildәn 8 ilә su şәraitinin daha da pislәşmә ilә davam
edәcәyi gözlәnilir. 5000 monitorinq saytlarındakı mәlumatlara istinadәn 198 şәhәrin tәxminәn
40%dә qrunt sularının keyfiyyәti “aşağı”, 17%dә isә “olduqca aşağı” qiymәtlәndirilir. Ardıcıl
üç il әrzindә “aşağı” keyfiyyәtin tәkrarlanma nәticәsindә 55% yüksәlәcәyi proqnozlaşdırılır.
Milli Su Siyahıya alınması 28000 çayın mәhv olduğunu aşkar etmişdir. Dünya tәmiz suyunun
yalnız 6% ilә Çin dünya әhalisinin 22%nin ehtiyaclarını ödәmәlidir. 2020ci ilә
duzsuzlaşdırılmış su hasilatının dörd dәfә artacağı gözlәnilir, bu da günlük 680000m3 –dәn (180
milyon qallon) 3 milyon m3 ә ( 800 mln qallon) qәdәr su demәkdir. Çindә su qıtlığına görә
mәcburi miqrasiya başlamışdır, növbәti yerdә Hindistan durur. Üç vadi bәndi әtrafında torpaq
sürüşmәlәri vә digәr fәlakәtlәrin sayı 2010cu ildә suyunun sәviyyәsi maksimuma çatandan bәri
70% artmışdır, vә әlavә 100000 insanın köçürülmәsinә sәbәb olur. Yantszı, Mekonq, Saluin,
Qanq vә Hind çayları dünyanın әn çox çirklәnәn 10 çayı sırasındadır. Avstraliyada Viktoriya
hökumәti su tәchizatı müqavilәlәrinin bağlanması üçün özәl müsabiqә keçirmişdir. Çin
Avstraliyada karbonu kompensasiya etmәk üçün çoxlu miqdarda kәnd tәsәrrüfatı torpaqları alır
vә “ tәmiz qida” ixracına hazırlayır.
Qәrbi Avstraliya hökumәti su tәklifi/tәlәbatı tәşәbbüsü portfelinin hәyata keçirilmәsi vә 2050ci
ilә qәdәr artan әhalinin ehtiyaclarını vә digәr hәyat formalarının qorunub saxlanması üçün әlavә
duzsuzlaşdırma zavodlarına ehtiyacı tәxmin edir. 2050ci ilәdәk Yaxın Şәrqdә әlavә 1,5 milyard
m3 suya ehtiyac yaranacaq vә bunun da üçdә biri Fәlәstin hökumәti vә İordaniyaya ayrılacaq.
İsrail, İordaniya vә Fәlәstin 2013cü ilin dekabrında cari su resurslarının birgә idarә edilmәsi vә
dәniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihәsi çәrçivәsindә yeni su resurslarının birgә inkişafı vә
istifadәsinә uyğun olaraq Su hasilatı müqavilәsi imzalamışlar. 1970ci illәrin sonlarından İranda
adambaşına düşәn suyun miqdarı 50% azalmışdır. Tәxminәn 2,6 milyon әfqan quraqlıqda aclıq
içәrisindә yaşayır .Yәmәn suyun tükәnәcәyi ilk paytaxt şәhәri ola bilәr. BӘӘnin bәrpa olunan
su resursları son 15 ildә 42% azalmışdır. Suyun qalxan qiymәti sosial narahatlıq yarada bilәr.

Siyasi vә ekoloji böhran qorxusu dövlәtin süqutuna vә xüsusilә Yәmәndәn qaçqınların axınına
sәbәb ola bilәr. Bunun qarşısını alması mәqsәdilә Sәudiyyә Әrәbistanı Yәmәnә yanacaq
bağışlamış vә su layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәklif etmişdir. Yaxın Şәrq vә Şimali Afrika
ölkәlәrindә aşağı keyfiyyәtli suyun iqtisadi dәyәri ÜDMin 0,5% 2,5 % i arasındadır.
Avropa : Avropada tәxminәn 120 milyon insanın tәhlükәsiz içmәli sudan istifadә imkanı yoxdur
vә hәtta daha çox kanalizasiyaya çıxış imkanı azdır. Rusiya 2030cu ilә suyun sәmәrәliliyini
artırmağı planlaşdırır. Almaniyada su tәchizatçıları fermerlәrә orqanik fәaliyyәtә keçmәlәri üçün
ödәniş edirlәr, çünki bu, ferma tullantılarını tәmizlәmәkdәn daha az mәsrәflidir. Almaniyada pis
infrastruktura görә su itkisi 5%dәn azdır, amma bu Bolqarıstandakı kimi 50%ә qәdәr yüksәk
ola bilәr. Aİ su qıtlığı vә quraqlıq üçün Siyasi İcmal (Policy Review) hәyata keçirir vә Ümumi
Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәti (Common Agricultural Policy) necә su resurslarının daha
balanslaşdırılmış idarәçiliyinә nail olunmasını araşdırır. İspaniya ilk ölkәdir ki, su istifadәsi
analizini siyasәt qәbul edәrkәn istifadә etmişdir. Avropa Komissiyası Afrika, Karib dәnizi vә
Sakit okean sularına girişi inkişaf etdirmәk üçün €40 milyonluq fond tәsis etmişdir. Dünyanın әn
böyük tәmiz su ehtiyatları Rusiyadadır, vә o, Çinә vә Kiçik Asiyaya su ixrac edә bilәr.
Latın Amerikası: Latın Amerikası dünyanın tәmiz suyunun 26%i vә әhalisinin 6%inә
sahibdir, bölgәnin üçdә iki hissәsi mәrkәzi vә şimali Meksikanın geniş әrazilәri, şimalşәrqi
Braziliya, şimalqәrbi Argentina, şimali Çili, Boliviya vә Perunun bir hissәsi daxil olmaqla quraq
vә ya yarımsәhradır. Әhalinin tәxminәn 25%i (100 milyondan yuxarı) susuz әrazilәrdә  әsasәn
Meksika, Argentina vә qәrb sahili boyu ölkәlәrdә yaşayır. 125 milyon nәfәr isә kanalizasiya
xidmәtlәri ilә tәmin edilmir. Regionda istifadә olunan suyun 70%dәn çoxu tәmizlәnmәdәn
çaylara axıdılır. Eyni zamanda, UNESKOnun mәlumatına görә Braziliya tәxminәn 40% tәmiz
sudan istifadә edir. Meksika suyun keyfiyyәtinә görә İӘİT ortalamasından 85% aşağı göstәrici
nümayiş etdirsә dә, su sistemlәri, universal su tәchizatı vә çirkab sularının tәmizlәnmәsi üçün
"2030 Su Gündәliyi"nә investisiyalarını artırmışdır. Latın Amerikasında tәxminәn 120 milyon
insanın tәkmillәşdirilmiş sanitariya qovşağına çıxışı yoxdur. Eyni zamanda region ölkәlәri
qәzalara, sәnaye sektorunda işçi artıqlığına, istifadәsiz vә sınıq borulardan qaynaqlanan su
itkisinә görә hәr il 6 milyard dollara yaxın pul itirir. 70 ildәki әn pis quraqlıqdan әziyyәt çәkәn
Meksika fermerlәri 2.2 milyon akr mәhsul itirmişdir. KostaRikaya 2030cu ilәdәk su vә
kanalizasiya şәraitinin yaxşılaşdırılması üçün 2,4 milyard dollar sәrmayә lazımdır. Mәrkәzi
Amerikada El Salvador su qıtlığı ilә üzlәşәcәk. And dağlarındakı buzlaqlar әriyir; bu
hidroelektrik bәndlәrә, kәnd tәsәrrüfatına vә şәhәrin su tәchizatına tәsir göstәrir. Regionun 68%
in elektrik tәminatı hidroelektrik mәnbәlәrdәn gәlir. Yeni su tәchizatı yaradılana qәdәr böyük
şәhәrlәrdә su böhranı baş verә bilәr, özәllәşdirmәdә uğurlu vә uğursuz yanaşmalardan çıxarılan
nәticәlәr tәtbiq edilir, daha etibarlı, şәffaf vә ardıcıl inteqrasiya olunmuş su resurslarının idarә
edilmәsi üçün qanunvericilik yenilәnir. Regionun su tәlәbatı 2050ci ilәdәk 300% arta bilәr. Peru
su qıtlığından daha çox әziyyәt çәkәn Latın Amerikası ölkәlәrindәn biri olacaq. Onun әhalisinin
60%dәn çoxu (tәxminәn 18 milyon) artıq özünün 40% hәcmini itirmiş buzlaqlardan su әldә
edәn sahil sәhralıq bölgәdә yaşayır; 2030cu ildә isә yalnız dәniz sәviyyәsindәn 5000 metr
yüksәklikdә buzlaqların olacağı gözlәnilir.
Neft vә qaz hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr şәxsi maraqlar suyu ictimai etimad kimi tәhdid
edәrәk satın alır. ABŞın heç bir milli inteqrasiya olunmuş su siyasәti yoxdur vә ABŞda
mәlumatların toplanması vә suyun vәziyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi üçün mәrkәzi koordinasiya da
mövcud deyil. Qәribәdir ki, USAID inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün 20132018ci illәr üzrә su
inkişaf strategiyasını işlәyib hazırlayıb. ABŞın quraq cәnubqәrbindә әlavә su çıxarılması yeni
neft vә qazın hasilatı ilә sürәtlәndirilir. Ceres investor şәbәkәsinә görә, bu regionda 2011ci
ildәn tәxminәn 40,000 neft vә qaz quyusu qazılmışdır; dörddә üçü suyun qıt olduğu, 55%i isә
quraqlıq sahәlәrdir. Hәmin quraqlıq sahәlәrdә hasilat üçün su tәlәbatının növbәti iki il әrzindә iki
dәfә artacağı gözlәnilir. Su tәchizatı infrastrukturu köhnәlәrkәn (ABŞda hәr il 225.000dәn çox
su xәtti ilә bağlı fasilәlәr olur), federal maliyyә vәsaiti belә tipli tәkmillәşdirmә üçün әhәmiyyәtli

dәrәcәdә azalır. Zavoddan istifadәçiyә gedәn içmәli su tәxminәn 20% itirilir. EPA görә, 2011
vә 2030cu illәr arasında içmәli su infrastrukturu üçün $384 milyard tәlәb olunur. Şimali
Amerikalılar avropalılara nisbәtәn adambaşına 2,5 dәfә çox su istifadә edir. ABŞ istilik elektrik
stansiyaları tәsәrrüfatlar qәdәr vә bütün ABŞ sakinlәrindәn 4 dәfә çox su istifadә edir. Cәnub
qәrbdә bir neçә il davam edәn quraqlıq sәbәbi ilә kәnd tәsәrrüfatı, şәhәr vә elektrik stansiyaları
arasında su әldә etmәk üçün mübarizә güclәnir. Kaliforniya 2014cü ilin әvvәllәrindә fövqәladә
vәziyyәt elan etdi. ABŞda elektrikin hәr kilovatsaatı soyutma üçün 25 qallon su tәlәb edir, bu
da elektrik stansiyalarını kәnd tәsәrrüfatından sonra ölkәdә ikinci әn böyük su istehlakçısı (bütün
hasil edilәn suyun 39%i) edir. 1970ci ildә ABŞ özünün "pik su" sәviyyәsini keçә bilәr. 2013
cü ildә ABŞın cәmi 36 ştatında su çatışmazlığı problemi gözlәnilir. 30dan yuxarı ştatın su
resursları ilә bağlı qonşuları ilә münaqişә yaşamaqdadır. ABŞ şәhәrlәrinin tәxminәn 30%i
2017ci ildәn su qıtlığı yaşaya bilәr. Amerikanın yerli mәişәt tәsәrrüfatlarının 13%nin, xarici
mәişәt tәsәrrüfatlarının 0.6%nin tәhlükәsiz suya vә ya çirkab suları axıdan sistemә çıxışı
yoxdur. Kran suyu ABŞda tәnzimlәnir, lakin qablaşdırılmış su yox; yoxlamadan keçirilmiş
qablaşdırılmış suyun 40%i krandan gәlir. Kanada dünyada tәmiz suyunun 20%nә, bәrpa olunan
suyun 7%nә sahibdir. 2013 Transboundary Waters Müdafiә Aktı gündә 50,000 litrә qәdәr
qablaşdırılmış suyun ixracına imkan vermәsinә baxmayaraq, tranzit hövzәlәrinin toplu su
ixracını qadağan edir. Qәrbi Kanadanı asfaltqum zavodu hәr meqavatsaata tәxmini 2045
kubmetr su sәrf edir (şәrti neft hasilatı üçün istifadә edilәndәn 10 dәfә çox). Kanadada su
qıtlığının qarşısının alınmasında siyasәtçilәrә kömәk üçün şәhәrin yeraltı su tәchizatının planı
işlәnib hazırlanır. Әtraf mühitin mühafizәsini tәmin etmәk mәqsәdilә hökumәtin kәnd
tәsәrrüfatısu subsidiyalarının dәyişdirmәsi gәrәkdir.

3. ӘHALİ ARTIMI VӘ MÖVCUD OLAN RESURSLAR
Әhali artımını vә resursları (ehtiyatları) necә tarazlaşdırmalı?
Dünya әhalisi әrzaq mәhsullarına, suya, enerjiyә vә mәşğulluğa görünmәmiş tәlәbat yaratmaqla tәkcә 12
il әrzindә 1 milyard artacaq. Gözlәnildiyi kimi әhalinin sayında artım әn azı 49 inkişaf etmiş ölkәdә
sürәtlә gedәcәk vә hazırda 900 milyondan iki dәfә artaraq 2050ci ildә 1,8 milyarda çatacaq. Dünya
әhalisinin sayı 1804cü ildә  1 milyard, 1927ci ildә  2 milyard, 1999cu ildә  6 milyard olub, bu gün
isә  7,2 milyard tәşkil edir. 2050ci il üçün BMTnin proqnozları 8.4 milyard ilә 10.9 milyard
intervalında dәyişir vә orta mәxrәc isә 9.6 milyard insan tәşkil edir. Әhali artımının tәxminәn hamısı
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәki şәhәrlәrin payına düşür. BMT 2050ci ildә orta göstәrici üzrә әhali
artımı baxımından tәhlil aparmışdır.
Әhali, bütün dünyanın bir çox ölkәlәrinin infrastrukturu adekvat şәkildә idarә edә bilәcәklәrindәn vә
düzgün yenilәyә bilәcәklәrindәn daha sürәtlә artır. Şәhәrin ekoloji sistemlәrinә vә ağıllı şәhәrlәrә yeni
yanaşmalar icad edilmәyә vә hәyata keçirilmәyә başlanmışdır. Artan әhalinin su vә enerji ilә tәmin
edilmәsi hazırkı hesabatın Qlobal Çağırışlar 2 vә 13dә müvafiq qaydada müzakirә edilir.
Әhalinin say dinamikası bütün dünyada yüksәk vә aşağı ölüm әmsalı vә eyni şәkildә ümumi nәsilvermә
әmsalı arasında dәyişir. Dünyada doğum әmsalı 1900cü ildә bir qadına 6 uşağa vә 1950ci ildә 5 uşağa
vә hazırda 2,45 uşağa düşmüşdür.
Әgәr fertillik әmsalları düşmәyә davam edәrsә, dünya әhalisinin sayı 2100cü ilә 6.2 milyarda qәdәr aşağı
düşәcәk. Doğum tempi aşağı düşәrsә, onda yaşlı әhalinin sayı artmaqla dünya әhalisi hәqiqәtәn dә 2100
cü ilә 6,2 milyarda düşә bilәr. Hazırda, orta yaşam müddәti 70,5 il tәşkil edir, proqnozlara görә isә 2100
ilә 81 ilә çatacaq; uzunömürlülük tәdqiqatları sahәsindә әldә edilәn nailiyyәtlәrlә bu göstәrici artacaq. 60
vә yuxarı yaşda olan әhalinin sayı, gözlәnildiyi kimi 2013cü ildә 12% (841 milyon), 2050ci ildә 22% (2
milyard) artacaq, yaşlı әhalinin 20%i isә 80 vә ya daha yuxarı yaşda olacaq. 2012ci ildә Asiya әhalisinin
11%, Latın Amerikası әhalisinin 10% vә Afrika әhalisinin 6%i ilә müqayisәdә Avropa әhalisinin
tәxminәn 22%ni 60 vә daha yuxarı yaşda olanlar tәşkil edәcәk. Dünyada az inkişaf etmiş regionlarda
yaşayan yaşlı әhalinin payı hazırkı 66%dәn 2050ci ildә 79%ә qalxacaq.
2050ci ilә 43dәn çox ölkәdә әhalinin sayının azalacağı gözlәnilir. 2050ci ilә tәqaüdә çıxmaq üçün yeni
kompensasiyalar tәlәb edәn 65 yaşdan yuxarı insanların sayı 15 yaşdan aşağı insanların sayına bәrabәr ola
bilәr.
"Pensiya problemi" gәlәcәkdә insanların buna inandığından da çox onların uzun ömür vә mәhsuldar hәyat
yaşamalarına imkan verәn elmi vә tibbi ixtiralara zәmin yaratmış olacaqdır. ABŞ, Avropa vә Asiyada
insan beyni layihәlәri ahıl yaşlarında әqli zәifliyin qarşısını necә almağın mümkün olmasına әsaslana vә
hәtta, әqli artıra bilәrlәr. Yaşayış standartlarının yüksәlmәsini davam etdirmәk vә gәnc nәslin üzәrindәki
iqtisadi yükü azaltmaq üçün insanlar daha uzun müddәt işlәyәcәk vә mәsafәdәniş, natamam iş günü vә iş
rotasiyasının növlәrini yaradacaqlar.
Dünyada ac insanların faizinin 1970ci ildә 30% dәn (o dövrdә dünya әhalisinin sayı 3,7 milyard tәşkil
edirdi) hazırda 15%dәk azalmasına baxmayaraq (7,2 milyard dünya әhalisi ilә), әrzağın müxtәlifliyi vә
qidalı olması baxımından narahatlıq mövcuddur. Әrzaq vә Kәnd tәsәrrüfatı Tәşkilatının (ӘKT)
qiymәtlәndirmәsinә görә 30% (2 milyard insan) “gizli aclıqdan” әziyyәt çәkir. Bu o vәziyyәtdir ki,
insanlar kifayәt qәdәr kalori alır, lakin vitamin vә mineralın miqdarı isә kifayәt qәdәr olmur. Aqrosәnaye
kompleksi kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrindә olan qidalı maddәlәri azalda vә bununla da gizli aclıq riskinin
yaranmasına sәbәb ola bilәr. Hazırkı hesabatın gizli aclığa dair 2ci Çağırışı gizli aclığın qarşısının
alınması üçün beynәlxalq qiymәtlәndirmәni tәqdim edir. Dünya әhalisinin tәxminәn sәkkiz nәfәrindәn
biri xroniki olaraq doyunca yemәk yemir. ӘKT kәnar әrzaq yardımına ehtiyacı olan 35 ölkәnin adını
çәkir vә ÜӘP 73 ölkәdә 90 milyondan yuxarı insana әrzaq yardımı göstәrir.
Bununla belә, bu ölkәlәrdәn bәzilәrindә şumluq torpaqlar (әsasәn Afrikanın SubSahara regionunda) öz
ölkәlәrini yedirtmәk üçün xarici investorlara satılır vә ya icarәyә verilir.
2006cı ildәn bәri 66 ölkәdә tәxminәn 35 milyon hektar sahәni әhatә edәn 400 iri şumluq yerinin
tutulduğu haqda mәlumat verilir. Taxıl sövdәlәşmәlәrinin tәxminәn üçdә ikisi Avropa vә Asiyadan olan

investorların payına düşür. Yaxın Şәrq vә Şimali Afrikanın әrәb ölkәlәrinә taxıl idxalı 1990cı illә
müqayisәdә 2011ci ildә iki dәfәdәn çox olmaqla 70 milyon tonadәk artmışdır.
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı (İӘİT) özәl sektorun kәnd tәsәrrüfatına vә kәnd tәsәrrüfatı
infrastrukturuna yatırdığı sәrmayәnin $25 milyarddan çox olduğunu vә yaxın üçbeş il әrzindә iki vә ya
üç dәfә arta bilәcәyini göstәrir.
Dünya Bankı vә BMT agentliklәri tәrәfindәn tәsdiq edilmiş İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının
(İӘİTnin) qiymәtlәndirmәsinә görә, özәl sektorun kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinә vә infrastrukturuna
yatırdığı investisiyaların hәcmi 25 milyard dollar tәşkil edir vә bu rәqәm növbәti 35 il әrzindә iki vә ya
üçqat arta bilәr. BMT agentliklәri vә Dünya Bankı tәrәfindәn dәstәklәnәn Mәsul Kәnd tәsәrrüfatı
İnvestisiyanın (RAİ) mәqsәdi yerli qanunlara vә yaşayış tәrzlәrinә ehtiram göstәrәn investisiyaları tәmin
etmәkdir. Ancaq bu torpaq tutmasının qanunilәşdirmәsi üçün atılan bir addım kimi QHTlәr tәrәfindәn
xeyli dәrәcәdә tәnqid edilmişdir.
Әhali vә iqtisadi artımla ayaqlaşa bilmәk üçün, әrzaq istehsalı 2050ci ilә qәdәr 70% artırılmalıdır. Әgәr
әt istehlakı proqnozlaşdırıldığı kimi 2000ci ildә bir nәfәrә 37 kqdan 2050ci ilә kimi ildә bir nәfәrә 52
kqa qәdәr artarsa, onda dәnli bitki istehsalatının 50%i heyvan yemi üçün istifadә olunacaqdır.
Son 20 il әrzindә әrzaq mәhsullarının qiymәti iki dәfә artmış vә 2030cu ilә 150%ә çata bilәr. Әrzaq
idxalından asılı olan vә әhalisinin gәlirlәrinin 80%ni yemәyә sәrf etdiklәri kasıb ölkәlәrdә qiymәt artımı
aclığa gәtirib çıxarda bilәr. 2013cü ildә taxıl mәhsullarının güclü qlobal istehsalını nәzәrә almaqla ÜӘT
nin әrzaq qiymәtlәri indeksi orta hesabla 2013cü ilin yanvar ayı ilә müqayisәdә 4,4% az olmaqla 2014
cü ildә 203,4 bal olmuşdur; dünya ehtiyatı 200203cü illәrdәn bәri maksimal göstәricidә, 201314cü
illәrdә qlobal taxıl mәhsulunun 23,5%dәn istifadә etmәklә doldurula bilәr. Buna baxmayaraq, әhali
(xüsusilә Hindistanda vә Çindә) torpaq eroziyası vә şum yerinin itkisi, gübrә xәrclәrinin (yüksәk neft
qiymәtlәri) qalxması, bazar spekulyasiyası, sulu tәbәqәnin әldәn düşmәsi, qrunt sularının sәviyyәsinin
aşağı düşmәsi vә su çirklәnmәsi, bioloji yanacaqlara mәhsulların diversifikasiyası, әt istehlakının artması,
әrzaq ehtiyatların azalması, kәnddәn şәhәrә suyun diversifikasiyası vә iqlim dәyişikliyi tәsirlәrinin
çoxluğuna görә әrzaq qiymәtlәri qalxmaqda davam edә bilәr. Buna baxmayaraq, hamını yedizdirmәk
üçün dünyada kifayәt qәdәr әrzaq ehtiyatları mövcuddur, lakin onların idarә edilmәsi vә bölüşdürülmәsi
mükәmmәl deyil vә nәticәdә, insanın istifadәsi üçün istehsal edilәn әrzaq mәhsullarının tәxminәn 33%i
boşboşuna sәrf olunur. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә әrzağın tәxminәn 30% istehlak sәviyyәsindә sәrf edilir,
inkişaf edәn ölkәlәrdә isә müvafiq infrastrukturun vә kommersiya şәbәkәlәrinin mövcud olmaması
sәbәbindәn әrzağın 40%i istehsalat sәviyyәsindә sәrf edilir.
2009cu ildә Ug99 göbәlәyinin buğdaya vurduğu böyük ziyan 2010cu ildә azaldı; onun geni indi
müәyyәn edilmiş vә hazırda Ug99 göbәlәyinә davamlı buğda növü mövcuddur; bununla belә, gәlәcәkdә
Ug99 göbәlәyi kimi baş verә bilәcәk pandemilәrin qarşısını almaqdan ötrü alternativ variantların
yaradılması mәntiqli olardı. Bahalı istehsalata dayanan adi tәsәrrüfat iqlim dәyişikliyinә o qәdәr dә
davamlı olmur. Kәnd tәsәrrüfatının mәhsuldarlığı qlobal istilik nәticәsindә 2050ci ilә 921% aşağı düşә
bilәr. Kiçik fermerlәr ekoloji metodlardan istifadә etmәklә 10 il әrzindә әrzaq istehsalatını ikiqat artıra
bilәrlәr.
Çindә genetikası dәyişdirilmiş pambıq tәsәrrüfatları 2007ci ildә hәşәratlara qarşı davamlı BT pambıq
növündәn istifadәdәn sonra pestisidlәrdәn istifadәni azaltmışlar, lakin monobitkilәrdәn istifadә kәnd
tәsәrrüfatı üçün hәlledici әhәmiyyәtә malik biomüxtәlifliyә mәnfi tәsir göstәrir.
Heyvan yetişdirmәdәn әt istehsalı, yağışla suvarılan daha yaxşı kәnd tәsәrrüfatı vә suvarmanın idarә
edilmәsi, daha çox mәhsul әldә etmәk vә quraqlığa davamlı bitkilәr becәrmәk üçün genetik mühәndislik,
balıq populyasiyasını geri qaytarmaq üçün dәniz otlarının әkilmәsi, insanlara vә heyvanlara әrzaq,
bioyanacaqlar, kağız sәnayesi üçün xammal istehsalı, CO2ni hopdurmaq, kәnd tәsәrrüfatı vә torpaqların
tәmiz su ilә suvarılmasını azaltmaq vә mәşğulluğu artırmaq üçün yeni kәnd tәsәrrüfatı yanaşmaları tәlәb
olunacaq.
Heyvanların yedizdirilmәsi üçün hәşәratların emalı ÜӘTyә uyğun olaraq “Hәşәratlar hәr yerdә var vә
onlar sürәtlә artır, onlar yüksәk artım tempinә, yem konversiyası әmsalına vә әtraf mühitә aşağı tәsirә
malikdirlәr” kimi daha sabit seçim tәklif edә bilәr. Bütün dünyada tәxminәn 2 milyard insan bu gün öz
rasionuna hәşәrat әlavә edir. Üzvü әrzaq vә içki mәhsulları üzrә dünya bazarı son on ildә üç dәfә artmış,
160 ölkәdә 37 milyon hektar üzvü kәnd tәsәrrüfatı mövcuddur.

Dünya Bankı hesab edir ki, 2030cu ildә istehlak edilәcәk dәniz mәhsullarının 62%i fermalarda
yetişdirilәcәk vә 70%i Asiyada istifadә edilәcәk. Çin 2030cu ilә dünyada 37% balıq istehsal edәcәk vә
bu zaman dünya miqyasında balıq istehlakının 38%ni istifadә edәcәk.
x Gәlәcәk әhali vә resursları tarazlaşdırmağa kömәk etmәk üçün digәr üsulların nümunәsinә
vegetarianlığın tәşviq edilmәsi daxildir
x qocalığı sağlam vә mәhsuldar edәcәk sintetik biologiya vә digәr uzunömürlülük
texnologiyalarının mümkün nәticәlәrinin qabaqcadan nәzәrә alınması
x tәhlükәsiz elmi vә tәdqiqat nanotexnologiyanın sürәtlәndirilmәsi (keyfiyyәti artıran zaman
mәhsul vahidinә düşәn materiallardan istifadәnin azaldılmasına kömәk etmәk).
x teletәbabәtin (ekspert proqram tәminatı әsasında onlayn özünüdiaqnostika daxil olmaqla) vә
mobil telefonla uzaq mәsafәdәn tәhsilin dәstәklәnmәsi (dünyada әksәr insanların savadlı
olmasına baxmayaraq, hәlә dә savadsız 1,4 milyard insan mövcuddur vә 21 ölkәdә savadsızların
sayı üstünlük tәşkil edir).
x vәtәndaşlara şәhәr şәraitini yaxşılaşdırılmağa vә şәhәr ekoloji sistemlәrini öyrәnmәyә kömәk
edәn ağıllı şәhәrlәrin yaradılması üçün ağıllı şәbәkәlәrin tәtbiq edilmәsi.
Su ilә bağlı Qlobal Çağırış 2 әhalinin vә su resurslarının necә balanslaşdırıla bilәcәyini, enerji ilә bağlı
Qlobal Çağırış 13 isә artan әhalinin enerjiyә olan tәlәbatını necә ödәmәyin mümkün olduğunu göstәrir.
Dünya әhalisinin tәxminәn 52% hazırda şәhәr әrazilәrindә yaşayır; 2025ci ilә әhalinin sayı 58%ә
çatacaq. 2025ci ildә 4,3 milyard şәhәr әhalisi ildә 2,2 milyard ton bәrk tullantı yaradacaq vә bu
tullantının çәkisi hazırda ildә 1,3 milyard tona çatır. Enerji vә әlavә faydalı mәhsullar istehsal etmәk üçün
tullantıların tәkrar emalı vә onlardan istifadә bütün şәhәr әrazilәrindә tәtbiq edilәcәk.
Daha intellektual insantәbiәt әlaqәsindәn yaranan kifayәt qәdәr qidalanma, ev, su vә sanitariya olmadan,
mühacirәtin, münaqişәlәrin vә xәstәliklәrin artması labüd haldır. İKTnin daima tәkmillәşdirilmәsi vә
tәtbiqi bütün dünyada vә real vaxt rejimindә tәlәbat vә resurslar arasında müqayisәni tәkmillәşdirmәk
üçün әsas mәsәlәdir.
Dünya әhalisinin illik artımı 30 milyondan aşağı düşәcәk, ac insanların sayı yarıbayarı azalacaq, körpә
ölümü 2000ci vә 2015ci illәr arası üçdә iki dәfә azalacaq vә elәcә dә qocalmaya yeni yanaşma iqtisadi
baxımdan mümkün olduğu zaman Çağırış 3ә ciddi şәkildә müraciәt edilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrika әhalisinin yarısı 17, yaxud daha aşağı yaşdadır. 2050ci ilәdәk dünya әhalisinin artımının
yarıdan çoxu Nigeriya ilә birlikdә Afrikada gözlәnilir vә 2050ci ilә dünyada әhalinin sayına görә üçüncü
yeri tutacaqdır. Afrika әhalisi son 27 il әrzindә iki dәfә artaraq 1 milyarda çatmışdır. Proqnozlara görә, bu
rәqәm 2060cı ildә 2,7 milyarda, ola bilsin ki, 2100 ilә 3,6 milyarda çatacaq. 1564 yaşlı insanların (әmәk
qabiliyyәtinә malik yaş) sayı gözlәnildiyi kimi 2005 vә 2060cı illәr arası üç dәfә artacaq. 2050ci ilә üç
doğuşdan biri Afrikada baş verәcәk vә demәk olar ki, 18 yaşadәk üç uşaqdan biri Afrikalı olacaq. 60 vә
daha yuxarı yaşda olan әhalinin faizi nisbәtәn aşağı olacaq vә 2012ci ildәn 6%dәn 2050ci ilәdәk 10%ә
yüksәlәcәkdir. Reproduktiv yaş dövründә olan ailәli qadınların yalnız 28%i qlobal 62% orta göstәrici ilә
müqayisәdә hamilәliyә qarşı vasitәlәrdәn istifadә edirlәr.
Müasir kontrasepsiyadan istifadәnin 27% tәşkil etdiyi Efiopiyada hazırda doğum әmsalı AddisAbebaya
nisbәtәn aşağı sәviyyәdәdir. Liviya vә Tunisdә qadınların ilk nikaha daxil olma yaşları son 30 ildә 20
yaşdan 29 yaşa qalxmışdır. Uşaqların orta sayı hәmin dövrdә yarıya azalmışdır. UNICEFin tәxmini
hesablamalarına görә, şәhәr әhalisinin 60%i gecәqondularda yaşayır; uşaqların bu şәraitdә mәktәblәrә
getmәlәri az ehtimal olunur vә onların pis qidalanması, gәlәcәkdә işsizlik sәviyyәsinin artması vә
uzunmüddәtli sosial münaqişәlәrin mövcud olması ehtimalı isә böyükdür. 25 yaşınadәk insanlar
Afrikanın SubSahara regionu ölkәlәrindә ümumi işsizlәrin sayının tәxminәn 60%ni tәşkil edirlәr.
Saharanın cәnubunda yerlәşәn әksәr ölkәlәrdә vә Şimali Afrikanın bәzi ölkәlәrindә gәnc nәslin olduqca
sürәtlә artması vә mәşğulluğun aşağı sәviyyәsi әn azı 2030cu illәrәdәk uzunmüddәtli qeyrisabitliyә
gәtirib çıxarda bilәr. Lakin, әhalinin tarixi artımı çox vaxt iqtisadi artıma gәtirib çıxarır. Bununla belә,
torpaqların mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi vә iqlim dәyişikliyi nәzәrә alınmaqla әhali sıxlığında artım
tәbiәt resurslarına böyük tәsir göstәrәcәk. Buna görә dә, zәngin qidalandırıcı maddәlәrә malik kәnd
tәsәrrüfatına investisiya yatırımının artırılması vә Afrikada kәnd tәsәrrüfatını idarә edәn qadınlar üçün

imkanların yaradılması Afrikanın ictimai sәhiyyәsinin böyük problemi olan kifayәt qәdәr qidalanmamaq
problemini azalda bilәr. Hazırda, şәhәr әrazilәrinin idarә olunması keyfiyyәtini xeyli azaldan amillәrdәn
biri ömrü dә azaldan QİÇS xәstәliyidir. Münaqişә vә korrupsiya әvvәlkitәk inkişaf mәqsәdilә qoyulan
sәrmayәlәrin qarşısını alır, mәhsuldar şumluq torpaqları korlayır, qaçqınların meydana gәlmәsinә, qitә
boyu әrzaq böhranlarının baş vermәsinә sәbәb olur vә tәbii resursların daha yaxşı idarә olunmasına
maneә yaradır. Afrika dünyada istifadә edilmәmiş kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin yarısından çoxuna
malikdir.
Asiya vә Okeaniya: Çin növbәti onillikdә şәhәrlәrә 400 milyon insanı gәtirmәklә urbanizasiyaya
tәxminәn 40 trilyon ($6,5 trilyon) sәrf etmәyi planlaşdırır. 2025ci ilә Çin әhalisinin sayı 1 milyondan çox
olan 220dәn artıq şәhәrә vә 10 milyon insandan artıq sәkkiz meqapolisә malik olacaq. Çin dünyada 7%
şumluq torpağa malik olmaqla 22% dünya әhalisini yedizdirmәlidir. 1975ci ildә bir qocaya altı Çin uşağı
düşürdü; 2035ci ildә isә iki uşağa iki qoca düşәcәk. Çin qocalan әhalinin böyük sayını saxlamaq üçün
zәngin olmağa imkan tapmamış qocalmaqdadır. Çin bir uşaq siyasәtindәn әl çәkmәkdәdir. Bununla belә,
Çindә sonsuzluq 12,5% reproduktiv yaşlı insanı әhatә edir vә 20 il әvvәlkindәn dörd dәfә çoxdur. Yalnız
Şanxayın baş sperma bankında saxlanılan spermanın üçdә bir hissәsi ÜSTnin standartlarına cavab verir.
Yaponiya әhalisi 2013cü ildә 0,21% azalmış vә bu azalma dörd il ardıcıl şәkildә davam etmişdir. 65
yaşdan yuxarı әhali әmsalı gözlәnildiyi kimi hazırda 25%dәn 2060cı ilә tәxminәn 40% artacaq. Orta
yaş hәddi demәk olar ki, 45 yaşa, 2040cı ilә 55 yaşa yüksәlәcәk vә әhalinin sayı 127 milyondan 2060cı
ilә 87 milyona azalacaq.
106 milyon. İntihar vә depressiya halları Yaponiyaya ildә $32 milyarda başa gәlmişdir. 2012ci ildә 15 il
әrzindә ilk dәfә olaraq intihar halları 30,000 az olmuşdur. Hindistanın әhalisi 2028ci ildә Çinin әhalisini
ötәcәk vә növbәti onilliklәr әrzindә artmaqda davam edәcәk. Asiya fermerlәri qocalır; Çin fermerlәrinin
orta yaş hәddi, proqnozlara görә 2022ci ildә 50 yaşdan yuxarı vә ya hәtta 60 yaşdan artıq olacaqdır;
Tailand fermerlәri üçün orta yaş hәddi 1985ci ildәki 31 yaşla müqayisәdә 2010cu ildә 42 yaş olmuşdur.
Tәxminәn 5 milyon insan әrzaq çatışmazlığı şәraitindә yaşayır. Hindistanda genetikası dәyişdirilmiş
әrzaq mәhsulları üzәrindә mәcburi nişanlanma 2013cü ilin yanvar ayından tәtbiq edilmәyә başlamışdır.
İndoneziya 14 emal edilmәmiş xam mineralın ixracına qadağan tәtbiq etmişdir. Çin bәzi az tapılan strateji
nadir torpaq metallarının ixracını azaltmış, yaxud da qadağan etmişdir. 2030cu ilә planlaşdırılmış
layihәlәrin icrası davam edәrsә, Avstraliya Qәtәrdәn sonra STQnin istehsal hәcminә görә ikinci olacaq.
Yaxın Şәrq әhalisinin tәxminәn üçdә biri 15 yaşdan aşağı yaş hәddindәdir; yerdә qalan hissәsi isә 1529
yaş arasındadır; vә gәnclәr arasında işsizliyin orta sәviyyәsi 27% (gәnc qadınların tәxminәn 44%) tәşkil
edir. Yeni mәşğulluq konsepsiyası siyasi qeyrisabitliyin qarşısını almaqdan ötrü tәlәb olunur.
Avropa: 2030cu ilә Avropa әhalisi maksimum hәddә çatacaq, sonra isә azalacaq vә sonrakı 50 il әrzindә
100 milyon insan itirәcәk. 2060cı ilә ABdә doğulan qadınların orta ömür uzunluğu 2010cu ildәki 82,5
yaşla müqayisәdә 89.1 yaş ola bilәr; kişilәrin orta ömür uzunluğu isә 2010cu ildәki 76,7 yaş ilә
müqayisәdә 84,6 yaş ola bilәr. 2050ci ilә әhalinin tәxminәn 34% 60 yaşında vә daha yuxarı yaşda olacaq
vә hәr bir pensioneri saxlayacaq işçilәrin sayı dördә birә azalacaq. Şәrqi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә
әhali 2050ci ilә 15%dәn artıq azala bilәr. Bununla belә, NEET (15  29 yaş arasında) olan 14 milyon
avropalı rifah vә әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi baxımından AByә hәftәdә €3 milyarda başa gәlir.
Avropada aşağı doğum sәviyyәsi, qocalma vә әhalinin sayının azalması pensiya vә sosial tәminat
sistemindә dәyişikliyә, daha çox uşağın doğulmasına hәvәslәndirmәyә, vә beynәlxalq münasibәtlәrә,
mәdәniyyәt vә sosial struktura tәsir edәn immiqrant әmәk qüvvәsinin artmasına gәtirib çıxaracaqdır. AB
nin digәr ölkәlәrinә köçәn yunan vә ispanların sayı 2007 vә 2013cü illәr arası iki dәfә artmışdır. Strateji
vә Beynәlxalq Tәdqiqatlar Mәrkәzi 2050ci ilә müsәlman әhalinin sayının Fransada 25% vә Almaniyada
33% artacağını proqnozlaşdırır. Avropanın Şәrqindәn Qәrbinә miqrasiya kәnd rayonlarından şәhәr
rayonlarına axın kimi davam etmәkdәdir. Rusiya әhalisi 1991ci ildә pik nöqtәsinә  149 milyona çatmış,
sonra isә onillik azalma başlamış vә doğum göstәricisinin aşağı düşmәsi, ölüm hallarının vә
emiqrasiyanın artması sәbәbindәn ildә tәxminәn 0,5% hәcmindә azalmışdır. 2011ci ildә Rusiyanın
iqtisadi aktiv әhalisinin tәxminәn 2,5%i leqal miqrantlar olmuşdur.
Latın Amerikası: Latın Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri 12% şumluq torpağa, 8,5% әhaliyә, 33%
tәzә su ehtiyatlarına, 21% tәbii meşәlәrә vә mineral resurslara malikdir. Regionun tәxminәn 85% i 2030
cu ilә kütlәvi şәhәr vә kәnd tәsәrrüfatı infrastrukturu investisiyaları tәlәb edәn şәhәr olacaq. Tәxminәn
2010cu ildә 53 milyon insanla müqayisәdә 47 milyon insan aclıq vә kifayәt qәdәr yemәk qәbul

etmәmәkdәn әziyyәt çәkirlәr. Braziliya, Ekvador, Venesuela, Qvatemala, Honduras, Nikaraqua ixrac
üçün deyil, әhalilәrini yedizdirmәk üçün yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәmin edilmәsi ilә bağlı
әrzaq tәhlükәsizliyinә dair qanunlar qәbul etmişlәr; doqquz ölkә dә bunu etmәyi planlaşdırır. Aclığa qarşı
Meksika Milli Sәlib Yürüşü 2012ci ildә 7 milyon insanla müqayisәdә yalnız bir ildә 43%  tәxminәn 4
milyon insanı aclıq mәngәnәsindәn xilas etmişdir.
Latın Amerikasında 60 vә daha yuxarı yaşda olan әhalinin payı hәr şeydәn әvvәl 2012ci ildә 10%dәn
2050ci ildә 25%dәk artacaq. Meksikada 2050ci ilә әhalinin yarısı 43 yaşdan yuxarı olacaq vә orta yaş
dövründә 18 yaşa yüksәlәcәk. Növbәti 20 il әrzindә Braziliyada doğum tempinin vә ömür uzunluğunun
aşağı düşmәsi nәticәsindә qoca insanların maliyyә vәsaiti ilә tәmin edilmәsi imkanı aşağı düşәcәk;
bununla da, nәsillәr arasında gәlәcәkdә münaqişәlәrdәn uzaq olmaq üçün pensiyaya çıxan zaman
ödәnilәn kompensasiya mәblәği dәyişdirilmәli vә sosial inteqrasiya yaxşılaşdırılmalıdır. Dünyada
tәxminәn 12% şumluq torpaq vә şirin su ehtiyatının üçdә biri vә dünya әhalisinin 8,5%nә malik әrazi
әrzaq mәhsullarının istehsalı üçün böyük potensiala malikdir. Peru GDOnın idxalına 10 illik moratoriya
tәtbiqini qüvvәdә saxlayır; Peru $3 milyard potensial illik gәlirlә üzvü әrzaq mәhsullarının (qәhvә, kakao,
kvinoya, banan) dünya ixracatçılarından biridir. Latın Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri faydalı
qazıntıların bәrpa olunmayan әn mühüm ehtiyatlarının nәzәrәçarpan hissәsinә malikdirlәr; Latın
Amerikası vә Karib Dövlәtlәri Birliyi (CELAC) ölkәnin faydasını artırmaq vә yerli әhalinin hәyat
sәviyyәsini yaxşılaşdırmaq üçün tәbii ehtiyatlar üzәrindә suverenitetin artırılması mәqsәdilә yeni
strategiyalar nәzәrdәn keçirir.
Şimali Amerika: Regionun bütün ölkәlәrindә 60 vә daha yuxarı yaşa malik әhalinin payı 2012ci ildә
19%dәn 2050ci ildә 27%ә yüksәlәcәk. ABŞda yaşı 65 vә daha yuxarı olan insanların sayı gözlәnildiyi
kimi 2009cu ildә 40 milyondan 2030cu ildә 72 milyona çatacaq. Hazırda, ABŞda bir yaşınadәk olan
uşaqlar әhalinin azlıq tәşkil edәn hissәsidir. 1980ci ildәn etibarәn yaşlı pensionerlәrin sayı 1,300%
olmuşdur. MIT hesab edir ki, havanın çirklәndirilmәsi Birlәşmiş Ştatlarda ildә tәxminәn 200,000 erkәn
ölüm hallına sәbәb olur. ABŞda әhalinin 2%dәn az hissәsi dünya әrzaq ixracının әn böyük hissәsini
tәmin edir, tәxminәn 47 milyon amerikalı isә әrzağa görә talon alıcılarıdır. ABŞda insanların üçdә iki
hissәsi artıq çәkiyә malikdir vә ya piylәnmәdәn әziyyәt çәkir vә 8.3%i isә şәkәr xәstәsidir. Orta hesabla,
hәr bir amerikalı hәr il 253 funt әrzaq istehlak edir. “İstifadә edilmәdәn atılan” әrzaq miqdarının
azaldılması әhaliresurs balansını dәyişә bilәr. Biotexnologiya, nanotexnologiya vә fәrdi genom tәbabәti
sahәsindә uğurlar tibbi tәcrübәyә yenicә tәsir göstәrmәyә başlamışdır; buna görә dә, ömür uzunluğunun
2550 ildәn sonra son dәrәcә inkişafı qaçılmaz haldır. Şimali Amerika fermerlәri fermerliyi iqlim
dәyişikliyinә vә eksterimal hava şәraitinә qarşı daha davamlı etmәyin vә qlobal istilәşmәyin Kanadada
buğda ixracını necә artıra bilәcәyi yollarını arayırlar. Vankuver, Toronto vә Kalqari kimi Kanada
şәhәrlәri reytinq üzrә yaşamaq üçün dünyanın әn әlverişli beş şәhәri sırasında yer alırlar.

4. DEMOKRATİYANIN YAYILMASI

Sәrhәdlәri vә ideoloji fәrqliliklәri aşan vә fundamental insan hüquqlarının ümumi dәyәrlәrinә әsaslanan
çoxtәrәflilik vә tәrәfdarlığın artırılması daha demokratik qlobal idarәetmә vә siyasi strukturun
yaranmasının әsasını yaradır. Demokratiyaya doğru uzunmüddәtli meyliliyin güclü olmasına baxmayaraq,
son bir neçә il әrzindә mәtbuat azadlığı azalmaqdadır. Bununla yanaşı, dayanaqlı qlobal demokratik
sistemlәrdә insan hüquqları uğrunda özüözlüyündә tәşkil olunan hәrәkatlar bütün dünyada baş verir.
Әsas sәbәbdәn  mütlәqiyyәt, siyasi repressiya, iqtisadi sistem, hakimiyyәtdәn suiistifadә vә ya çörәyin
qiymәtindәn asılı olaraq daha qlobal düşüncәyә malik, publikaya işlәmәyi bacaran müqәddәrat
müdafiәçilәri küçәlәrә çıxır vә İnternetdә görünmәmiş qüvvә nümayiş etdirirlәr. Onların fәal vә cәsarәtli
olmaları bütün dünyada başqalarını ruhlandıraraq kütlәvi informasiya vasitәlәrinin vә İnternetin
kömәkliyi ilә geniş vüsәt alır.
Bununla yanaşı, әgәr bu hәrәkatlar hazırkı fәsildә göstәrilәn Qlobal Problemlәrdәn (su, mütәşәkkil
cinayәtkarlıq, energetika, maliyyә qeyribәrabәrliyi, әrzaq) bir neçәsini hәll etmәk üçün yeni, daha
sәmәrәli sistemlәr kimi formalaşmasalar, sonda onlar tәnәzzülә uğraya, demokratik nailiyyәtlәrini itirә vә
hәtta dünyanın bir çox regionlarında anarxiyaya çevrilә bilәrlәr. Bundan әlavә, sabit duruma malik
demokratiyalar da yaddan çıxarmamalıdırlar ki, demokratiya da paslana, yaxud da mәhv ola bilәr,
xüsusilә dә, dövlәt qurumlarının vә özәl şirkәtlәrin xahişi ilә ümumilikdә әhaliyә vә siyasi nümayişçilәrә
nәzarәtin güclәndirilmәsi әsas insan hüquqlarına riayәt edilmәsini sübhә altına alır. İcra
sәlahiyyәtlәrindәn suiistifadә edilmәsi, cәzasızlıq vә lobbilәşmә gücünün gündәngünә artması bütün
dünyada vәtәndaşların seçilmiş hökumәtә olan etibarını azaldır. Dünya әhalisinin aşağı tәbәqәsindәn olan
insanlar kimi yalnız 85 insan onların qayğılarına haqq qazandırıldığını, siyasi tәsisat vә hökumәt
orqanlarının bitәrәfliyinin aradan qaldırıldığını vә iqtisadi elitanın maraqlarının әksәr insanların
mәnafeyinә xidmәt etdiyini hesab edirlәr. demokratiyanın plutokratiyaya çevrilmәsinin qarşısını almaq
üçün mәlumatlı ictimaiyyәt, müstәqil mәhkәmә sistemi vә azad mәtbuat mövcuddurmu? Bәzilәri belә
hesab edirlәr ki, ictimaisiyasi hәlli yollarının әvәzinә bәzi lobbi şirkәtlәrin maliyyә gücünün artması ilә
әlaqәdar demokratiyanın getdikcә daha çox monetokratiyaya çevrilmәsi tәhlükәsi artır. Bu gün, $3+
trilyon illik gәlirә malik mütәşәkkil cinayәtkarlıq nә qәdәr hökumәt qәrarlarını satın alır? Dünya Bankı
hesab edir ki, bütün mәnbәlәrdәn daxil olan vәsaitin $1 trilyondan $1,6 trilyona qәdәri rüşvәt şәklindә
ödәnilir. Demokratiyanın әnәnәvi formaları bu tәhlükәlәrә qarşı dura bilәrmi, yaxud artan qlobal
vicdanlılıq vә yeni kommunikasiya vasitәlәri daha inkişaf etmiş demokratik idarәetmә formalarını yarada
bilәrmi?
Bütün dünyada demokratiyanın qәbul edilmәsi vә reallaşmasının fәrqli olmasına baxmayaraq, bir qayda
olaraq belә hesab edilir ki, demokratiya mәsuliyyәtli vәtәndaşlar vә siyasi prosesdә iştiraka sövq edәn vә
әsas hüquqlara zәmanәt verәn hәssas hökumәt arasında münasibәtdir. Әksәr insanlara fayda gәtirәn qanun
vә tәsisatlar, fәrdi hüquqların tәminatı hesabatlılığın tәmin edilmәsi üçün güclü vәtәndaş cәmiyyәtinin
qarantıdır vә mütәşәkkil cinayәtkarlıq, korrupsiya, kütlәvi informasiya vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәt
hüququ, korporativ inhisarlıq, lobbiçiliyin artması vә cәzasızlığa qarşı mübarizәdә hәlledici әhәmiyyәtә
malikdir.
Freedom House tәşkilatının fikrincә, dünyanın siyasi vә vәtәndaşlıq azadlıqları 2013cü ildә sәkkiz il
ardıcıl şәkildә pislәşmiş vә 54 ölkәdә aşağı düşmüş, 40 ölkәdә isә yaxşılaşma müşahidә edilmişdir. 2014
cü il tarixli hesabatda qeyd edilir ki, siyasi, mәhkәmә, iqtisadi, tәhlükәsizlik, mülki cәmiyyәtdә vә kütlәvi
informasiya vasitәlәrindә “müasir avtoritarizm” aktivlәşmiş, siyasi plüralizm isә aşağı düşmüşdür.
Demokratik dәyәrlәrdәn yararlanan insanların payı 88 ölkәdә yaşayan әhalinin 40%nә enmişdir (2012ci
ildә 90 “azad” ölkәdә yaşayanların 43%); 59 “qismәn azad” ölkәnin әhalisinin 25%ni vә “qeyriazad”
statusa malik 48 ölkәnin әhalisinin isә 35%ni (tәxminәn 2.47 mlrd. insan) tәşkil etmişdir. Seçim
demokratiyanın sayı 122 ölkәyәdәk artmışdır. Bununla belә, nümayәndә demokratiyanın vә sәsvermә
sistemlәrinin aktuallığı şübhә altına alınır vә İnternet dövrünün sürәtinә ayaqlaşmalıdır. 2014cü ildә
keçirilәcәk 40dan yuxarı milli seçki kampaniyası dünyanın 42% әhalisini әhatә edir. Bu, insanların
elektorat demokratiyaya olan inamının artmasının barometri olacaqdır. EIUnin Demokratiya İndeksinә
görә 2012ci ildә yalnız 25 ölkә (dünya әhalisinin 11%ni әhatә edәn) “tam demokratik” kimi tәsnif
edilәcәk, 37 ölkә  “hibrid rejimli”, 51 ölkә isә “avtoritar rejimli” (әksәr hissәsi Çindә olmaqla, tәxminәn
2,6 milyard insan) hesab edilәcәk.

Freedom House hәmçinin belә bir qәnaәtә gәlmişdir ki, son bir neçә il әrzindә Mәtbuat Azadlığı hәm
avtoritar, hәm dә demokratik rejimlәrdә aşağı düşmüşdür. 2012ci ilin qiymәtlәndirmәlәrinә görә, 63
ölkәdә yaşayan dünya әhalisinin yalnız 14%i nisbәtәn “pulsuz” kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn
istifadә edir, 70 ölkәdә yaşayan әhalinin 43% “qeyriazad” mühitdә yaşayır. Sәrhәdsiz Reportyorlar
tәşkilatı tәrәfindәn 2014cü il üçün azad kütlәvi informasiya vasitәlәri göstәricisi dә bütün dünyada
informasiya azadlığı vә mәlumatlı olmaq azadlığı göstәricisinin aşağı düşdüyünü qeyd edir. Regional
qiymәtlәndirmә (0100 şkalası üzrә 0 – tam azadlığın verilmәsi, 100 – ümumiyyәtlә azadlığın olmaması)
Avropa üçün 17,6, Amerika üçün 30,3, Afrika üçün 35.6, AsiyaSakit okean hövzәsi üçün 42,2, Şәrqi
Avropa vә Mәrkәzi Asiya üçün 45,5, elәcә dә Yaxın Şәrq vә Şimali Afrika regionu üçün 48,7 balı
göstәrir. Jurnalistlәrin Müdafiәsi Komitәsi mәlumat verir ki, 1992ci ildәn bәri 1040 jurnalist qәtlә
yetirilmiş vә bu cinayәt halının 614ü cәzasız qalmışdır. 2013cü ildә 100 qәtlә yetirilmiş jurnalistdәn
tәxminәn 70i tәsdiq edilmiş motivlәr üzrә qәtlә yetirilmiş, onlardan 4 nәfәri KİV işçisi olmuş, 25 nәfәr
isә tәsdiq edilmәmiş motiv üzrә qәtlә yetirilmişdir. BMTnin 2012ci ildә qәbul edilmiş Jurnalistlәrin
Tәhlükәsizliyinin Tәmin edilmәsi üzrә Tәdbirlәr Planı BMTnin müxtәlif tәsisatlarının vә vәtәndaş
cәmiyyәti qruplarının milli vә qlobal sәviyyәlәrdә çalışan jurnalistlәrin tәhlükәsizliyinә yardım etmәk
üçün fәaliyyәtin 100 istiqamәtini tәsvir edir.
İqtisadi qeyrisabitlik sәbәbindәn mürәkkәblәşәn demoqrafik irәlilәyiş vә tәkmillәşәn tәhsil daha qlobal
demokratik sistemә olan tәlәbatı artırır. Bir az, yaxud da heç müdafiә olunmayan qaçqınların sayı
artmaqdadır vә çox vaxt insanlar demokratik prinsiplәr naminә öz hәyatlarını risk altına qoyurlar. 2013
cü il Qlobal Kölәlik İndeksi hesab edir ki, bütün dünyada 29.8 milyon . insan müasir kölәlik şәraitindә
yaşayır vә MӘTnin qiymәtlәndirmәsinә görә tәxminәn 21 milyon . insan mәcburi әmәyin qurbanına
çevrilmişdir. Müәyyәn әlillik formasına malik Yer kürәsi әhalisinin tәxminәn 15%i әvvәlki kimi fiziki,
sosial, iqtisadi vә davranış sәddi ilә üzlәşir.
Köhnә ideoloji, siyasi, etnik vә milli irslәr nәzәrdәn keçirilmәli vә beynәlxalq qanunlar qazanılan
hüquqların müdafiәsini vә demokratiyaya gedәn uzunmüddәtli istiqamәti müәyyәn etmәlidir. Yeni
demokratiyalar vәtәndaşların etibarını qazanmaq, sosial münaqişәni minimuma endirmәk vә barışıq
prosesini lәngitmәmәk üçün әvvәllәr mövcud olmuş hakimiyyәtdәn suiistifadә hallarının nәticәlәrindәn
dәrs almalıdırlar. Bir az, yaxud da heç müdafiә olunmayan qaçqınların sayı artmaqdadır vә demokratik
prinsiplәr naminә öz hәyatını risk altına qoymaq tәlәb olunur.
Qlobal demokratik sistemlәrin inkişafına yardım edәn bәzi faktorlar özlәrinә informasiyaya, daha
demokratik tәsisatlara, diplomatiya bilgisinә, mәlumatlardan birgә istifadәyә, qlobal miqyasda mәcburi
öhdәliklәr tәtbiq edәn beynәlxalq qaydalara, elәcә dә günügündәn sayı vә nüfuzu artan beynәlxalq
qeyrihökumәt tәşkilatlarına çıxışı artıraraq yaxşı tәhsilә malik dünya ictimaiyyәti üçün beynәlxalq
alәmdә qәbul edilmiş standartları daxil edirlәr. Romanın Beynәlxalq Cinayәt Mәhkәmәsi Statutu 122
iştirakçı dövlәtә vә 139 imzalamaq hüququ olan dövlәtә malikdir vә hesabatlılığı artırmaq vә cәzasızlıq
hallarını azaltmaq üçün beynәlxalq potensialı günügündәn güclәndirir. Dünyanın 50 ölkәsindә Pirat
Partiyalar kimi yeni partiyalar (Tunis Әrәb Baharından sonra yaranan partiyalar daxil olmaqla) birbaşa
demokratiyaya vә hökumәtdә iştiraka, mülki hüquqlara, şәffaflığa vә azad bilik vә informasiya
mübadilәsinә dәstәk olurlar.
Daha çox iştirakçı demokratiyanın mövcudluğu elektron hökumәtdәn bizhökumәtә yüksәlә bilәr. enәsil
daha sәrhәdsizdir vә yeni dünyalar açmaq niyyәtindәdir. Bütün dünyada aparılan imza toplantısı sadәcә
milli mәhkәmә sistemlәrinә arxalanmır, ictimaiyyәtin iştirakı ilә hökumәt mәmurlarının vә iri tәşkilatların
qәrar qәbul etmәlәrinә vә hesabatlılıqlarına tәsir göstәrmәyә başlayır. Xәbәrlәr müstәqil şәkildә yayılır vә
ya tәsdiq edilir. Bәzilәri söylәyirlәr ki, İnternetә çıxış cәmiyyәtin mәlumatlandırılması, fikir vә toplantı
azadlığı üçün bir vasitә kimi insan hüquqlarının bir hissәsi (kitabxanalar kimi) olmalıdır. BMTnin
“Rәqәmsal Әsrdә Özәl Hәyatın Toxunulmazlığı Hüququ” haqqında 2013cü il dekabr tarixli qәtnamәsi
bütün ölkәlәri elektron müşahidә, rәqәmsal ünsiyyәtin güclәndirilmәsi vә anket mәlumatlarının
toplanması kimi “demokratik cәmiyyәtin fundamental prinsiplәrini” pozan fәaliyyәtlәrin aradan
qaldırılması üçün tәbdirlәr görmәyә çağırır.
Tәhsilli vә düzgün mәlumatlı ictimaiyyәtin demokratiya üçün zәruri faktor olduğundan; dezinformasiya,
kiber savaş, siyasi baxımdan әsaslandırılmış hökumәt nәzarәti vә senzurası, müxbirlәrin özünüsenzurası
vә İnternet vә digәr media üzәrindәn maraq qrupu nәzarәtinin necә qarşısının alınmasını vә buna qarşı

necә mübarizә aparılmasını öyrәnmәk vacibdir. Dini etiqada görә ayrıseçkilik qanunları, elәcә dә ateist
vә dini olmayan qruplara qarşı qanunlar lәğv edilmәlidir.
Demokratik cәrәyanlar bir – biri ilә mübarizә aparmadığı vә humanitar böhranların demokratik rejimlәrә
nisbәtәn avtoritar rejimlәr altında daha uyğun olduğu halda genişlәnәn demokratiya gәlәcәk üçün sülhün
vә әdalәtin yaradılmasında kömәk edәcәk. Belә ki, uğursuz dövlәtlәrә vә ya dövlәtlәr daxilindәki
bölgәlәrә yardım etmәk üçün beynәlxalq prosedurlara vә öz vәtәndaşlarına vә ya digәrlәrinә dövlәtin
müәyyәn tәhlükә yaratdığı zaman müdafiә strategiyalarının tәşkilinә ehtiyac duyulur.
Yerlәrdә demokratiyaya qarşı tәhlükәlәrә yönәlmiş strategiyaların mövcud olması, dünya әhalisinin 10%
dәn azının qeyridemokratik ölkәlәrdә yaşaması, İnternet vә media azadlığının qorunmasının beynәlxalq
miqyasda tәmin edilmәsi, , hüquqmühafizә orqanlarının siyasi vә ya digәr müdaxilәlәr olmadan fәaliyyәt
göstәrmәlәri vә bir çox demokratik seçkilәrdә sәs verәn nümayәndәlәrin sayının 60% keçmәsi halında 4
cü Çağırışa ciddi şәkildә müraciәt olunacaq.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Subsahara Afrikasının әksәr ölkәlәrindә dayanaqlı iqtisadi inkişaf vә sabitliyin artması, elәcә dә
inkişaf edәn aktiv vәtәndaş cәmiyyәti regionda plüralist siyasi fәaliyyәtә malik demokratik strukturun
inkişafına vә hökumәtin daha hesabatlı olmasına zәmin yaradır. Getdikcә daha çox ölkә rәqabәtli vә dinc
seçkilәr keçirir vә fikir vә ifadә azadlığı İnternetin yayılması ilә artır vә mülki hüquq vә azadlıqlar haqda
tәfәkkür inkişaf edir. Freedom House qeyd edir ki, Subsahara Afrikası әhalisinin 12%i “azad” reytinqinә
malik 10 ölkәdә, 53%i “qismәn azad” statusuna malik 19 ölkәdә, 35%i isә “qeyriazad” reytinqi olan 20
ölkәdә yaşayır. Ötәn il әrzindә Mali, Madaqaskar, Kotd’İvuar, Ruanda, Toqo vә Zimbabvedә
nәzәrәçarpan irәlilәyiş müşahidә olunmuşdur. 2007ci ildә Afrika İttifaqı tәrәfindәn qәbul edilmiş vә
2012ci ildәn qüvvәyә minmiş Demokratiya, Seçkilәr vә İdarәetmәyә dair Xartiya 2013cü ilin sonunda
22 ölkә tәrәfindәn ratifikasiya edilmişdir. Human Rights Watch tәşkilatının 212ci il tarixli Ümumdünya
hesabatında deyilir ki, Cәnubi Afrika “korrupsiya ilә mübarizәni davam etdirir, sosial vә iqtisadi qeyri
bәrabәrsizlik artır vә dövlәt tәsisatları partizan tәyinatlar vә birpartiyalılığın hökm sürmәsi nәticәsindә
zәiflәyirlәr”, bu zaman Zimbabve, Anqola, Çad vә digәr ölkәlәr hәlә dә avtoritar rejimin mәngәnәsindә
çıxılır, lakin özlәrini demokratik ölkәlәr kimi göstәrirlәr. 2013cü ildә Afrikada KİVnin azadlığının
qiymәtlәndirilmәsi 35,6dan 2012ci ilin 34,3nә düşmüşdür. Afrobarometerin keçirdiyi sorğu
göstәrmişdir ki, Qana әhalisinin 80%i Qanada mövcud olan demokratiyadan razıdırlar vә ya olduqca
razıdırlar, Nigeriyada isә әhalinin 42%i bu fikirdәdir. Demokratik normalar vәtәndaş cәmiyyәtinә rәvac
verdiyi vaxtdan bәri Afrika xüsusilә dә, daha yaxşı hökumәt, siyasәt vә proqramlara olan tәlәbatın irәli
sürülmәsi baxımından “güclü vә aktiv vәtәndaş cәmiyyәti” problemi yaşamaqdadır. Bununla belә, mobil
telefon vә İnternetә çıxışa malik tәhsilli, işsiz gәnclәrin cәlb edilmәsi ilә bu problemi aradan qaldırmaq
mümkündür.
Asiya vә Okeaniya: Regionda demokratiyanın inkişafı son bir neçә il әrzindә geni vüsәt almışdır. 2013
cü ildә Freedom House 16 ölkәni (region әhalisinin 35%ni әhatә edәn) “azad”, 15 ölkәni “qismәn azad”,
8 ölkәdә yaşayan әhalinin 40%ni isә “qeyriazad” kimi dәyәrlәndirir. İndoneziya QHTlәrlә bağlı yeni
mәhdudiyyәtlәrә görә “azad” statusundan “qismәn azad” statusuna keçmişdir. AsiyaSakit okean hövzәsi
әhalisinin demәk olar ki, yarısı azad KİV olmayan ölkәlәrdә yaşayırlar. Çin hazırda “qeyriazad”
reytinqinә malik ölkәlәrdә yaşayan dünya әhalisinin tәxminәn yarısının vәtәni olduğundan, onun
statusunun dәyişdirilmәsi demokratiyanın dünya xәritәsini dәyişdirәcәk. Googleın keçmiş sәdri hesab
edir ki, bu vәziyyәt “Böyük Çin Sәddi” açılandan sonra baş verәcәk. Bununla belә, Çin KİV vә İnternetdә
söz azadlığını getdikcә daha çox mәhdudlaşdırmağa başlamış vә ideoloji nәzarәt vә senzuranı
güclәndirmişdir. Partiyanın 18ci Qurultayının Üçüncü Plenumu gәlәcәk onilliklәr әrzindә әhәmiyyәtli
siyasi islahatları gündәliyә daxil etmәmişdir. 2013cü ilin Qlobal Kölәlik İndeksi Hindistanı kölәlik
şәraitindә yaşayan әn çox 14 milyon insana malik olduğunu göstәrmişdir. Hindistandan sonra tәxminәn
3 milyon insanla Çin, vә bir az çox – 2 milyon insanla Pakistan gәlir. Cәnubi Asiyada siyasi vә mülki
azadlıqların repressiyası xüsusilә dә Әfqanıstan, Pakistan vә Banqladeşdә etnik vә dini münaqişәlәrin
artması sәbәbindәn geniş vüsәt almışdır. Bununla yanaşı, Hindistanda mövcud olan dünyada әn böyük
demokratiya – korrupsiyaya qarşı mübarizәnin gәlәcәkdә daha da geniş vüsәt alacağından xәbәr verir.

Yaxın Şәrq vә Şimali Afrika ölkәlәri dünyada vәtәndaş azadlığı üzrә әn aşağı reytinqә malikdirlәr.
“Azad” reytinqinә malik ölkәlәr sırasında yalnız region әhalisinin 2%ni tәşkil edәn İsrail yer alır; 5 ölkә
“qismәn azad”, vә regionun 83% әhalisi isә 12 “qeyriazad” ölkәdә yaşayır. Aşağı reytinqә malik
ölkәlәrdәn bәzilәri Fars Körfәzindә yerlәşir: Sәudiyyә Әrәbistanı, Birlәşmiş Әrәb Әmirliyi, Bәhreyn vә
Yәmәn. İranda tәtbiq edilәn edamlar dözülmәz hal almışdır; 2013cü ildә, qiymәtlәndirmәlәrә görә, 625
insan edam edilmiş, içәrilәrindә qadın vә siyasi mәhbuslar olmaqla әn azı 40 insan 2014cü ilin birinci
ayında asılmışdır. Әrәb Baharı / Dirçәliş bәzi ölkәlәrdә avtoritar rejimlәrin aqressiv reaksiyasına
baxmayaraq yeni perspektivlәr aça bilәr. 2014cü ildә yeni konstitusiya qәbul etmiş Tunis әrәb
dünyasında yaranan demokratiyanın nümunәsi ola bilәr.
Avropa:
ABnin bütün 28 ölkәsi “azad” olaraq dәyәrlәndirilir. AB parliamenti dünyada әn böyük
transmilli demokratik seçicidir. 2012ci ildә mövcud olan vәziyyәtә görә Avropa vәtәndaşlarının
tәşәbbüsü bir milyon vәtәndaş tәrәfindәn dәstәklәnәn zaman qanunvericilik tәkliflәri irәli sürmәyә icazә
verir. Bütün qitә boyu hökumәt orqanları vәtәndaşları yerli qanunvericiliyin işlәnib hazırlanması
prosesinә cәlb edir. Bәzilәri Avrozonada baş verәn böhran sәbәbindәn AByә siyasi vә maliyyә
inteqrasiyasının yüksәlәcәyini güman edirlәr. 2011ci ilin dekabr ayında qәbul edilmiş yeni davranış
kodeksi Avropa Parlamenti üzvlәrindәn öz maliyyә hesabatlarını vә lobbistlәrlә görüşlәrini açıqlamalarını
tәlәb edir. 2014cü il parlament seçkilәrindә seçicilәrin iştirakı avropalıların birliyin demokratiyasına olan
inamlarının göstәricisi ola bilәr; 2009cu ildә vәtәndaşların yalnız 43%i seçki mәntәqәlәrinә getmişdir.
ABdә hәmrәyliyin dәstәklәnmәsi qismәn tәhsil vә hәyat sәviyyәsindәn asılıdır: peşәkar vә tәlәblәrin çox
ehtimal ki, AByә müsbәt yanaşdıqları güman edilir; 65 rәhbәr ölkәlәrinin AByә üzvlüyünü 47% istehsal
fәhlәlәri vә 42% işsizlәrlә müqayisәdә “yaxşı әmәl” hesab edirlәr. AByә daxil olmaq niyyәtindә olan
Türkiyә hәlәlik “qismәn azad” kimi qiymәtlәndirilir vә KİVә nәzarәti artırmaqda davam edәrәk dünyada
mәhbus hәyatı yaşayan jurnalistlәrin sayına görә әn yüksәk yeri tutur. Transparency International
tәşkilatının Korrupsiyanın Qәbul edilmәsi İndeksi Rusiyanı 181 ölkә arasında 143cü yerdә
qiymәtlәndirmişdir (2010cu ildәki 154cü yerdәn müsbәtә doğru irәlilәmәsinә baxmayaraq). Rusiya
biznesmenlәrinin dövlәt qulluqçularına tәklif etdiklәri rüşvәtin orta hәcmi $9000 tәşkil edir, baxmayaraq
ki, bәzi qiymәtlәndirmәlәr daha yüksәkdir. Nümayişçilәrin aqressiv hәrәkәtlәrinin qarşısını almaq üçün
bu yeni qanun vәtәndaş azadlığının mәhdudlaşdırılması üçün atılan daha bir addım kimi qiymәtlәndirilir.
Rusiya 2015ci ildә yaradılacaq Avrasiya İqtisadi İttifaqı vә Komissiyası (AB nümunәsinә uyğun) tәklif
etmişdir. Ukrayna xalqı AByә görә Rusiyadan canını qurtarmağa çalışır. Serbiya siyasi cinayәtkarlığı ilә
bağlı mübahisәlәr davam edir. Korrupsiya, mütlәqiyyәt vә proqressiv tәsisatların olmaması da Mәrkәzi vә
Şәrqi Avropanın әksәr ölkәlәrindә (AB üzvü olmayan) demokratiklәşmә prosesinә mane olur.
Latın Amerikası: Freedom House regionun 22 ölkәsini “azad”, 10 ölkәsini “qismәn azad” vә yalnız
Kubanı (region әhalisinin 1%ni) “qeyriazad” kimi qiymәtlәndirmişdir. Region üçün böyük problem
insanların sosial vә siyasi tәlәblәrini hәll etmәk üçün institusional zәiflikdәn, elәcә dә mütәşәkkil
cinayәtkarlığın vә tәsisatların qarşılıqlı әlaqәsindәn vә hökumәtdә mövcud olan korrupsiya hallarından
ibarәtdir. Narkotik alverçilәrinә qarşı “müharibә” vә xüsusilә dә, Meksikada daxili müharibәlәr minlәrlә
qurban vә mәcburi köçkünlәrlә, vәtәndaş azadlığının azalması ilә nәticәlәnmişdir vә bu zaman hökumәtә
tәhvil verilmiş törәdilmiş cinayәtlәrin vә insan hüququ pozuntularının 2%nә qarşı hökm oxunmuşdur.
Bununla belә, Boliviya vә Ekvadorda yerli xalqların hüquqlarının qorunması üçün xalqın hәmrәylik hissi
vә vәtәndaş cәmiyyәtinin artan tәsiri, әhalinin әksәriyyәtinin dәstәklәdiyi konstitusion islahatlar, elәcә dә
Çili vә Braziliyada tәşәkkül tapan demokratik idarәçilik nümunәlәri demokratik proseslәrin
güclәndirilmәsinә öz töhfәlәrini verir. Mütәşәkkil cinayәtkarlıq Mәrkәzi Amerikada inkişaf vә
demokratiyaya әsas maneәdir. Cәnubi Amerikada Argentina, Boliviya, Braziliya, Çili, Ekvador. Peru,
Uruqvay vә Venesuela kimi sol cәrәyana mәnsub olan vә sıx әhali kütlәsini idarә edәn bir çox hökumәtlәr
әsas diqqәtlәrini yoxsul әhali kütlәsinә yönәltdiklәrindәn yenidәn seçilmişlәr. Kuba dövlәt nәzarәtini,
İnternetә çıxışı, siyasi diskussiyaları, elәcә dә xarici ölkәlәrә sәfәrlәri vә müstәqil mәşğulluğu azaltmağa
başladı. Latın Amerikası vә Karib Hövzәsi Ölkәlәri Birliyi regionun gәlәcәkdә sülh şәraitindә yaşaması
vә çiçәklәnmәsi strategiyası kimi LatınAmerikası inteqrasiyasına yardım etmәkdә davam edir.
Şimali Amerika: ABŞda Çay Partiyasının gücünün azalmasına baxmayaraq, onun daha liberal
demokratlarla iş birliyi ikipartiyalı demokratiya modelinin zәifliyini üzә çıxartdı vә nәticәdә, bәzilәri
mәsuliyyәtli idarәetmәyә vә mәsuliyyәtli vәtәndaşlara yeni yanaşmalar barәdә düşünür. Bununla belә,
ABŞın dövlәt vә bәlәdiyyә hakimiyyәt orqanları partiya әsaslı proqramların hәyata keçirilmәsindә daha
sәmәrәli hesab edilirlәr. ABŞda Açıq fәaliyyәt qanun layihәsi yeni ideyalar әldә etmәk üçün onlayn kütlә

yığımından istifadә edir. Bütün dünyada demokratiyanın dәstәklәnmәsi vә hüquqi qaydaların tәminatı
proqramlarının hәyata keçirilmәsi üçün ABŞ Dövlәt Departamenti BMTnin Demokratiya Fonduna $5
milyon, USAİD isә $70 milyondan yuxarı vәsait xәrclәmişdir, lakin Amerikanın monarxiyaya qarşı
mübarizә mәqsәdilә apardığı hәrbi müdaxilәlәrin legitimliyi sual altına alınır. Amerikada prezident postu
uğrunda mübarizәnin mәblәği rekord hәdd  $2 mlrd. tәşkil etmişdir; “siyasәtdәn pul әldә edilmәsi”
cәhdlәri daima tәnәzzülә uğrayır. İlk dәfә olaraq, Ağ insanlar Nümayәndәlәr Palatasında demokratların
әksәriyyәtini tәşkil etmirlәr (onlar әvvәlkitәk respublikaçıların tәxminәn 85%ni tәşkil edirlәr). Kanada
әn uğurlu çoxmillәtli model hesab edilir; lakin, xeyriyyә cәmiyyәtlәrinin qaydalarında bu yaxınlarda
edilәn dәyişikliklәr vә әvvәlki seçkilәrlә әlaqәdar dәlәduzluq hallarının istintaqı sәbәbindәn bәzi yüksәk
rütbәli mәmurlar Kanada demokratiyasının sağlam gәlәcәyindәn narahatlıqlarını bildirmişlәr. Kanada vә
ABŞda hәmçinin seçkiqabağı proseslәrlә, KİV üzәrindә mülkiiyyәt hüququ, güclü lobbiçilik vә siyasi
korrupsiya ilә bağlı tәhlükә qalmaqdadır. Occupy Wall Street hәrәkatı artıq gücünü itirmiş, lakin onun
maliyyә hakimiyyәtindәn suiistifadә edilmәsi vә tamahkarlıqla bağlı әhatә etdiyi mәsәlәlәr bir çoxlarını
yeni siyasi iqtisadiyyat vә demokratiya konsepsiyalarını tәdqiq etmәyә vadar edir.
Qrafik: Demokratik hüquqlardan yararlanan insanlar

5. QLOBAL, UZUN MÜDDӘTLİ STRATEGİYA
Siyasi qәrarların qәbul edilmәsini qlobal uzunmüddәtli perspektivlәrә qarşı
hәssaslığını nеcә аrtırmаlı?
Qәrar qәbul edilmәsinin gәlәcәk haqda mülahizәlәrә, bu cür mülahizәlәr haqda müxtәlif reaksiyaların
toplanması vә onlara cavab verilmәsinә әsaslandığını nәzәrә alaraq qәrar qәbul edilmәsi prosesini
tәkmillәşdirmәk lazımdır. Lakin, gәlәcәk haqda mәlumatlar verilmәsi dәyişikliklәrin sürәtli, mürәkkәb,
qarşılıqlı asılı vә qlobal olması sәbәbindәn getdikcә daha da çәtinlәşir. Bundan әlavә, qәrar qәbul
edilmәsinә cәlb edilәn insan vә mәdәniyyәtlәrin sayının getdikcә daha çox olması da hәmçinin gәlәcәk
haqda qeyrimüәyyәnliyi vә ikili mәnalılığı artırır. Seçimin yayılması, düzgün qәrarların tәhlili vә qәbul
edilmәsi bizim ayrıca şәxs, xalq vә növ olaraq imkanlarımız hüdudundan çıxır. Biz hәmçinin başa
düşülmәsi çәtin olan vә hәqiqәtәn dә әhәmiyyәt kәsb edәn qeyriaktual informasiya sәsküyü ilә әhatә
olunmuşuq.
Nәticәdә, insanlar vә tәşkilatlar daha çox ekspertlәrin vә kompüterlәrin mәslәhәtinә güvәnirlәr. Bioloji
qәrarların qәbul edilmәsindә vegetativ әsәb sisteminin әn çox işlәdiyi kimi, bizim kompüter sistemlәrimiz
dә sivilizasiya üçün getdikcә daha çox qәrarlar qәbul edir. Bu gün bizim qәrar qәbul etmәk üçün daha çox
mәlumat, tәdqiqat sübutlarımız, kompüter modellәrimiz vә kibermәkanımız vardır, lakin bu hәm dә onu
bildirir ki, bizim son dәrәcә böyük informasiya yükümüz vә hәddәn artıq seçim imkanımız da vardır,
nәticәdә, bir çoxları kәnar ekspertlәr tapmaq, yaxud da sadәcә, qәrar qәbul etmәmәk seçimi edirlәr. Biz
bütün tәhsil sistemimiz müddәtindә qәrar qәbul etmәyi öyrәnmәli, dәyişikliklәrin sürәtlәndirmәli, yaxşı
qәrar qәbul etmәyimiz üçün bütün mәntiqli addımların atılmalı olmasını dәrk etmәliyik.
Hüceyrә avtomatları, genetik alqoritmlәr vә neyron şәbәkәlәr kimi adaptiv tәdris modellәri bütün
imkanlarla vә dәqiqliklә artırlar vә fәrdin davranışını tәsvir edәn mәlumat bazası daha böyük kütlәvi
xarakter alır. Geridә qalan indikatorlar yerinә öndә gedәn indikatorlardan istifadә qәrar qәbul edilmәsi
prosesini daha da sürәtlәndirә bilәr. Tәşkilatın strateji tәfәkkürü sadәcә sabit mәqsәdlәri müәyyәn
etmәyәn, hәm dә idarәetmәni anlaşıqlı şәkildә idarә etmәyә imkan verәn statistik strateji planlardan daha
әhәmiyyәtli olur. Bu, tәşkilata mürәkkәb, öndә gedәn adaptiv sistem kimi fәaliyyәt göstәrmәyә vә
subsidiar prinsiplәrә – qәrarların icrasına vә tәsirinә әn yaxın olan az sayda insanın qәbul etdiyi qәrarların
möhkәmlәndirilmәsinә kömәk edә bilәr.
Xoşbәxtlikdәn, dünya qәbul edilәn qәrarların әsaslandırılması vә “dәqiq vaxtında” biliyin әldә edilmәsi
üçün İnternet vasitәsilә institusional, fәrdi vә kollektiv tәfәkkürlә (beyin, proqram tәminatı vә
informasiya arasında yaranan әlaqә) sәnaye avadanlıqlarına nәzarәt sisteminә doğru hәrәkәt etmәkdәdir.
Hesablamaların paylaşdırılması bir gün әrzindә qrafik vә prioritetlәri daima dәyişmәklә qәbul edilmiş
qәrarların sayını artıra bilәr. Qәbul edilmiş qәrarlar bizә informasiyaların qәbul edilmәsi vә qәrarların
tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı rәylәrә cavab vermәk mәqsәdilә proqram tәminatı ilә bağlı ekspertlәrin
seçilmәsindә vә informasiya әldә edilmәsindә vә proqram tәminatı hәlli yollarının tәtbiqindә kömәk edәn
daha intellektual vә fәrdi kollektiv tәfәkkürә vә proqram tәminatına malik mәhsullara, binalara vә canlı
orqanizmlәrә quraşdırılan datçiklәrin inteqrasiyası ilә getdikcә daha dolğun vә hәrtәrәfli olacaqlar. BMT
nin impuls planı bir neçә köhnә mәlumatlardan istifadә etmәkdәnsә, qәrar qәbul edilmәsi üçün real vaxt
miqyasında BMTnin bütün mәlumatlarından vә sosial şәbәkәlәrdәn istifadә etmәyi planlaşdırır.
Milli, qlobal, korporativ vә fәrdi strateji uzaqgörәnliyi yaratmaq vә yenilәmәk üçün variantlar o qәdәr
mürәkkәbdirlәr ki, vә o qәdәr sürәtlә dәyişirlәr ki, qәrar qәbul edәn şәxslәrin razılaşdırılmış siyasәtin
işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan informasiyaların toplanması vә başa düşülmәsi
demәk olar ki, mümkün deyil. Eyni zamanda, әlaqәsi olmayan siyasәtlәrin nәticәlәri o qәdәr ciddi olur ki,
bu gün yeni sistemlәrә son dәrәcә ehtiyac duyulur. Bir yanaşma, zәruri dәyişikliklәrin edilmәsi üçün
razılıq әldә etmәkdә yardım edә bilәcәk kollektiv araşdırma sistemini yaradılmasından ibarәtdir.
İnformasiya sistemlәrinin tәhlükәsizliyi üzrә mәrkәz (İTMlәr) problem, ölkә, şirkәt, universitet, özәl
şәxslәr vә dünya üçün yaradıla bilәr (mәsәlәn, Global Futures Kәşfiyyat Sistemlәri www.themp.org) vә
sonda, vәziyyәtdәn asılı olaraq onlara qoşula bilәr.
İTMlәr yoxsulluq hallarının qabaqcadan görülmәsi, onlara reaksiya verilmәsi vә onlardan qurtulması
kimi dayanıqlıq sisteminin yaradılmasına, elәcә dә gәlәcәyin texnoloji vә sosial innovasiya vә
imkanlarının proqnozlaşdırılması üçün kömәk edә bilәr. Kütlәvi hal alan daşqınlara, qar qasırğasına,

pandemiya, nüvә qәzaları, quraqlıq vә elektrik enerjisinin verilmәsindә fasilәlәr vә İnternetdә nasazlıqlar
kimi infrastruktur uğursuzluğuna qarşı dözümlü olmaq üçün mobil telefonların kömәkliyi ilә әn yaxşı
qlobal, milli vә yerli hazırlığa vә real vaxt rejimindә vebsaytlardan istifadәyә ehtiyac duyulur.
Dözümlülüyün vә kollektiv kәşfiyyat sistemlәrinin tәtbiqi vә inteqrasiyası qlobal vә yerli dәyişiklik
sürәtini nәzәrә almaqla qәrar qәbul edilmәsi prosesini yaxşılaşdırmaq üsullarından biridir.
Bu gün bәşәriyyәt parlaq gәlәcәk qurmaq üçün әsaslandırılmış qәrarlar qәbul edilmәsi mәqsәdilә qlobal,
hәrtәrәfli, uzunmüddәtli mәqsәdlәrin irәli sürülmәsinә ehtiyac duyur (bax: 2050ci ilә qlobal mәqsәdlәrin
beynәlxalq qiymәtlәndirilmәsi). Bu cür baxış vә mәqsәdlәr hәm qlobal, hәm dә yerli futurologiyaya
әsaslanmalıdır. Futurologiya gәlәcәk haqda tәsәvvürlәrin sistematik öyrәnilmәsidir; tәәssüf ki, onun işi
sistematik şәkildә qiymәtlәndirilmәmiş vә qәrar qәbul edilmәsi prosesindә onun keyfiyyәtini
yaxşılaşdırmaq üçün tәtbiq edilmәmişdir. Bunun әvәzinә, mәqsәd uzunmüddәtli qlobal perspektivlәrә
yönәlmişdir. Qısamüddәtli, darçәrçivәli iqtisadi qәrarların qәbul edilmәsi әtraf mühitin deqradasiyası vә
gәlirlәrdә fәrqin artması ilә nәticәlәnәn 2008ci ilin qlobal maliyyә böhranı ilә nәticәlәnә bilәr. Ayda
mәskәn salmaq kimi uzunmüddәtli mәqsәd texnoloji inovasiyaları, iqtisadi artımı sürәtlәndirmiş vә insani
әhvalruhiyyәsini artırmışdır. Çiçәk xәstәliyinin kökündәn kәsilmәsi kimi uzunmüddәtli mәqsәd
mәdәniyyәt vә siyasi fәrqlilik vasitәsilә bir çox insanları әmәkdaşlıq etmәyә sövq etdi.
Getdikcә daha çox hökumәtlәr gәlәcәk strateji qurumlar yaradırlar (bax: 28 qurumun nәzәrdәn
keçirilmәsi üçün Qlobal Mәlumatlandırma Sistemindә (QMS) Hökumәtin Futuroloji Strateji Qurumları).
Hökumәt rәhbәrlәri dövlәt orqanlarında qurumların qiymәtlәndirilmәsi üçün İTMyә qoşulan
uzaqgörәnlik xidmәtinә malik olmalıdırlar. ABŞın “Uzunmüddәtli idarәetmәyә” dair hesabatında Ağ
Evdә vә digәr icra hakimiyyәti orqanlarında uzaqgörәnliyin necә tәtbiq edilmәsini izah edilmәsinә
baxmayaraq, onun tövsiyәlәrinin әksәr hissәsi bütün hökumәt orqanlarına aiddir. Bu o demәkdir ki, İTM
strateji varisliyin bir inzibati orqandan digәrinә keçmәsinin tәmin edilmәsinә kömәk edә bilәr.
Futuroloqların konsultativ mәslәhәtlәri bütün dünyada baş verәn dәyişikliklәri özlәrindә әks etdirәn vә
real vaxt rejimindә (RealTime Delphi buna bariz nümunәdir) ekspert qiymәtlәndirmәlәrini aşkar edәn vә
qiymәtlәndirәn uzaqgörәnlik xidmәtinin güclәndirilmәsinә vә onun müqavimәt sisteminә vә İTMә
qoşulmasına yardım edә bilәr. Bu cür sistemlәrin әmәkdaşları digәr sistemlәrdәn futuroloji tәdqiqatları
sintez etmәli, müvafiq subyektlәr vә ölkәlәr üçün Futuroloji İndekslәrin Vәziyyәtini müәyyәn etmәli vә
uzaqgörәnlik hesabatlarını tәqdim etmәlidirlәr. Hazırda, mövcud dövlәt futuroloji qurumlar qabaqcıl
tәcrübә mübadilәsi aparmaq üçün birbirlәrinә Sinqapurun Futuroloji Bölmәsi vasitәsilә qoşulurlar, elәcә
dә BMTnin Strateji Planlaşdırma şәbәkәlәri BMTnin 12 futuroloji bölmәsini әhatә edir; ona Atom
Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik (MAQATE) vә Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı (UNCTAD) hәm
sәdrlik edirlәr. BMTnin by Futuroloji bölmәlәri strategiya vә mәqsәdlәrin әlaqәlәndirilmәsinә yardım
etmәk üçün BMTnin Baş Katibinin Ofisi ilә әlaqә saxlaya bilәrlәr. Liderlәr ictimai intellekti vә
davamlılığı artırmaq üçün bu yeni sistemlәri şәffaf vә kollektiv edә bilәrlәr.
Milli qanunvericilik orqanları Finlandiyada olduğu kimi digәr parlament komitәlәri üçün uzaqgörәnliyi
tәmin etmәk vә qәbul etdiklәri qәrarları yaxşılaşdırmaq üçün daimi “Futuroloji Komitәlәr” yarada
bildilәr. Milli hökumәtin uzaqgörәnlik tәdqiqatı daima yenilәnmәli, tәkmillәşdirilmәli vә siyasәtçi vә
futuroloqların şәbәkәlәri vә digәr milli perspektiv fәaliyyәtlәri interaktiv rejimdә aparılmalıdır.
Futuroloqlar siyasәtçilәrlә daha faydalı әlaqәlәr yaratmalıdırlar. Alternativ ssenarilәr fikirlәri öyrәnmәk
üçün siyasәtçilәr vә ictimaiyyәt arasında yayılmalıdır. Onlar hәqiqәtә uyğun sәbәbnәticә әlaqәlәrini
göstәrmәli vә müxtәlif strategiya vә siyasәtlәrin müxtәlif nәticәlәrinә gәtirib çıxardan qәrar qәbul
edilmәsi üzrә nöqteyinәzәrlәrini irәli sürmәlidirlәr. Qәrar qәbul edәn şәxslәr vә onların müşavirlәri bu
sistemlәrdәn optimal şәkildә istifadә etmәk üçün futurologiya üzrә hazırlıq keçmәlidirlәr (bax: Futuroloji
Metodologiya toplumu). Hökumәt rәhbәrlәri yalnız uzaqgörәnlik hesabatlarının tәlәb edilmәsindә deyil,
hәmdә dövrü şәkildә aparıcı futuroloqlarla uzunmüddәtli problemlәrin müzakirә edilmәsindә tәdbirli
olurlar. Mәsәlәn, futuroloq German Kan onillik dövr әrzindә Cәnubi Koreya prezidenti ilә tәxminәn 20
müzakirә aparmış vә bu da Koreyanın iqtisadi inkişafına gәtirib çıxarmışdır. Bu, qәrar qәbul edilmәsi
prosesinin qlobal uzaqgörәnlik sayәsindә necә yaxşılaşdırıla bilәcәyinin әla nümunәsi idi (Youngsook ilә
birgә bu mәsәlә ilә bağlı çapa hazırlanan kitaba istinad vә haşiyә yazısı).
Hökumәtlәr uzaqgörәnliyi sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi meyarları kimi tәtbiq edә, uzaqgörәnliyi öz
dәrsliklәrinә әlavә edә vә “gәlәcәk uzaqgörәnlik” bölmәsini hesabatlılığın tәrtib edilmәsi tәlәblәrinә dair
siyasәtә daxil edә bilәrlәr. Dövlәt büdcәlәri 510 SOFİ, ssenarilәr vә strategiyalar әsasında resursların 5

10 illik yerlәşdirilmәsini nәzәrә almalıdırlar. Buna misal olaraq, Böyük Britaniyada Baş Nazir Toni
Bleyerin dövründә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
üçün “tәdarük şöbәsi” adlanan qiymәtlәndirmә layihәsindәn istifadә edilmişdir. Layihәnin mәqsәdi
bütün hökumәtdә sәmәrәliliyin konkret qiymәtlәndirilmәsini artırmaqdan vә bu zaman nazirlik vә
idarәlәrin fәaliyyәtlәrinin konkret sәmәrәliliyindәn istifadә etmәkdәn ibarәt idi. Eyni zamanda, tәdarük
şöbәsi dövlәt hakimiyyәti orqanlarına fasilәsiz nәzarәt altında mәslәhәt verirdi. Qısamüddәtli seçki
dövrünә malik hökumәtlәr parlament әmәkdaşları üçün şәraitә davamlı olan daha uzunmüddәtli resurslar
nәzәrdәn keçirmәlidirlәr (Qәrar Qәbul edilmәsi Prosesindә Fturoloji Tәdqiqatların Uğurlu Hәyata
keçirilmәsi üçün Zәruri olan Faktorlara dair siyahıda 26 bәnd verilir). Uğurlu Qlobal Fturoloji Tәdqiqatlar
Sistemi siyasi qәrarların işlәnib hazırlanmasına kömәk etmәli vә qlobal uzunmüddәtli perspektivlәrә daha
hәssas olmalıdır.
Getdikcә daha çox incәsәnәt növlәri, kütlәvi informasiya vasitәlәri vә әylәncә sahәsinin mütәxәssislәri öz
auditoriyalarına qlobal uzunmüddәtli perspektivlәr bәxş etmәkdәdirlәr. İctimaiyyәtә uzunmüddәtli
perspektivlәrә hәssas olmasında vә gәlәcәkyönümlü tәhsilli cәmiyyәti vә qlobal sәviyyәdә düşünәn
siyasәtçilәri dәstәklәmәsindә yardım etmәk üçün kommunikasiya vә reklam kampaniyaları fleşmoblar
yarada bilәrlәr (mәsәlәn, hazırkı vәziyyәtә reaksiya vermәkdәn tutmuş gәlәcәk barәdә düşünmәyә qәdәr,
vә qlobal şәkildә fikirlәşmәk, lokal hәrәkәt etmәk. Felşmob dünya liderlәri arasında sürәtlә yayılmışdır).
Qlobal uzunmüddәtli qәrarlar barәdә әn yaxşı nümunәlәrin üzә çıxarılması üçün mükafatlar vermәk olar.
Elektron hökumәt xidmәtlәri ilә güclәndirilmiş vә futurologiya ilә mәlumatlandırılmış kollektiv
tәkmillәşdirmә proseslәr yaradıla bilәr.
Universitetlәr fәnlәrin geniş şәkildә әhatә olunması üçün onları maliyyәlәşdirmәli, gәlәcәk tәdqiqat vә
sintezi tәdris etmәli, elәcә dә mütәxәssislәrә әlavә olaraq geniş profilli işçilәr hazırlamalıdırlar. Futuroloji
konsepsiya üzrә kursların sayını vә keyfiyyәtini artırmaq sәyi dәstәklәnmәli, elәcә dә standart tәdris
proqramlarına tәdris metodlarına uyğunlaşdırılmış vә futuroloji tәlimatlara yardım edәcәk futuroloji
metodologiyalar әlavә edilmәlidir.
15 Qlobal Çağırışın hәr biri vә BMTnin Minilliyin İnkişaf Mәqsәdlәri konkret çağırış vә tapşırıqların
hәll edilmәsi üçün resurs vә istedadlarla tәmin etmәyә hazır olan müstәqil şәkildә seçilmiş
hökumәtlәrdәn, korporasiyalardan, qeyrihökumәt tәşkilatlarından, universitetlәrdәn vә beynәlxalq
tәşkilatlardan ibarәt olan transinstitusional koalisiyaların yaradılmasının әsası ola bilәr. 5ci Çağırış,
uzaqgörәnlik funksiyası әksәr tәşkilatların adi funksiyasına (hazırda, mühasibatlıq) çevrildiyi zaman vә
risk artımına malik layihәlәrin nәticәlәri onun baş vermәsindәn qabaq nәzәrә alınarsa, 50 ölkә gәlәcәyini
qiymәtlәndirmәk üçün milli qanunvericilik orqanlarında daimi Futuroloji Komitәlәrә malik olmaq üçün
milli SOFİni (yaxud buna oxşarını) qiymәtlәndirәrsә, әn azı 50 ölkә qәrar qәbul edilmәsi prosesindә
hazırlıq keçәcәk vәzifәli şәxslәrin seçilmәsini tәlәb edәrsә vә transinstitutsional tәşkilatların qәbul
edilmәsi üçün milli korporativ hüquqlara dәyişiklik edilәrsә, ciddi şәkildә tәnzimlәnәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrikanın inkişaf etmiş ölkәlәrin bazarlarından asılılığı kәskin şәkildә azalmaqdadır. Çin
Afrikanın uzunmüddәtli planlaşdırma fәaliyyәtlәrindә önәmli yer tutur; bu, Afrika ölkәlәri üçün
böyüklüyünә görә ikinci ixrac istiqamәti olacaqdır. Planlaşdırma üzrә Cәnubi Afrika Milli Komissiyası
2011ci ilin noyabr ayında Zuma Prezidentinә uzunmüddәtli Milli İnkişaf Planını tәqdim etmişdir vә
sözügedәn plan müzakirә edilmәsi üçün geniş ictimaiyyәtә açıqdır. Foresightfordevelopment.org Afrika
futurologiyasını dәstәklәmәk üçün tәdqiqat sәnәdlәrini, layihәlәri, ssenarilәri, insanları vә bloqları tәqdim
edir. Bir çox Afrika ölkәlәrinin gündәlik idarә edilmәsi gәlәcәk qlobal perspektivlәri çәtinlәşdirir;
bununla da, Afrika İttifaqı vә Afrika İnkişaf Bankı kimi bir çox regional tәşkilatlar Afrikada işlәyәn
futuroloqlar tәsiri bağışlayırlar vә onlar BMTnin İnkişaf Proqramının / Afrika Futuroloqlarının 10 illik iş
tәcrübәsinә әsaslanmalıdırlar. Vәtәndaş cәmiyyәti futurologiya sahәsindә böyük maraqlı tәrәfә
çevrilmәkdәdir.
Qlobal Afrika Diasporasının Birinci Sammiti 2012ci ilin may ayında Cәnubi Afrikada baş tutmuş vә
Afrika diasporundakı peşәkarları qitәyә kömәk etmәk üçün geri qayıtmağa çağırmışdır. Beyin axınının
qarşısı alınmasa, Afrika diasporası İnternet telemillәt sistemi vasitәsilә inkişaf proseslәrinә qoşulmalı
olacaq. Afrikada infrastrukturun parçalanmasının qarşısını almaqdan ötür bir neçә ambisioz strateji plan
mövcuddur; mәsәlәn, 20102015ci illәr üzrә Afrika infrastrukturunun AUNEPAD Fәaliyyәt Planı,

Layihәnin Hazırlanması İnfrastrukturu vә PanAfrika İnfrastrukturunun İnkişaf Fondu. Şimali Afrikada
baş vermiş inqilablar qәrar qәbul edilmәsindә şәffaflıq prinsipinә әmәl edilәcәyini, ictimaiyyәtin daha
yaxşı mәlumatlı olmaları üçün mәtbuat azadlığının artırılacağını vәd etmişlәr. Tayfayönümlü Afrika
üçün belә bir sual açıq olaraq qalır: daha obyektiv vә az korrupsiyaya uğramış siyasi vә iqtisadi qәrarlar
qәbul edәn zaman genişlәnmiş ailәlәrin mәdәni üstünlüklәrini necә qoruyub saxlamaq mümkün
olacaqdır? Afrikanın vәtәndaş cәmiyyәtinin inkişafı mәtbuat azadlığına, hökumәtin hesabatlılığına vә
şәffaflığına xarici tәzyiq tәlәb edә bilәr. Elektron hökumәt sisteminin yaradılması, şәffaflığın artırılması
vә qәrarların qәbul edilmәsi üçün Microsoft bu sahәdә әmәkdaşlıq edir.
Asiya vә Okeaniya: CәnubŞәrqi Asiya Dövlәtlәri Assosiasiyası vә Afrika İnkişaf Bankı regionda
uzunmüddәtli qәrarların qәbul edilmәsinin yaxşılaşdırılmasına kömәk etmәk üçün әsas vasitә ola bilәrlәr.
Çinin Beşillik Planı uzunmüddәtli tәfәkkürә dәstәk olur, belә ki, o başqalarına nisbәtәn bir qayda olaraq
uzunmüddәtli qәrarlar qәbul edir vә Hindistanın artan qüdrәti daha qlobal, uzunmüddәtli qәrarların qәbul
edilmәsinә gәtirib çıxarmalıdır, çünki bu iki xalq dünyanın yerdә qalan xalqları ilә qarşılıqlı fәaliyyәt
göstәrir. Yaponiya özünün uzunmüddәtli strateji planlama proqramına özәl sektoru da daxil etmişdir.
Ümumilikdә, qәbul edilәn qәrarlar bir qayda olaraq әsas diqqәtini Asiya cәmiyyәtlәrindә şәxsiyyәtin
rifahına deyil, ailәnin rifahına yönәldir. Fәrdilәşdirici İnternet bu fәlsәfәni dәyişdirә bilәrmi? Asiya
mәnәviyyatının daha xәtvarı, fasilәsiz vә fәrdi olan qәrb sistemlәri ilә kollektiv mәdәniyyәti yeni
qәrarların qәbul edilmәsinә yardımçı ola bilәr. Sinqapur nazirlәr kabineti dәftәrxanası qeyrirәsmi dövlәt
futurologiya strategiyası üzrә beynәlxalq şәbәkә işlәyib hazırlayır. İsrail elmi / texnoloji inqilab
hazırlamaq üçün strateji proqram planlaşdırır.
Avropa: Avronun dünyada uzunmüddәtli tәtbiq edilmәsindәn daha çox, Avro ilә bağlı böhran Avropanın
diqqәtini özünә cәlb etmişdir; buna baxmayaraq, AB üzvlәrin uzaqgörәnliyini yaxşılaşdırmaq üçün
Hökumәt Uzaqgörәnlik Tәşkilatı Şәbәkәsi (GFN) yaratmışdır. Bir sıra faktorlar avropalıları maliyyә vә
iqtisadi böhranları, Asiya vә Afrikadan miqrasiya axını proqnozunu, Çinin qüdrәtlәnmәsini vә qocalan
әhali üçün sosial vә tibbi xidmәtlәrә görә ayrılan ictimai maliyyә vәsaitlәrini nәzәrә almaqla qlobal
uzunmüddәtli perspektivlәr qәbul etmәyә mәcbur edir. AB vә onun üzvdövlәtlәri arasında vә etnik
qruplar arasında gәrginlik qәrarların qәbul edilmәsini çәtinlәşdirir. Dayanaqlı sosial bazar tәsәrrüfatı üzrә
EU2020 Strategiyası inkişaf vә iş yerlәrinin yaradılmasına dair Lissabon Strategiyasına әsaslanır. ABnin
regionlar üzrә komitәsi vә әrazinin inkişafı vә mütәşәkkilliyinә nәzarәt üzrә Avropa şәbәkәsi
uzaqgörәnlik tәdqiqatlarını dәstәklәyir. Avropanın Texnologiyaların Parlament Qiymәtlәndirmәsi
qәrarların qәbul edilmәsi prosesinә futurologiyanı tәtbiq edәn 18 Avropa parlamentinin şәbәkәsi vә
mәlumat bazasıdır. ABnin 7ci Çәrçivә Proqramı uzaqgörәnliyin dәstәklәnmәsi kampaniyasını
genişlәndirir; Perspektiv Texnoloji Tәdqiqatlar İnstitutu ABdә qәrarların qәbul edilmәsi üçün futuroloji
tәdqiqatları tәmin edir; Avropanın Uzaqgörәnlik Platforması futuroloqları bir araya gәtirir; iknow layihәsi
zәif siqnalları vә universal simvolları qeydә alır; vә Avropanın Regional Uzaqgörәnlik Kolleji isә
futuroloji tәhsili tәkmillәşdirir.
Niderland Konstitusiyası torpaqdan istifadәnin 50illik horizont planlaşdırılmasını tәlәb edir. Rusiya
nazirliklәri Delphi vә uzaqgörәnlik ssenarilәrindәn istifadә edirlәr, bu zaman korporasiyalar isә bir qayda
olaraq yol xәritәsi texnologiyalarından istifadә edirlәr. Polşa 2050 uzunmüddәtli tәhlil üçün kәmiyyәt
yanaşmasından daha çox keyfiyyәt yanaşmasını tövsiyә edir. Hökumәtlәrin Uzaqgörәnlik Tәşkilatları
Şәbәkәlәrinin yeni görüşü, Avropa Komissiyasının Birlәşmiş Tәdqiqatlar Mәrkәzi başda olmaqla, 2013
cü ilin sonunda Brüsseldә baş tutacaq. Avropa çoxlu sayda müqavilәlәr vә bürokratik qaydalar
sәbәbindәn “hesabatların tәqdim edilmәsi yorğunluğu” yaşayır. Rusiya nanotexnoloji tәdqiqatlara maraqlı
olan tәrәflәr arasında vә Rusiya parlamentindәki bir neçә Şura, Komissiya, hökumәt vә Rusiya Elmlәr
Akademiyası arasında әlaqәlәndirmәni güclәndirmәklә qәrar qәbul edilmәsi siyasәtini tәkmillәşdirir. Bu,
sektorlararası vә sahәlәrarası nanotexnologiyanın inkişafına dәstәk rolu oynamışdır.
Latın Amerikası: Amerikaarası Dialoq sәnәdli şәkildә aşağıdakı regionlarda futuroloji tәdqiqatlara
marağın artdığını tәsdiq etmişdir (bax: Latın Amerikası nә üçün Gәlәcәk haqda Fikirlәşmәlidir):
Braziliya 2022, Vision Nacional 2030 (Meksika), Meksika 2042, Çili 2025, Surfeando Hacia el Futuro:
Chile en el Horizonte 2025, Latinoamérica 2030 (Latın Amerikası Qovşaqları üzrә Minilliyin Layihәsi),

America Latina 2040 (CAF), Plan Peru 2021, Vision Colombia 2019, Estrategia Nacional 2010/2025
(Ekvador), Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Dominikan Respublikası, Un Viaje de
Transformación Hacia un País Mejor, 2030 (Dominikan Respublikası) vә Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030 (Dominikan Respublikası).
Meksika prezidenti siyasi münaqişәlәri azaltmaq üçün qanunvericiliyi qәbul etmәzdәn qabaq әsas
uzunmüddәtli islahatlar üzrә siyasi partiyaların “Meksika Paktına” razılıq vermәlәrinә nail oldu. Çilinin
qanunvericilik orqanları 2011ci ilin dekabr ayında futurologiyaya dair ictimai televiziya forumu
keçirtdilәr. ECLACın elmi tәdqiqatı vә UNIDOnun texnoloji uzaqgörәnlik hazırlığı gәlәcәk qәrarların
qәbul edilmәsi; bu cür beynәlxalq tәşkilatlarda iştirak etmәk vә regionda uzunmüddәtli qlobal dialoqları
yaxşılaşdırmaq üçün tәkmillәşdirilә bilәr. Meksika, Peru, Çili vә Kolumbiya iqtisadi inkişaf sahәsindә
әmәkdaşlıq etmәk üçün Sakit Okean Latın Amerikası Alyansı yaratdılar. Uzunmüddәtli inkişafın
alternativ strategiyaları Amerika üzrә Boliviya Alyansı, Cәnubi Amerika Millәtlәri İttifaqı vә Latın
Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri üzrә Cәmiyyәt tәrәfindәn yaradılır. Bәzi ölkәlәrdә sosial siyasәtә
tәrәf meyllilik gәlәcәk tәfәkkürün alternativ variantlarına rәvac verir. Uzaqgörәnlik yanaşmalarına әsasәn
elmi dairәlәr vә kütlәvi informasiya vasitәlәri laqeyd yanaşırlar, onları әsas diqqәtlәrini ideologiya üzrә
tәcili vә ziddiyyәtli mәsәlәlәrә, yerinә yetirilmәmiş әsas tәlәbatlara, qeyribәrabәrliyә vә xidmәtlәr
monopoliyanı tәtbiq edәn iri iqtisadi qruplara yönәldirlәr. Venesuela futuroloji tәfәkkürә malik tәlәblәr
üçün mükafat tәtbiq edir vә Meksika isә qlobal problemlәrin hәlli üçün irәli sürdüklәri ideyalara görә
tәlәbәlәrә Minilliyin mükafatını tәltif etmәyә başlamışdır. Latın Amerikasında orta yaş hәddi 24
olduğundan, o, gәlәcәk nәslin ideyalarının sosial şәbәkә vә tәtbiqetmәlәrin kömәkliyi ilә hәyata
keçmәsindә әsas rol oynayan region hesab edilir.
Siyasi münaqişәlәri azaltmaq üçün Meksika hökumәti qanunvericiliyi qәbul etmәzdәn qabaq әsas
uzunmüddәtli islahatlar üzrә siyasi partiyaların “Meksika Paktına” razılıq vermәlәrinә nail oldu. Çili
regionun digәr ölkәlәrinә nümunә ola bilәcәk elektron hökumәt sahәsindә pionerdir. Elektron hökumәtin
mövcudluğu, şәffaflığın artırılması, korrupsiyanın azaldılması vә qәrar qәbul edilmәsi proseslәrinin
tәkmillәşdirilmәsi üçün yalnız 20% zәnginin İnternetdәn istifadә etmәsi kifayәt deyildir. Әhalinin 80%i
qeyrisәmәrәli xidmәtdәn, İnternetә çәtin çıxışdan, mәhdud iş saatından vә qeyrişәffaf proseslәrdәn
әziyyәt çәkir. Regionda qәrarlar qәbul edilmәsi üçün hökumәtin institusional strukturu, idarәetmәsi vә
mәlumatları zәifdir. Latın Amerikası siyasi tәfәkkür baxımından vәtәndaşların iştirakını vә dövlәt
tәhsilini yaxşılaşdırmalıdır.
Şimali Amerika: ABŞın Ağ Evi şәffaflığın artırılması üçün Açıq Hökumәt Tәrәfdaşlığına dair ikinci
hesabatını dәrc etmişdir. “Vaxtından qabaq İdarәetmә” hesabatı Ağ evdә uzaqgörәnliyin necә
yaradılmasını izah edir: özәl şәxslәrin vә uzaqgörәnliyә malik tәşkilatların xәritәlәrinin işlәnib
hazırlanması vә ondan Ağ evdә virtual tәşkilatın yaradılmasında istifadә edilmәsi (ABŞ) vә siyasi prosesә
düzgün daxil olmaq üçün Lanjevab Bloku (Kanada). Uzaqgörәnlik tәfәkkürü hesabatlılığın standart
tәlәblәrinә әlavә edilmәlidir. Uğurlu qlobal uzunmüddәtli tәdbirlәrin nümunәlәrini (bax: qәrarların qәbul
edilmәsi prosesindә uzaqgörәnlik tәdqiqatlarının uğurla hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan faktorlar)
uzaqgörәnlik tәfәkkürünün bahalı olduğu hallarda dәstәklәnmәsi lazımdır. Qәrarların qәbul edilmәsindә
qlobal perspektivlәr müxtәlif idarәlәr vә xalqlar arasında artan çәtinliklәrin hәll edilmәsindә vә qlobal
dәyişikliklәrin sürtәlәnmәsindә normaya çevrilmiş әbәdi әmәkdaşlıqdan yaranır. Qlobal ilkin
perspektivlәr әvvәlkitәk bir çox yerli hakimiyyәt orqanlarının iqlim dәyişikliyi siyasәtlәrindә yer alırlar.
1997ci ildә IBMnin Deep Blue kompüteri şahmat üzrә dünya çempionatının qalibi oldu; 2011ci ildә
isә IBMdәn Watson sistemi bilik televiktorinası şousunun çempionu oldu. Daha nә? Kollektiv idrak üçün
mobil telefonlarda tәtbiqetmәlәrmi? İnternetdәki bloqlar vә özünütәşkil edәn qruplar bu cür mәsәlәyә
uyğun әn aşağı sәviyyәdә qәrarlar qәbul etmәklә Şimali Amerikada qәrar qәbul edәn defakto şәxslәrә
çevrilirlәr. Amerika korporasiyalarının tәxminәn 20% meyarların, variantların seçilmәsindә, yaxud da
biznesdә mövcud olan problemlәrin hәllindә alternativ mövqelәrdәn istifadә edilmәsindә vә onlardan hәr
birinin tәdqiqatlar tәrәfindәn dәstәklәnib vә ya dәstәklәnmәmәsinә әmin olunmasında yardım sistemindәn
istifadә edir. Intellipedia qәrarların qәbul edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi üçün açıq mәnbәlәrlә tәmin edir.
Regionun elektronhökumәtdәn tutmuş telebiznesәdәk kompüter vasitәsilә qәrar qәbul edilmәsindәn
asılılığı 6cı vә 12ci Çağırışlarda göstәrildiyi kimi mütәşәkkil cinayәtkarlıq, korrupsiya vә kiber
terrorizmin hәssas sahәlәrdәn manipulyasiya etmәlәrinә zәmin yaradır.

6.İNFORMASİYAVӘ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALАRI
İnformasiya vә kommunikasiya texnologiyalarının mәcmusu hәr kәs üçün
necә işlәmәlidir?
Sivilizasiyanın qlobal әsәb sisteminin tәmin edilmәsi vә IBMin Watson sistemindә, buludlu Amazon
hesablamalarında vә habelә Googleın Loon layihәsindә әldә olunan nailiyyәtlәri Facebook şәbәkәsi vә
digәr İnternet şәbәkәlәri ilә geniş kütlәyә çatdırmaq uğrunda mübarizә gedir. İnsan beynini inkişaf
etdirmәk üçün AB, ABŞ vә Çindә layihәlәr hәyata keçirilir, bu da hesablama vә kommunikasiyaları
tәkmillәşdirmәk üçün yeni ideyalar әldә edilmәsinә imkan yaradacaq.
Bәşәriyyәtin tәxminәn 40%i İnternetdәn istifadә edir, mobil әlaqә, ITU vә çoxlu sayda aparat
qurğularından istifadә edәn 6.7 milyard abunәçi böyük multinetwork real vaxtında ünsiyyәt yaradır vә
insan fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edirlәr. Mәntiqlә güman etmәk olar ki, dünyanın әksәr insanları
öz vaxtlarının çox hissәsini bu vә ya digәr formada texnoloji reallığa sәrf edirlәr. Sivilizasiyanın yeni
formaları bütün dünyada bu cür ağıl, informasiya vә texnologiya konvergensiyası çәrçivәsindәn çıxmağa
başlayırlar.
Mobil telefonlar artıq kompüter, GPS, telefon, habelә videokamera vә proyektor, zәngli saat, elmi
әmәkdaş, musiqi pleyeri, fәnәr, qәzet, tәrcümәçi vә televizoru bir araya gәtirәrәk personal elektron
peyklәrә çevrilmişlәr. Telefonlar üçün onlayn maqazinlәrdә göstәrilәn milyondan artıq tәtbiqetmә
mövcuddur.
Kompüter vә smartfonların mәblәği aşağı düşdüyündәn, onların gücü vә istifadә sadәliyi artmaqdadır,
hәtta ayrıayrı vә az inkişaf etmiş regionlar belә bu yeni qloballaşma prosesindә iştirak edirlәr. Birgә
sistemlәr, sosial şәbәkәlәr vә kollektiv idraklar yeni transmilli demokratiya formalarına, problem vә
imkanların müzakirәsinә çevrilirlәr. Bu, qlobal tәkmillәşdirmә üçün әnәnәvi metodlar әlavә etmәklә
görünmәmiş beynәlxalq vicdanlılıq vә fәaliyyәt hissi yaradır. Yeni sistemlәr iyerarxik idarәetmә zamanı
artan daha mürәkkәb tapşırıqların hәll üçün işlәyib hazırlanırlar. Açıq çıxış koduna malik proqram
tәminatı vә İnternet modeli gәlәcәk iqtisadi sistemdә mühüm elementә çevrilә bilәrlәr. İnternetin gücü
müәssisәlәrә adi reallıqla rәqabәt aparan interaktiv vә vizual kibermәkanlarda tәdris kursları keçmәyә,
satışı hәyata keçirmәyә vә görüşlәr aparmağa imkan yaradır.
2013cü ildә hәr il 40% artan 2,1 milyard mobil genişzolaqlı abunә xidmәti yerinә yetirilmişdir. 2013cü
ildә inkişaf edәn ölkәlәrdә 1.16 milyard genişzolaqlı mobil әlaqә vә inkişaf etmiş ölkәlәrdә isә 940
milyon әlaqә qeydә alınmışdır. Ericsson 2017ci ildә dünya әhalisinin 85%nin yüksәk sürtәli mobil
İnternetlә tәmin edilәcәyini proqnozlaşdırır; hazırda, tәxminәn 4,5 milyard istifadәçi mobil telefonlardan
isitfadә edir; vә gözlәnildiyi kimi 2014cü ildә 7,3 milyard mobil әlaqә qurğusu aktiv istifadәdә olacaq.
Bir hesabatda deyilir ki, mobil telefon istifadәçilәrinin 77% İnternetә çıxışı yalnız mobil qurğu vasitәsilә
yerinә yetirir, internettrafikin 28%i isә mobil qurğularla aparılır.
Tәәssüf ki, smartfonların
çoxfunksiyalı olmaları dünya iqtisadiyyatına ildә konsentrasiya vә fasilәlәrin olmaması sәbәbindәn
milyardlarla vәsait vә itirilmiş mәhsuldarlıq hesabına başa gәlә bilәr.
Sonrakı “böyük fәaliyyәtlәrdәn” biri adi idarәetmә hüdudlarından kәnar problemlәri hәll edәcәk vә
imkanlarla tәmin edәcәk yeni tәşkilati formaların yaradılması üçün problemlәr, müәssisәlәr vә ölkәlәr
üzrә kollektiv idrakın tәmin edilmәsidir. Kollektiv idraka bizim insanlar, proqram tәminatı (habelә
mürәkkәb analiz vasitәlәri) vә ayrılıqda fәaliyyәt göstәrәn elementlәrlә müqayisәdә daha yaxşı qәrarlar
qәbul etmәk üçün daima әldә edilәn informasiyalar (habelә bankların “böyük mәlumatları”) arasında
qarışlıqlı әlaqәni tәmin etmәk yolu ilә yaratdığımız daima inkişaf edәn potensial kimi baxıla bilәr.
Smartfona malik milyardlarla insan, mәlumatlara çıxış vә ümumi platforma vә dillәr unikal qlobal
potensial yaradır. Bu imkan sizin haqqınızda hәr şeyi bilәn (Google tәrәfindәn hazırda işlәnib hazırlanır)
şәxsi yardımçı  süni beyinlә, vә ABŞ, AB, Çin vә Yaponiyada insan beyni layihәlәrinin nәticәlәrindә
gözlәnilәn gәlәcәk tәtbqietmәlәrlә artırıla bilәr.
Real vaxt әlaqәsi rejimi vәziyyәt haqda mәlumatlı olmaqdan tutmuş qәrar qәbul edilmәsi müddәtinәdәk
dövrü әhatә edәn vaxtı qısaldır. Burada vәziyyәtin öyrәnilmәsi vә qәrar çıxarılması tәcrübәsinin itirilmә
tәhlükәsi mövcud ola bilәr, vә bunu diqqәtin qısa konsentrasiyası vә demәk olar ki, jurnalistikanın

araşdırma fәaliyyәtinin itirilmәsi sübut edir. Axtarış sistemlәri vә Vikipediya dünyada yığılmış “bütün”
biliklәrә ani çıxışı tәmin edirlәr. Google vә Vikipediya “Bilmirәm” sözünü köhnәlmiş hesab edirlәr.
Google İnternetdә çap edilmiş әsas sözlәrin axtarılmasından daha çox, tәsvir haqda mәlumat verir. Buna
baxmayaraq, Vikipediya dünya ensiklopediyasına çevrilib (4.4 milyon mәqalә, 287 dil), vә o hәlә dә,
sәhifәlәrindә rast gәlinәn dezinformasiya kampaniyasına qarşı mübarizә aparmalı olur. Web 2.0dan
Web 3.0a keçilmәsi vә daha irәli gedilmәsi ilә Web hazırkı durumunda daha da inkişaf edir vә
istifadәçilәrin kömәkliyi ilә vә daha intellektual tәrәfdaşların iştirakı ilә mәlumatları “anlamağa” vә
“onlar üzәrindә mülahizә yürütmәyә” başlayır.
Hibrid yanaşmalardan vә texnologiyalardan istifadә edilmәsi, riyaziyyatdan (daha konkret şәkildә statistik
tәhlil), alimlәrin tәrәfindәn ilk dәfә işlәnib hazırlanmış AI (Artificial Intelligence) (daha konkret,
semantik texnologiyadan) vә hazırda IBMdәn Jeopardybeating Watson kompüterindәn, yaxud Apple
dan Siri şәxsi yardımçı kimi ağıllı “qurğulardan” istifadә etmәklә sistem bizә horizontda nә olduğu vә
“qurğuların” insan idrakını necә artıra bilәcәklәri haqda anlayış verir. Bu istiqamәtdә yeni addım kimi
18 milyard informasiyaya, 570 milyon proqram dili elementlәrinә malik Google’ Knowledge Graphı
göstәrmәk olar. İstifadәçi ilә problemin necә hәll edilmәsi barәdә tәbii dildә danışmaq üçün әlavәlәr
işlәnib hazırlanmaqdadır. Kütlәvi modellәşdirmә astrofizika vә tәdrisin mürәkkәb sistemlәrinin idarә
edilmәsi sahәsindә elmi nәzәriyyәlәrin sınaqdan çıxarılmasıdır. Dünyәvi dillәri arasında bölünmә әvvәlki
tәk tam qlobal qarşılıqlı әlaqә üçün maneә olaraq qalır (45% vebsayt ingilis dilindә mövcud deyil);
mövcud insan + maşın tәrcümәsi getdikcә daha da tәkmillәşdirilir.
Bununla belә, İnternet trafikin әsasәn dә video axını sәbәbindәn bu cür geniş vüsәt alması yeni
yanaşmaların tәlәbatla eyni sәviyyәdә olmalarını tәlәb edәrәk şәbәkәni yüklәmiş, lakin bununla yanaşı
İnternetin hәr yerdә mövcud olması üçün onun ictimaiyyәtin etibarını qazanması son dәrәcә zәruri hal
almışdır. İnsanlar vә müәssisәlәr öz mәlumat vә proqram tәminatlarını şәxsi kompüterlәrinә deyil, uzaq
mәsafәdә yerlәşәn Netqoşulma serverlәrinә etibar edirlәr vә bununla da mәxfilik vә etibarlılıq
mәsuliyyәtini artırırlar. Amazon mәlumatların işlәnmәsi mәrkәzindә baş verәn nasazlıq sәbәbindәn
milyonlarla onlayn istifadәçisinin mәlumatları açıqlanmışdır. Vebsaytlardan istifadә edilmәsindә
tәhlükәsizlik vә mәxfilik әn böyük aspektlәrә çevrilmişlәr; çoxmilyonlu dollar cәrimәlәri mәlumatları
etibarlı şәkildә qorumayan şәxslәrә qarşı tәtbiq edilmişdir. İKTdә dәyişikliklәrin sürәtlәndirilmәsindә
hüquqi çәtinliklәr yeni yurisprudensiya tәlәb edir. Hәr hәftә bütün dünyada işçilәrin korporativ şәbәkәlәrә
qoşulan kompüterlәrdә informasiya hüquqlarından tutmuş proqram tәminatı üzәrindә mülkiyyәt hüququ,
patent vә kopiraytinqә qәdәr onlarla yeni qanunlar, normativ aktlar vә qәrarlar işlәnib hazırlanır.
Hәqiqәtdә isә, yaxşı iş görmәk üçün müxtәlif texnologiyaların tәtbiqindәn başqa, indiyәdәk bütün
dünyada identifikasiyanı müәyyәn edәnәdәk parolun dәyişdirilmәsi üçün siyasәt vә ya yanaşma qәbul
edilmәmişdir. Hökumәtlәr tәhlükәli informasiyalarla necә mübarizә aparmaq ( vә “ziyanlı” olduğunu
necә müәyyәn etmәk) üzәrindә çalışırlar. Şәbәkә mәkanında böyük sәylә tәnzimlәmә debatları aparılır vә
şәbәkә istifadәçilәri üçün texniki vә iqtisadi faktorlara avadanlıq düşüncәlәri, istifadәçi növü (mәsәlәn,
ikinci dәrәcәli kommunikasiya provayderi) vә ya informasiyanın mәzmunu tәsir göstәrmәmәlidir.
Beynәlxalq Elektrik Rabitә İttifaqı dövlәtin Edvard Snoudenin AMT ilә bağlı dünya ictimaiyyәtinin
diqqәtinә çatdırdığı rabitәnin tәnzimlәnmәsindәki lazımi rolu barәdә razılığa gәlmәmişdir.
Bәşәriyyәt, süni mühit vә hәr tәrәfdә mövcud olan kompüterlәşdirmә insanın fәrdi xeyriyyәçiliyindәn
tutmuş mütәşәkkil cinayәtkarlığa qәdә bütün davranış spektrini әks etdirәn idrak vә texnikada fasilәsizlik
yaradır. “Fiziki obyektlәr İnterneti” dedikdә 2020ci ilә İnternetә mobil telefonların kömәkliyi ilә evin
qızdırılmasından tutmuş, damcı suvarmasının idarә edilmәsi vә zavodların robotlaşdırılmasınadәk 7580
milyard elementin qoşulmasını nәzәrdә tutur. 3Dprinter sadә şahmat fiqurlarından tutmuş sonda bәdәn
hissәlәrinәdәk şәxsi xüsusiyyәtlәrin tam yeni alәmi haqda vә tәәssüf ki, silah hazırlanması haqda
mәlumat verir. Elә dә bahalı olmayan kompüterlәr assimetrik kiber müharibәdә hakimiyyәtin әlindә alәt
kimi bahalı silahları әvәz edir. Kibermәkan rәqabәt aparan işgüzar dairәlәr, ideoloji rәqiblәr, hökumәtlәr
vә ekstremistlәr arasında dezinformasiya üçün yeni vasitәdir vә kiber cinayәtkarlar vә hüquqmühafizә
orqanları arasında döyüş rolunu oynayır. Qiymәtlәndirmәlәrә görә, bütün dünyada kibercinayәtlәrin tam
spektri ildә $1 trilyona başa gәlәcәk. Fundamental tәhlil insanların informasiyalara mәntiqli şәkildә etibar
etmәlәrinin tәmin edilmәsi üçün lazımdır. Biz kibermәkanda informasiyaların bütün formalarına
inamsızlığa gәtirib çıxarda bilәcәk informasiya müharibәlәrinin gәlәcәk formalarına qarşı mübarizә

aparmaq yollarını öyrәnmәliyik. Bununla belә, insanlar arasında fikir ayrılığının azaldılmasına xidmәt
edәn İKTnin әhәmiyyәti tәnәzzülә uğramaqdadır.
Avtomatlaşdırmanın daha tәkmillәşmiş proqram tәminatı vә robot texnikası ilә görünmәmiş sürtәli
inkişafı gәlәcәkdә mәşğulluq üçün ciddi tәhlükә yaradır (bax: Qlobal Çağırış 7). Bütün dünyada bazar
axtaran vә iş yerlәri olmayan bir insanmüәssisә kimi yeni modellәr daha zәruri olacaq (bax:
iqtisadiyyatın növbәti inkişaf mәrhәlәsinә yönәldilmiş Qlobal Mәlumatlandırma Sistemlәri).
Dünyanın etibarlı distant tәhsil vә telequrğular olmadan hamıya xidmәt göstәrmәsini tәsvir etmәk
çәtindir. Simsiz qoşulmalara malik İnternet bazalar ucqar kәndlәrdә quraşdırılır; İnternetә çıxışı olan
mobil telefonlar tәhsil vә biznes mәqsәdilә әn az gәlirә malik qruplar üçün nәzәrdә tutulmuş; vә
innovasiya proqramları 2 milyard yoxsul insanın inkişaf edәn qlobal sivilizasiya sisteminә qoşulması
üçün yaradılır. Datçiklәr vә hücrәli şәbәkәlәr şәhәrlәri daha ağıllı, diaqnoz qoymağı bacaran vә
problemlәri aradan qaldıran şәhәrlәrә çevirir. İnternetә çıxışla tәmin edilәn onlayn tәhsildәn vә virtual
reallıq mühitindәn hazırda fәal şәkildә fәaliyyәtin bütün sahәlәrindә istifadә edilir.
Mobil telefon kәnd hәyatını inkişaf edәn bir alәmә çevirir. 2.4 milyondan yuxarı uşaq vә müәllim OLPC
yә (“hәr uşağa notbuk”) malikdir, elektron kitab “Kindl” dünya әdәbiyyatını Afrika mәktәblәrinә gәtirir;
Amerikaarası İnkişaf Bankı müәyyәn etmişdir ki, 2012ci ildә Peru uşaqları OLPCdәn istifadә etmәklә
15 ay әrzindә bu proqramdan istifadә etmәyәn uşaqlarla müqayisәdә tәxminәn beş aylıq idraki inkişaf
әldә etmişlәr. Udacity, kütlәvi şәkildә açıq onlayn kursların sürәtlәndirilmәsi (MMOC) CS101 (Kompüter
Elmlәrinә Giriş) üzrә tәhsil alan 300,000 tәlәbәni әhatә etmiş, digәr tәchizatçıCoursera isә 1.5 milyon
tәlәbәni әhatә etmişdir.
Facebook vә Twitter kimi sosial şәbәkәlәr müasir cәmiyyәtin әsas komponentlәridir vә yüz milyonlarla
üzvünü yeni növ “şәxsi” münasibәtlәrlә bağlayır vә siyasi tәfәkkürü vә “Әrәb Baharı” kimi xalq
hakimiyyәtinin inkişafını stimullaşdırır. Onlar hәmçinin kommersiya şirkәtlәrinin müştәrilәrlә әlaqә
qurmalarında әla KİV rolunu oynayırlar. Dünyanın әksәr ölkәlәrindә hәr hansı sәviyyәdә mövcud olan e
hökumәt sistemlәri vәtәndaşlara dövlәt informasiyalarını әldә etmәyә, әks әlaqәni tәmin etmәyә vә çox
da vaxt sәrf etmәdәn zәruri әmәliyyatları aparmağa vә ola bilsin ki, vasitәçilәri әlә almağa imkan yaradır.
Teletәbabәtin imkanları bütün qitәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn hәkim vә pasiyentlәri bir araya gәtirir.
Hesablayıcı biologiya, hesablayıcı kimya vә hesablayıcı fizika bütün dünyada elmi kәşflәri vә bilik
mübadilәsini sürәtlәndirir, lakin bir çox hökumәtlәr narazılıqların qarşısını almaq vә ya dini inancları
qorumaq baxımından İnternetә çıxışa vә onun mәzmununa nәzarәti güclәndirmişlәr.
Universal genişzolaqlı çıxış İnternetdәn asanlıqla istifadә edilmәsi, inkişaf edәn ölkәlәrin
mütәxәssislәrinin qoşulmaları, Tәhsil vә ticarәt әnәnәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi vә ehökumәt vә digәr
inkişaf formalarının daha әlçatan olması üçün inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün milli prioritet olmalıdır.
Çağırış 6 internetә çıxış vә әsas distant tәhsil pulsuz olduqda vә hәr yerdә istifadәlәri mümkün olduqda vә
baza teletәbabәt hәr yerdә adi hala çevrildikdә, ciddi şәkildә nәzәrdәn keçirilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrikalıların tәxminәn 5%i smarttelefonlara çıxışa malikdir; 2015ci ilә gözlәnildiyi kimi
qlobal miqyasda 3%lә müqayisәdә, 20% İnternet traffik mobil genişzolaqlı çıxışın kömәkliyi ilә hәyata
keçirilәcәk. 74% mobil әlaqәyә qoşulmaq üçün 2012ci ildә 760 milyon mobil telefondan istifadә
edilmişdir. Standard Bank hesab edir ki, bu 2015ci ilә 800 milyona çatacaqdır. Qitә kifayәt qәdәr
genişzolaqlı rabitәyә (hazırda, yalnız 30 milyon) malik deyildir.
Madaqaskar elektron poçt kimi login bazasında mobil rabitә xidmәtlәri tәklif edir, belәliklә dә
istifadәçilәr öz şәxsi telefonlarına malik olmaya, lakin başqa bir şәxsdәn mobil telefonu alaraq zәng edә
bilәrlәr. Qәrbi Afrikada yeni optiklifli kabellәr xәrclәri azaldır vә sürәti artırır. QuizMax riyaziyyat vә
tәhsil üzrә pulsuz mobil telefon әlavәsidir vә Cәnubi Afrikada 100,000 uşaq ondan istifadә edir. Uqanda
hücrәlәr әsasında sәhiyyәnin idarә edilmәsi sisteminә görә Afrika İnkişaf Bankının mükafatını almışdır.
Keniyanın Rәqәmsal Kәndlәri layihәsi İnternetә çıxışdan, biznestәhsildәn vә mikrokreditlәşmәdәn
ibarәtdir. ӘKTnin Afrika Mәhsulu Tәqvimi üzrә vebsaytı 130 әkin şirkәti üçün mәlumat tәqdim edir.
Mәhdud dövlәt büdcәsi vә peşәkarlar arasında QİÇS xәstәliyindәn ölüm halları distant tәhsili,
teletәbabәti vә elektron hökumәti getdikdә daha zәruri edir. Qana, Keniya, Uqandada müәllim vә

tәlәbәlәr artıq 1000 Kindles vә 180,000 elektron kitab almış, bunun nәticәsindә dә, iri elektron
kitabxanalar mәktәblәrә gәtirilmişdir. Google Translate indi Haus, İqbo, Somali, Yoruba vә Zulu
dillәrindә dә mövcuddur.
Asiya vә Okeaniya: Asiya İnternet istifadәçilәri arasında yalnız 26% qoşulma olmaqla, kiçik faizә
malikdir (45%). Çin tәxminәn 564 milyon İnternet istifadәçisinә malikdir (2011ci illә müqayisәdә 420
milyon) vә bunlardan 388 milyonu mobil telefon İnternetinә qoşulmuşdur (2011ci illә müqayisәdә 280
milyon). “Dediqodunun yayılmasına” görә, yәni Şәbәkәdә qeyrirәsmi mәlumatların yayılmasına görә
ciddi cәrimәlәr mövcuddur. Telefonlar vәziyyәt barәdә mәlumat ötürmәk üçün qaçaqmalçılıq yolu ilә
Şimali Koreyaya gәtirilir. BMT tәrәfindәn Cәnubi Koreyanın aparıcı elektron ölkәsi hesab olunmasına
baxmayaraq, onun gәnclәri video oyunlardan asılı vәziyyәtә düşüblәr. BBC Banqladeş tәlәbәlәri üçün
qәzetlәr, televiziya vә mobil telefon vasitәsilә tәhsil kursları tәklif edir vә 2017ci ilә 25 milyon
banqladeşlinin ingilis dili bilgilәrini artırmağı planlaşdırır. Pakistan tәhsil vermәk vә sonradan tәlәbәlәri
vakant işlәrә yönәltmәk üçün proqrama malikdir. Hindistan kәnd әrazilәrindә elektron hökumәt
stansiyaları quraşdırır.
Avropa: Finlandiya bütün finlәr üçün 1 Mbit genişzolaqlı şәbәkә quraşdırmış vә bunu 2015ci ilә 100
Mbitә çatdırmağı planlaşdırır. AB siyasәtindә deyilir ki, İnternetә çıxış düzgün istifadә edilmәdikdә lәğv
edilә bilinәcәk hüquqlardan biridir. ABnin İnternetdәn tәhlükәsiz istifadә proqramı uşaq
pornoqrafiyasının, pedofiliyanın vә rәqәmsal dәrgilәrin qarşısını almaqdan ötrü 26 Avropa ölkәsindә
tәtbiq edilir. Montoneqro vәtәndaşlarının xaricdә olarkәn evlәri ilә әlaqә saxlamaları üçün Tele
Montoneqro rabitәsi yaradır. Çex Respublikası әksәr şirkәtlәrdәn müvafiq korporativ informasiyaların
daxil olduğu vebsayta malik olmağı tәlәb edәn qanun qәbul etmişdir. 50%dәn yuxarı rusiyalı hәftәdә bir
dәfәdәn çox İnternetdәn istifadә edir vә bu, dövlәtin nәzarәtindәn azad xәbәr mәnbәlәrindәn
yararlanmağa imkan verir. Niderlandda demәk olar ki, bütün ailәlәr kompüterә malikdirlәr (97%) vә
İslandiya dünyada İnternetә çıxış üzrә ikinci yeri (96%) tutur. Avropa Birliyinin Rәqәmsal Gündәliyi
2020ci ilә hamı üçün sürәtli genişzolaqlı çıxışı (>30 Mbit/s) tәmin etmәk vә 50% ailәni әn yüksәk
genişzolaqlı (>100 Mbit/s) abunә xidmәti ilә әhatә etmәk niyyәtindәdir. Buna, genişzolaqlı rabitәyә
sәrmayә yatırımının artırılması (elәcә dә ABnin maliyyәlәşdirilmәsi, hәmçinin milli vә özәl mәnbәlәrdәn
maliyyәlәşdirmә), genişzolaqlı kanalların provayderlәri vә normativ aktlar arasında rәqabәtin artırılması
ilә nail olunacaq.
Latın Amerikası: Regionun tәxminәn 40%i İnternetә çıxışa malikdir (2011ci ildә 34% müqayisәdә).
2015ci ildә regionun tәxminәn 30 milyon uşağının İnternetә çıxışı gözlәnilir. Uruqvay bütün tәlәbәlәri
İnternetә qoşulmuş şәxsi noutbukla tәmin edәn ilk ölkә olmuşdur, ondan sonra KostaRika gәlir. Vәd
verilәn bu qurğunun tәmin edilmәsi tәlәbәlәrdәn tәhsilә ciddi yanaşmalarını tәlәb edir. Peruda optiklifli
magistralın inşasına 2013cü ilin sonunda başlamaq planlaşdırılır vә bu layihә 2016cı ildә başa
çatdırılacaq. Optiklifli kabelin Kuba vә Venesuela arasında çәkilmәsinә vә hökumәtlәr arasında әlaqәnin
yaradılmasına baxmayaraq, kubalılar bu günәdәk Latın Amerikasında İnternetә әn lәng çıxışı olan
xalqdır. Kolumbiya, KostaRika, Paraqvay vә Venesuela adambaşına әn çox mobil telefona malik
regionlardır. Braziliya vә Kolumbiya ailәlәr üçün genişzolaqlı rabitә kanalı yaratmağı planlaşdırırlar.
Braziliyanın Nacional de Banda Larga proqramının mәqsәdi Braziliya operatorları ilә әmәkdaşlıq etmәklә
2014cü ilә ölkәnin 40 milyon ailәsini, xüsusilә dә kәnd yerlәrindә yaşayan ailәlәri genişzolaqlı rabitә
çıxışı ilә tәmin etmәkdir. Kolumbiyanın Vive Digital şirkәti ölkә ailәlәrinin 50%ni 2014cü ilәdәk
İnternetә qoşmaq üzәrindә çalışır.
Şimali Amerika: Silikon vadisi Google kimi şirkәtin yürütdüyü siyasәt sayәsindә innovasiya proqramları
üzrә dünya lideri olaraq qalmaqda davam edir, bu da әmәkdaşlara istәdiklәri işlә mәşğul olmaq üçün
20% asudә vaxt verir. Bu “20 faiz vaxt” müddәtindә Googleın yeni mәhsullarının yarısı yaranır. Ağ Ev
beş il müddәtindә ABŞın bütün mәktәb vә kitabxanalarını yüksәk sürәtli İnternetә qoşmaq üçün
ConnectED layihәsini tәklif etmişdir. Amerikanın Rәqәmsal İctimai Kitabxanası muzey vә
kitabxanalardan beş milyondan yuxarı әlyazmanı, kitabı vә s. әhatә edir. ABŞ infrastrukturuna qarşı kiber
hücumlar 2012ci ildә 52% artmışdır. Kiber hücumlar getdikcә daha çox milli tәhlükәsizliyә 1 nömrәli

tәhlükә hesab edilir; Dövlәt Departamenti bu cür hücumların “özünümüdafiә” yarada bilәcәyi barәdә
xәbәrdarlıq etmişdir. Özәl fond Nyu York, Qarlemidә Qarleminin 80,000 sakinini 2014cü ilin may ayına
95 kvartalı әhatә edәcәk pulsuz WiFi ilә tәmin edir.
İnternetә әn sürәtlә qoşulan on ölkә. Mәnbә: Smart Planet* from State of the Internet by Akamai*

Coğrafi regionlar üzrә dünyada internetistifadәçilәrinin sayı (31 dekabr 2011ci il).

7. VARLI VӘ KASIB ARASINDA FӘRQ
Etik bazar iqtisadiyyatını varlı vә kasıb arasında
qаldırılmаsınа yardım etmәyә necә vadar etmәli?

fәrqin

аrаdаn

Dünya Bankının mәlumatlarına görә inkişaf edәn dünyada bütün әhalisinin tәxminәn yarısı (1,94 milyard
insan) 1981ci ildә $1,25 dan aşağı vәsait sәrf etmişdir; vә bu rәqәm 2010cu ildә 21%ә azalmışdır, eyni
dövrdә inkişaf edәn ölkәlәrdә әhalinin sayı 59% artmışdır. Bununla belә, 1,2 milyard insan әvvәlkitәk son
dәrәcә yoxsulluq şәraitindә yaşayır, onların 50% qeyrisabit duruma malik dövlәtlәrdә yaşayırlar. Gündә
$2 az vәsait sәrf edәn insanların sayı 1981ci ildә 2.59 milyard nәfәrdәn 2010cu ilә 2,4 milyarda düşmüş,
planetin әhalisinin sayı isә eyni dövr üzrә 4,5 milyarddan 6,7 milyarddan artıq olmuşdur. BMTnin
İnkişaf Proqramına görә İndeksә daxil edilmiş tәxminәn 1,7 insan  109 ölkәnin әhalisinin üçdә biri
olduqca yoxsul şәraitdә yaşayır. Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı mәlumat verir ki, işlәyәn yoxsulların sayı
qlobal miqyasda azalmaqdadır; 2000ci ilin başlanğıcından 2013cü ilәdәk gündә payına $1,25 düşәn
işlәyәnlәrin sayı 600 milyondan 375 milyon insana (ümumi mәşğulluğun 11,9%) azalmışdır, eyni
zamanda hәmin dövr üzrә payına $2 düşәn işlәyәnlәrin sayı 1,1 milyard nәfәrdәn 839 milyon nәfәrә
(ümumi mәşğulluğun 26,7%) azalmışdır. Hazırda, yoxsulluğun ciddi şәkildә aradan qaldırılmasının
mümkün olduğu dövrdә, bütün dünyanın diqqәti gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinә yönәlmişdir.
Dünya ÜDM 83 trilyon dolları keçmiş, 2013cü ildә 2,1%ә çatmışdır ki, bu da BVFnin 20112015ci
illәr üzrә verdiyi 4,6% orta proqnozdan azdır. Yaranan bazarlar vә inkişaf edәn iqtisadiyyatlar fondu orta
hesabla 5%ә bәrabәrdir, vә eyni dövr üzrә inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatı 1,4% artmışdır. G20nin
dünya iqtisadiyyatında payının 2011ci ildәki 87%dәn 2012ci ildәki 77%ә enmәsinә baxmayaraq ABŞ,
Avrozona vә Yaponiyanın payına әvvәlkitәk demәk olar ki, dünya istehsalının yarısı düşür. BMTnin
İnkişaf Proqramı 2020ci ilә Braziliya, Şin vә Hindistanın birlikdә ÜDMnin Kanada, Fransa, Almaniya,
İtaliya, Böyük Britaniya vә ABŞın ümumilikdә ÜDMdәn artıq olacağını proqnozlaşdırır. Bazar
iqtisadiyyatı yaranan ölkәlәrin әhalilәrinin adambaşına düşәn orta ÜDM gözlәnildiyi kimi 2013cü ildәn
$7,285dәn 2018ci ilә tәxminәn $10,000 yüksәlәcәk, bu zaman eyni dövr üzrә proqnozlara görә inkişaf
etmiş iqtisadiyyata malik ölkәlәrdә bu göstәrici $41,250dәn $50,420yә qalxacaq. BMT dünya ÜDMin
2014cü ildә 3% vә 2015ci ildә 3,3% qalxacağını nәzәrdә tutur, baxmayaraq ki, әsas risk vә qeyri
müәyyәnliklәr hәlә dә qalmaqdadır.
Ümumdünya İqtisadi Forumu son onillik әrzindә gәlirlәrdә qeyribәrabәrliyi ehtimal olunan qlobal risk
kimi qiymәtlәndirir vә eyni zamanda, işsizliyin fәsadları vә natamam mәşğulluq hәqiqi vә ciddi hesab
olunur. BMTnin İnkişaf Proqramı göstәrir ki, son 20 il әrzindә ölkә daxlindә gәlirlәrdә qeyribәrabәrlik
inkişaf etmiş ölkәlәrdә 9% vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә isә 11% artmışdır. İnkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrdә mәişәt tәsәrrüfatının tәxminәn 75% i 1990cı illә müqayisәdә daha yüksәk qeyribәrabәr
gәlirlәrin mövcud olduğu şәraitdә fәaliyyәt göstәrirlәr. Proqramda qeyd edilir ki, “hәmişә olduğundan
daha yaxşı” olmağa can atılması kimi hazırkı qeyribәrabәrlik hәr bir ölkәdә 2030cu ilә yoxsulluq
sәviyyәsindәn dә aşağı yaşayacaq vә günә $2 sәrf edәn insanların sayının vә qeyribәrabәrliyin artmasına
gәtirib çıxaracaq. Oxfam International hәmçinin zәnginlәr vә yoxsullar arasında qeyribәrabәrliyin
artacağı barәdә xәbәrdarlıq edir. 1% zәngin әhali dünyanın 46% sәrvәtini  $110 trilyonu әllәrindә
cәmlәşdiriblәr, әhalinin 50%i isә birlikdә güclә $1,7 trilyon sәrvәtә malikdir (tәxminәn bütün dünya
sәrvәtinin 0,7%), bu da tәxminәn dünyanın 85 әn zәngin insanının sahib olduğu maldövlәtә bәrabәrdir.
Credit Suisse qeyd edir ki, 2013cü ildә ümumi sәrvәt $241 trilyona çatmış vә bir yetkin yaşlı insanın
payına $51,600 düşür; lakin, onların 86% dünya әhalisinin 10%ni tәşkil edәn şәxslәr üçün çalışır, Әmәk
haqqı vә gәlir arasında nisbәt tәhlükәli şәkildә tarazlaşdırılmır.
Bunu yaxşı başa düşәrәk, maliyyә liderlәri dünya siyasәtinin gündәliyinә qeyribәrbәrliyi vә struktur
islahatları daxil edirlәr. Bununla belә, 99%lә müqayisәdә 1%, bütün dünyada vüsәt alan digәr çaxnaşma
vә tәtillәrlә yanaşı, maliyyә liderlәrinin düzgünlüyünü vә hazırkı iqtisadi sistemlәrin әdalәtliliyini şübhә
altına qoyur vә daha dayanaqlı çiçәklәnmәyә doğru dәyişiklik etmәyә çağırır. Hazırda, inkişaf vә
çiçәklәnmәni ölçmәk üçün vә siyasәtçilәrә iqtisadiyyat formalarını ölçmәk vә әhalinin rifahının
yaxşılaşdırılması mәqsәdilә yeni texnologiya vә maliyyә vasitәlәrindәn istifadәyә yardım etmәk üçün

üDM çәrçivәsindәn çıxan yeni göstәricilәrin işlәnib hazırlanması zamanı çatmışdır (mәsәlәn, bax:
Futurologiya İndeksinin Vәsiyyәti).
İnternetә qoşulmuş 2 milyarddan yuxarı insan işlә daha geniş şәkildә mәşğul olmaq üçün bazarlar tapmaq
mәqsәdilә özümәşğulluq, kiçik vә orta sahibkarlıq üzrә yeni bazar növü tәqdim edir. Yeni texnologiya vә
innovasiyalar ömür uzunluğunu artırmaq vә gәlirdә mövcud olan qeyribәrabәrliyi aradan qaldırmaq üçün
bütün dünyada insanların hüquq vә imkanlarını genişlәndirir. Post2015in inkişaf gündәliyi bütün
iştirakçılar atasında, xüsusilә dә özәl sektorlarda tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutur
vә iri korporasiyaların sosial vә ekoloji mәsәlәlәrlә bağlı rol vә mәsuliyyәtlәrini qeyd edir.
Geoiqtisadi hakimiyyәt mәnzәrәsi sürәtlә dәyişmәkdәdir, belә ki inkişaf edәn iqtisadiyyat vә çoxmillәtli
müәssisәlәrә malik ölkәlәrin tәsiri artmaqdadır. Yeni geosiyasi iqtisadi ittifaqların sayı artmaqdadır: G20
artıq G35+ olmuş, Qrup 77 özünә hazırda, dünya әhalisinin 60%dәn çoxunu әhatә edәn 130dan artıq
ölkәni daxil edir, 110dan artıq ölkә 22 regional vә digәr ticarәt danışıqlarında iştirak edirlәr. Әgәr
regional ticarәt razılaşmalarını birlәşdirmәk olsaydı, onda dünya ticarәt vә çoxtәrәfli proseslәr artmış
olardı.
Ticarәt son 30 ildә iqtisadi inkişafın güclü tәkanverici qüvvәsinә çevrilmiş vә әsasәn dә az ödәnişli,
yüksәk texnologiyaya malik ölkәlәrә istehsalat vә xidmәti sifarişlәrin sayını artırmaq hesabına bir çox
inkişaf edәn ölkәlәrdә istehsalat vә hәyat sәviyyәsini artırmışdır. Orta sinfin yenidәn inkişaf edәn bazarı
daxili tәlәbatı artırmaq hesabına inkişaf prosesini davam etdirir, eyni zamanda, daha az ödәnişli iş
yerlәrini digәr inkişaf edәn ölkәlәrә köçürür, bununla da qlobal çiçәklәnmә perspektivini artırır. ÜTT
qeyd edir ki, 2012ci ildә inkişaf edәn ölkәlәrdә ixrac 4% artmış, eyni zamanda inkişaf edәn ölkәlәrdә isә
ixrac 3% azalmışdır. İӘİTnin qiymәtlәndirilmәsinә görә dünya ticarәtinin artımı davam etmәkdәdir,
2013cü ildә 3%dәn 2014cü ilә 4,8%ә; 2015ci ilә 5,9% yüksәlmişdir. Bununla belә, vergi tutumu vә
maliyyә durumu sistemlәri әdalәtliliyin tәmin edilmәsi üçün düzәliş tәlәb edәn maliyyә sәnәdlәrinin
mürәkkәb artımı ilә ayaqlaşa bilmirlәr.
İlk dәfә olaraq inkişaf edәn ölkәlәrdә BXİ axını inkişaf edәn ölkәlәr üçün yatırılan vә qlobal BXİin
2012ci ildәki axının 52%ni tәşkil edәn sәrmayәlәri keçmişdir. 2012ci ildә BXİnin qlobal axını 18%
azalmış, inkişaf edәn ölkәlәrdә BXİ axını isә 32% aşağı düşmüşdür. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn
BXİin çıxarılması artmış dünya miqyasında 31% rekord göstәriciyә sәbәb olaraq $426 milyarda
çatmışdır, bu zaman inkişaf etmiş ölkәlәrdә bu göstәrici 23% olmuş vә $909 milyard tәşkil etmişdir.
BRIC ölkәlәrindәn axın 2000ci ildә $7 milyarda yüksәlmiş vә 2012ci ildә $145 milyard olmuşdur
(demәk olar ki, dünya üzrә BXİin 10%). Çin ABŞ vә Yaponiyadan sonra dünyada üçüncü investora
çevrilmişdir. Dövlәtin sahib olduğu Ötürücü Şәbәkәlәrә Nәzarәt Sistemlәri 2010cu ildә 650 dәn 2012ci
ildә 845ә qalxmış, BXİ axını isә tәxminәn $145 milyard olmuş, dünya miqyasında 11% tәşkil etmişdir.
2013cü ilә UNCTAD BXİnin 2012ci il sәviyyәsinә yaxın olacağını, maksimum v1,45 trilyon tәşkil
edәcәyini, 2014cü ilә $1,6 trilyona vә 2015ci ilә isә $1,8 trilyona çatacağını proqnozlaşdırır.
2030cu ilә gözlәnildiyi kimi qlobal orta tәbәqә 66% artacaq  tәxminәn 3 milyard tәşkil edәcәk vә daha
yüksәk alıcılıq qabiliyyәti vә tәlәbatı olan istehlakçıların sayı çoxalacaq. Bununla belә, iqtisadi tәnәzzül
vә “işsizlik” tәlәbatı azaldır vә işsizliyin daha da artmasına gәtirib çıxarır. BӘTnin qiymәtlәndirilmәsinә
görә 2013cü ildә haradasa 202 milyon insan bütün dünyada işsizlik statusuna malik olmuş vә bu da
2012ci illә müqayisәdә 5 milyon çoxdur, vә әgәr hazırkı vәziyyәt davam edәrsә, onda işsizliyin qlobal
sәviyyәsi 2018ci ildә 215 milyona çatacaq. 23 milyon insan uzunmüddәtli işsizlik vәziyyәtinin vә
pәrişanlığın davam etmәsi sәbәbindәn әmәk bazarlarını tәrk etmişdir. Әn çox әziyyәt çәkәnlәr 1524 yaş
arasında olan gәnclәrdir, onlar arasında işsizlik sәviyyәsi 13,1% artmış vә 2013cü ildә 74.5 milyona
çatmışdır vә növbәti beş il müddәtindә ildә yeni iş yerlәrinin açılmasının planlaşdırılmasına baxmayaraq,
bu, hәr il әmәk bazarına gәlәn 42.6 milyon insanın tәlәbatına uyğun gәlmir. İӘİTnin
qiymәtlәndirilmәsinә görә işsizlik sәviyyәsi 2014cü ilin sonuna 8%ә yaxın olacaq vә bu o demәkdir ki,
tәxminәn 48 milyon insan İӘİTnin 34 ölkәsindә işsiz olacaqdır. Göstәricilәr Almaniya 5%, İspaniya vә
Yunanıstanda 28% civarında dәyişәcәk vә gәnc insanlar daha çox әziyyәt çәkәn tәbәqәdir vә onların
işsizlik sәviyyәsi Yunanıstanda tәxminәn 60% vә Cәnubi Afrikada isә tәxminәn 52% tәşkil edir. Bununla
belә, bir çox müәssisәlәr tәcrübәli işçi çatışmazlığı hiss edirlәr; buna görә dә özәl sektor, vәtәndaş
cәmiyyәti, dövlәt müәssisәlәri, elәcә dә tәhsil ocaqları arasında bu gün vә gәlәcәkdә әmәk bazarı üçün
zәruri olan ixtisaslı insan kapitalı yaratmaq üçün daha sıx әmәkdaşlığın olması tәlәb olunur. BӘTnin

qiymәtlәndirmәlәrinә görә, ÜDMin 12%nin aktiv әmәk bazarı siyasәtinә sәrf edilmәsi inkişaf etmiş
iqtisadiyyata malik ölkәlәrdә vә AB ölkәlәrindә әlavә 3.9 milyon iş yerinin yaranmasına gәtirib çıxarda
bilәr. 2013cü ildә bütün mәşğulluğun demәk olar ki, 48%i “müdafiә olunmayan mәşğulluqdur”, belә
ki, bu insanların әksәriyyәti sosial tәminat vә gәlir tәminatı sistemlәrinә mәhdud çıxışa malikdirlәr, yaxud
da tamamilә çıxışa malik deyillәr. Qeyrirәsmi iqtisadiyyat әksәriyyәtinin әsas qanuni vә sosial
hüquqlarını hәyata keçirә bilmәyәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә geniş yayılmış bir haldır. Latın
Amerikasında bu cür qeyrirәsmi iqtisadi durum bәzi ölkәlәrdә 50%  70% arasında dәyişir, yaxud da
Andam vә Mәrkәzi Amerika kimi aşağı gәlir sәviyyәsinә malik ölkәlәrdә isә bundan da artıq faizә
malikdir, lakin Cәnubi vә CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin bәzilәrindә bu göstәrici ümumi mәşğulluq
sәviyyәsinin 90%ә çata bilir. Bununla belә, tәxminәn 30 milyon insan hazırda qul kimi işlәdilir vә
bunların әksәriyyәti Asiyada yaşayır.
Kәnd tәsәrrüfatı dünyada mәşğulluq mәnbәlәrinin hәcminә görә ikinci yerdә gedir vә bu sahәdә işçi
qüvvәsinin 35%i çalışır (bütün dünyada 1 milyarddan artıq insan). Onun dünya ÜDMnә verdiyi töhfә
sәnayenin verdiyi 31%, xidmәt sahәsinin verdiyi 63% ilә müqayisәdә cәmi 6% tәşkil edir. ÜTTnin
2013cü ilin dekabr ayında qәbul etdiyi Boliviya Paketi “tarif qiymәtlәrini”, torpaqdan istifadә
proqramlarını, ixrac subsidiyalarını vә inkişaf edәn ölkәlәrә dünya bazarına çıxmağa imkan verәn vә
onların әrzaq tәhlükәsizliyini tәmin edәn digәr tәdbirlәrdәn ibarәtdir.
2012ci ildә 26 ölkәnin İnkişaf Mәqsәdilә Rәsmi Yardım proqramına yatırdıqları sәrmayә $128 milyard
tәşkil etmiş (2011ci il üzrә verilәn ilkin mәlumatlar), $133.7 milyard tәşkil etmiş 2011ci illә
müqayisәdә 4%
vә 2010cu illә müqayisәdә isә 6% azalma müşahidә edilmişdir. Qlobal İnkişaf
Mәqsәdilә Rәsmi Yardım isә pik nöqtәsinә  $136.7 milyarda çatmışdır. Bununla yanaşı, CәnubCәnub
әmәkdaşlığı rәsmi yardımın ümumi hәcmindәn 10%15% artıq olmuşdur, baxmayaraq ki, real
qiymәtlәndirmәlәrә görә daha da artması gözlәnilir, belә ki, bir qayda olaraq onların xidmәtlәrini
qiymәtlәndirilmәsi qәrb podratçılarına nisbәtәn aşağıdır. 2012ci ildә qlobal pul köçürmәlәri axını $528
milyarda çatmış, bunun da $401 milyardı inkişaf edәn ölkәlәrin payına düşür. Dünya Bankının
qiymәtlәndirmәlәrinә görә qlobal pul köçürmәlәri 2013cü ildә $550 milyard vә 2014cü ildә $594
milyarda çatacaq, vә bunun $414 vә $449 milyardı müvafiq olaraq inkişaf edәn ölkәlәrin payına düşür.
Vәsaitlәrin mobil telefonlar, әlavәlәr vә vebsayt vasitәsilә toplanması artmaqdadır, vә DEVEXin
qiymәtlәndirmәlәrinә görә inkişaf üçün artıq $2 milyard vәsait yığılmışdır.
2012 ci il üzrә Mikrokreditin Vәziyyәti Hesabatı mәlumat verir ki, mikrokredit alan yoxsul ailәlәrin sayı
1997ci ildә 7,6 milyon nәfәrdәn 2010cu ildә 137.5 milyon nәfәrә qalxmış, 687 milyondan artıq insanı
әhatә etmişdir, 2013cü il üzrә hesabatda isә deyilir ki, 2010cu illә müqayisәdә 2011ci ildә 13 milyon
yoxsul ailә mikrokredit almışdır. Bu, ilk azalma göstәricisidir, belә ki, qlobal qeydәalma 1998ci ildәn
etibarәn hәyata keçirilir. Bununla belә, yoxsulluq vәziyyәtindәn aşağı yaşayan 124 milyon ailә
mikrokredit almış vә bu da, bir ailәnin dörd üzvünü әhatә edir vә 2011ci ildә 621 milyon insanı әhatә
etmişdir.
BMTnin qiymәtlәndirmәsinә görә beynәlxalq maliyyә әmәliyyatlarına verginin tәtbiq edilmәsi ildә $250
milyard gәlir gәtirә bilәr vә bu gәlir iqtisadiyyat, maliyyә, yanacaq, iqlim vә әrzaq mәhsulları ilә bağlı
davam edәn böhran xәrclәrinin kompensasiya edilmәsinә kömәk edә bilәr. Kölgә bank sisteminә verginin
tәtbiq edilmәsi inkişafa kömәk edilmәsindә yeni mәnbә ola bilәr. Qlobal kölgә bank sistemindә ümumi
aktivlәrin sürәtli artımı müşahidә olunur ki, bu da 2002ci ildә € 20 trilyondan (~ $ 27.3 trilyon) 2011ci
ildә € 52,5 trilyona (~ $ 71.7 trilyona) qalxmışdır. ABŞ vә Avropa dünyada әn böyük kölgә bank
sisteminә malikdir vә 2011ci ildә aktivlәrinin mәblәği müvafiq olaraq tәxminәn €18 trilyon (~ $ 24.6
trilyon) vә € 17,2 trilyon (~ $ 23.5 trilyon) olmuşdur.
Dünyanın zәnginlәr vә yoxsullar arasında qlobal tәrәfdaşlığa dair strateji plana ehtiyacı var. Bu cür plan
azad bazarların güclü cәhәtlәrindәn vә qlobal etikaya әsaslanan qaydalardan istifadә etmәlidir. Biznesin
roluna mәsәlәn, Bill Qeytsin milyarderlәrә sәrvәtlәrinin yarısını xeyriyyә işlәrinә sәrf etmәk kimi etdiyi
çağırışa bәnzәr xeyriyyә tәşәbbüslәri әlavә edilmәlidir. Belә ki, dünyanın iri iqtisadiyyatlarının yarısı
transmilli korporasiyalardır vә bu müәssisәlәr yoxsulluqla mübarizәdә vә dayanaqlı iqtisadi sistemin
yaradılmasında әhәmiyyәtli rola malikdirlәr. Hazırda, Beynәlxalq Korporativ Alyansın mәlumatlarına
görә 96 ölkәdә tәxminәn 1 milyard insan korporativdә çalışırlar. 145 ölkәnin 8,000dәn yuxarı şirkәti vә
4,000 vәtәndaş cәmiyyәti tәşkilatı yoxsulluq sәviyyәsini azaltmaq, iqlim dәyişikliyi fәsadlarının

azaldılmasına yardım etmәk, qadınların hüquq vә imkanlarını genişlәndirmәk, uşaqları, elәcә dә әmәk
hüquqlarını müdafiә etmәk, habelә korrupsiyaya qarşı mübarizә aparmaq üçün BMTnin Qlobal
Müqavilәsindә iştirak edirlәr. Aşağı vә orta gәlir sәviyyәsinә malik ölkәlәrdә tәtbiq edilәn yoxsulluq
sәviyyәsinin azaldılmasına bu cür әnәnәvi yanaşmalar (texniki yardım vә kredit) ilk әvvәl sabitliyә
ehtiyacı olan qeyrisabit ölkәlәrdә tәtbiq edilmir. Daha zәngin ölkәlәr qarışıq nәticәlәrә malik yoxsul
ölkәlәrә yardım etmәk üçün pul, istedadlı mütәxәssislәr vә avadanlıq göndәrmiş vә hazırda, yerinә
yetirilәn işin nәticәlәri öyrәnilir. Mәsәlәn, Norveç 2015ci ilәdәk meşә qırılması miqsayısını azaltmaq
üçün Braziliyaya $1 milyard vәsait ödәyәcәk; bu cür yanaşma hәmçinin İndoneziya, Qayana vә
Tanzaniya ilә analoji sövdәlәşmәlәrdә tәtbiq edilir.
Etik bazar iqtisadiyyatı әdalәtli ticarәtin artırılmasını, iqtisadi sәrbәstliyi, şәffaf mәhkәmә sisteminin
zәmanәt verdiyi “fәaliyyәt sahәsi sәviyyәsini” genişlәndirmәyi, vә siyasi sabitliyi tәmin edәn
hökumәtlәrin qanunun aliliyinә riayәt etmәlәrini, inkişaf sahәsindә yerli qәrarların qәbul edilmәsi
prosesindә iştirak imkanının verilmәsini, korrupsiyanın azaldılmasını, mülkiyyәt hüququnun
sığortalanmasını, sosial vә ekoloji mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsi üçün biznesstimulların olmasını,
sağlam investisiya mühitinin mövcudluğunu, elәcә dә torpağa, kapitala vә informasiyalara çıxışı tәlәb
edir.
Çağırış 7 şirkәt vә hökumәtlәr tәrәfindәn bazar iqtisadiyyatında mövcud olan suiistifadә halları intensiv
şәkildә tәtbiq edildikdә vә bütün sahәlәrdә ayrıseçkilik sonrakı ardıcıl 810 il әrzindә aradan
qaldırıldıqda, ciddi şәkildә tәnzimlәnәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrika İnkişaf Bankının (AİB) hazırda 313 milyon insanın (regionun 34% әhalisi) orta tәbәqәni
yaratdıqlarını göstәrmәsinә baxmayaraq, cari orta tәbәqәnin yarısı әhәmiyyәtli dәrәcәdә, evә Afrikanın
aldığı xarici yardımdan daha çox vәsaiti ($31 milyard) göndәrәn Afrika diasporasından asılıdır. 1990cı
illәrin sonunda Afrikanın böyük hissәsindә 4%6% iqtisadi artım müşahidә edilmişdir. 2013cü idә onun
iqtisadi artımı 4% tәşkil etmiş, vә AİB 2014cü ildә vә müvafiq olaraq 2015ci ildә 4,8% vә 5%dәn
tutmuş 6%dәk artım proqnozlaşdırır vә qeyd edir ki, daha geniş әsasda iqtisadi artım qitә ticarәtinin vә
daxili tәlәbatın artması, elәcә dә infrastrukturun inkişafı ilә şәrtlәndirilir. Subshara Afrikası dünyada әn
sürәtlә inkişaf edәn regiondur, vә 30 әn sürәtlә inkişaf edәn iqtisadiyyatın yarısını burada müşahidә etmәk
mümkündür. Әgәr bu gür tendensiyanı saxlamaq mümkün olarsa, onda region 2060cı ilә bir milyard orta
tәbәqәyә mәxsus insana malik ola bilәr. Bununla belә, hazırda әhalinin adambaşına düşәn gәlir sәviyyәsi
әhali artımı vә gәlirlәrdә yüksәk dәrәcәdә bәrabәrsizlik sәbәbindәn aşağı olaraq qalır, Afrika İnkişaf
Bankının sözlәrinә görә 80% vardövlәt 100.000 insanın әlindәdir. İlk dәfә olaraq 1981ci ildәn etibarәn
Subsahara Afrikası әhalisinin yarıdan azı (48%) $1,25/gündәn aşağı yaşayır, regionda yoxsulların sayı bu
dövr әrzindә iki dәfә artmış vә 2005 milyondan 414 milyona qalxmış, bu da dünyada әn yoxsul insanların
35%ni tәşkil edir. DBnin optimist proqnozu ondan ibarәtdir ki, 2030cu ilә yoxsulluq sәviyyәsindәn
aşağı yaşayan insanların faizi 16% vә 30% arasında olacaq. Bundan әlavә, son dәrәcә yoxsul vәziyyәtdәn
yaşayan insanların orta gәliri tәxminәn $1,25 / gün tәşkil edir vә bu da regionda kritik sәviyyә sayılır vә
intensiv şәkildә ac qalan vә son dәrәcә yoxsul vәziyyәtdә yaşayan әhaliyә malik vә dünyada әn yüksәk
bәrabәrsizliyin mövcud olduğu mәsәlәn, Cәnubi Afrika, Komor adaları vә Namibiya kimi ölkәlәr sırasına
daxil edilir.
2050ci ilә dünyada doğulan hәr üç uşaqdan birinin Afrikanın payına düşәcәyini vә demәk olar ki, 18
yaşına çatmış hәr üç uşaqdan birinin Afrikalı olacağını nәzәrә alaraq, әgәr yeni iş yerlәri açılmazsa vә
kiber mәşğulluğun yeni formaları kifayәt qәdәr artırılmazsa, yoxsulluq vә sosial qeyrisabitlik tәhlükәli
hal ala bilәr. Qiymәtlәri tәrәddüd edәn mallardan asılılıq, infrastrukturun olmaması, qarşısının alınması
mümkün olmayan korrupsiya halları iqtisadi artımı vә inkişafı son dәrәcә mürәkkәblәşdirir. Afrikaya
yatırılan BXİ 2002ci ildәki $15 milyarddan 2012ci ilә $50 milyarda çatmışdır (2008ci ildә bu cür
investisiya hәcmi pik nöqtәsinә çatmış vә $59 milyard olmuşdur), eyni zamanda vәsait axını 2011ci
ildәki $5 milyarddan 2012ci ilә $14 milyarda qalxmışdır. BRICS 2012ci ildә region üzrә 36% ixracın
olduğunu vә bunun $144 milyard, tәxminәn $148 milyard tәşkil etdiyini vә ixracın başlıca olaraq AB vә
ABŞa edildiyini göstәrir. Afrika daxilindә aparılan ticarәt әmәliyyatları әvvәlkitәk qitә üzrә ixracın 10%
ni tәşkil edir vә ticarәt strukturunu dәyişdirmәk üçün stimul olmaq baxımından olduqca zәifdir. Bu
vәziyyәti Qitәnin Azad Ticarәt Zonasının yaradılması ilә düzәltmәk mümkündür vә sözügedәn zonanın
2017ci ildә istifadәyә verilәcәyi gözlәnilir. Afrikanın cәnub ölkәlәrinә pul köçürmәlәri 2012ci ildә $31

milyard tәşkil etmişdir. Tәxminәn 56.2 milyon ha torpaq sahәsi (Afrikanın kәnd tәsәrrüfat torpaqlarının
5%) tutulmuş, vә bu gәlәcәkdә, onsuz da yoxsul olan insanların yaşamasına tәhlükә yaradacaq. Son illәr
inkişaf etmiş kiçik vә mikromüәssisәlәrin siyasәtә vә sәrmayә yatırılması mәsәlәlәrinә cәlb edilmәlәri
müşahidә olunur, lakin zәngin vә yoxsullar arasında qeyribәrabәrliyi azaltmaq üçün qәsәbә vә yerli
innovasiya sistemlәrinin olması zәruri mәsәlәdir.
Konqo Demokratik Respublikasında şәhәr tәsәrrüfatları bir çox işsizlәrin kiçik müәssisәlәrdә fermalarda
çalışmalarını tәmin edir. Bununla belә, әhali artımının yüksәk sәviyyәsi, infrastruktur çatışmazlığı,
irihәcmli dolayı xәrclәr, iqlim dәyişikliyi, sağlamlıq üçün pis şәrait vә tәhsilin olmaması Afrikan
inkişafına mane olmaqda davam edir.
Asiya vә Okeaniya: Asiyada iqtisadiyyatın tarixi baxımdan hәr zaman sürәtli olması vә artım hәcmi
azalmağa başlamışdır, lakin gәlәcәk sivilizasiya üçün zәruri faktor olaraq qalır. EIU hesab edir ki, Çinin
iqtisadi baxımdan inkişaf etmәsi 2011ci ildәki 9,2%dәn 2013cü ilә 7,7%ә vә 2018ci ilә isә 5,9%
düşәcәk. Bu cür hal mәşğulluq tәlәbatı ilә ayaqlaşa bilmәz. BXİnin Asiyanın inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrinә axını 2012ci ildә 7%  $407 milyard azalmış, bu da Çin vә Hindistana yatırılmış 50%
demәkdir. Fukusimedә nüvә qәzası nәticәsindә daha da mürәkkәblәşmiş Yaponiya iqtisadiyyatında
mövcud olan nisbәtәn uzunmüddәtli durğunluq 2013cü ildә 0,5% yaxşılaşmağa başlamışdır. Hindistan
hökumәti 2013cü ildәki 5%dәn 2014cü ilә 6%, 2015ci ildә 7% vә 2016cı ildә 8% artım
proqnozlaşdırır. Regionda geosiyasi gәrginliyin artması, elәcә dә korrupsiya, mütәşәkkil cinayәtkarlıq,
әtraf mühitin çirklәnmәsi zәngin vә yoxsullar arasında fәrqi bir az da dәrinlәşdirmiş vә su, enerji vә әrzaq
çatışmazlığı isә yoxsulluqla mübarizәni daha da çәtinlәşdirir. Tәbii fәlakәtlәr vә iqlim dәyişikliyi
fәsadları tam sakit okean hövzәsi icmalarının inkişafına vә mövcudluğuna tәhlükә yaradır. Bununla da,
Asiya iqtisadiyyatının bir vahid olaraq yaxın gәlәcәkdә orta gәlir sәviyyәsini keçә bilmәyәcәyi
proqnozlaşdırılır. Bununla belә, Asiyanın orta tәbәqәsi gözlәnildiyi kimi, hazırkı 500 milyondan 2020ci
ilә 1,75 milyarda artacaq. çin tarixdә heç bir ölkәnin etmәdiyi bir işi bacarmışdır, öz yoxsulluq
sәviyyәsini azaltmağa nail olmuşdur  1981ci ilә әhalinin 84% hazırda 12,5%i, baxmayaraq ki, 161.7
milyon insan hәlә dә olduqca yoxsul şәraitdә yaşayır. Çin bir milyon milyarderә malikdir vә onların sayı
artmaqdadır. Hindistanda orta tәbәqә 300 milyon insana çatmışdır. Tәxminәn 2.2 milyon insanın birbaşa
vә 8 milyon insanın dolayı yolla İT sektorunda çalışmasına baxmayaraq, 11 milyondan yuxarı insan
işsizdir. Hindistan әhalisinin tәxminәn üçdә biri әn yoxsul vәziyyәtdә yaşayır, 612.2 insan isә
yoxsulluqdan da aşağı sәviyyәdә yaşayır. Asiyanın inkişaf edәn ölkәlәrinә dilin pul köçürmәlәri 2012ci
ildә $218 milyarddan yuxarı tәşkil edir vә Dünya Bankı hesab edir ki, onların miqdarı 2015ci ilә $255
milyarda çata bilәr. Bu vәsaitlәri 2012ci ildә başlıca olaraq Hindistan ($71 milyard), Çin ($60 milyard),
Filipin ($26 milyard) alır. Bununla yanaşı, Çin, Yaponiya vә Cәnubi Koreya Azad Ticarәt Sazişi üzrә
danışıqlar aparırlar. Bu, әn iri azad ticarәt zonalarından biri olacaq vә Asiyanın 70% vә dünyanın 20%
ÜDMni, elәcә dә dünya ticarәtinin 35%ni ($5.4 trilyon) әhatә edәcәk. Asiyanın CәnubŞәrqi Asiya
Dövlәtlәri Assosiasiya (ACEAH), Asiya Valyuta İttifaqı vә Asiya İttifaqına inteqrasiyası da müzakirә
mövzusu olaraq qalır. Çinin ucuz işçi qüvvәsi axtarması vә istehsal üçün kәnar resurslardan istifadә
etmәsi Asiyada regionlararası restrukturlaşma hallarına gәtirib çıxarır. Buna baxmayaraq, çirklәnmәnin
artması, su vә enerjidә yaşanan problemlәr, vә varlı vә yoxsullar arasında uçurum Asiyanın inkişaf edәn
ölkәlәrindә gәlәcәk iqtisadi artımı şübhә altına qoyur. İsrailin güclü iqtisadi inkişafı әlverişli sahibkarlıq
mühiti vә innovasiyaları dәstәklәmәsi sәbәbindәn artmaqda davam edir. Yaxın vә Mәrkәzi Şәrqdә
(MENA) gәnclәr arasında işsizlik 27% tәşkil edir vә demәk olar ki, 5 milyon insan hәr il bu işçi
qüvvәsinә әlavә olunur. Әrәbistan Әmәk Tәşkilatının qiymәtlәndirmәsinә görә, işsizlik sәviyyәsi ÜDMi
2,5% azaldır. MENA regionunda iqtisadi artım hәr şeydәn qabaq 2013cü ildәki 2,6%dәn 2018ci ilә 5%
güman edilәn artım sayәsindә, әsasәn dә Sәudiyyә Әrәbistanı vә Әrәb körfәzinin digәr zәngin neft
ölkәlәri hesabına baş verir. Әrәb Baharı daha şәffaf iqtisadiyyatın vә demokratik cәmiyyәtin
yaranmasına tәkan verdi. MENA regionlarına pul köçürmәlәri 2011ci illә müqayisәdә 2012ci ildә
tәxminәn $49 milyard  14,3% artım qiymәtlәndirilir vә bu başlıca olaraq, regiona pul köçürmәlәrinin
ümumi hәcminin 40%dәn yuxarısına malik Misirin hesabına baş verir.
Avropa: AB dünyada әn yüksәk ÜDM sәviyyәsinә malikdir  $16,000  lakin Avrozona ölkәlәrindә borc
sәviyyәsinin artması vә maliyyә siyasәtinin idarә edilmәsi ilә bağlı narahatlıq mövcuddur. Avropa
Komissiyası hesab edir ki, AB ölkәlәrindә ÜDM 2014cü ildә 1,4% vә 2015ci ildә 1,9% artacaq (2013
cü ildә mövcud olan durğunluqdan vә 2012ci ildә 0,4% ixtisardan sonra), lakin bi göstәrici Avrozonada
zәif gedir. Әhali arasında narazılıq artmaqdadır, belә ki, ciddi iqtisadi tәdbirlәr qeyribәrabәrliyi
artırmaqdadır. 2014cü ildә işsizlik sәviyyәsi, gözlәnildiyi kimi, ABnin bütün әrazisindә tәxminәn 11% ,

lakin Avrozaonada 12% çox olacaq. 2013cü ilin sonunda ümumәn 19,3 milyon insan Avrozonada işsiz
qalmış, işsizliyin sәviyyәsi isә Yunanıstan vә İspaniyada tәxminәn 27%, Avstriya vә Almaniyada isә 5%
tәşkil edir. Şimalda kreditor ölkәlәr vә cәnubda borclu ölkәlәr arasında fәrq artmaqda davam edir.
Avrozona liderlәri avronun xilas edilmәsi vә iqtisadi artımın stimullaşdırılması üçün bir sıra qısamüddәtli
vә uzunmüddәtli tәdbirlәr görmüş, elәcә dә bütün Avrozonada maliyyә әmәliyyatları üzrә vergilәr barәdә,
banklara vә avro istiqrazlara mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәtin tәtbiq edilmәsi barәdә bir neçә tәklifi müzakirә
edirlәr. Yaranmış böhran da öz növbәsindә struktur islahatlar barәdә danışıqlar aparılmasına gәtirib
çıxartdı vә bu danışıqlara maliyyә suvereniteti ilә bağlı böyük hәmrәylik vә konsessiya daxildir. İqtisadi
vә maliyyә böhranına cavab olaraq ABnin iqtisadi idarәçiliyinin güclәndirilmәsinә dair yeni qaydalar
toplumu, elәcә dә Sabitlik vә Artım Paktının güclәndirilmәsi üzrә daha güclü qabaqlayıcı vә düzәldici
tәdbirlәr; büdcәnin milli parametrlәrinә minimal tәlәblәr; makroiqtisadi vә rәqabәtli disbalansların
düzәldilmәsi toplumu 2011ci ilin 13 dekabr tarixindә qüvvәyә minmişdir. Maliyyә sәnәdlәrinә dair
İslahat II hesabatı AB ölkәlәrindә maliyyә bazarlarının vә xammalın qiymәtinin tәnzimlәnmәsini, bazarda
mövcud olan qeyriuyğunluğun vә suiistifadәnin qarşısının alınmasını әks etdirir. Maliyyә böhranı
nәticәsindә әhalinin 72%i hesab edir ki, iş yerlәrinin açılması vә işsizliyә qarşı mübarizә bu bloka aid
siyasәtin әsas prioritetlәri olmalıdırlar. ABdә mövcud olan korrupsiya halları nәticәsindә yaranan
iqtisadi xәrclәr ildә €120 milyard (~ $163,8 milyard) dәyәrlәndirir ( ABnin tәxminәn ümumi illik
büdcәsi), vә 2013 Eurobarometer sorğusunda iştirak edәn tәxminәn 40% şirkәt biznesin aparılmasında
korrupsiya, tanışlıq vә hamiliyi әsas maneә hesab edirlәr. Bu mәsәlәlәrin 2011ci ildә ABdә qәbul
edilmiş korrupsiya әleyhinә kompleks qәrar paketi ilә hәll etmәyin mümkün olduğu gözlәnilir. ABnin
15 üzv ölkәsinin ODAsı 2012ci ildә $63.7 tәşkil etmişdir ki, bu da dünya üzrә 50%dәn yuxarıdır. AB
yә BXİ axını 41% azalmış, vә bu axın 2012ci ildә 40% azalmışdır. Avropanın keçid regionunda artım
tempi gözlәnildiyi kimi 2013cü ildә 1,4% vә 2014cü ildә isә 3% olmuşdur vә 20152018ci illәrdә bu
göstәricinin artıq olacağı gözlәnilir. Sabitlәşdirmә Fondu vә neft vә qaz ixracından әldә edilәn gәlirlәr
Rusiyaya .qlobal maliyyә böhranından qurtulmaqda kömәk etmәlәrinә baxmayaraq, gözlәnildiyi kimi
onun iqtisadiyyatı mәsәlәn, başlıca olaraq da kiçik vә orta sahibkarlar üçün әlverişsiz biznes mühiti kimi
daxili mәhdudiyyәtlәr, bürokratiya vә yüksәk inflyasiya sәbәbindәn zәiflәmәkdә davam edir vә bu da
banklara artıma rәvac vermәk üçün faiz dәrәcәlәrini aşağı salmaqda mane olur. Gözlәnildiyi kimi, iqtisadi
artım 2014cü ildә 2,9% artaraq bәrpa olunacaq. 2012ci ildә Rusiya Federasiyasından birbaşa xarici
investisiyalar keçid iqtisadiyyatına malik ölkәlәrdәn çıxan $55 milyard vәsait axınının ümumi hәcminin
92% faizini tәşkil etmişdir.
Latın Amerikası: Latın Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri ümumi gәlirin tәxminәn 48% faizinә sahib
olan 10% әn zәngin insanlara malik olmaqla dünyada qeyribәrabәr cәmiyyәtlәrә malik ölkәlәr sırasında
öndә gedirlәr, bu ölkәlәrdә yoxsulların faizi 1,8% tәşkil edir. Bununla belә, 2000ci illәrdә bu qeyri
bәrabәrlik әhәmiyyәtli dәrәcәdә aşağı düşmüşdür. Braziliya vә Meksika mәlumatların qeydә alındığı
1960cı ildәn etibarәn әn aşağı sәviyyәdә yer alırlar. Sosial bәrabәrsizliyin tәxminәn 40% azalması
әmәyin ödәnişindә qeyribәrabәrliyin azaldılmasının, ixtisaslı işçilәrin sayının vә minimal әmәk haqqının
artmasının nәticәsidir, vә bunun 13%20%ni daha proqressiv dövlәt köçürmәlәri tәşkil edir. Qeyri
bәrabәrliyin 33% 54% aşağı düşmәsi regionda yoxsulluq sәviyyәsinin aşağı düşmәsi ilә bağlıdır. $
1,25/gün vәsaiti ilә yaşayan әhalinin sayı 20ci әsrin son iki onilliyi әrzindә 12% azalmış vә hazırda 6%
tәşkil edir, işsizlik sәviyyәsi isә ECLACın qiymәtlәndirilmәsinә görә 2011ci ildә mövcud olan 6,4%
dәn 2013cü ildә 6,2%ә düşmüşdür.
Braziliya yoxsulluq şәraitindә yaşayan insanların sayını 2002ci ildә 41 milyondan 2013cü ildә 15,7
milyona azaltmışdır; orta tәbәqә 2003cü ildәn bәri 42 milyon nәfәr artmış vә әhalinin adambaşına düşәn
gәliri 78% yüksәlmişdir; bu da әlverişli iqtisadi mühiti yaratmaq vә dayanaqlı әsasla hәyat sәviyyәsinin
artırılması üçün zәngin tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә etmәk imkanı yaradır. Peru yoxsulluq sәviyyәsini 2004
cü ildәki 59%dәn 2012ci ildә 28% azalmışdır. Latın Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri Birliyi
yoxsulluğun kökündәn aradan qaldırılması vә regional iqtisadi, sosial vә siyasi inteqrasiya hesabına qeyri
bәrabәrliyi aradan qaldırmaq üçün sәylәrini birlәşdirmәkdә davam edirlәr. Regional iqtisadi artım,
gözlәnildiyi kimi 2013cü ildәki 2,3%dәn 2014cü ildә 3,2%ә çatmışdır. İӘİTnin mәlumatlarına görә,
sәnaye baxımından inkişaf etmiş ölkәlәrlә müqayisәdә (27%) әn aşağı 4% dövlәt gәlirlәri şәxsi
gәlirlәrdәn tutulan vergilәrdәn gәlir vә eyni zamanda ӘDV yoxsul müştәrilәr üçün әlavә yük yaradır.
“Kölgә iqtisadiyyatı”, qiymәtlәndirmәlәrә görә, rәsmi iqtisadiyyatla müqayisәdә tәxminәn 40% tәşkil
edir. 2012ci ildә pul köçürmәlәrinin $62 milyard artan axını 37% tәşkil edir. Şimali Amerikaya birbaşa
xarici investisiyaların hәcmindә 12% azalma müşahidә olunur, regionda pul köçürmәlәri axını 2012ci
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investisiyaların hәcminin 12% artmasına baxmayaraq, regiona ümumi BXİ axını 2011ci illә müqayisәdә
2012ci ildә azalmış vә Mәrkәzi Amerika vә Karib hövzәsi ölkәlәrinә investisiya yatırılmasında
azalmalar sәbәbindәn tәxminәn $244 milyard (Braziliyaya yatırılan investisiyaların tәxminәn yarısı)
tәşkil etmişdir. Vergi vә iqtisadi islahatlar sabitliyi yaxşılaşdırır, lakin ölkә vә regionların siyasәtlәrinin
әsas diqqәtlәrini milli maraqlara vә etik davranışlara yönәltmәlәri sәbәbindәn gәlәcәkdә bu, ölkә vә
regionlara birbaşa xarici investisiya yatırılmasına tәsir göstәrә bilәr. Ümumdünya İqtisadi Forumun
apardığı tәdqiqat göstәrmişdir ki, orta hesabla latın amerikalıların 64% ölkәlәrinin iqtisadi sisteminin
sabitliyә kömәk etdiyini hesab edirlәr vә bu faiz Çilidә 86%, Venesuelada isә 32% tәşkil etmişdir. Çili
sosial bәrabәrsizlik sәviyyәsinin әn yüksәk olduğu ölkәlәrdәn biridir.
Şimali Amerika: İqtisadi böhrana vә ÜDMin lәng artımına baxmayaraq, ABŞın dünya üzrә iqtisadi
hökmranlığı sahibkarlıq әzmkarlığı vә patentlәrin innovasiya portfellәri sayәsindә çox ehtimal ki, davam
edәcәk. Transatlantik Ticarәt vә İnvestisiya Tәrәfdaşlığı vә Transsakit Okean Tәrәfdaşlığı kimi potensial
ticarәt sazişlәri yeni qlobal iqtisadi imkanlar aça bilәr. İntraNAFTA (Kanada, Meksika vә ABŞ) ticarәti
kontinental iqtisadi inteqrasiyaya kömәk edәrәk mövcud olduğu son 20 ildә üç dәfә artmışdır. 2013cü
ilin sonunda ABŞda işsizlik sәviyyәsi beşillik minimal sәviyyәnin 6,7%nә azalmış, ÜDMin 2013cü
ldә 2%dәn 2014cü ilә 3%dәk artımı gözlәnilir, buna baxmayaraq Ümumdünya İqtisadi Forumun
apardığı araşdırma aşkar etmişdir ki, Şimali Amerikalılar qeyribәrabәrlik artımını regionları qarısında
duran әhәmiyyәtli çağırış hesab edirlәr. Zәngin vә yoxsullar arasında uçurum daha da dәrinlәşmәkdә
davam edir; 2011ci vә 2012ci illәrdә yoxsulluğun rәsmi sәviyyәsi 15% (46,5 milyon insan) tәşkil etmiş,
bu da iqtisadi böhrandan qabaq 2007ci illә müqayisәdә 2,5% çoxdur. 1978ci ildәn 2012ci ilәdәk 350 әn
yaxşı dövlәt firmasının baş direktorları adi işçinin mükafatlandırılmasının 5,4% artımı ilә müqayisәdә
875% kompensasiya tәyin etmiş vә 2012ci ildә Baş Direktorun işçiyә olan kompensasiya nisbәti 273
k1ә çatmışdır. Oxfam qeyd edir ki, 2009cu ildәn etibarәn 1% zәngin insan maliyyә böhranından sonra
iqtisadi artımın 95%nә sahib olmuş, 90% yoxsul isә daha da yoxsullaşmışdır. Әmәk haqqının azaldılması
ilә mәnfәәtin artırılması sabit xarakterә malik deyil vә yerli bazarları, elәcә dә әhalinin sistemә olan
etibarını sarsıdır. ABŞ әvvәlkitәk Tәcrübә vә Sәnaye İşlәmәlәrinin böyük hәcmini tәqdim edir vә onların
2012ci ildә ümumi hәcmi $29,9 milyard tәşkil etmişdir. Kanada iqtisadiyyatı әsas diqqәtini dayanaqlı
inkişaf üzrә dәqiq strategiya olmadan resurslara yönәltmişdir. 2013cü ilin sonunda, işsizlik 7,2% artmış
vә onun 15%ni gәnclәr tәşkil edirlәr vә onların әksәriyyәti yüksәk borclarla universitetlәri bitirmişlәr vә
yalnız bir neçә iş yeri onların ixtisaslarına uyğun gәlir. Kanada ailәlәrinin gәlir faizi 47,2%in 20% faizini
tәşkil edir, bu zaman 20% yoxsullar arasında onlar 4,1% tәşkil edirlәr. Şimal vә Arktik regionlarda daha
ucqar әrazilәrdә yaşayan 400 icmanın yaşamaq üçün vәsaitlәri problematik vә baxılmamış qalır.
Kanadanın Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin Xarici İşlәr Nazirliyi, Beynәlxalq Ticarәt vә İnkişaf
Departamenti ilә birlәşmәsi kömәk göstәrilmәsi yolunda yeni yanaşmaya işarә edir vә hәmçinin özünә
müstәsna olaraq humanitar proqramları deyil, elәcә dә kommersiya vә xarici siyasi mәqsәd vә
proqramları da daxil edir.
Gәlirlәrin İqtisadi Qeyribәrabәrliyi (әn zәnginlәrin payı 1% tәşkil edir).

8. SAĞLAMLIĞA TӘHLÜKӘ
Yeni vә yenidәn baş qaldıran xәstәlik vә immun mikroorqanizmlәrin
tәhlükәsi necә azaldılmalıdır?
Bәşәriyyәtin sağlamlığı yaxşılaşmaqda davam edir; insanlar çox yaşayırlar, ömür uzunluğu son 20 il
әrzindә 10 il artmış vә hazırda orta hesabla 70 yaş müәyyәn edilir, infeksion xәstәliklәrdәn xәstәlәnmә
vә ölüm halları isә azalmaqdadır. Bununla yanaşı, antibiotiklәrә hәssaslıq, kifayәt qәdәr qidalanmama vә
piylәnmә sağlamlıqla bağlı problemlәri artırır. Milyarddan artıq insanın demәk olar ki, etibarlı içmәli
suya çıxışı yoxdur. Tibbisanitar şәrait Suriyadan, Cәnubi Sudandan vә digәr ölkәlәrdәn qaçqın düşmüş
insanlar üçün dәhşәtli hal almışdır.
Yeni antibiotiklәrә sәrmayә yatırılması vә onların işlәnib hazırlanması bütün dünyada antibiotiklәrә qarşı
cari vә potensial davamlılıqla ayaqlaşa bilmirlәr. Bu, iri antibiotik siniflәrini (mәsәlәn, betalaktam,
karbapenem, ftorxinolon vә aminoqlikozid kimi antibiotiklәr) faydasız edә vә vәrәm, malyariya vә İİV
kimi xәstәliklәrin geniş vüsәt almasına gәtirib çıxarda bilәr. Bu hәmçinin yeni “superbakteriya”
pandemiyası ehtimalını artıra bilәr. Bununla belә, 20122013cü illәrdә geniş vüsәt almış epidemiyalar
sәngimiş vә baxmayaraq ki, dünyada 4.2 milyon sәhiyyә işçisi mövcuddur, bir çox istiqamәtlәr üzrә
irәlilәyiş әldә edilmişdir.
Әhalinin sayının artmasına, beş yaşınadәk uşaqlar arasında ölüm hallarının sayının 1990ci ildә 12,4
milyondan 2012ci ildә 6,6 milyona düşmәsinә baxmayaraq, dünya ölkәlәrinin yalnız yarısı uşaq ölümlәri
halının 1990cı il sәviyyәsindәn 2015ci ilәdәk üçdә iki dәfә azalması ilә bağlı Yeni Minilliyin
Astanasında İnkişaf Mәqsәdlәrinin tәlәblәrinә cavab verir. Hazırkı gedişatdan göründüyü kimi 2028ci
ilәdәk bu mәqsәdә nail olmaq mümkün olmayacaq. Ölüm sәviyyәsi hәqiqәtdә Suriyada, İraqda,
Subsahara Afrikasının bәzi ölkәlәrindә vә keçmiş Sovet İttifaqının bәzi respublikalarında 1990cı ildәn
etibarәn pislәşmişdir. Ana ölümü 1990cı ildәn 2010cu ilәdәk 47% azalmış, lakin hәlә dә eni Minilliyin
Astanasında İnkişaf Mәqsәdlәrinin tәlәblәrindәn uzaqdır  bu tәlәblәrә görә bu göstәrici 75% azalma
olmalıdır.
Teletәbabәt vә bioçiplәrin kömәkliyi ilә özünüdiaqnostika, datçiklәr vә internetekspert sistemlәri
getdikcә daha çox zәruri hal alacaq, çünki insanlar daha çox yaşayır, sәhiyyәyә sәrf edilәn xәrclәr atır vә
eyni zamanda sәhiyyә işçilәrinin çatışmazlığı da artmaqdadır. Әrzaq vә ya heyvan mәnşәli xәstәliklәrin
sayının artmasının qarşısını almaqdan ötrü ticarәtdә tәhlükәsizliyin artması da zәruri bir haldır. Genetik
mәlumatlardan gәlәcәkdә istifadә, proqram tәminatı vә nanotexnologiyalar sonda genetik vә molekulyar
sәviyyәdә xәstәliklәrin aşkar edilmәsi vә onların müalicә edilmәsinә yardım edә bilәr.
Epidemiyanın cari yüksәk risklәrinә aşağıdakılar daxildir:
x Antibiotiklәrә qarşı davamlı olan STENO, KPC fermentlәti, CRE, and NDM1 (yalnız Hindistan
vә Pakistanda aşkar edilmiş vә әksәr preparatlara qarşı davamlı olan müxtәlif bakteriyaları
yaradan ferment, bu ferment hazәrda ABŞ, Kanada, Niderland, Böyük Britaniya vә Avstraliyada
da açkar edilmişdir) kimi “supermikroblar.
x MRSA (metisillindavamlı qızılı stafilokok).
x Kambodcada uzun müddәt mövcud ola bilәn bütün formalarda qriplәr vә ölümcül quş qripi
virusları (H5N1) (3 il әrzindә 34 hal, bu il 13 hal vә 75% ölüm halı vә nadir. İnsandan insana
keçәn) vә çindә H7N9 qripi (2013cü ilin avqust ayına 44 ölüm halı ilә 135 hal vә “insandan
insana keçәn” bir hal).
x 2013cü ilin sentyabr ayına 144 koronavirus (MERS) halı vә bunlardan 54ü ölümlә
nәticәlәnmişdir vә Sәudiyyә Әrәbistanından olan tibb işçisinin yoluxduğu haqda mәlumat
verilmişdir.
x Bütün qlobal әrzaq bazarlarında, lakin ilk әvvәl çindә hәzm keçilmәzliyi epidemiyası.
x
2013cü ildә Haitidә (8000 ölüm halı ilә 649 000 hal) vә hazırda Kuba vә Dominikan
Respublikasında tәsadüf edilәn vәba xәstәliyi.
x Şәrqi Avropa vә Yaxın Şәrq ölkәlәrindә İİV infeksiyalı pasiyentlәrdә Vәrәm dәrman
preparatlarına qarşı dözümlülük.

x
x
x

İlk әvvәl CәnubŞәrqi Asiya vә latın Amerikasında denge xәstәliyi, 2012ci ildә bu cür xәstәliklә
bağlı 50100 milyon hal aşkar edilmişdir. Denge daha sürәtlә yayılan virus xәstәliyi kimi
qiymәtlәndirilir, dünyada epidemik potensiala malikdir vә son 50 ildә xәstәlik 30 dәfә artmışdır.
Rusiyada әn tәhlükәli olan yeni İİV (02_AG/) ştamm.
Beynәlxalq terror mәqsәdilә istifadә edilәn mübahisәli laborator quş qripi mutantları.

Abtibitiklәrә qarşı davamlı olan mikrobların vә yeni “supermikrobların” sayının getdikcә artmasına
baxmayaraq, Әrzaq Mәhsulları vә Dәrman Preparatlarına Sanitar Nәzarәt İdarәsi (FDA) tәrәfindәn 1998
ci ildәn bәri yalnız dörd yeni antibiotik tәsdiq edilmişdir. 2010cu ildәn bәri Amerikanın İnfeksion
Xәstәliklәr üzrә Mütәxәssislәr Cәmiyyәti 10 x '20 Tәşәbbüs tәrәfindәn yalnız bir yeni antibiotik
buraxılmışdır (2020ci ilә 10 yeni antibiotik). Multidavamlı qrammәnfi basillinin müalicәsi üçün işlәnib
hazırlanmış yalnız yeddi yeni preparat mövcuddur vә bu preparatlara bu yaxınlarda Xәstәliklәrә Nәzarәt
vә onların profilaktikası Mәrkәzlәri tәrәfindәn
“dәhşәtli bakteriyalar” adlanan davamlı
enterobakteriyaların karbapenemi daxildir vә bu preparatlardan istәnilәn birinin tәsirli olacağına heç bir
zәmanәt yoxdur. İri әczaçılıq şirkәtlәri bu preparatların hazırlanması üçün cüzi maliyyә dәstәyinә
malikdirlәr.
2013cü ilin may ayında ÜST elan etmişdir ki, TibbiSanitar Qaydalar, beynәlxalq aşkarlamalar,
qabaqlayıcı tәdbirlәr, xәbәrdarlıqlar vә qlobal epidemiyaların sürәtli müalicәsi sistemi iri qlobal
epidemiyanın (H7N9) idarә edilmәsindә kifayәt deyillәr. çünki, pandemiya milli tәhlükәsizliyә risk
yaradır, epidemiyalara әn yaxşı nәzarәtin böyük hissәsi hәrbçilәr vә xüsusi xidmәt әmәkdaşları tәrәfindәn
aparılır, xüsusilә dә bu, kifayәt qәdәr sәhiyyә infrastrukturu olmayan yoxsul ölkәlәrdә tәmin edilir.
Bununla belә, beynәlxalq әmәkdaşlıq İİVni, atipik pnevmaniyanı vә H1N1i (donuz qripi) azaltmaq üçün
ümumilikdә qlobal sәhiyyә sistemini nәzәrәçarpan dәrәcәdә yaxşılaşdırmışdır. Bundan әlavә, yeni
ardıcıllıq texnologiyası bütün mikroorqanizmlәrin aşkarlanması vә әtraflı genetik xüsusiyyәtlәrinin
müәyyәn edilmәsi üçün qarşılıqlı әlaqәdә olan mәlumat bazasının qlobal sistemini yaratmaq imkanı
verәcәk. Bu, xüsusiyyәtin tәsvirinә sәrf edilәn vaxtın azalmasına vә bununla da, infeksion xәstәliklәr
üzәrindә nәzarәtin güclәndirilmәsinә gәtirib çıxardacaq.
Sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsi: Sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsi hazırda $28 milyarda çatmaq üçün
1990cı ildәn bәri 500% artmışdır. İnkişaf, habelә sәhiyyә üçün yeni vәdlәr verilmiş vә bunun nәticәsindә
2015ci ilә vә bundan sonrakı illәrdә ildә $80 milyard vәsait әlavә olunacaq. Bununla belә, son 20 ildә
sәhiyyә vә tibbi xidmәtlәr sahәsindә nәzәrәçarpan yaxşılaşmalar lәng iqtisadi artım vә dövlәt
büdcәlәrindә mövcud olan kәsirlәr sәbәbindәn tәhlükәli sәviyyәyә azala bilәr. Bu problemi hәll etmәk
üçün Vaksinlәr vә İmmunlaşdırma üzrә Qlobal Alyans İmmunlaşdırmanın Beynәlxalq Maliyyәlәşdirmә
Mexanizmini yaratmışdır. Bu fond fond birjasında vaksin istiqrazları buraxmaq üçün donor tәşkilatlarının
uzunmüddәtli yatırımlarından istifadә edir. O 2006ci ildәn bәri 370 milyondan artıq uşağı peyvәnd etmiş
vә 5,5 milyondan artıq hәyatı xilas etmiş Alyansın 47,2% proqramlarını maliyyәlәşdirmiş investorlardan
$4,5 milyard toplamışdır. Bu fond Standard and Poor’s şirkәtinin AA+ reytinqinә malikdir. Bundan әlavә,
Avropa Birliyinin Horizon 2020 proqramı ABdә biotibbi tәdqiqatlar üçün €8 milyardlıq büdcәni idarә
edәcәk. Hazırda, cari vә arzu edilәn qlobal sәhiyyә statusu arasında fәrqi aradan qaldırmaq üçün әn vacib
parametr sәhiyyәnin davam edәn vә istiqamәtlәndirilәn qlobal maliyyәlәşdirilmәsidir.
2011ci ildә inkişaf edәn ölkәlәrdә körpәlәrin 83%nin bir dozaya görә 20 sentlik adekvat DTG peyvәndi
(difteriya, tetanus vә göyöskürәk)
almalarına baxmayaraq, dünyada 22 milyon körpә hәr il
immunlaşdırılmamış qalır.
İnfeksion xәstәlәr: İnfeksion xәstәliklәrdәn ümumi ölüm hallarının faizi 1998ci ildә 25%dәn 2010cu
ildә 16%ә enmişdir, baxmayaraq ki, bu dövrdә antibiotiklәrә qarşı davamlılıq halları da yaranmışdır.
İnfeksion xәstәliklәr beş yaşınadәk uşaqların ölüm sәbәblәrinin 67%ni tәşkil edir (pnevmoniya, diarreya,
malyariya vә qızılca).
Yoxsulluq, urbanizasiya, sәyahәt, immiqrasiya, ticarәt, heyvanların yaşadıqları әraziyә artam müdaxilә vә
heyvandarlıq mәhsullarının sürәli istehsalı, infeksion orqanizmlәrin hәmişә olduğundan qısa zaman
әrzindә daha çox insana keçmәsi yeni pandemiyalar yarada bilәr. Yer kürәsi әhalisinin tәxminәn yarısı
bir neçә endemik xәstәliklәrlә birbaşa tәmasdadırlar. Orta hesabla, nisbәtәn yeni infeksion xәstәlik son 40
il әrzindә hәr il aşkar edilir. Vәba, çikunqun, sarı qızdırma, denge, meningit, hemorra titrәtmә vә difteriya

kimi köhnә xәstәliklәr yenidәn baş qaldırır. Son altı ildә 1,100dәn artıq epidemiya tәsdiq edilmişdir.
Yeni patogen mikroorqanizmlәrin tәxminәn 75%i zoonoz mikroorqanizmlәrdir (onlar digәr növlәrdәn
insana keçirlәr) vә getdikcә, daha da arta bilәrlәr. Yeni qiymәtlәndirmәyә görә, ayrılıqda mәmәli
heyvanlarda 320,000 virus mövcuddur vә onların әksәriyyәti hәlә aşkar edilmәmişdir. Alimlәr söylәyirlәr
ki, vәhşi tәbiәtdә gizlәnә bilәcәk patogen mikroorqanizmlәr üzrә mәlumatların toplanması onların
insanlara keçmәsindәn qabaq mütәxәssislәrә gәlәcәk alovlanmanı aşkar etmәkdә vә qarşısını almaqda
kömәk edә bilәr. Heyvanların virus xәstәliklәrinin erkәn tәdqiqatı epidemiyaların insanlara keçmәsinin
qarşısını almaqdan ötrü Afrika, Çin vә Cәnubi Asiyada aparılır.
Vәrәm: Hazırkı bir çox insan әvvәlki illәrә nisbәtәn daha çox vәrәm xәstәliyinә tutulmuşdur,
baxmayaraq ki, onun miqyası 2006cı ildәn aşağı düşmüş vә DOTSnin müalicәsi 85% uğurla müalicә
olunur. 2011ci ildә 1.4 milyon insan vәrәm xәstәliyindәn vәfat etmiş vә 8.7 milyon insan vәrәm
virusunun daşıyıcısı olmuşdur. Vәrәmin cari ekspresssınaqları vә hәssaslığın potensial yoxlanması
әhәmiyyәtә malik ola bilәr. Vәrәm Әleyhinә Peyvәnd (BSJ) vaksinasiyası bütün hallarda tövsiyә
olunmur; vәrәmin profilaktikası üçün 11 yeni vaksin işlәnib hazırlanma mәrhәlәsini keçir.
ÜSTnin qiymәtlәndirmәsinә görә, 2012ci ildә 450,000 insan dәrman preparatlarına qarşı davamlı olan
daha tәhlükәli vәrәm xәstәliyinә tutulmuşdur (MDRTB); vә bunun da nәticәsindә, 170,000 ölüm halı
qeydә alınmışdır. MDRTB diaqnozlu insanların sayı 2011ci vә 2012ci illәrdә iki dәfә artmış vә bütün
dünyada 94,000nә çatmışdır; bu xәstәlik demәk olar ki, bütün ölkәlәrdә mövcuddur. Bununla belә,
MDRTB 2012ci ildә dörd insandan birindә aşkar edilmişdir. 2012ci ilin sonunda 92 ölkәdә heç olmasa,
dәrman preparatına qarşı davamlı vәrәm xәstәliyinin 1 halına tәsadüf edilmişdir. Orta hesabla, MDRTB
xәstәliyinin 9,6%i dәrman preparatlarına qarşı geniş davamlılıq xüsusiyyәtinә malik olur. Yeni
Minilliyin Astanasında İnkişaf Mәqsәdinin 2015ci ilә vәrәm epidemiyasının dayandırılması vә
kökündәn mәhv edilmәsi tәlәbinә nail olunacaq.
Unudulmuş tropik xәstәliklәr: Әlavә olaraq 2 milyard insan 1990cı ildәn yaxşılaşdırılmış içmәli suya
çıxış әldә etmişdir, lakin hazırda, 11% vә ya 768 milyon insan әvvәlkitәk bu cür tәhlükәsiz çıxışa malik
deyil. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin yarıdan çoxu çirkli su vә pis sanitar şәraitlәrlә bağlı xәstәliklәrdәn
әziyyәt çәkirlәr. Diarreya ildә 2 milyon ölüm halına sәbәb olur vә bu, adәtәn beş yaşınadәk uşaqlar
arasında müşahidә olunur. ÜSTnin qiymәtlәndirmәlәrinә görә 2,7 milyard insan 2015ci ildә әsas sanitar
xidmәtlәrә çıxışa malik deyil. 17 unudulmuş tropik xәstәlik, parazit vә bakterial infeksiya mövcuddur ki,
onlar dünyada yoxsul әhali arasında әn geniş yayılmış xәstәliklәrdir, mәsәlәn şistosomoz, denge
titrәtmәsi vә onxoserkoz. Onlar öz qurbanlarını kor edir, әmәk qabiliyyәtlәrini itirmәlәrinә gәtirib
çıxardır, onları çirkinlәşdirir vә yoxsulluq vә xәstәliyә düçar edir. Yoxsul rayonlarda әhali sıxlığının
artması vә sanitariya sahәsindә lәng inkişaf bu xәstәliklәrin aktiv olmasına gәtirib çıxarır.
ÜST mәlumat verir ki, 2010cu ildә 711 milyon insan müalicә almış vә onların dörddә biri unudulmuş
tropik xәstәliklәrdәn müalicә olunmuşlar (limfatik filyariatoz, onxoserkoz, şistosomoz vә torpaqdan
keçәn qelmentozlar). ÜST, son beş il әrzindә 235 milyon insanın şistosomoz (bilqarsiya) xәstәliyindәn
müalicә olunacaqlarını proqnozlaşdırır, bәzi müşahidәçilәr isә onun aradan qaldırılacağını söylәyirlәr.
Drakunkulez halları 2011ci ilin yanvar  sentyabr ayları arasında 1,006 haldan 2012ci ilin hәmin dövrü
üzrә 521 hala düşmüşdür. Hazırkı dövrdә hәr iki xәstәlik aradan qaldırılmışdır. ÜST 2020ci ilә
frambezanı aradan qaldırmağı planlaşdırır. Qızılcadan ölüm halları 2000ci vә 2011ci illәr arası 71%
azalmışdır.
İİV/QİÇS: Tәxminәn 36 milyon insan QİÇSnin qurbanı olmuşdur. Bu xәstәliyә yoluxmuş insanlar
müalicәyә başlamağa imkan tapmamış yeni İİV infeksiyaları yaranır; lakin, antiretrovirus terapiyanın
(ART) yaranması vә “test vә müalicәsinin” yayılması QİÇS epidemiyasının inkişaf trayektoriyasını
dәyişmişdir. Bu zaman müxtәlif bahalı olmayan testlәrdәn (bir neçә sent dәyәrindә) istifadә edilir,
barmaqdan qan vә ağız boşluğundan yaxma götürülür vә 120 dәqiqәdәn sonra nәticәsi mәlum ola bilir.
ART virus yükünü o sәviyyәyә azaldır ki, onu aşkar etmәk mümkün olmur vә müalicә onun başqasına
ötürülmәsinin mümkünsüz edir. Tәxminәn 60% İİV daşıyıcıları öz İİV durumları haqda mәlumatlı
olmurlar. Aşağı gәlirә malik ölkәlәrdә bir insana lazım olan antoretrovirus preparatlarının mәblәği ildә
$137 tәşkil edir vә bәzi yerlәrdә isә pulsuz paylanılır. 700,000 QİÇS xәstәsi kombinә edilmiş
antiretrovirus terapiyasının kömәkliyi ilә ölüm mәngәnәsindәn xilas ola bilmişlәr. 2012ci ildә demәk

olar ki, 10 milyon insan ART almışdır. BMTnin İİV/QİÇS üzrә Birlәşmiş Proqramının
qiymәtlәndirmәlәrinә görә 35,3 (32.2 – 38.8) milyon insan 2012ci ildә İİC daşıyıcısı olmuşlar. Bu rәqәm
әvvәlki illәrlә müqayisәdә artmış, çünki getdikcә daha çox insan ART almaqdadır vә bu da, İİVnin
QİÇSyә keçmәsinin qarşısını alır. Son 12 il әrzindә yeni İİV infeksiyaya tutulma hallarının sayı 33%dәn
artıq azalmışdır. 26 ölkәdә İİV xәstәliyi 50%dәn artıq azalmış, lakin infeksiyanın yayılma sürәti
әvvәlkitәk Şәrqi Avropada, Yaxın Şәrqdә vә Şimali Afrikada artmaqdadır. QİÇS ilә bağlı xәstәliklәr
2005ci ildәki 2,3 milyondan 2012ci ilә 1,6 milyona azalmış, lakin tәәssüf ki, HVTN505 vaksini
uğursuzluğa uğramış vә hazırda sınaqlar davam etdirilir; bununla belә, әksәr insanlar hesab edirlәr ki,
QİÇS pandemiyasının dayanaqlı şәkildә aradan qaldırılması üçün vaksinin tәmin edilmәsi vacibdir.
Truvada (gündәlik antiretrovirus hәblәri) İİV infeksiyasına yoluxma riskini azaltmaq üçün ABŞda qәbul
edilmiş ilk preparatdır. ABŞın Әrzaq Mәhsulları vә Dәrman Preparatları üzrә Ofisi bu dәrman
preparatının istifadәsini 16 iyul 2012ci il tarixdә tәsdiq etmişdir. Qeteroseksual, homoseksual vә
infeksiyalı narkotik vasitәlәr qәbul edәn şәxslәrdә İİV ilә kontaktda olmazdan әvvәl qabaqlayıcı tәdbir
kimi kliniki sınaqlar aparılmışdır. Onun istifadәsini davam etdirmәk üçün sınaq tәlәblәrinә riayәt edilmiş,
nәticәlәr kifayәt qәdәr yaxşı olmuşdur. Truvada yeni preparat olaraq qalır, buna görә dә o, ART preparatı
ilә müqayisәdә az tәsirә malikdir.
Böyük viruslara hücum etmәk üçün bir neçә kiçik virus aşkar edilmiş vә bununla da, xәstәliyin yeni
sağalma marşrutu müәyyәn edilmişdir. QİÇS xәstәliyi dәrmanları barәdә ilk hesabatlar kәnara
qoyulmuşdur, çünki immun sistemi artan bir yeni doğulmuş körpәdәn başqa, digәr xәstәlәrin T
hüceyrәlәrindә iri vә qabaqcadan görünmәyәn latent İİV virusları qalmaqda davam etmişdir, lakin
tәdqiqatlar davam edir vә uğurlu olduqları zaman, bu xәstәlәri ömür boyu ART preparatını qәbul
etmәkdәn xilas etmәk mümkün olacaqdır.
Malyariya: CәnubŞәrqi Asiyada artemizinin dәrman preparatına qarşı davamlı olan malyariyanın aşkar
edilmәsinә baxmayaraq, malyariyadan ölüm halı ÜSTnin mәlumatlarına görә 2000ci ildәn 25% vә
Afrika regionunda 33% azalmışdır. Bundan әlavә, uşaqlar arasında malyariya xәstәliyindәn ölüm halı
2000ci ildәn 51% aşağı düşmüşdür. 2010cu ildә 219 milyon yoluxma qeydә alınmış vә bunlardan
660,000 insan vәfat etmişdir. Qeydt Fondu tәrәfindәn $2 milyardlıq yardım kimi 100 milyon davamlı
ağcaqanad әleyhinә torlar paylanmışdır. Malyariyaya qarşı vaksinin ilk klinik sınağı uğurlu olmuşdur.
Poliomielit: Yalnız üç ölkә (Әfqanıstan, Nigeriya vә Pakistan) 1988ci ildә 125dәn artıq ölkәlәrlә
müqayisәdә 2013cü ildә әvvәlkitәk poliomilit üzrә endemik ölkәlәr olaraq qalırlar. Poliomielitin lәğv
edilmәsi üzrә göstәrilәn sәylәr nәticәsindә 2012ci ildә nәzәrәçarpan irәlilәyişin әldә edilmәsinә
baxmayaraq, 2013cü ildә Somalidә (170), Keniyada (14) vә Cәnubi Sudanda (3) yeni alovlanma
müşahidә edilmişdir vә Suriya vә İsraildә son hadisәlәri nәzәrә almasaq, bunların ümumi sayı 285
olmuşdur (2012ci illә (223) müqayisәdә). 2018ci ilәdәk poliomielitin kökündәn lәğv edilmәsi
kampaniyası 1 milyard uşağı peyvәndlә tәmin etmәk üçün $5,5 milyard hәcmindә (әlavә olaraq $1,5
milyard lazım olacaq) maliyyә öhdәliyinә malikdir. Narahatlıq doğuran mәsәlә, 2012ci ildә irimiqyaslı
nailiyyәtlәrә nail olunması vә bu uğurları qoruyub saxlamaq vә poliomielitdәn azad ölkәlәrin bu
infeksiyaya yoluxmamaları üçün bütün poliovirusların ötürülmәsinin qarşısını almaq üçün az imkanlara
malik olunmasından ibarәtdir.
Xroniki xәstәliklәr: Dünya qocalmağa doğru getdiyindәn vә daha çox oturaq iş vә xroniki xәstәliklәr
ürәk xәstәliyinә vә insulta yol açdığından, bu cür xәstәliklәr Subsahara Afrikası istisna olmaqla, ölüm
hallarının vә әlilliyinin әsas sәbәblәri kimi infeksion xәstәliklәri nәzәrәçarpan dәrәcәdә ötüb keçiblәr.
Yaşa görә ölüm halı vә әllilik sәviyyәsi bir çox xәstәliklәr üzrә azalmış, lakin şәkәr diabeti, Alsqeymer
xәstәliyi vә xroniki böyrәk xәstәliyi istisna tәşkil edir. Әsas “risk faktorlarının” qarşısını almaq mümkün
deyil: yüksәk qan tәzyiqi, siqaret çәkilmәsi, spirtli içki qәbulu, havanın çirklәnmәsi vә düzgün
qidalanmama. Ürәkdamar xәstәliklәri qeyriinfeksion xәstәliklәrdәn yaranan әksәr ölüm hallarının әsas
sәbәbidir, ildә 17,3 milyon insan bu xәstәlikdәn vәfat edir, sonra isә xәrçәng xәstәliyi (7.6 milyon), nәfәs
yolları xәstәliklәri (4,2 milyon) vә diabet (1.3 milyon).
Bioterrorizm: Bioterrorizmlә mübarizә aparmaq mәqsәdilә biosensorların tәkmillәşdirilmәsi üzrә elmi
işlәmәlәr artırılmış vә ümumi vaksinlәr istәnilәn ölüm infeksiyalarının qarşısını almaqdan ötrü immun
sistemi stimullaşdırır. Bu cür vaksinlәr bütün dünyada yanğınsöndürәnlәr kimi potensial şәkildә tәmin

edilә bilәrlәr. Gәlәcәyin qeyrimüntәzәm sintetik bioloji laboratoriyalarından yeni problemlәr yarana
bilәr. Biologiya sahәsindә tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә daha artıq mәlumat әldә etmәk üçün Qlobal
Çağırış 10a baxın.
Strategiya: Endemik xәstәliklәrin hәlli üçün әn yaxşı üsul: erkәn aşkaredilmә, dәqiq diaqnoz, operativ
tәcridetmә, şәffaf informasiya vә kommunikasiya infrastrukturu, tәmiz işmәli suya sәrmayә yatırımının
artırılması, sanitariya vә әllәrin yuyulması, elәcә dә mövcud tibbi texnologiyalardan (preparatlar, cihazlar,
bioloji mәhsullar, tibbi vә cәrrahiyә prosedurları, yardımçı sistem vә tәşkilati sistemlәr) istifadә etmәklә
optimallaşdırmadır. ÜSTnin elektron sәhiyyә sistemi, smarttelefon texnologiyası, Beynәlxalq tibbi
prosedurlar, immunlaşdırma proqramı vә Qlobal Mәlumatlandırma vә Әks Tәdbirlәr Sistemi bu qlobal
problemә aidiyyәti olan digәr elementlәrdir. ÜSTnin Qlobal Sәhiyyә Observatoriyası vә Xәstәliklәrin
Qlobal Yükü layihәsi çox vaxt siyasәt vә prioritetlәrin müәyyәn edilmәsindә aydın informasiya ilә tәmin
edirlәr.
2015ci ildә Minilliyin İnkişaf Proqramının müddәti bitdikdәn sonra, yeni mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi
vә ya yeni mәqsәdlәrin әlavә edilmәsi üçün nә planlaşdırılır? BMTninn Baş Assambleyasının tibbi
sığortaya dair 2012ci il dekabr tarixli qәtnamәsindә Vahid Sәhiyyә Sisteminin (VSS) post2015 Yeni
Minilliyin Astanasında İnkişaf Mәqsәdlәri çәrçivәsindә qlobal sәhiyyә mәqsәdlәri üçün nә qәdәr
әhәmiyyәtli mәsәlә olduğunu qeyd edir. Qәtnamә üzvdövlәtlәri risklәrin birlәşdirilmәsi mexanizmlәrini
tәqdim edәn vә hәyata keçirәn zaman әhәmiyyәtli birbaşa ödәnişlәrә, tibbisanitar yardım vә yoxsulluqla
bağlı hәdsiz dәrәcәdә xәrclәrә yol vermәyәn sәhiyyә sistemini hazırlamağa çağırmışdır. Bundan әlavә,
ÜSTnin 2013cü il tarixli, Ümumdünya Sәhiyyәsinin Vәziyyәtinә dair Mәruzәsindә deyilir ki, elmi
tәdqiqatlar gedişatında tәqdim edilәn sübutlar olmadan BMTnin Tәsnifatına nail olmaq mümkün deyil.
ÜSTnin Avropa üzrә Regional Ofisi 2020 Sağlamlıq sәnәdini (sәhiyyә sahәsindә yeni strateji siyasәt) vә
Avropanın Fәaliyyәt Planını dәrc etmişdir. Hәr iki sәnәd 53 üzvdövlәt tәrәfindәn qәbul edilmiş vә üzv
dövlәtlәrin sәhiyyә sahәsindә inkişafını tәmin etmәk vә onların mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi üçün üSTyә
mandat verilmişdir. Ölkәlәr arasında geniş mәşvәrәt vә müzakirәlәr aparmaqla 2020ci ilә sәhiyyәnin üç
әsas mәqsәdi irәli sürülmüşdür, daha dәqiq deyilәrsә, bunlar xәstәlik vә risk faktorları yükünün
azaldılması, sağlamlıq vә rifahın yaxşılaşdırılması, elәcә dә sәhiyyәnin idarә edilmәsi vә sistemlәrinin
tәkmillәşdirilmәsi. Bu ümumi strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün üST 2020 Sağlamlıq regional
mәqsәdlәrini işlәyib hazırlamışdır.
Ölkәlәrarası vә ölkәdaxili cüzi fәrqlә orta ömür uzunluğu artan vә 75 yaşına çatan zaman, yerlәrdә
xәstәliklәrin qlobal şәkildә aşkar, müşahidә edilmәsi vә terapiyası tәmin edilәn zaman vә yeni xәstәliklәr
üçün vaxtında vaksin vә dәrmanlar işlәnib hazırlanan zaman Çağırış 8 ciddi şәkildә nәzәrә alınacaq.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: dünyanın 12% әhalisini tәşkil edәn Afrikada dünyada mövcud olan xәstәliklәrin 25%nә, 3%
sәhiyyә işçisinә malikdir vә sәhiyyәyә 1% vәsait sәrf edir. Subsahara Afrikasının 22 ölkәsindә ARTdәn
istifadә sayәsindә İİV xәstәliyi ümumilikdә 26% azalmışdır, buna baxmayaraq 2012ci ildә sözügedәn
xәstәlik әvvәlkitәk әksәr insanları әhatә etmişdir.
Demәk olar ki, yetkin yaşda olan Afrikalıların 20dәn 1i İİV daşıyıcısıdır (4,9%) vә onlar bütün
dünyada İİV ә yoluxmuş insanların 69%ni tәşkil edirlәr. 2011ci ildә tәxminәn 1,1 milyon insanda İİV
müsbәt vәrәm xәstәliyi aşkar edilmişdir, onların 79%i Afrikada yaşayır. 2012ci ilin sonunda ART
pasiyentlәrinin faizi 64% ә yüksәlmiş, ötәn il 1,3 milyon insan da onlara әlavә edilmiş vә Botsvana,
Namibiya vә Ruandada bu cür insanlar çoxluq (80%dәn yuxarı) tәşkil edirlәr. PEPFAR (ABŞ
hökumәtinin proqramı) mәzunların ölkәni tәrk etmәmәklәri vә Afrikada qalıb işlәmәlәri üçün Subsahara
Afrikasında 105 tibb mәktәbinә maliyyә yardımı edir vә bütün qitәdә tibbi laboratoriyaları
maliyyәlәşdirir. UNICEFin qiymәtlәndirilmәsinә görә, Cәnubi Afrikada 1,6 milyon uşaq, Zimbabvedә
16% uşaq vә Botsvanada 12% uşaq QİÇS xәstәliyi nәticәsindә valideynlәri vәfat etmiş yetim uşaqlardır.
Şimali Malaviyada fәaliyyәt göstәrәn klinikalar pulsuz antiretrovirus preparatlarını tәmin edir vә bu da,
üç il әrzindә böyüklәr arasında QİÇS xәstәliyindәn ölüm hallarını 57% azaltmışdır. AddisAbebe
şәhәrindә pulsuz antiretrovirus preparatlarının tәmin edilmәsi üzrә analoji proqram sayәsindә QİÇS
xәstәliyindәn ölüm halları 40% azalmışdır.

Malyariya xәstәliyindәn tәxminәn 90% ölüm halı Subsahara Afrikasında baş verir. Afrikanın 10
ölkәsindәn 7dә 20 milyondan artıq uşaq peyvәnd olunmayıb. Cәnubi Afrikanı tәrk etmiş tibb bacılarının
sayı orada tәhsil alanların sayından artıqdır. Afrikada 15 milyon sәhiyyә işçisi çatışmazlığı mövcuddur.
Asiya vә Okeaniya: Asiya yeni epidemiyaların alovlanma ocağı olaraq qalır. Çindә 2012ci ilin
әvvәlindә 780,000 İİV / QİÇS xәstәsi olmuş vә bu rәqәmin 2015ci ilә 1,2 milyona çatacağı gözlәnilir.
Yaponiya Asiyada әn çox uzunömürlü insanların yaşadığı ölkә sayılır: qadınlar üçün 86 yaş, kiçilәr üçün
isә 79 yaş (ötәn illә müqayisәdә kişilәr üçün 80 yaş). Digәr Asiya ölkәlәri hәmçinin Sinqapur, Cәnubi
Koreya vә Tayvan 1990cı ildәn sağlam hәyat tәrzi ilә ömür uzunluğuna görә ön sıralarda gedirlәr. NDM
1 geni vә dәrman preparatlarına qarşı dözümlülük üzrә Nyu Delinin su tәchizatı sistemindә aparılmış
tәdqiqat ”potensial dәhşәt” barәdә xәbәrdar etmişdir. NDM1 (NyuDeli metalbetalatzamaza1) bәzi
bakteriyaların ötürdüklәri geni bildirir. Әgәr bakteriya ştammında NDM1 olarsa, o demәk olar ki, bütün
antibiotiklәrә, habelә son instansiya antibiotiklәri kimi tanınan karbapenem antibiotiklәrinә qarşı davamlı
olur. Çin son üç ildә yeni sәhiyyә infrastrukturunun yaradılmasına $127 milyard sәrmayә yatırmışdır.
Çindә vәrәmin yayılması 19902010cu illәrdә 50% azalmışdır. Әgәr Asiya quşçuları bir çox virusların
mәnbәyi olan canlı bazar biznesini buzlanmış mәhsullar bazarı ilә әvәz etmәyә sövq edilsәydilәr, onda
hәr il baş verәn ölüm hallarının vә iqtisadi nәticәlәrin qarşısını almaq mümkün olardı. Çindә hava vә
suyun keyfiyyәtinin aşağı olması sәbәbindәn sağlamlıq vә әtraf mühitә daha çox diqqәt yetirilәcәk
(Pekindә havanın keyfiyyәtinin tәhlükәli sәviyyәdәn üç dәfә çox olduğu haqda sәnәdlәr mövcuddur).
Pakistan özünün ÜDMnin yalnız 2%ni sәhiyyәyә sәrf edir: müqayisә üçün: ABŞ ÜDMin ümumi
hәcminin demәk olar ki, 20%ni sәhiyyәyә sәrf edir.
Avropa: Avropada әhalinin qocalması hökumәtin tibbi xidmәtlәrinә tәsir göstәrmәkdә davam edir, beş
yaşınadәk uşaqlar arasında ölüm halları isә 1990cı ilәdn bәri iki dәfә, ana ölümü isә dörd dәfә
azalmışdır. 2012ci il tarixli Avropada Sәhiyyәnin Durumuna dair Hesabat: ÜSTnin Yaşayış Rifahının
Yaxşılaşdırılması Mәqsәdi: ölkәnin ölüm halları, ölüm sәbәblәri, risk faktoru vә riskli davranış üzrә
statik mәlumatlarını vә 2020ci ilә Avropa üzrә altı sәbәbi tәqdim etmişdir: vaxtından әvvәl ölüm halı,
ömür uzunluğu, sağlamlıqla bağlı әdalәtsizlik, üzvdövlәtlәrin qarşıya qoyduqları milli tapşırıqlar. ÜST
nin Avropa Regional Bürosu (Health 2020) әsas diqqәtini qlobal iqtisadi böhranla bağlı maliyyә
böhranının aradan qaldırılması şәraitinә yönәltmişdir. Xәstәxana daxili infeksiyalar ildә 3 milyon
avropalını xәstәliyә yoluxdurur. Ukrayna Avropada QİÇSin yayılma göstәricisinә görә әn yüksәk
göstәriciyә malikdir, lakin bu göstәrici 2006cı ildәn etibarәn aşağı düşmәkdәdir. Avropada vәrәm
xәstәliyindәn ölüm halı 40 illik azalmadan sonra yenidәn artmaqda davam edir. Prezident Medvedyev
Rusiya mәktәblәrindә vә universitetlәrindә narkotik vasitәlәrin qәbulu ilә bağlı mәcburi testlәrin
keçirilmәsinә qәrar vermişdir.
Latın Amerikası: Region inkişaf edәn regionlar arasında әn yüksәk ömür uzunluğuna vә ÜSTnin
istәnilәn regionundan daha yüksәk tarifli İİV /QİÇS üçün antiretrovirus terapiyasına, elәcә dә dünyada әn
yüksәk sәviyyә olan peyvәndin tәmin edilmәsi sәviyyәsinә malikdir. Haitidә İİVnin yayılma
sәviyyәsinin son 10 ildә 6%dәn 2,2%ә düşmәsinә baxmayaraq, 2010cu ildә baş vermiş zәlzәlә tibb
sistemini müflislәşdirmiş vә yarım milyon vә ola bilsin ki, 250,000 vәba alovlanması halı yaranmışdır,
belә ki, vәba ştammı inkişaf edir, Kuba vә Dominikan Respublikasına yayılır vә endemik ola bilәr.
Tәxminәn 100,000 Haiti sakininin bu il vәbaya qarşı peyvәndlәnәcәyi gözlәnilir. İİV/QİÇS epidemiyası
sәviyyәsi bütün Latın Amerikasında sabit olaraq qalır. Braziliya tәcrübәsi göstәrir ki, 1996cı ildәn
etibarәn pulsuz APT QİÇSdәn ölüm hallarını nәzәrәçarpan dәrәcәdә azaltmış, ömür müddәtini uzatmış,
$2 milyard xәstәxana xәrclәrinә qәnaәt etmiş vә xәstәliyi 0.6% sәviyyәsindә saxlamaqdadır. Latın
Amerikasında 200 milyon insan unudulmuş tropik xәstәliklәrә yoluxmuşdur (qurdlar, Şaqasa, şistosomoz,
traxoma, denge titrәtmәsi, leyşmanioz, limfatik filyariatoz vә onxoserkoz).
Şimali Amerika:
ABŞda KDMә uyğun olaraq cari tәxirәsalınmaz tәhlükәlәr davamlı
enterobakteriyalar olan karbapenem, dәrman preparatlarına davamlı olan süzәnәk vә Klostridium
diffisiledәn (ildә 250,000 insanın xәstәxanaya yerlәşdirilmәsinә vә 14,000 ölüm halına gәtirib çıxardan
ciddi dispepsik infeksiya, bir qayda olaraq antibiotiklәrin qәbulundan yaranır) ibarәtdir. Bill vә Melinda
Qeyts Fondu malyariyaya tәxminәn $2 milyard vә QİÇS, Vәrәm vә Malyariyaya qarşı mübarizә
aparılması üçün Qlobal Fonda $1,4 milyard vәsait ayrılmışdır. ABŞın Әrzaq Mәhsulları vә Dәrman
Preparatları Administrasiyası QİÇS infeksiyası daşıyıcılarından infeksiyanın ötürülmәsi riskini azaltmaq
üçün istifadә edilәn Truvadu preparatını tәsdiq etmişdir. ABŞın yeni sәhiyyә qanunvericiliyi 2014cü

ildә tam şәkildә qüvvәyә minәcәk, baxmayaraq ki, indiyәdәk ştatların yarısı qanunun Medicaid
hissәsindәn istifadә etmәmәk qәrarı vermişdilәr, bu da öz növbәsindә çoxlu sayda yoxsul insanın
maksimal tibbi yardımdan kәnarda qalmasına gәtirib çıxarmışdır. Eyni zamanda, iqtisadiyyatı lәng inkişaf
edәn xәstәxanalar sığorta sistemlәrini yaratmaq üşün çox vaxt birlәşirlәr; sığorta şirkәtlәri tibbi xidmәt
tәchizatçılarının xidmәtlәrini alır vә / vә ya onlarla sövdәlәşmә hәyata keçirirlәr. ABŞ İqtisadi fәaliyyәtdә
vә kliniki tәcrübәdә tibbi informasiya texnologiyalarından istifadә edilmәsinә dair Qanuna uyğun olaraq
öz elektron tibbi mәlumatlarını $29 milyard dәyәrindә tibbi texnoloji informasiya formaları ilә
yenilәyirlәr. ABŞda 1,1 milyon (2012ci ildә QİÇSә tutulmuş yeni 50,000 xәstә); Kanadada 73,000
QİÇS xәstәsi vardır. ABŞda uşaqların tәxminәn 33%i artıq çәkiyә malikdir vә piylәnmәdәn әziyyәt
çәkirlәr vә aparılan sorğu nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, 818 yaş arasında olan uşaqlar gündә
vaxtlarının orta hesabla 7,5 saat әylәncә vasitәlәrinә sәrf edirlәr. Xәstәliklәrә Nәzarәt vә Qarşısının
alınması Mәrkәzi (CDC) mәlumat verir ki, ABŞda yeni QİÇS hallarının tәxminәn yarısı infeksiyaya
yoluxmaları haqda mәlumatlı olmayan 20% virus daşıyıcılarından yaranır.

9. TӘHSIL
Dünyada biliklәrin әksәr hissәsi ya birbaşa yolla, ya da bu gün bәşәriyyәtin әksәriyyәtinә xas olan
vasitәçilәrin kömәkliyi ilә ötürülür. Google vә Wikipedia “Bilmirәm” sözünü köhnәlmiş hesab edirlәr.
İnternet maraqlanma sәviyyәsini vә ömür boyu tәhsil imkanlarını sürәtlәndirir. Әla proqram vә tәcrübәli
pedaqoqlardan yararlanma imkanı hәr bir şәxs üçün әlçatmaz sayılmır. Birçox universitet kursları
(MOOCs: kütlәvi açıq onlayn kursları) vә TED, Coursera vә Kan Akademiya kimi müstәqil tәhsil
sistemlәrinә İnternetdә çıxış azaddır. Facebookda Mark Suserberqin rәhbәrliyi altında komanda İnternetә
ümumi çıxış üçün yüksәk aerostat şәbәkәni yaratmaq mәqsәdilә yer kürәsindә hәr bir şәxsin Google Loon
layihәsindәn istifadәsini tәmin edir. Noutbuk vә smartfonların qiymәti düşmәkdәdir. Lakin, bütün
dünyada tәhsili tәkmillәşdirmәk mәqsәdilә bütün bu resursları uğurla tәtbiq etmәk üçün böyük sәylәr
tәlәb olunur.
UNESCOnun mәlumatlarına görә gәnclәr arasında savadlılıq sәviyyәsi 1990cı ildәki 83,4%dәn 2011ci
ilә 89,5%ә yüksәlmişdir; bu zaman böyüklәr (15 yaşdan yuxarı) arasında savadlılıq sәviyyәsi 1990cı
ildәki 75,7%dәn 2011ci ilә 84,1%ә yüksәlmişdir. UNESCOnun qiymәtlәndirmәlәrinә görә 2015ci ilә
әhalinin böyük yaşlı hissәsinin savadlılıq sәviyyәsi 86%ә, gәnclәr arasında isә savadlılıq sәviyyәsi 92%
ә yüksәlәcәk. Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrini bitirәn şәxslәrin sәviyyәsi 1999cu ildәki 112
milyondan 2010cu ildәki 164 milyona qalxmışdır. İbtidai tәhsil müәssisәlәrini bitirәn şәxslәrin sәviyyәsi
2000ci ildәki 53%dәn 2010cu ildә 62,5%ә qalxmışdır. Mәktәb yaşlı uşaqların faizi 1999cu ildәki
9,3%dәn 2011ci ildә 90,3%ә qalxmışdır. Ali tәhsil müәssisәlәrini bitirәn şәxslәrin sәviyyәsi 2000ci
ildәki 19%dәn 2010cu ildә 30%ә qalxmışdır. Bununla belә, orta mәktәblәrin aşağı sinfindә tәhsil
almalı olan 71 milyon uşaq mәktәbә getmir. UNESCOnun mәlumatlarına görә Pakistanda Talibanların
qәtlә yetirmәk istәdiklәri Malala Yousafzai yenә dә hazırda dünyanın münaqişә zonalarında yaşayan 28,5
milyon aşağı sinif şagirdinin tәhsilә çıxışını tәmin etmәyә çağırır. Mәktәbә getmәyәn şagirdlәrin faizinin
aşağı düşmәsinә baxmayaraq, 2002ci ildәn tәmәli qoyulmuş baza tәhsilinә beynәlxalq yardımın 2012ci
ildә azalması sәbәbindәn son onillikdә әhalinin sayının artması sәbәbindәn bu problem hәlә dә aktual
olaraq qalır.
AB, ABŞ, Çin, İsrail vә Yaponiya beynin tәdqiq edilmәsi üçün iri elmitәdqiqat layihәlәrinә malikdirlәr.
Gәlәcәkdә әldә olunacaq nәticәlәr insan beyninin xәstәliyi problemlәrinin aradan qaldırılmasına, beyninin
işinin yaxşılaşdırılmasına, daha yaxşı kompüter layihәlәrinin işlәnib hazırlanmasına, elәcә dә yeni beyin
vә kompüter arasında qarşılıqlı fәaliyyәtә gәtirib çıxarda bilәr. idrakı elm sahәsindә әldә olunan
nailiyyәtlәr müәllimlәrin hazırlanması prosesinә vә tәdris sistemlәrinә inteqrasiya edilmәlidir. Google
personal intellektual idarәetmә sisteminin inkişaf etdirilmәsinin kömәkliyi ilә intellekti artırmağı
planlaşdırır. Bilik vә ictimailәşmәnin әldә edilmәsinә әlavә olaraq Tәhsil nazirliklәri tәhsilin milli
mәqsәdi kimi idrakı elmdә vә beynin tәdqiqatında nailiyyәtlәrin öyrәnilmәsini sürәtlәndirә bilәcәk
intellektin artırılması yollarını aramalıdırlar. IQ testlәrinin nәticәlәri bütün dünyada әlli ildәn çox
müddәtdir ki, artmaqdadır, bәşәriyyәtin daha da ağıllı olubolmadığı bәlli deyil, lakin әn azı qiymәtlәr
azalmır.
Kompüter vә tәhsilin birlәşdirilmәsi fundamental şәkildә dәyişmәkdәdir. Mur Qanunu növbәti onillikdә
vә ya tәxminәn bu müddәt әrzindә qüvvәdә qalacaq, portativ intellektual qurğular insan beyninә güclü
tәsir göstәrә bilәcәk. insanlar ayrıayrı şәxslәrin bütün ömürlәri boyu ehtiyaclarını ödәmәk üçün
yaratdıqları virtual real interfeyslәrin kömәkliyi ilә “dәqiq vә vaxtında bilik” әldә edә bilәcәklәri dünya
biliklәrinә çıxış әldә etmәlidirlәr.
Mövhumat vә nifrәtin bütün formalarının lәğv edilmәsi mәqsәdi güdәn proqramlarla yanaşı insanların
gündәngünә artan qeyrisabit durumlardan vә / vә ya psixi xәstәliklәr mәngәnәsindәn qurtarmağa
yönәldilmiş ayrıayrı proseslәrin durmadan qiymәtlәndirilmәsi getdikcә daha zәruri hala çevrilәn sevgi ilә
dolu olan daha gözәl dünyanın bәrqәrar olmasına gәtirib çıxarda bilәr, belә ki, destruktiv texnologiyalar
fiziki şәxslәr üçün daha әlçatan olmuşdur.
Beyin vә ya intellektin daha yaxşı işlәmәsi kombinә edilmiş, yaxşılaşdırılmış qida, tәfәkkürün inkişafı,
intellektin artırılması (plasebo effekti), şәrhlәrә reaksiya verilmәsi, әtraf mühitә davamlı sevgi ilә, İnternet
vasitәsilә ağıllı insanlarla tәmasla, beyin üçün dәrman preparatlarının tәkmillәşdirilmәsi, proqram

tәminatı vә oyunlar, İnternetmemilәr (intellekt baxımdan seksuallıq) ilә, diqqәti vә mәhsuldarlığı artıran
müәyyәn musiqi, rәng vә rayihәnin kömәkliyi ilә aşağı stresslә artırıla bilәr. İnsan beyninin qismәn
proqramlaşdırılması vә digәr metodlar şәxsi intellekt vә uzunömürlülüyün artırılmasına gәtirib
çıxardacaq. Gәlәcәkdә beyinlәr genetik baxımdan genişlәndirilә vә sintetik biologiya vasitәsilә beynin
zәdәlәnmiş hissәlәrinin bәrpa edilmәsi vә hüceyrәlәrin daha effektiv şәkildә işlәmәsinә gәtirib çıxarda
bilәr. Geniş imkanlı kommunikasiyaların kömәkliyi ilә biliklәrin artırılması vә tәdris innovasiyaları vә
konsepsiyalarından istifadә, cәmiyyәtin fәrdi vә kollektiv intellektini artırıla bilәr.
Tarix boyu erkәn tәnzimlәyicilәr arasında әldә edilәn nailiyyәtlәr yüksәk xәrclәr tәlәb edә bilәr. Qeyri
sabit şәraitә yol açan bilik / intellektdә yaranan tәhlükәli çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün ciddi
sәylәr göstәrilmәlidir. Siyasәtçilәr bu cür yeni sәlahiyyәtlәrdәn geniş şәkildә demokratik istifadәlәrin
genişlәndirilmәsi üsullarını işlәyib hazırlamalı, lakin başqaları tәrәfindәn bu cür sәlahiyyәtlәrdәn sui
istifadә hallarına yol vermәmәlidirlәr. Gәlәcәkdә texnoloji baxımdan böyük miqyasda genişlәnәn, yaxud
az genişlәnәn sahәlәr yarana bilәr. Son illәr әrzindә, rәqәmsal fәrqliliklәr azalmağa başlamış, әks
әlaqәlәrә çıxış, şәffaflıq vә onların yayılması bu problemlәri hәll edә bilәr. Maariflәndirici bazarlar
genişlәndiyindәn, texnoloji vә tәdris konstruksiyaların mәblәği aşağı düşmәli, bahalı çıxışdan daha
universal çıxışa sәrf edilәn vaxtı azaltmalıdır.
Regional Mülahizәlәr (hazırda tәdqiqatlar aparılır)
Afrika: Afrikada mәktәblәrdә dәrsә davamiyyәt 1999cu illә müqayisәdә 33% artmış, lakin dünyada
mәktәblәrә getmәyәn uşaqların ümumi faizinin 43%i Afrikanın payına düşür. Region savadlılıq
baxımından әn aşağı göstәricilәrә malikdir, gәnclәr arasında savadlılıq sәviyyәsi 70%, böyüklәr arasında
isә orta faiz dәrәcәsi 2011ci ildә 59% tәşkil etmişdir, bu göstәrici Qvineyada 25%dәn Ekvatorial
Qvineyada 94%dәk tәrәddüd edir. Subsaha Afrikasında ildә tәxminәn 10 milyon şagird mәktәbi tәrk
edir. Ayrıayrı mәktәblәrdә qızlar üçün sanitar qovşaqlar tәmin edildiyi zaman onların dәrsә davamiyyәti
artır. İӘİT ölkәlәri üçün idrakı vә mobil texnologiyaların yeni әlavәlәrinin tәtbiq edilmәsi zәruridir;
Afrika üçün Açıq Tәhsil Resursları heç bir lisenziya ödәnişlәri olmadan Afrikada bu cür әlavәlәrә çıxışı
mümkün edir vә bu әlavәlәri lazım gәldikdә yüklәmәk vә mobil telefonlarında istifadә etmәk
mümkündür. Uşaqlara Yardım Fondu mәktәblәrdә daimi sanitar qovşaqlarının inşasının Cәnubi Sudan
mәktәblәrindә dәrslәrә davamiyyәtin artmasına gәtirib çıxartdığını göstәrmişdir. Gәnclәrin beyninin
inkişafı üçün dәmir vә zülalla zәngin yemәklәr birlikdә qәbul edilmәlidir. Uşaqların zülallı qidalar qәbul
etmәlәrinin әsas sәbәblәrindәn biri onunla izah olunur ki, çox vaxt onlar zülal vә dәmirlә zәngin olmayan
qarğıdalı, proso vә ya manioka mәmulatları qәbul edirlәr vә onlar bu yemәklәrdә fәrq qoymaq üçün o
qәdәr dә böyük deyillәr. Buna görә dә bu mәhsullarda zülal vә dәmirin kifayәt qәdәr olması beynin
inkişafına kömәk edә bilәr.
Asiya vә Okeaniya:
Cәnubi vә Qәrbi Asiyada yaşlı әhalinin savadlılıq sәviyyәsi 63%, Şәrqi Asiya vә Sakit Okean hövzәsi 
95%, Mәrkәzi Asiyada isә  100% tәşkil edir. Gәnclәr arasında savadlılıq dәrәcәsi әn yüksәk sәviyyәdә
Cәnubi vә Qәrbi Asiyada mövcuddur vә 81% tәşkil edir. Samsung İqtisadi Tәdqiqatlar İnstitutu söylәyir
ki, Seulda 70% Cәnubi Koreyalı ailә övladlarının özәl tәhsil almalarına böyük miqdarda vәsait sәrf edir.
Mintel Groupun apardığı tәdqiqatda isә deyilir ki, çindә orta tәbәqәyә aid ailәlәrin övladlarının 90%i
dәrsdәnkәnar ödәnişli tәhsil proqramlarında iştirak edirlәr vә 87% çinli valideyn әlavә xarici tәhsilә görә
ödәniş etmәyә hazırdır.
Avropa: Bütün Avropada gәnclәr vә böyüklәr arasında savadlılıq sәviyyәsinin tәxminәn 99% olmasına
baxmayaraq, 14 milyon Avropa gәnci mәktәbә, yaxud işә getmir. ABnın Perspektiv Texnoloji
Tәdqiqatlar İnstitutu açıq tәhsil resurslarından necә istifadә etmәyi vә 2030cu ilәdәk tәhsil ssenarilәrinin
tәqdim edilmәsini izah edәn Avropada Açıq Tәhsil Resursları (OEREU) layihәsini hәyata keçirir.
Latın Amerikası: UNESCO büdcәdә ixtisar sәbәbindәn regionda nüfuzunu itirmәkdәdir. Keçmiş
sosialist ölkәlәrindә tәhsil sistemlәri beynәlxalq standart vә test yoxlamalarına üstünlük vermirlәr, lakin
eyni zamanda bazara çıxış әldә etmәk istәyәn ölkәlәr isә bu standartlardan istifadә etmәyә çalışırlar.
Pulsuz sorğu vә yeni ideya vә hәqiqәt axtarışı növbәti nәslin tәhsili ilә bağlı ideoloji müharibәni azalda
bilәr. Kapital axını vә dövlәt büdcәsindә edilәn ixtisarlar bir tәlәbәnin tәhsilinә sәrf edilәn büdcәyә dә öz
tәsirini göstәrir. Tәhsilә İnternet bazasında yeni tәhsil sistemlәrinin tәtbiq edilmәsi vacib mәsәlәdir.

Uruqvay bütün uşaqları İnternetә çıxışla tәmin etmәyә çalışır. Böyüklәr arasında savadlılıq sәviyyәsi
1990cı ildәki 86%dәn 2011ci ildә 92%ә yüksәlmiş vә bu zaman gәnclәr arasında savadlılıq (1524 yaş
arası) 1990cı ildәki 93%dәn 2011ci ildә 97%ә yüksәlmişdir.
Şimali Amerika: Milli Tәdqiqat İttifaqının bu yaxınlarda etdiyi mәruzәdә o, şagirdlәrin elmi
tәfәkkürlәrinin vә elmi eksperimentlәr aparmaq qabiliyyәtlәrinin testdәn keçirilmәsinә daha çox diqqәt
ayrılmasını tövsiyә etmişdir. 2000ci ildәn 2010cu ilәdәk oxu vә riyaziyyat üzrә faiz, elәcә dә
Amerikanın ali tәhsil ocaqlarını bitirmiş mәzunların faizi 19702000ci illәri әhatә edәn faizdәn yuxarı
olmuşdur, buna baxmayaraq ABŞın beynәlxalq reytinqi aşağı olaraq qalır. Getdikcә daha çox insanın
MOOCSyә (Kütlәvi Açıq Onlayn Kursları) çıxış әldә etmәlәrinә baxmayaraq, Pensilvaniya
Universitetinin apardığı tәdqiqat göstәrmişdir ki, orta hesabla 4% tәlәbә kursu bitirir; lakin, tәlәbәlәr cüzi
әlavә infrastruktur vә ya kapital xәrclәri ilә kursu bitirirlәr. Kanada milli Tәhsil Nazirliyi olmayan yeganә
ölkәdir, belә ki, tәhsil әyalәt yurisdiksiyasına aiddir. Aili tәhsil ocaqlarının mәzunlarının sayı vә ixtisası
vә әmәk bazarının tәlәbatı arasında milli sәviyyәdә statistik mәlumat vә әlaqәlәndirmә çatışmazlığı
duyulur. Bununla yanaşı, Universitetdә tәhsil haqqı artır, vә mәzunlar sonda kursları yüksәk borc mәblәği
vә işәdüzәlmә ilә bağlı pәrişanlıq hissi ilә başa vururlar. Aşağıda tәqdim edilәn cәdvәl Beynәlxalq
Minillik Layihәsi Qrupu tәrәfindәn 2030cu ilә tәhsil vә tәdris imkanları ehtimalını göstәrir.

Yuxarıda göstәrilәn şkala üzrә reytinq 2030cu ilә baş verә bilәcәk ehtimalın 50%nin mövcud olduğunu
göstәrir, başqa sözlә, bu eyni ehtimal sәviyyәsi ilә baş verә bilәr. Göstәrilәn variantlardan hansının
müsbәt vә ya mәnfi olduğunun, elәcә dә onun baş vermәsinә kimin yardım edәcәyinin vә onun
yaranmasına kimin maneә ola bilәcәyinin qiymәtlәndirilmәsi Beynәlxalq Fyuçer İnformasiya
Sistemlәrindә verilir.

10. SÜLH VӘ MÜNAQİŞӘ
Ortaq dәyәrlәr vә yeni tәhlükәsizlik strategiyaları etnik münaqişә, terrorizm
vә kütlәvi qırğın silahlarının istifadәsini necә azaltmalı?
Dünyanın әksәr insanları transsәrhәd müharibәlәrin nadir hal aldığı şәraitdә yaşayırlar; lakin onların
yarısı artan qeyribәrabәrlik vә işsizlik, әrzaq mәhsullarının artan qiymәtlәri, qrunt sularının azalması, elit
hakimiyyәtin pozulması, köhnәlmiş tәşkilati strukturlar, mütәşәkkil cinayәtkarlıq, terror qrupları, tәbii vә
sosial resurslara mәhdud çıxış vә qeyriadekvat hüquqi vә idarәetmә sistemlәri sәbәbindәn qarşısının
alınması mümkün olmayan qüvvәyә çevrilәcәk potensiala malikdirlәr. 15  24 yaşarası 123 milyon
savadsız gәnc işsizlik probleminin artmasına rәvac verirlәr vә onların әksәriyyәti Cәnubi vә Qәrbi
Asiyada (62 milyon) vә Subsahara Afrikasında (48 milyon) yaşayır. Sülh Fondunun tәrtib etdiyi 2013cü
il tarixli Uğursuz Dövlәtlәrin Reytinqi göstәrir ki, qeyrisabitliyә hәssaslığa malik 178 ölkәnin 100 ölkәsi
“müharibә hazırlığı” , yaxud da “xәbәrdarlıq” vәziyyәtindәdirlәr, baxmayaraq ki, getdikcә daha çox ölkә
son beş ildә vәziyyәtin pislәşmәsindәn daha çox, yaxşılaşmasına doğru inkişaf etmәkdәdir.
BMT hazırda başlıca olaraq silahlı münaqişәlәrdәn ibarәt olan daxili münaqişәlәrin deyil, üçüncü Dünya
Müharibәsinin vә millidövlәt transsәrhәd müharibәlәrinin qarşısını almaq ötrü strategiya işlәyib
hazırlamışdır. 2012ci ildә yalnız bir dövlәtlәrarası müharibә (Sudan vә Cәnubi Sudan, lakin onlar 2012
ci ildә sülh sazişi imzalayıblar) vә bir beynәlmilәl dövlәtdaxili müharibә (Әfqanıstan) baş vermişdir
Upsala Universiteti 2012ci ildә dövlәtdaxili 23 münaqişә qeydә almış vә bu münaqişәlәrin sayı 2011ci
illә müqayisәdә 27 say azalmış vә rәsmi olmasa da, Konqo Demokratik Respublikası, Mali vә Suriyada
dövlәtlәrarası müharibә elementlәri mövcuddur; bununla belә, beynәlxalq milli dövlәt müharibәlәrinә
olan beynәlxalq meyllilik şübhәsiz ki, azalmaqdadır. Buna baxmayaraq, ölüm hallarının sayı artır vә bu
da әsasәn bir münaqişә sәbәbindәn baş verir: Suriya. Qlobal Sülhsevәrlik İndeksinin 2013ci ilin
mәlumatlarına görә 2008ci ildәn başlayaraq zorakılığa meylilik 110 ölkәdә artmış vә 48 ölkәdә
azalmışdır; bütün dünyada zorakılığın qarşısının alınmasına sәrf edilәn mәblәğ 2012ci ildә $9,5 trilyon
(dünya ÜDMin 11%) tәşkil etmişdir. SIPRI (Dünyada Problemlәrin Öyrәnilmәsi Beynәlxalq Stokholm
İnstitutu) 2012ci ildә dünyada hәrbi xәrclәri $1756 milyard hesablamışdır vә bu göstәrici tәxminәn
2011ci ildә olduğu kimidir. Şimali Amerika vә Avropada hәrbi xәrclәr durğunluq dövrü yaşayır vә ya
azalmaqdadır, lakin bunun әksinә olaraq digәr әksәr regionlarda bu xәrclәr artmaqdadır. Dünyada silah
ticarәti hәcmi 20032007ci illәr vә 20082012ci illәr arası 17% artmışdır. İlk dәfә olaraq çin iri
tәchizatçı olan ABŞ, Rusiya, Almaniya, Fransaya qoşulmuşdur; onlar qlobal silah ixracının tәxminәn
75%ni әhatә edirlәr. Asiya vә Okeaniyada dünyada beş iri idxalçı sayılan Hindistan, Çin, Pakistan,
Cәnubi Koreya vә Sinqapurla silah idxalının faizi 20032007ci illәrdә 41% vә 20082012ci illәrdә isә
47% olmuş, Avropada isә idxal 22%dәn 15%ә düşmüş, Yaxın Şәrq ölkәlәrindә isә eyni dövrlә
müqayisәdә 22%dәn 17%ә düşmüşdür.
Mәlumatların Monitorinqi üzrә Müstәqil Komitә (IDMC) mәlumat verir ki, 2012ci ildә bütün dünyada
münaqişәlәr vә insan hüquqlarının pozulması nәticәsindә tәxminәn 8 milyon insan vә tәbii hadisәlәr
sәbәbindәn 32,4 milyon insan mәcburi köçkün hәyatı yaşamağa mәcbur olmuşdur (әn yüksәk göstәrici
1990cı ilәrә tәsadüf edir). 2013cü ilin әvvәlindә BMTnin Qaçqınlar üzrә Ali Komissarlığı 15 milyon
qaçqın qeydә almış vә bunların 4,8 milyonu 60 BAPOR düşәrgәlәrindә qalır. 2014cü ilin әvvәlindә
BMT sülhün dәstәklәnmәsi üçün 15 missiya, elәcә dә Әfqanıstanda siyasi missiya hәyata keçirmiş vә bu
missiyalarda ümumәn götürdükdә tәxminәn 116.660 tәhlükәsizlik heyәti iştirak etmiş vә 122 ölkә öz
dәstәyini göstәrmişdir. Mülki şәxslәrin ölümü zorakı eksterizmlә beynәlxalq mübarizәdә әksәr ölüm
hallarını tәşkil edir. Transmilli ekstremist zorakılıq mütәşәkkil cinayәtkarlıqdan tutmuş suiqәsdә vә ayrı
ayrı şәxslәrin, yaxud da kiçik müstәqil qrupların hücumuna qәdәr dәyişir. DNKnın poçtla sifariş edilmәsi
vә gәlәcәk molekulyar vә әczaçılıq sәnayesi, elәcә dә nüvә materiallarına çıxış (ola bilsin ki, mütәşәkkil
cinayәtkarlıq vasitәsilә) bir vaxt ayrıayrı şәxslәrә bioloji silahdan tutmuş aşağı sәviyyәli nüvә (“çirkli”)
bombalarınadәk kütlәvi qırğın silahlarını yaratmaq vә istifadә etmәk imkanı verәcәk (SIMAD: insan
tәkbaşına kütlәvi qırğın silahı yaradır).
Bunun qarşısını almaqdan ötrü üç sahәnin işlәnib hazırlanması lazımdır: 1) bu cür tәhlükәlәri aşkar etmәk
üçün nanotexnoloji datçiklәrin peyk şәbәkәsi vә digәr qabaqcıl texnologiyalar; 2) bu cür silahdan istifadә
etmәk üçün düzgün tәrbiyә almamış şәxslәr üçün psixi sağlamlıq vә tәhsil sistemi; vә 3) potensial
SIMADı aşkar etmәk mәqsәdilә cәmiyyәtin rolu vә öhdәliklәri. Bu yanaşmalar hәlә hәll edilmәmiş
mürәkkәb hüquqi vә konstitusiya mәsәlәlәrinә malikdir. Terror risklәri, piratlılıq, regional qeyrisabitlik

vә raketkiber hücum problemlәrini hәll etmәk , elәcә dә tәrәfdaşlarla әmәkdaşlığı genişlәndirmәk üçün
imkanların yaxşılaşdırılması NATOnun sabitliyә nail olunması vә qeyrisabitliklә mübarizә
zәruriliyindәn uzaq olmaq üçün әn yüksәk prioritetlәridir.
Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin mәlumat bazası 1993cü ildәn 2012ci ilin sonuna ümumәn nüvә
vә digәr radioaktiv materiallarla bağlı 2331 qeyriqanuni dövriyyә vә digәr icazә verilmәmiş fәaliyyәti
qeydә almışdır (ötәn il 2164 olmuşdur). 2012ci ildә BAEA nüvә materiallarının qeyriqanuni dövriyyәsi
(ötәn il 147 vә 2010cu ildә 176 hal) vә onların qeyriqanuni saxlanması, satış vә qaçaqmalçılığı,
icazәsiz yerlәşdirilmәsi vә itirilmiş radiasiya mәnbәlәrinin aşkar edilmәsi ilә bağlı 160 hal barәdә
mәlumat almışdır. İNTERPOL bioloji terrora qarşı cari fәaliyyәti genişlәndirmәk vә kimyәvi, bioloji,
radioloji vә nüvә tәhlükәlәrinin hәll edilmәsi üçün Radioloji vә Nüvә Terrorunun Qarşısının alınması
Şöbәsini yaradıb.
Nüvә silahının әksәr hissәsi ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya vә Fransanın, elәcә dә Hindistan vә
Pakistanın payına düşür; lakin, Silahların İdarә Edilmәsi Mәrkәzinin qiymәtlәndirilmәsinә görә Çin, İsrail
vә Şimali Koreyada da onların sayı artmaqdadır. 2013cü ilin mart ayında ABŞ 1,654 strateji nüvә
başlıqlı silaha, Rusiya 1,480 silaha malik olmuşdur. Bütün nüvә silahlarının ümumi sayı 2013cü ildә
17,000 olmuş vә bu göstәrici 1985ci illә müqayisәdә 65,000 olmuşdur.
Dövlәtlәrarası müharibәlәrin başa çatacaqlarına vә bunun tәhlükә vә qorxu siyasәtinә olan ehtiyacı
azaldacağına baxmayaraq, Çin vә Hindistan silahlı qüvvәlәrindә hava qırıcılarının sayını artırır, vә
Cәnubi çin dәnizindә enerji resurslarına görә bir neçә dövlәtdә gәrginlik davam edir. Arktikada istilәşmә
bu әrazini dövlәtlәr arasında münaqişә üçün potensial tәhlükәyә sәbәb olacaq yeni neft vә tәbii qaz
mәnbәlәrinә çıxış imkanı yaradacaq. Rusiya öz şimal sahilindә bazalar inşa edir.
Artan әhali vә iqtisadiyyat tәbii resurslardan istifadәnin artmasının vә әtraf mühitin deqradasiyasının әsas
sәbәblәrdirlәr, gözlәnildiyi kimi sosial gәrginlik artacaq vә köhnә etnik vә dini münaqişәlәrin, vәtәndaş
iğtişaşlarının, elәcә dә yerli әhalinin qiyamının, terror әmәllәrinin vә cinayәtkarlığın vüsәt almasına
zәmin yaradacaq. Siyasi, ekoloji vә iqtisadi şәraitlәrin pislәşdiyi yerlәrdә miqrasiya hallarının artımını
gözlәmәk olar vә bu da öz növbәsindә yeni münaqişәlәrә gәtirib çıxarda bilәr. BMTnin
qiymәtlәndirmәsinә görә son 60 ildә 40% daxili münaqişәlәr tәbii sәrvәtlәrlә bağlı olmuşdur. İqlim
dәyişikliyinin tәsir sәviyyәsinin qeyrimüәyyәn olması sәbәbindәn iqlimi nәmişli olan rayonlarda
daşqınların artmasına, quraqlıq rayonlarda quraqlıq hallarının artmasına, buzlu dağlardan çay axınlarının
çoxalmasına vә dәniz suyunun şirin sulu rayonlara müdaxilәsinә adaptasiyanın planlaşdırılması
mәqsәdәuyğun olardı. Tәbii resurslarla vә / vә ya әtraf mühitin deqradasiyası ilә bağlı münaqişәlәr beş il
әrzindә zorakılıq vә ya müharibәlәrin yenidәn bәrpa edilmәsi ilә müqayisәdә iki dәfә artıqdır. Bununla
da, dinc razılaşmalar zorakılıq strukturunun araşdırılması vә sülh strukturunun yaradılması zamanı әtraf
mühitin bu şәraitini hәll etmәlidirlәr. Münaqişә vә әtraf mühitin deqradasiyası birbirini kәskinlәşdirdiyi
üçün onların spektri vә tәzahürü birlikdә hәll edilmәyәnәdәk genişlәnә bilәr. Nәticәdә, ekoloji
tәhlükәsizlik milli vә beynәlxalq proqramlarda getdikcә daha çox önәmli yer tutur, müdafiә vә geosiyasi
paradiqmaları dәyişir. Çaxnaşmaların qarşısını almaq, insanları müdafiә etmәk, elәcә dә dövlәtlәrin
müstәqilliyini qorumaq üçün digәr qeyriәnәnәvi strategiyalara diqqәt artırılmaqdadır. Hәrbçilәr әsas
diqqәtlәrini sosial vә ekoloji şәraitә, elәcә dә döyüş vә әsgәrlәrә yönәltmәli vә bu zaman yeni maliyyә
prioritetlәşdirmәni tәtbiq etmәlidirlәr. BMTnin Tәhlükәsizlik Şurasının diqqәt mәrkәzindә әtraf mühit vә
tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi durur, bәzi ölkәlәr isә iqlim dәyişikliyinin tәhlükәsizliyә
qlobal tәhlükә olduğunu hesab edir vә bu zaman yaşamaq üçün şәraitin olmamasından tutmuş faydalı
qazıntılardan qeyriqanuni istifadә vә iqlim dәyişikliyinin fәsadlarının milli müstәqilliyә tәsirinәdәk
problemlәrin nәzәrә alınmasını tәlәb edirlәr.
Daha dinc dünya ehtimalı demokratiyanın, beynәlxalq ticarәtin, dünya miqyaslı kütlәvi informasiya
vasitәlәrinin, İnternetin inkişafı, yaşayış rifahının artması vә son dәrәcә yoxsulluq halları faizinin
azalması, QHTlәrin göstәrdiklәri sәylәr, peyk müşahidәsi, resurslara çıxışın yaxşılaşdırılması vә BMT
nin vә regional tәşkilatların inkişafı sayәsindә artmaqdadır. Mәdәniyyәtlәrarası dialoqlar genişlәnir,
dövlәtlәrarası münaqişәlәr isә getdikcә daha çox beynәlxalq müdaxilәlәr yolu ilә hәll edilir. 2012ci ildә
dörd sülh sazişi imzalanmışdır (Mәrkәzi Afrika Respublikası, Cәnubi Sudan, Filippin, elәcә dә Cәnibi
Sudan vә Sudan arasında).

Quru, dәniz, hava vә kosmosdan sonra kibermәkan tәhlükәsizlik üzrә ekspertlәrin gündәliyindә duran
“beşinci müharibә mәkanına” çevrilmişdir. Hökumәtlәr vә kommersiya müәssisәlәri hәr gün digәr
hökumәtlәr, rәqib şirkәtlәr, hakerlәr vә mütәşәkkil cinayәtkarlar tәrәfindәn kiberhücum (casusluq vә ya
sabotaj) şәraitindә yaşayırlar. Bu hücumların mәnbәlәrini yoxlamaq çәtindir, bu da qisas almağı
çәtinlәşdirir; vә әgәr yoxlamaq mümkün olarsa, hansı cavab reaksiyası verilә bilәr? Xüsusilә bu cür
tәhlükәlәrә daha çox mәruz qalan ölkәlәr kiberPerlHarbor tәhlükәsini nәzәrdәn keçirmәli; kiber
müdafiәyә vә potensial әks tәdbirlәrә daha çox diqqәt ayırmalıdırlar. Cәmiyyәtin hәyat üçün vacib olan
sistemlәri daha çox İnternetdәn asılı olduğundan, kiber silahlanma kütlәvi qırğın silahı kimi nәzәrdәn
keçirilә bilәr. Geniş şәbәkәlәrdә hәrbi maşınlarda min kilometrlәrlә uzaqda yerlәşәn rәqiblәri ilә döyüşәn
piyada qoşunları dronların mәhv edilmәsinә nәzarәt edirlәr. Kiber silahlar, xüsusi seçimlәr vә pilotsuz
tәyyarә vә nәqliyyat vasitәlәri gәlәcәyin hәrbi elementlәrinin әsasını tәşkil edirlәr. Bunların hamısı
peyklәri hәrbi rejimin әsas mәqsәdlәrinә çevirirlәr.
Hәrbi gücün qarşısında hәqiqi mәdәni qarşılıqlı әlaqә olmadan assimetrik müharibәdә effektivliyi sübuta
yetirmәk öhdәliyi durur. Sevgi, yaxud mәnәvi dәyәrlәr olmadan sülhün strateji gücә malik olması az
ehtimal olunur, çünki intellektual vә ya rasional yanaşmalar özüözlüyündә sülhә maneә olan emosional
halların öhdәsindәn gәlmәyә qadir deyillәr. Münaqişәlәrin aradan qaldırılması vә onların hәlli yollarının
aranması üçün göstәrilәn sәylәr qeyrihökumәt tәşkilatlarının fәaliyyәtlәrinә daxil edilmәli vә müvafiq
fraksiyalarla birgә fәaliyyәt zamanı, elәcә dә kompromissiz qruplar vә onların potensial üzvlәri ilә şәxsi
ünsiyyәt vә ya İnternet vasitәsilә ünsiyyәt zamanı onların emosional vә mәnәvi hisslәri nәzәrә alınmaqla
bu cür fәaliyyәtә daxil edilmәlidir. Ayrıayrı şәxslәrin millәtә deyil (son nәticәdә, bәşәriyyәtә). Mәxsus
olduqları etnik qruplarına güclü emosional bağlılıqları bir çox sahәlәrdә sabit demokratiyanın bәrqәrar
olmasını çәtinlәşdirir. Bu cür müxtәlifliyin әsasını tәşkil edәn müxtәlifliyә vә yekdilliyә hörmәt edilmәsi
üçün kütlәvi ictimai tәhsil proqramlarının işlәnib hazırlanması vacibdir. Bu, zorakılığın alovlanmasının
qarşısını almaqdansa, iğtişaşların özәyini tәşkil edәn sәbәblәrin kökündәn mәhv edilmәsindә ucuz başa
gәlәn vә sәmәrәli yoldur. Bәzilәri hesab edirlәr ki, bәşәriyyәtin kollektiv idrakı sülhün bәrqәrar olmasına
vә münaqişәlәrin aradan qaldırılmasına kömәk edә bilәr vә bununla da, biz özümüz üçün daha sakit
gәlәcәyi tәmin etmiş olarıq.
Hökumәtlәrin vә BMT hökumәtlәri vә müәssislәrinin qabaqcadan xәbәrdar edilmәsi sistemlәri
münaqişәlәrin qarşısının almaq vә onların sayını azaltmaq mәqsәdilә siyasi iradәnin sәfәrbәr edilmәsindә
QHTlәr vә KİV ilә daha yaxşı әlaqә saxlamağa imkan yaradar.
İstifadәçinin İnternetdә әmәkdaşlıq yaratmaq tәşәbbüsündәn sülhün tәşviq edilmәsi, disinformasiyalara
nәzarәt edilmәsi, faktların tapılması vә barışıq üçün istifadә edilmәlidir. İşlәnib hazırlanan sülh
ssenarilәri mümkün alternativ münaqişә tarixçәlәrini nümayiş etdirmәk üçün tәqdim edilmәlidirlәr (bax:
GFISnin hazırda işlәyib hazırladığı “Ssenaridә” “Yaxın Şәrqdә Sülh Ssenarisi”).
Әvvәlkitәk hәrbi cinayәtkarlıqda günahkar olan şәxslәrin mәsuliyyәtә sәrf edilmәsi vә Beynәlxalq cinayәt
mәhkәmәsinin tәlәblәrini dәstәklәmәk lazımdır. Keçid dövründә әdalәt mәhkәmәsi münaqişәdәn sonrakı
sülhün bәrqәrar olmasında uğurun әsas faktorlarından biridir. Dövlәtlәrarası münaqişәlәrin vә
münaqişәlәrin yeni aspektlәrinin hәll edilmәsi üçün Cenevrә Konvensiyası bәrpa edilmәlidir. Kasset
Hәrbi Sursatları haqqında Konvensiyanın 84 iştirakıdövlәti vardır. BMTnin atıcılıq silahlarından tutmuş
hәrbi tanklara, döyüş tәyyarәlәrinә vә hәrbi gәmilәrә qәdәr adi silahların beynәlxalq ticarәtini
tәnzimlәyәn 2013cü ilin aprel tarixli Silahların Ticarәtinә dair Sazişi onu imzalayan 116 tәrәfә vә 9
ratifikasiyaya malikdir. O әsas diqqәtini münaqişәli regionlarda silah tәchizatına, insan hüquqlarını
pozan şәxslәrә, qanun pozucularına vә müharibә әnәnәlәrinә; vә hәrbi rәislәrә, dәniz quldurlarına vә
cinayәtkar qruplara yönәldir.
İqtisadiyyat vә Sülh İnstitutu sülhün sәkkiz dayağını müәyyәn etmişdir: Yaxşı fәaliyyәt göstәrәn
hökumәt; Mәntiqli kommersiya mühiti; Resursların әdalәtli bölünmәsi; Digәr şәxslәrin hüquqlarının
qәbul edilmәsi; Qonşularla yaxşı münasibәtlәr; İnformasiyaların sәrbәst axını; İnsan kapitalının yüksәk
sәviyyәsi; vә Korrupsiyanın aşağı sәviyyәsi.
Yeni texnologiyalar qüsurlu aşkarlama, tәmizlәmә, nәzarәt vә müşahidә imkanlarını tәklif edirlәr. Döyük
meydanında intellektual robotlar Cenevrә Konvensiyasının proqramlarına daxil edilәcәk döyüş qaydaları
elementlәrindәn ibarәt olacaqlar. NASA layihәsi özlәri arasında vә xarici mühitlә ünsiyyәt yaratmaq üçün

tәhlükәli şәraitlәrә vә elәcә dә tәhlükәli vәziyyәtlәrin monitorinqi üçün peyklәrdә yerlәşdirilә bilәn
“spayderbots” konsepsiyasını sınaqdan keçirmişdir.
Hökumәtlәr hәr bir silah növü üzrә beynәlxalq audit sistemini yaratmalı, bioloji vә kimyәvi silahların
mövcud ehtiyatlarını mәhv etmәk, potensial bioloji silahların izlәnmәsi sistemlәrini yaratmalı, SIMAD
profilaktikası strategiyasını işlәyib hazırlamalı, bioterrorizmin fәsadları ilә mübarizә aparmaq üçün CDC
kimi şәbәkә mәrkәzlәrini dәstәklәmәlidirlәr vә Bioloji Silahların Qadağan edilmәsi haqqında Konvensiya
çәrçivәsindә hüquqi tәtbiqetmә mexanizmlәri üzrә razılaşma әldә edilmәlidir. Mülki vәtәndaşlar arasında
ölüm hallarının vә gәlәcәkdә qisas alınması hallarının azaldılması üçün qeyrimüntәzәm müharibәlәri
daha humanitar etmәk, ölüm tәhlükәsi olmayan silahlardan vә pilotsuz tәyyarәlәrdәn istifadәni artırmaq
lazımdır. Çağırış 10 silah satışı vә zorakılıq әmәllәri pik nöqtәlәrindәn 50% azaldılan zaman ciddi şәkildә
nәzәrdәn keçirilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Әrәb Baharı/Oyanma uzun müddәt hakimiyyәtini qoruyub saxlayan avtoritar rejimlәri dağıdaraq
әrәb dünyasının üzünә yeni idarәetmә vә demokratiya sistemlәrinin perspektiv inkişafı imkanı açdı; buna
baxmayaraq, bu ümidlәr bir qayda olaraq yerinә yetirilmәdi, qeyrisabitlik isә bütün Şimali Afrikada vә
Yaxın Şәrqә yaxın olan regionlarda artmaqdadır. Mali, Somali vә Yәmәn kimi şәhәrlәrdә terror zorakılığı
törәtmiş vә Ben Ladendәn sonra dünya miqyasında mәrkәzi mütәşәkkil tәşkilatlanmadan tutmuş
“franşiza” tipli әmәliyyatlaradәk sahәlәri әhatә edәrәk vә bütün dünyada mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә
“yalquzaqları”  ekstremistlәri hazırlayan geniş şәkildә yayılmış ӘlKaidә ilә bağlı fәaliyyәt müsәlman
Mәğribdә vә Әrәbistan yarımadasında artmışdır. Misirin sabit hökumәtin yaradılmasında çәtinliyi bütün
İslam dünyasında dünyәvi vә dini qüvvәlәr arasında mübarizә simvoluna çevrilmişdir. Subsahara Afrikası
son 10 ildә münaqişәlәri lәng şәkildә aradan qaldırır vә cinayәtkarların әn tәhlükәlisi olan Konqo
Demokratik Respublikasındakı M23 qrupu zorakılıqdan uzaq olmağa çalışır. Afrikaya silah daşınması ilә
bağlı alovlanan münaqişәlәrin mәblәği $11 milyard dәyәrlәndirir. Cәnubi Sudan müstәqillik әldә edә
bilmiş, lakin Şimali Sudanla mövcud olan mübahisәlәr vә ölkәdaxili münaqişәlәr davam etmәkdәdir. Nil
çayının hәyati әhәmiyyәtә malik Efiopiya bәndi Misirlә ciddi münaqişә yaradır. Subsahara Afrikasında
10,4 milyondan artıq mәcburi köçkün vardır, vә ümumәn götürdükdә isә onların sayı bütün dünyada
28,8 milyona çatıb. Fransa qüvvәlәri vә BMT әvvәlkitәk Malinin şimalında üsyançılarla mübarizә aparır
vә Somali Keniya vә Efiopiyadan keçәn regionların әn münaqişәli әrazisi olaraq qalmaqdadır. Nigeriyada
xristian vә müsәlmanlar arasında iğtişaş artmış vә regionda geniş miqyaslı dinlәrarası münaqişә tәhlükәsi
hökm sürür vә ümumiyyәtlә, iğtişaşlar Qәrbi Afrikanın әksәr hissәlәrindә endemik xәstәlik tәәssüratı
yaradır. Gәnclәr arasında işsizlik sәviyyәsi, gәnclәrin tәxminәn 50%nin savadsız olması vә valideynlәri
SPİD xәstәliyindәn vәfat edәn 11,6 milyon uşaq yeni zorakı vә cinayәtkar nәslin yaranmasına gәtirib
çıxarda bilәr.
Asiya vә Okeaniya: Çin, Vyetnam, İndoneziya, Malaziya, Bruney vә Filippinin adalara vә iqtisadi
zonaya görә mübarizә apardıqları Cәnubçin dәnizindә enerji resursları ilә bağlı münaqişәlәrin hәll
edilmәsi üçün uzunmüddәtli qlobal perspektivlәr vә ola bilsin ki, beynәlxalq müdaxilәlәr zәruri ola bilәr.
CәnubŞәrqi Asiya Dövlәtlәri Assosiasiyası daxilindәki Alyanslar, habelә Birlәşmiş Ştatlar gәrginlik
miqyasını genişlәndirә bilәrlәr. çinin su, enerji, demoqrafiya, urbanizasiya, gәlirdә fәrqlә bağlı daxili
problemlәri, elәcә dә kәnd tәsәrrüfatı sakinlәrini әvәz edәn inkişaf layihәlәri gәlәcәk münaqişәlәrin
qarşısını almaqdan ötrü yaxşı idarә edilmәlidirlәr. Şimalqәrbi bölgәlәrdә müsәlman uyğurların
yaratdıqları ağır iğtişaşlar әvvәlki templә davam edir, lakin Tibetdә irәlilәyişlәr dә mövcuddur. Çin beş
әsas iqtisadi tәrәfdaş respublikadan dördüncü olaraq Mәrkәzi Asiyaya doğru irәlilәyir, lakin әhali
arasında Yaponiyaya qarşı düşmәnçilik münasibәti yaradır. O hәmçinin Afrika vә Latın Amerikasına fәal
şәkildә böyük iqtisadi inteqrasiya edir. Şimali vә Cәnubi Koreya arasındakı münasibәt bir az
yaxşılaşmağa başlamışdır. Şimali Koreyanın nüvә ambisiyaları sәbәbindәn beynәlxalq miqyasda bununla
bağlı hәlә dә yekdil qәrar qәbul edilmәmişdir. Mindanao uzunmüddәtli vә şiddәtli mübarizәdәn sonra
nәhayәt Filippindә avtonomiyaya nail olmuşdur. Pakistanda daxili qeyrisabitlik vә Pakistan, Hindistan vә
Әfqanıstan arasında mürәkkәb strateji münasibәtlәr bu üç ölkәdә ekstremizmә qarşı xoşmәramlı vә әks
sәylәrin göstәrilmәsinә mane olur. Pakistana son beş ildә göstәrilmiş $7,5 milyardlıq mülki yardım
başlıca olaraq sәmәrәsiz olmuş. AŞ vә Pakistan arasında münasibәtlәr heç dә yaxşı deyildir. Qeyri
müsәlman әhalinin tәqibi halları mövcuddur. Hindistan maoist zorakılığı hallarının yayılması ilә üzlәşir.
NATO vә ABŞ әhәmiyyәtli dәrәcәdә 2014cü ildә ordularının Әfqanıstandan çıxarılması planlarını başa

çatdırmışlar; zәngin faydalı qazıntılara vә kәnd tәsәrrüfatı resurslarına nәzarәt üzәrindә rәqabәt halını
hökumәtlәr, sәhra komandirlәri vә ölkәnin bu yaxınlarda bәrpa edilmiş tәhlükәsizlik sektorunu hәdәlәyәn
silahlı dәstәlәr arasında proqnozlaşdırmaq mümkündür. Yenidәnqurmanın xeyrinә ciddi humanitar
yatırımlar edilmir vә mәhvedici korrupsiya bütün әraziyә yayılmışdır. İraqın daxili sabitliyi azalır,
zorakılıq halları artır vә ölkә Rusiyadan $4,2 milyard hәcmindә silah alır.
Çeçenistanın Filippindә yaşayan müsәlman әhalisi siyasi vә dini hüquqlarına görә mübarizә aparırlar.
Әrәb inqilabı nәticәsindә Suriya, Türkiyә, İraq vә İran öz ölkәlәrindә kürd azlıqları arasında müstәqil
Kürdüstan iddiasının baş qaldıracağından narahatdırlar. Suriyada kimyәvi silahlardan istifadә halları
azalmış, lakin vәtәndaş müharibәsi ilә bağlı şәraitin pislәşmәsi münaqişәyә Türkiyә, İsrail vә Livanın
cәlb edilmәsinә gәtirib çıxarda bilәr. Daha mötәdil olan İran prezidentinin seçilmәsi vә ABŞ ilә yeni
danışıqların aparılması ölkәnin nüvә silahı istehsalını dayandırmaq vә regionda daha dinc münasibәtlәrin
qurulması ümidi yaratmışdır. Fәlәstin mәsәlәsi әvvәlkitәk İsrailin köçürülmә ilә bağlı sürütdüyü siyasәt
sәbәbindәn hәll edilmәmiş qalmaqdadır. Yaxın Şәrqdә gәnclәrin 50%dәn çoxu işsizdir.
Avropa: Avrozonanın müәyyәn hissәlәrindә gәnclәr arasında işsizliyin davam etmәsi vә büdcә
vәsaitlәrinin azalması güclü sosial partlayışa gәtirib çıxarmışdır. Avrozonada işsizlik tәxminәn 12% tәşkil
edir, Avropanın bәzi regionlarında işsiz gәnclәrin faizi isә tәxminәn 50% tәşkil edir. AByә gәlәn çoxlu
sayda fәhlә miqrantlar münaqişәlәrin cәmiyyәtә inteqrasiya etmәlәri üçün yeni yanaşmalar tәlәb edirlәr.
Әrәb qiyamı nәticәsindә İtaliyaya yeni miqrantlar axını baş vermiş, lakin digәr ölkәlәr onları qәbul etmәk
istәmirlәr. ABni qoruyub saxlamaq üçün daha güclü vә daha sabit tәsisatlar vә gәlәcәk siyasi
inteqrasiyalar tәlәb olunur. Xorvatiya AByә 2013cü ildә qoşulmuşdur; Türkiyәnin AByә daxil olması
ilә bağlı danışıqlar bәrpa edilmiş, Serbiya vә Kosovanın daxil olmaq mәsәlәsi hazırda gündәmdәdir.
Ukrayna vә Gürcüstan әvvәlkitәk Qәrb ilә sıx әlaqәlәrә üstünlük verirlәr. Roma әhalisinin vәziyyәti
(bütün Avropada 4 milyon) bütün qitәdә problemli mәsәlә olaraq qalmaqdadır. ETA bask terror
tәşkilatının üzvlәri zorakılığa son qoymaq qәrarına gәlmişlәr. ABŞ kәşfiyyatının AB üzv ölkәlәrinә qarşı
yönәlmiş elektron mәlumatlarının açıqlanması bu münasibәtlәri ciddi şәkildә sarsıtdı. Rusiya siyasi
müxalifәti vә istәnilәn xarici әlaqәlәri tәqib etmәk vә susdurmaq üçün öz qanunlarından istifadә edir vә
hazırda, әvvәl hәyata keçirilmiş islahatlar tam şәkildә dәyişdirilmişdir. “Ruslar” vә Qafqazdan vә
Mәrkәzi Asiyadan gәlәn vәtәndaşlar arasında gәrginlik vә zorakılıq halları artmaqdadır. Ölkә yenidәn
silahlanmaq üzrә 10 illik, $770 milyardlıq plana malikdir, 2013cü ildә isә kütlәvi Qırğın Silahlarına
nәzarәtә dair NannaLuqara razılaşmasının müddәtinin uzadılmasından imtina etmişdir.
Latın Amerikası: Meksikada narkotik vasitәlәrә qarşı müharibә Әfqanıstan vә İraqda olduğundan daha
çox ölüm halına sәbәb olmuşdur. Regionda milli müharibәlәrә nadir hallarda rast gәlinsә dә, mütәşәkkil
cinayәtkarlıqdan yaranan daxili zorakılıq halları, hәrbi birlәşmәlәr vә iki cinayәtkar qruplar arasında baş
verәn çәkişmәlәr bәzi әrazilәrdә korrupsiyaya uğramış mәmurlar, hәrbçilәr, polislәr, elәcә dә milli vә
beynәlxalq şirkәtlәr tәrәfindәn qızışdırılır. 20062012ci illәrdә narkotik vasitәlәrlә bağlı zorakılıq
әmәllәri nәticәsindә 60,000dәn yuxarı insan qәtlә yetirilmiş; vә 2012ci ilin dekabr ayından 2013cü ilin
yanvar ayınadәk 2,200 ölüm halı qeydә alınmışdır. Cinayәtkar qrupların kökünü kәsmәk üçün Latın
Amerikası qeyribәrabәrlik mәsәlәlәrini hәll etmәli vә iqtisadi bilik tәlәblәrinә cavab verәn tәhsil
sistemlәrini işlәyib hazırlamalıdırlar. Son dövrlәrdә baş verәn siyasi dәyişikliklәr regionun bәzi
hissәlәrindә yerli xalqlar üçün imkanları genişlәndirmәyә başlamışdır, lakin eyni zamanda, yoxsulluqla
mübarizә vә inkişafla bağlı siyasi qütblәşmә hәlә dә qalmaqdadır. Uğursuz dövlәtlәrin reytinqi göstәrir ki,
2008ci ildәn bәri regionun әksәr ölkәlәrindә yaxşılaşmağa doğru irәlilәyiş müşahidә olunur. Latın
Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri vә milli suverenitetin qorunması mәqsәdilә regional inteqrasiyanın
vә hәmrәyliyin artırılması mәqsәdilә sülh zonası qismindә Latın Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәrinin
Bәyannamәsini qәbul etmişlәr. Haaqa Beynәlxalq Mәhkәmәsi mәsәlәn: Nikaraqua vә Kolumbiya; Peru
vә Çili; Boliviya vә Çili kimi Latın Amerikası ölkәlәrinin münaqişәlәrin sülh yolu ilә hәlli üçün geniş
şәkildә istifadә etdiklәri mexanizmә çevrilmişdir. Braziliya dünya miqyaslı dövlәt statusu almaq yolu ilә
irәlilәmәkdәdir. Argentina Folklend adaları ilә bağlı aqressiv mövqeyini bәrpa etmәkdәdir. Mәrkәzi
Amerikada tüğyan edәn zorakılıq halları regionun inkişafına mane olur, bu region dünyada cinayәt
әmәllәrinә vә qәtl hallarına görә birinci yerdә gedir.
Şimali Amerika: ABŞ BMTnin Silahların Satışının Mәhdudlaşdırılmasına dair Müqavilәsini imzalamış
(lakin ratifikasiya etmәmişdir) vә artıq İraqdan çıxmış vә 2014cü ildә isә Әfqanıstandan çıxmağı
planlaşdırır. O müdafiә büdcәsini azaltmış vә bu günәdәk dünyada müdafiәyә әn çox vәsait yatıran
dövlәt sayılır vә bu vәsait 2010cu ildә $691 milyard, 2013cü vә 2014cü illәrdә isә tәxminәn $615

milyard tәşkil edir. Arktik buzlaqlar әrimәkdә davam etdiyindәn böyük miqdarda tәbii qaz vә neftin hasil
edilmәsi mümkün olacaq vә bu da milli sәrhәdlәri mübahisә predmetinә çevirәcәk. Bu, Rusiya, Norveç vә
Danimarka ilә yanaşı AmerikaKanada arasında gәrginlik mәnbәyinә çevrilә bilәr. Ekoloji tәhlükәsizlik
üzrә әmәkdaşlıq AmerikaÇin strateji etibarlılığının әsasını qoya bilәr. Etibarlılığın möhkәmlәndirilmәsi
üzrә bu cür sәylәrә böyük diqqәt ayırmaq lazımdır, bu da milli dövlәtlәrin kibernetika müharibәsinә son
qoya bilәr. ABŞa edilәn kiber hücumlar artmaqda davam edir vә bu, İnternet vasitәsilә elektrik
şәbәkәlәri kimi milli infrastrukturun mühafizәsinә daha çox diqqәt yetirilmәsini, sәnaye avadanlıqlarına
nәzarәtin artırılmasını zәruri edir.

Qrafikdә Tәsir Tendensiyasının Tәhlilindәn istifadә edilir; bu, 2012 Gәlәcәk Hesablama İndeksinin bir
hissәsidir (bax: Fәsil 2, SOFI 2012)

11. QADINLARIN STATUSU
Qadınların dәyişәn statusunun insanların şәraitinin yaxşılaşdırılmasına
kömәk еtmәsinә necә nail olmalı?
Qadınların hüquq vә imkanlarının artırılması ötәn әsrin sosial tәkamülünün әn güclü tәkanverici
qüvvәlәrindәn biridir vә bәşәriyyәt qarşısında duran bütün qlobal problemlәrin hәlli yolunda müstәsna
әhәmiyyәt kәsb edir. Getdikcә daha çox qadın siyasiiqtisadi qәrarların qәbul edilmәsindә iştirak edir, öz
fikirlәrini irәli sürür vә hesabatlılıq tәlәb edirlәr. Gender Bәrabәrsizliyinә dair Hesabat ölkәdә gender
bәrabәrliyi vә rәqabәt sәviyyәsi arasında birbaşa qarşılıqlı asılılığı, adambaşına düşәn ÜDMi vә insan
potensialı inkişafını göstәrir. Kişi vә qadın arasında mәşğulluq baxımından fәrqliliyin aradan qaldırılması
ABŞda ÜDMin 9% vә Avrozonada 13% artmasına gәtirib çıxarda bilәr. Fortune 500 kampaniyaları
daha çox genderin tarazlaşdırıldığı idarәetmәnin digәr sahәlәri tәxminәn 50% üstәlәyә bilәcәyini
göstәrir. Bütün dünyada patriarxal strukturlarda daha çox problem mövcuddur. Tam şәkildә gender
bәrabәrliyinә nail olunması prosesi qanılmaz bir haldır.
Seçmәk hüququ demәk olar ki, universal bir hüquqdur. Bütün dünyada qanunvericilik orqanlarında tәmsil
olunan qadınların faizi 21.3%ә (1997ci ildә 11.3%) çatmışdır; 31 ölkәdә bu göstәrici 30%dәn artıqdır
vә 29 ölkә isә qadınların milli vә dövlәt sәviyyәsindә siyasi iştiraklarını artırmaq üçün kvotadan istifadә
edir. 273 parlament prezidentlәrinin 13.9%ni qadınlar tәşkil edir, vә UNESCO, Ümumdünya Sәhiyyә
Tәşkilatı, BVF vә ABŞın Federal Ehtiyat Sistemi kimi nüfuzlu tәşkilatlarına qadınlar rәhbәrlik edirlәr.
Bununla belә, Social Watch versiyasına görә 2012ci ilin Gender Bәrabәrliyi İndeksi göstәrir ki, 154
qiymәtlәndirilәn ölkә arasında biri gender bәrabәrsizliyini “tәtbiq edilәn” sәviyyәyә azaltmamışdır.
Dünya İqtisadi Forumunun 2013 Qlobal Gender Bәrabәrsizliyi Hesabatı da hәmçinin xәbәrdarlıq edir ki,
113 qiymәtlәndirilәn ölkәdәn 86 ölkәnin 20122013cü illәr arasında qlobal gender bәrabәrsizliyini
yaxşılaşdırmalarına baxmayaraq, әksәr ölkәlәr gender bәrabәrliyindә olduqca zәif inkişaf
göstәrmәkdәdirlәr. Sәhiyyә vә vә tәhsil sahәsindә mövcud olan çatışmazlıqların müvafiq olaraq 96% vә
93% azalmasına baxmayaraq, iqtisadi iştirak sahәsindә bәrabәrsizlik yalnız 60% azaldılmış vә bu
göstәrici bütün dünyada siyasi hәlli yolları ilә bağlı yalnız 21% olmuşdur. İӘİTnin gender
bәrabәrsizliyinin әsas sәbәblәrini, ayrıseçkiliyә yol verәn qanunları vә sosial normaları nәzәrә alan
Sosial İnstitutlar vә Gender Mәsәlәlәri İndeksi (SIGI) göstәrir ki, әn yaxşı SIGI balansları olan ölkәlәrdә
qadınların ödәnişli iş yerlәrindә iştirakı 50%ә yaxındır, lakin qadınların mәşğulluğu baxımından yüksәk
ayrıseçkiliyin olduğu ölkәlәrdә isә bu rәqәm 20%dәn bir az yuxarıdır. SIGI 2012 belә bir qәnaәtә
gәlmişdir ki, müsbәt addımlara baxmayaraq ayrıseçkilik salan sosial strukturlar inadlı olmaqda davam
edirlәr; 121 qiymәtlәndirilәn ölkәdәn 86 ölkә nәsildәnnәslә keçәn ayrıseçkilik qanun vә әnәnәlәrinә
malikdirlәr, yalnız torpaq sahәlәrinin 15%i qadınların adına rәsmilәşdirilmişdir, 20% qadın ailә
planlamasına kifayәt qәdәr çıxışa malik deyil vә qadınlara qarşı zorakılıq әmәllәri davam edir.
Dünyanın 117 ölkәsi bәrabәr ödәnişә zәmanәt verәn qanuna malikdirlәrsә, yerdә qalan әksәr ölkәlәrdә
qadınlara eyni işә görә kişilәrә nisbәtәn nәzәrәçarpan dәrәcәdә az ödәniş edilir. İӘİT ölkәlәrindә gözlә
görünmәyәn sәdlәrin davam etmәsi gәlir bәrabәrsizliyini daimi hala çevirir vә burada kişilәr eyni tam
mәşğulluğa görә qadınlara nisbәtәn 16% artıq, eyni yüksәk ödәnişli vәzifәlәrdә isә 21% artıq mәvacib
alırlar. Öz işlәrini quran qadınlar kişilәrә nisbәtәn 3040% artıq qazanc әldә edirlәr. İӘİT ölkәlәrindә
qadınlar bütün biznes sahәlәrinin tәxminәn 30% dә qazanc әldә edirlәr. Qlobal miqyasda qadınlar
tәxminәn korporativ idarәetmәnin 9%dә mәşğuldurlar, tәdqiqatların әksәriyyәti qadınların çalışdıqları
şirkәtlәrdә idarәetmәnin yaxşı nәticәlәr әldә etdiklәrini göstәrmәlәrinә baxmayaraq, qadınlar qәrar qәbul
edilmәsindә daha çox korporativ yanaşmaya malik olurlar. Köhnә strukturların qorunub saxlanması vә bir
qayda olaraq, kollektiv mәsuliyyәtin ailә әnәnәlәrinin bir hissәsinә çevrilmәmәsi nәticәsindә, bir çox
hallarda qadınların iqtisadi vәzifәlәrinә әnәnәvi evdә işlәmәk vәzifәsi dә әlavә olunur. Tәdqiqatlar
göstәrir ki, әssәn dә inkişaf etmiş ölkәlәrdә körpә uşaqları olan gәnc analar iki gәlir mәnbәyi tәlәb edәn
hәyat standartlarının orta sәviyyәdә tәmin edilmәsi üçün vә buna ehtiyac olduğundan işlәmәk
mәcburiyyәtindә qalırlar. Bu da, qadınların çiyninә әlavә yük qoyur vә bir çox halda onların durumlarını
yaxşılaşdırmır. Bundan әlavә, qadınlar bütün regionlarda qeyrirәsmi vә ya ödәnişli olmayan işlәrin
böyük hissәsini yerinә yetirirlәr vә onlar bu cür işlәrdә çalışan 1.52 milyard insanın 50.5%ni tәşkil
edirlәr vә çox zaman da hüquqi vә iqtisadi müdafiә baxımından çatışmazlıqla qarşılaşırlar.
Qadınlar ailәlәrindә ev işlәrinin böyük hissәsini görür vә tәrbiyәçi qismindә fәaliyyәt göstәrirlәr. Buna
görә dә, qadınların gәlәcәk karyeraları vә onların ailә öhdәliklәri arasında harmoniya yaradılmasına

kömәk etmәk üçün әn yaxşı prinsiplәrin vә sosial strukturların hazırlanmasına ehtiyac duyulur.
Mәşğulluğun baza hüquqlarının, elәcә dә uşaqlara baxılması üçün mәktәbәqәdәr müәssisә vә evlәrin
tәmin edilmәsi qadınların vәziyyәtlәrinin yaxşılaşdırılmasına dair strategiyaların ayrılmaz hissәsi
olmalıdır.
Yoxsulluq şәraitindә yaşayan insanların tәxminәn 70%i qadınlardan ibarәtdir vә bu qadınların
әksәriyyәti kәnd әrazilәrindә yaşayırlar. Kәnd tәsәrrüfatının işçi qüvvәsinin әhәmiyyәtli hissәsini tәmsil
etmәklә tәxminәn 500 milyon kәnd qadını kiçik torpaq sahәlәrinә malikdirlәr, yaxud da torpaqsız
fәhlәlәr kimi çalışırlar vә nәticәdә kәnd tәsәrrüfatına dair biliklәrin yayılması xidmәtlәrinin yalnız 5%
dәn yararlana bilirlәr. Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının qiymәtlәndirmәlәrinә görә kişilәr kimi
istehsal resursları vә aktivlәri üzәrindә mülkiyyәt hüququna vә onların idarә edilmәsi hüququna malik
olunması inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә kәnd tәsәrrüfatı istehsalını 4% artırmaqla әrzaq tәhlükәsizliyini
tәmin edәcәk vә ac qalan әhalinin sayının 100150 milyona düşmәsinә gәtirib çıxardacaq.
Mikrokreditlәrin әksәr hissәsi biznes fәaliyyәtlәri çox vaxt kiçik miqyasda olan yoxsul qadınlara verilir;
onların gәlirlәrinә tәsir edәcәk biznes sәviyyәsinә çatmaları üçün sahibkarlıq vәrdişlәrinә yiyәlәnmәyә
ehtiyacları olur.
Qlobal istehlak xәrclәrinin 70%dәn çoxuna nәzәrdә tutulan nәzarәt bazarda mövcud olan üstünlük vә
mәdәniyyәtә güclü tәsir göstәrir.
Tәhsil sahәsindә gender fәrqliliyi demәk olar ki, azalmaqdadır vә hәtta bәzi ölkәlәrdә qızlar adәtәn
oğlanlardan yaxşı oxuyurlar vә buna görә dә orta vә ali tәhsil almağa meyllidirlәr. Qadınların çoxluq
tәşkil etdiklәri Yaponiya vә Sәudiyyә Әrәbistanı kim fәrqli ölkәlәrdә qadınlar fәlsәfә doktoru dәrәcәsi
almış, lakin iş yerlәrindә yüksәk vәzifә tutmayan qadınlar arasında “qadın beyni axını” kimi hal adi hala
çevrilmişdir. Әhәmiyyәtli uğurlara baxmayaraq, 2011ci ildә gәnc qadınların әsas savadlılıq sәviyyәsi
gәnc kişilәrlә (92.2%) müqayisәdә 86.8% tәşkil etmişdir. Qadınlar әvvәlkitәk 773.5 milyon savadsız
böyüklәrin 64%ni vә 123.2 milyon gәnc tәhsilsiz әhalinin 61.3%ni tәşkil edirlәr. 8000 milyondan yuxarı
qadın iqtisadi imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün zәruri olan bacarıqlara malik deyillәr. Sәhiyyә ilә bağlı
gender fәrqliliyi ümumilikdә aradan götürülmüşdür, lakin qadınlara xarakterik olan problemlәr hәlә dә
qalmaqdadır. Son iki onillik әrzindә ana ölümü 47% azalmışdır. Bununla belә, Ümumdünya Sәhiyyә
Tәşkilatı 2013cü ildә 289,000 qadının hamilәlik vә ya doğuşla bağlı yaranmış fәsadlar nәticәsindә
dünyalarını dәyişdiklәri haqda mәlumat verir. Qadın ölümünün qlobal әmsalı 100,000 doğuşdan 210
ölüm tәşkil edir vә bu hal doğuş göstәricisinin yüksәk olduğu, lakin zәif sәhiyyә sistemlәri olan Afrika vә
Asiyanın bәzi hissәlәrindә geniş yayılmışdır. İnkişaf edәn ölkәlәrdә hamilәliklә bağlı ölüm halı riski
sәnaye ölkәlәrinә nisbәtәn 25 dәfә çoxdur, vә kәnd yerlәrindә dünyaya uşaq gәtirәn qadınlar şәhәr
mәrkәzlәrindә dünyaya uşaq gәtirәn qadınlara nisbәtәn 3 dәfә çox riskә mәruz qalırlar. Tәxminәn 10
milyon insan hәr il hamilәliklә bağlı infeksiya, xәstәlik vә digәr xәsarәtlәrdәn әziyyәt çәkir. Qadınların
reproduktiv hüquqlarının tanınması vә sәmәrәli ailә planlaması anaların ölüm hallarını aradan qaldırmaq
vә 2015ci ilә ana ölümünü 100000 diri doğuş halına 120 ölüm halı azaltmaq kimi Minilliyin İnkişaf
Mәqsәdlәrinә nail olaq üçün olduqca vacibdir. Water Aid mәlumat verir ki, şәhәr gecәqondularında
yaşayan üç qız vә ya qadından biri ayaqyoluna çıxışa malik deyil vә yararsız, yaxud da açıq ayaqyoluları
fiziki vә cinsi zorakılıq riskini artırır.
Vulvada aparılan әmәliyyat sәbәbindәn hәr il artıq xәsarәt almış 140 milyon qadının sırasına xәsarәt alan
3 milyon qız uşağı әlavә edilir vә bu başlıca olaraq Afrika vә Yaxın Şәrqdә vә Asiyanın bәzi
regionlarında baş verir. BMTnin Әhali Fondu hesab edir ki, әgәr bu hal davam edәrsә, onda 2030cu ilә
bütün dünyada daha 86 milyon gәnc qız bu adәtin qurbanına çevrilәcәk. BMTnin vә qeyrihökumәt
tәşkilatlarının birgә sәyi nәticәsindә haradasa 8000 cәmiyyәt vulva әmәliyyatını / qadınların sünnәt
edilmәsini kimi әlilliyә gәtirib çıxardan әmәliyyatları dayandırmış vә tәxminәn 3000 dini rәhbәr isә bu
cür hala qarşı çıxmışdır. BMTnin yeni qәtnamәsi ABŞı qadınların sünnәt edilmәsinә qadağa qoyulması
üçün bütün tәdbirlәri, habelә qanunvericilik tәdbirlәrinin görülmәsinә çağırmışdır.
Hazırda qadınlara qarşı zorakılıq әmәllәri hәr il ölüm vә bәdbәxt hadisәlәr nәzәrә alınmaqla әn böyük
müharibә hesab olunur. Dünya miqyasında 35% qadın fiziki vә / vә ya cinsi zorakılığa mәruz qalmış vә
38% qadın isә hәyat yoldaşları tәrәfindәn qәtlә yetirilmişdir. 125 ölkәnin mәişәt zorakılığını cәzalandıran
qanuna malik olmalarına baxmayaraq, 70%dәk qadın hәlә dә ömürlәri boyu fiziki vә / vә ya cinsi
zorakılığın qurbanı olaraq qalır vә 603 milyon qadın isә mәişәt zorakılığının qanun tәrәfindәn
cәzalandırılmadığı ölkәlәrdә yaşayır. Demәk olar ki, bütün dünyada bu cinayәt әmәllәrinin cәzasız

qalması barәdә mәlumat verilir. İnsan alveri qurbanlarına çevrildiklәri hesab olunan 800000 insanın 80%
nin qadındır, bunların da 79%i cinsi istismar mәqsәdilә satılırlar. Mәktәblәr qızlar üçün bәdәn tәrbiyәsi
dәrslәrinә döyüş üsulları vә digәr özünümüdafiә formalarını daxil etmәlidirlәr. Analar cinslәri bәrabәr
şәkildә tәrbiyә etmәk üçün ailәdә tәrbiyәvi üsullardan istifadә etmәlidirlәr. Qadın hüquqlarının
pozulmasına mәhkәmә tәqibi vә beynәlxalq sanksiyalar tәtbiq edilmәlidir. BMTnin Mәqsәd Fondunun
qadınlara qarşı zorakılıq әmәllәrinә aradan qaldırılması üçün ayırdığı qrantlar dünyanın 86 ölkәsindә 6
milyon insanı әhatә edir.
Qәtnamә müharibә şәraitindә yaşayan vә sülhün bәrqәrar olmasında fәal iştirak edәn 1325 qadını müdafiә
edir vә BMTni münaqişәdәn sonrakı şәraitin yaxşılaşdırılması üçün ayrılmış büdcәnin 15%i dә bunun
üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Beynәlxalq müqavilәlәr vә BMTnin xüsusi tәşkilatları da qadın hüquqlarını
fәal şәkildә müdafiә edirlәr. Әnәnәvi kütlәvi informasiya vasitәlәri gender stereotiplәri ilә mübarizә
aparmırlar vә qadınlar mәtbuatın rәhbәr vәzifәlәrindә zәif tәmsil olunurlar. Buna baxmayaraq, mobil
telefonlar üçün nәzәrdә tutulmuş İnternet saytları getdikcә daha çox qadınlara qarşı zorakılıq әmәllәri ilә
bağlı qlobal mәlumatların verilmәsi üçün istifadә edilir vә zorakılıq әmәllәri barәdә mәlumat vermәk
üçün proqramlar tәqdim edilir, zorakılığın baş verdiyi yerlәr vә kömәk almaq üçün necә müraciәt
edilmәsi haqda mәlumat verilir (mәsәlәn, Safecity  Zorakılığa Mәruz qalan Qadınlar Layihәsi, vә
Harrass Xәritәsi). Qlobal tәhlil göstәrmişdir ki, mobil telefonlar 93% qadının özlәrini daha tәhlükәsiz hiss
etmәlәrinә yardım etmiş vә 885% qadın isә daha müstәqil olmuş, eyni zamanda 41% qadın iqtisadi
imkanlarını yaxşılaşdırmışdır. Minilliyin İnkişaf Mәqsәdlәri layihәsinin stereotiplәrin dәyişdirilmәsi ilә
bağlı bu yaxınlarda apardığı tәdqiqat belә bir qәnaәtә gәlmişdir ki, növbәti bir neçә onillik әrzindә
gender stereotiplәrindә lәng, lakin kütlәvi dәyişikliklәr baş verәcәk.(Bax: “Tәdqiqatlar” bölmәsindә
“Gender stereotiplәrindә dәyişiklik).
Gender mәsәlәlәri ilә bağlı ayrıseçkiliyә qarşı qanunlar qәbul edildiyi, qadınlara qarşı ayrıseçkilik vә
zorakılıq hallarına qarşı mәhkәmә tәqibi tәtbiq edildiyi, bütün ölkәlәrdә qadınların milli qanunvericilik
orqanlarında 30% + tәmsil edilmәlәri mәqsәdinә nail olunduğu vә inkişaf strategiyalarına bütün
sektorlarda gender bәrabәrliyi daxil edildiyi zaman Çağırış 3ә ciddi şәkildә müraciәt edilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: CARdan olan doktor Nkosazana DlaminiZuma Afrika İttifaqı Komissiyasının ilk qadın sәdri
olmuşdur. Subsahara Afrikasında qadınlar qanunvericilik orqanlarında 21.7%lә tәmsil olunurlar ,
Ruanda da isә parlament üzvlәrinin böyük әksәriyyәti qadınlardan ibarәtdir. 2013cü il tarixli Qlobal
Gender Fәrqliliyi İndeksindә Subsahara Afrikasının dörd ölkәsi nisbәtәn yüksәk cәrgәlәrdә yer alır:
Lesoto (16), Cәnubi Afrika (17), Burundi (22) vә Mozambik (26). Bu, qadınların mәşğulluq sahәsindә
artan iştirakı ilә bağlıdır, lakin bu trend aşağı ixtisaslı vә aşağı ödәnişli işlәrdә müşahidә olunur. Hazırda,
regionda orta doğum sәviyyәsi 5.1 faiz tәşkil edir vә gözlәnildiyi kimi, әsrin ortalarında 3 faizdәn aşağı
düşmәyәcәk. Hәr gün baş verәn 800 ana ölümü halının 55%i Subsahara Afrikasının payına düşür vә
dünyada baş verәn ana ölümü hallarının әksәr hissәsi, hәr 100,000 doğuşa 1,000 ölüm halının tәsadüf
etdiyi bәzi ölkәlәr daxil olmaqla, bu regionun payına düşür. “Uşaqları Xilas Edin” proqramına uyğun
olaraq Nigeriya ana olmaq üçün Yer kürәsindә әn pis ölkә sayılır. Afrika vә Yaxın Şәrqin 29 ölkәsindә
125 milyondan yuxarı qadın vә qız qadın sünnәtinin qurbanına çevrilmişdir. Kәnd tәsәrrüfatı işlәri ilә
52% qadının mәşğul olmasına baxmayaraq, onlar torpaq sahәsinә malik deyillәr, elәcә dә xarici şirkәt vә
ya ölkәlәrin torpaq sahәlәrini әlә keçirmәlәrindәn әziyyәt çәkirlәr. Şimali Afrikada (32% müqabilindә
55%), Yaxın Şәrqdә (27% müqabilindә 41%) vә Subsahara Afrikasında (70% müqabilindә tәxminәn
85%) kişilәrә nisbәtәn qadınlar daha çox hüquqlarının pozulduğu işlәrdә çalışırlar. Cәnubi Afrikada hәr il
cinsi xarakterli tәxminәn 60,000 hücum halı müşahidә olunur.
Asiya vә Okeaniya: Yaponiya kimi ölkәlәrdә yüksәk gәlir vә tәhsil sәviyyәsi köhnә ailә strukturlarına
meydan oxuyur; çoxlu sayda qadın әrә getmir. Әgәr ÜDM 16% artarsa, vә әgәr qadın vә kişilәrin iqtisadi
sahәdә iştirak sayı bәrabәr olarsa, Yaponiya qarşısına qadınların parlamentdә iştirak payını hazırkı 9%
dәn 2020ci ilә 30%ә artırmaq mәqsәdi qoymuşdur. Koreya Respublikası ilә birgә (burada qadınlar 10%
rәhbәr vәzifә tuturlar) Yaponiya qadınların karyera imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün Gender
Mәsәlәlәri üzrә Mәqsәdli Qrup yaratmışlar.
Qlobal Gender Fәrqliliyi İndeksindә qiymәtlәndirilәn 133 ölkә arasında Yaponiya 105ci, Koreya
Respublikası isә 111ci yerdә yer alır. Şәrqi Asiya vә Okeaniya demәk olar ki, ibtidai, orta vә ali
mәktәblәrә qәbulla bağlı oğlan vә qızlar arasında fәrqliliyi aradan qaldırıblar; bәzi ölkәlәrdә isә qızların
sayı oğlanların sayından çoxdur. Bununla belә, UNESCOnun mәlumatlarına görә 2012ci ildә Cәnubi
Asiyada ilkin mәktәb tәhlili ilә bağlı yalnız ŞriLanka vә Banqladeş gender mәqsәdlәrinә nail olmuşlar.
Cәnubi Asiyanın bütün ölkәlәrinin Qadınlara Qarşı AyrıSeçkilik Hallarının Bütün Formalarının Lәğvi

haqqında Konvensiyanı qәbul etmәlәrinә baxmayaraq, BMTnin İnkişaf Proqramı mәlumat verir ki,
regionda gender bәrabәrsizliyi insan potensialını 60.1% aşağı salır, eyni zamanda Ümumdünya Sәhiyyә
Tәşkilatı qeyd edir ki, dünya üzrә ana ölümünün 30%i bu regionun payına düşür vә bu göstәrici üzrә
ikinci yeri tutur vә bu da әsas etibarı ilә ikili hüquqi vә dini sistemin mövcudluğu ilә bağlıdır. Әsasәn,
Asiyanın bir çox hissәlәrindә ikili hüquqi vә dini sistem sәbәbindәn mәcburi evlilik, zorakılıq, varisliklә
vә torpaq sahәsinә yiyәlәnmәklә bağlı ayrıseçkilik, cehiz problemi vә namusun qorunması görә ölüm
halları әvvәlkitәk geniş şәkildә yayılmış vә cәzasız qalmaqdadır. 2013cü ildә Әfqanıstanın konservativ
parlament üzvlәri İslama ziddiyyәt tәşkil etdiyindәn Qadınlara qarşı Zorakılıq Hallarının Lәğv edilmәsi
haqqında Qanunun lәğv edilmәsini tәlәb etmişlәr. “Gәnc kişilәri sosial media vasitәsilә qadınlara qarşı
zorakılıq әmәllәrinin aradan qaldırılmasına cәlb edilmәsi” layihәsi Asiya vә Okeaniyada sosial medianın
kömәkliyi ilә gender әsaslı zorakılıq hallarına son qoyulmasına çalışır. Oğlanlara üstünlük verilmәsi
regionda çoxlu sayda ölkәni narahat etmәkdәdir; 2011ci ildә Hindistanda aparılmış әhalinin siyahıya
alınması uşaqlar arasında cinsi әlamәtlәrinә görә qeyribәrabәrlik aşkar etmişdir, hәr 1000 oğlana cәmi
914 qız düşür. Çindә 2003cü ildәn 2005ci ilәdәk keçirilmiş “Qızlara Qayğı” proqramı cinsi baxımdan
qeyribәrabәrliyi azaltmağa çalışmışdır. UNICEFin mәlumatlarına görә Nepal vә Hindistanın bәzi
rayonlarında tәxminәn qızların 40%i erkәn yaşlarında ailә qururlar. Lakin, pançayatlarda (yerli kәnd
şuraları) milyondan artıq hindli qadının iştirak etmәsi sayәsindә bu qeyrietik adәtin dәyişdirilmәsi
gözlәnilir. Asiyanın qanunvericilik orqanlarında qadınlar 18.5%, Sakit okean hövzәsindә isә 15,9%
tәmsil olunurlar. Siyasi kvota qәbul edildikdәn sonra Qırğızıstanda qadınların parlamentdә sayı 2005ci
ildә 0%dәn 2010cu il seçkilәrindәn sonra 23.3%ә çatmışdır. Әrәbistanın qanunvericilik orqanlarında
qadınların sayı 2010cu ildә 3.6%dәn 2013cü ilin dekabr ayında 15.9%ә qalxmışdır, lakin bir çox әrәb
ölkәlәrindә qadınların hüquq vә azadlıqları aşağı sәviyyәdә qalmaqda davam edir. Qәtәrin qanunvericilik
orqanlarında qadın yoxdur, Yәmәn vә Omanda isә yalnız bir qadın iştirak edir. Sәudiyyә Әrәbistanında
bu cür ayrıseçkiliyin davam etmәsinә baxmayaraq, qadınlara ilk dәfә olaraq 2015ci ildә keçirilәcәk
bәlәdiyyә seçkilәrindә iştirak etmәyә vә vәzifә tutmaq üçün öz namizәdliklәrini irәli sürmәyә söz verilib.
2013cü il Qlobal Gender Fәrqliliyi İndeksindә Әrәbistan ölkәlәri aşağı yerlәri tutmaqda davam edirlәr.
Әrәb regionlarında әvvәlkitәk pәrәncә vә namus әnәnәlәri üstünlük tәşkil edir. Lakin, Malala Yousafzai
nin timsalında bu cür әnәnәlәrә qarşı getdikcә daha çox sәsin ucaldığı müşahidә olunur.
Avropa: Avropada aparılan struktur dәyişikliklәrdә gender mәsәlәsi mәrkәzi yer tutur. Qadınlar Avropa
Parlamentindә 36%, Avropa Komissiyasında 32% yerә malikdirlәr vә ABnin 28 prezidentinin dördü
qadındır (Danimarka, Almaniya, Litva vә Sloveniya). Milli parlament üzvlәrinin 27%i qadınlardan
ibarәtdir, 28 ölkәnin 13nin parlament üzvlәrinin 33%ni qadınlar tәşkil edirlәr. İslandiya, Finlandiya,
Norveç vә İsveç gender fәrqliliyinin 81% vә 83% azaldaraq 2013cü il Qlobal Gender Fәrqliliyi
indeksindә әn yüksәk yerlәri tuturlar. AB28 ölkәlәrinin әn iri mәşhur şirkәtlәrinin direktor şuralarında
qadınların faizi 17% tәşkil edir (2010cu ildә 11.8%), әn yüksәk göstәricilәr İslandiya (49%) vә
Norveçdәdir(42%). AB Komissiyasının gәlәcәkdә planlaşdırılacağı direktivi şirkәtlәrdәn rәhbәr
vәzifәlәrdә 2015ci ilә 30% vә 2020ci ilә 40% qadın tәmsilçinin olmasını tәlәb edәcәk. ABdә qadınların
universitet mәzunları arasında faizlәri 60% tәşkil edir vә 2012ci ildә 77.5% kişilәrlә müqayisәdә orta
hesabla 83% qadın ali mәktәbi bitirmişdir. Lakin, qadınlar kişilәrlә müqayisәdә yerinә yetirdiklәri eyni
işin 1 saatına 16% az mәvacib alırlar vә hәtta bu göstәrici ildә 31%dәn dә aşaрı olur, 32.6% qadın
natamam iş qrafikindә çalışırlar. Bu hәm dә 65 yaş vә daha artıq yaşda olan qadınların 23%nin ahıllıq
dövrünә tәsir göstәrir vә 17% kişilәrlә müqayisәdә yoxsulluq riski ilә üzlәşmәlәrinә gәtirib çıxardır
(2011ci il üzrә mәlumatlar). Böyük Britaniyada yalnız 14% KOMa (kiçik vә orta müәssisәlәr) qadınlar
rәhbәrlik edirlәr, vә Aspire Fondu qadınların biznes tәşәbbüslәrini dәstәklәmәk üçün tәsis edilmişdir.
Almaniyada qadınların 2017ci ilә 30% mәtbuatda rәhbәr vәzifә tutmaları ilә bağlı kampaniya
başlanmışdır. Polşanın ümumxalq seçkilәrinә yerli namizәdlәrin yalnız 35%nin qadınlar olması barәdә
qәrar qәbul etmәsinә baxmayaraq, son seçkilәrdә Parlamentdә qadınların faizi 23.7% tәşkil etmişdir.
Rusiya qanunvericiliyi qadınların parlamentdә 30%dәn az olmayaraq (hazırda 13,6% ilә müqayisәdә)
yer almalarını, elәcә dә kişilәrә ailәdә rollarını artırmaq üçün imtiyazlar verilmәsini tәklif edir.
Latın Amerikası: Qadınların Latın Amerikası parlamentlәrindә iştirakları bir çox ölkәlәrdә kvotanın
tәtbiq edilmәsi nәticәsindә yaxşılaşmışdır. Regionda әn inkişaf etmiş ölkәlәrin bәzilәrindә, mәsәlәn
Argentina, Braziliya, KostaRika vә Çilidә qadınlar dövlәt rәhbәri seçilmişlәr. Mәrkәzi Amerika
Parlamenti üzvlәrinin 21.6%ni qadınlar tәşkil edirlәr. Meksika Konqresi üzvlәrinin 36.8%i qadınlardan
ibarәtdir vә prezident islahatları tәşәbbüsü bütün siyasi partiyalarda 50% qadınların iştirakını özünә daxil
edir. 2013cü il Qlobal Gender Fәrqliliyi qeyd edir ki, regionda ümumi gender fәrqliliyi 70% Nikaraqua

(10), Kuba (15) vә Ekvadorla (25) bağlı aşağı düşmüş, Qvatemala (114), Surinam (110) vә çili (2013cü
ildәki 91 yerdәn 2009cu ildә 64cü yerә düşmüş) isә bu baxımdan әn aşağı reytinqә malik ölkәlәr sayılır.
Kişilәrә nisbәtәn daha çox qadın regionda tәhsilә malikdir, lakin әmәk haqqında fәrqlilik qalmaqdadır.
İqtisadi vә siyasi inkişafa baxmayaraq, qadınların rifahı kişilәrin çoxluq tәşkil etdiklәri strukturlarda
çәtinlәşdirilmәkdә davam edir. Qadınlar müxtәlif formalarda mütәşәkkil cinayәtkarlığın qurbanlarına
çevrilirlәr, lakin onlar hәm dә bu cür hallara qarşı mübarizәdә daha әhәmiyyәtli rola malikdirlәr. Kәnd vә
yerli qadınlar әn azı gündә 16 saat çalışır vә onların әmәyi çox vaxt ödәnilmir. Mәhdud qanunvericilik
nәticәsindә anaların ölüm hallarının üçdә biri abort nәticәsindә baş verir vә anaların ömür boyu ölüm
risklәri 0.4% tәşkil edir. Qadınların qәtlә yetirilmәsi regional problem olaraq qalır; minlәrlә qadın öz
әrlәri vә qohumları tәrәfindәn qәtlә yetirilir vә bu cür hallar cәzalandırılmamış qalır.
Şimali Amerika: ABŞda qadınların tәxminәn 10%i, Kanadada isә 31% hәyat yoldaşlarından çox
qazanırlar. Kanadada müstәqil fәaliyyәt göstәrәn insanların üçdә birini qadınlar tәşkil edirlәr. Kişilәrә
nisbәtәn getdikcә daha çox qadın universitet mәzunudur, buna baxmayaraq ABŞda topmenecerlәrin
yalnız 15%ni qadınlar tәşkil edirlәr, vә qadınlar kişilәrә nisbәtәn 30% az mәvacib alırlar. Orta hesabla,
qadınlar kişilәrin eyni işә görә aldıqları mәvacibin 82%ni alırlar; bu faiz Afroamerikalı qadınlar üçün
64%, vә LatınAmerikası qadınları üçün isә 55% tәşkil edir. Qadınların Siyasi Tәdqiqatı İnstitutunun
apardığı tәhlil göstәrir ki, әgәr qadınlar kişilәrlә eyni sәviyyәdә aparılan işә görә eyni sәviyyәdә mәvacib
alsalar, onda işlәyәn qadınlar arasında yoxsulluq sәviyyәsi 8.1%dәn 3.9% düşәcәk vә ölkәnin ÜDMi
3% artacaq. Hәlә tәsdiq edilmәmiş “Mәvacibdә Әdalәtlilik” haqqında Qanun layihәsi әmәyin ödәnişindә
gender ayrıseçkiliyinә qarşı yönәlmişdir. Qadınların ABŞın qanunvericilik orqanlarında tәmsil edilmәsi
yalnız 17.9% tәşkil edir, Kanada da isә bu göstәrici 24.7%dir. Hәm Amerika, hәm dә Kanada
hökumәtlәri qadınlar üçün ailә planlaması üzrә daxili vә xarici proqramlarda kritik ixtisarlar etmişlәr.
ABŞ әn bahalı doğuşların keçirildiyi, әn bahalı uşaq bağçalarının olduğu vә әn qısa valideyn
mәzuniyyәtlәrinin (2012ci ildә özәl sektorların yalnız 11% işçisi ailә vәziyyәtinә görә ödәnişli
mәzuniyyәt hüququndan yararlana bilmişdir) olduğu ölkәlәr sırasında yer alır. Hazırda, bu mәsәlә daha
önәm kәsb edir, belә ki bir valideyni olan ailәlәrin faizi 1950 ci ildәki 7.4%dәn 2013ci ildә 32%ә
yüksәlmişdir (Afroamerikalılar arasında demәk olar ki, 60%); ABŞda 30 yaşından aşağı qadınlar
arasında 50% doğuş nikahdan kәnar baş verir vә tәxminәn 4 milyon aşağı gәlirli qadın vә tәnha analar
işsizdirlәr vә heç bir maliyyә kömәklәri yoxdur. Kanada illik ödәnişli analıq mәzuniyyәti tәtbiq edir,
lakin hәlә dә adekvat ailә dәstәyi problemini hәll etmәmişdir, mәsәlәn uşaqlara qayğı vә xәstәlik
mәzuniyyәtlәri.
Sorğu aparılmış yeni valideynlәrin 40%dәn çoxu dekretә çıxa bilmәdiklәrini vә dekretә çıxmış vә işә
qayıtmış 81%i isә mümkün olsaydı dekret müddәtini uzatmaq istәdiklәrini bildirmişlәr. 6 yaşlı vә daha
yuxarı yaşlı uşaqları olan vә işlәyәn qadınların sayı 1975ci ildәki 46%dәn 2012ci ildәki 80%ә
yüksәlmiş, uşaqlı qadınlar orta hesabla uşaqları olmayan qadınlardan 12% az mәvacib alırlar. ABŞda
qadınlara qarşı zorakılıq halları 1994cü ildә Qadınlara qarşı Zorakılıq Әmәllәrinin Dayandırılması
haqqında Qanun qәbul edildiyi vaxtdan 55% azalmışdır. Ağ Ev qadınlara qarşı zorakılıq әmәllәrinin
dayandırılmasına yardım kimi http://www.circleof6app.com/ saytı açmışdır.

Milli parlamentlәrdә qadınların sayı (bütün parlamentarilәrin %i)
Qrafikdә Tәsir Tendensiyasının Tәhlilindәn istifadә edilir; bu, 2012 Gәlәcәk Hesablama İndeksinin bir
hissәsidir (bax: Fәsil 2, SOFI 2012)
Mәnbә: Parlamentlәrarası İttifaq

12. TRANSMİLLİ CİNAYӘTKARLIQ
Transmilli mütәşәkkil cinayәtkarlıq şәbәkәlәrini daha güclü vә mürәkkәb
qlobal tәsisаtа çеvrilmәdәn necә dayandırmalı?
Mütәşәkkil cinayәt, qiyam vә terrorizm arasında әnәnәvi fәrq aradan götürülmәyә başlamış vә mütәşәkkil
cinayәti yeni bazarlarla tәmin edilir vә demokratiya vә inkişafa olan tәhlükәni artırır. Bir çoxlarının
transmilli mütәşәkkil cinayәtin miqyasını dәrk etmәlәrinә baxmayaraq, az sayda insan onun terror
şәbәkәlәri vasitәsilә günügündәn genişlәnmәsini dәrk edir. Dünya hәlә dә mütәşәkkil cinayәtkarlığa
qarşı mübarizә üçün mürәkkәb sistemlәr kompleksini qәbul etmәmişdir. Bu problemin milli sәviyyәdә vә
ayrıayrılıqda hәll edilmәsi öz bәhrәsini vermir vә bu problem durmadan artır.
Siyasәt, tәdqiqat vә dünya miqyaslı әmәliyyatların keçirilmәsi mәrkәzi kimi 2014cü ildә Sinqapurda
INTERPOL Qlobal İnnovasiya Kompleksi açılmaq üzrәdir. BMTnin Narkotik vasitәlәr vә Cinayәtkarlıq
İdarәsi (UNODC) bütün dövlәtlәri bütövlükdә TMKyә qarşı mübarizә aparmaq üçün qlobal strategiya
vә әlaqәlәndirmәnin işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә töhfә verәcәk milli strategiyalarını
işlәyib hazırlamağa çağırmışdır; onun dövri regional hesabatları TMKyә qarşı dünya miqyasında
mübarizә aparmağa dair dәyәrli mәlumat mәnbәlәridir. Bununla belә, UNODC qeyd edir ki, dövlәtlәr
mütәşәkkil cinayәtkarlığa qarşı әsas beynәlxalq sәnәd olan BMTnin Transmilli Mütәşәkkil
Cinayәtkarlığa qarşı Mübarizә haqqında Konvensiyasını ciddi şәkildә hәyata keçirmirlәr. UNODC digәr
agentliklәrlә birgә Vyana yaxınlığında Beynәlxalq Korrupsiya Әleyhinә Akademiya tәsis etmişdir; onun
mәqsәdlәrindәn biri TMC vә korrupsiyanın әlaqәsini üzә çıxarmaqdan ibarәtdir.
Havocscope.com dünyanın 196 ölkәsinin 91dә $1.79 trilyon dәyәrindә ümumi qara bazarın mövcud
olduğunu göstәrir; UNODC isә illik TMCnin $870 milyard tәşkil etdiyini qeyd edir. Xarakter
baxımından cinayәtkarlığın maliyyә mәblәğinin hәcmi tәxmini mәlumdur,
vә Havacsopenin
aparıcı(illik) hesablamalarına görә marixuana vә kokain $227 milyard, saxta narkotik vasitәlәr $200
milyard, fahişәlik $187 milyard vә saxta elektron avadanlıqlar $167 milyard tәşkil edir. Qeyriqanuni
ağac tәdarükü, qiymәtli daşlar hasilatı, tәhlükәli tullantıların basdırılması vә digәr ekoloji tәsirlәr
sәbәbindәn әtraf mühitә dәyәn ziyanın iqtisadi xәrclәri mütәşәkkil cinayәtin yaratdığı tәsirlәr siyahısına
daxil edilmir. CSIS / McAfee tәdqiqatı tutmuş $300  $ 1 trilyon civarında dәyişәn vә çox vaxt transmilli
mütәşәkkil cinayәtlә bağlı olan dünya miqyaslı kibercinayәt / kiber casusluğu, vә ildә $2 trilyon
hәcmindә olan digәr cinayәtlәrin konkret mәblәğini göstәrmişdir. Bu rәqәmlәrә şantaj vә 105 ölkәdәn
әldә edilәn mәlumatlar daxil deyil; bununla da, mütәşәkkil cinayәtin ümumi mәblәği $3 trilyondan artıq
– dünyanın hәrbi büdcәsindәn iki dәfә çox ola bilәr. NATOnun keçmiş Baş Komandanı bunun ildә $5
trilyondan artıq olduğunu göstәrmişdir.
Global Financial Integrity (GFI) tәşkilatının tәqdim etdiyi hesabatda deyilir ki, inkişaf edәn ölkәlәr
dәlәduzluq, korrupsiya vә kölgә iqtisadiyyatı ilә bağlı sövdәlәşmәlәr nәticәsindә inkişafla bağlı aldıqları
yardıma nisbәtәn 10 dәfә artıq vәsait itirir. Aydın olmuşdur ki, TMC әleyhinә proqramlar istәnilәn
ölkәnin inkişaf planının bir hissәsi olmalı vә cinayәt әmәllәrinә üz tutan vә valideynlәri QİÇSin qurbanı
olmuş uşaqlar vә digәr sosial cәhәtdәn әzilәn tәbәqәnin artan sayına hәssas olan tәhlükәnin
qiymәtlәndirilmәsi sistemi tәrәfindәn yardım edilmәlidir. GFI söylәyir ki, 2011ci ildә inkişaf edәn
ölkәlәr $946.7 milyard itirmiş vә bu da, әvvәlki ildәn 13.7% çoxdur. BMTnin Narkotiklәrlә İş Qlobal
Komissiyası belә bir qәnaәtә gәlmişdir ki, hüquqmühafizә orqanlarının “Narkotik vasitәlәrә qarşı
Müharibәsi” uğursuzluğa düçar olmuş vә ABŞa 40 il әrzindә $2.5 trilyona başa gәlmişdir. Komissiya
ictimai sәhiyyәnin cinayәtkarlaşmasına qarşı “paradiqmanın dәyişdirilmәsini” tövsiyә edir. Bәzi siyasi
rәhbәrlәr TMCdәn pul әldә etmәk üçün potensial strategiya kimi narkotik vasitәlәrin leqallaşmasına
yardım edirlәr. Qiymәtlәndirmәlәrә görә dünyada 272 milyon narkotik vasitә istifadәçisi vardır vә onlar
arasında ildә 250.000 ölüm halı müşahidә edilir. Narkotik vasitәlәrin istifadәsi sahәsindә әn çox
narahatedici hal ondan ibarәtdir ki, “yeni psixoaktiv maddәlәrin mәşhurluğu” durmadan artmaqdadır.
Beynәlxalq Ticarәt Palatasının Kommersiya Cinayәti Xidmәtlәri kommersiya cinayәtlәrinin bütün
formalarının izlәnmәsi vә onlara qarşı mübarizә aparılmasına kömәk edir. BDT vә Dәniz donanmasının
әsas qüvvәlәri ilә birgә piratlılığa vә silahlı oğurluq hallarına qarşı uğurlu mübarizә aparılır. Mәlumat
verilir ki, 2013cü ildә bu insidentlәr altı ildәn sonra әn aşağı sәviyyәyә düşmüş vә dünya üzrә 264

insidentin baş verdiyi haqda mәlumat verilmişdir vә 2014cü ilin ilk ayında 12 insidentin baş vermәsi
haqda mәlumat verilmişdir.
Afrikada qulların alverinin pik nöqtәsi ilә müqayisәdә hazırda qulların sayı daha çoxdur. Bu gün, qullarla
bağlı rәqәm 12 milyon – 30 milyon arasında dәyişir vә bu hal әn çox Asiyada qeydә alınır. Hәr il iki –
dörd milyon insan qul kimi satılır; UNODC qeyd edir ki, insan alverinin qurbanına çevrilmiş insanların
79%i cinsi istismara mәruz qalmışlar. Miqrantların qeyriqanuni ölkәyә gәtirilmәsi mәnfәәtli TMC
fәaliyyәti sayılır; iki әsas ölkәyә gәtirilmә marşrutu – Şәrqi, Şimali vә Qәrbi Afrikadan Avropaya vә
Cәnubi Afrikadan Şimali Amerikaya olan marşrutdur vә bunun ildә tәxminәn $6.75 milyard gәlir
gәtirdiyi müәyyәn edilir.
Dünya fәaliyyәtlәrinin әksәr hissәsinin İnternet vә mobil telefonlara keçmәsi TMCyә şәxsi vә biznes
hәyatının bütün aspektlәrinә tәsir göstәrәrәk narkotik vasitәlәr vә insan alverindәn tutmuş kibercinayәtә
qәdәr mәnfәәt gәtirәn fәaliyyәtlәri üçün geniş imkan açmışdır. Mәlumatların oğurlanması vә digәr
kibercinayәt әmәllәri üçün qeyriqanuni şәkildә әldә edilmiş mәlumat vә vasitәlәr üzrә onlayn bazarlar
durmadan artır vә cinayәtkar tәşkilatlar qeyriqanuni onlayn tәkliflәr irәli sürürlәr. Onlayn cinayәtin hәr
bir versiyası üzrә cinayәti necә törәtmәyin mümkün olduğu barәdә mәşğәlәlәri hәr dәrsә $50$75
ödәmәklә İnternet vasitәsilә әldә etmәk mümkündür. Maliyyә böhranı vә maliyyә tәsisatlarının
müflislәşmәsi TMC üçün yeni marşrutlar açmışdır. INTERPOL ekspertlәri kibercinayәtin xәrcinin
kokain, marixuana vә heroin alverinin birlikdә götürdükdә xәrcindәn böyük olduğu barәdә xәbәrdar
etmişdir. Gündә $5 trilyon hәcmindә kompüterlәr vasitәsilә beynәlxalq maliyyә köçürmәlәri beynәlxalq
kibercinayәtlәr üçün şirnikdirici hәdәf rolunu oynayır. Onlayn cinayәtlәr konfederasiyası olan Beynәlxalq
Kartye Alyansı başlıca olaraq FBRin ABŞ şirkәtlәrinin vә istehlakçılarının ildә itirdiklәri gәliri
milyardlarla hesabladığı kibercinayәtin mәrkәzi olan Şәrqi Avropada yerlәşir.
UNODC bu gün üzlәşdiyimiz әsas tәhlükәlәrin bәzilәrini işıqlandıran yeni qlobal tәbliğat kampaniyasına
başlamışdır –bu tәhlükәlәr arasında insan alveri әsas narahatlıq doğuran mәsәlәlәrdәn biridir. Kampaniya
ilә www.unodc.org/toc saytında tanış olmaq mümkündür, UNODC hәmçinin İnsan Alverinә dair Qlobal
heszabat dәrc etmişdir. Üzv Dövlәtlәrdәn toplanan mәlumatlara әsaslanaraq, hesabat UNODCnin 2009
cu ildә topladığı son qlobal mәlumatlarından sonra vәziyyәtin necә dәyişdiyini qiymәtlәndirmәk yolunu
vә nәyin edilmәli olduğu barәdә rәhbәr göstәrişlәri tәqdim edir.
Cәmiyyәtin bütün sektorlarının TMCyә qarşı qlobal konsensusun işlәnib hazırlanması üçün beynәlxalq
kampaniya keçirmәlәrinin vaxtı çatmışdır. İӘİTnin Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı Maliyyә
Tәdbirlәrinin İşlәnib hazırlanması Qrupu çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizә aparmaq üçün 40
yaxşı tövsiyә irәli sürmüşdür, lakin bu cinayәt әmәllәri cәzasız qalır. İki konvensiya TMCnin hәll
edilmәsindә razılıq әldә edilmәsinә kömәklik göstәrә bilәr: 2003cü ildә qüvvәyә minmiş BMTnin
Transmilli Mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı Konvensiyası vә 2008ci ilin may ayında qüvvәyә minmiş
Avropa Şurasının Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı Konvensiyası. Ola bilsin ki, bu konvensiyaların
birinә әlavә edilmәklә, yaxud Beynәlxalq Cinayәt Mәhkәmәsi vasitәsilә maliyyә mәhkәmәsi sistemi
TMCnin müxtәlif sahәlәrinә aidiyyәti tәşkilatlarla bağlı qәrarlara әlavә olaraq yeni orqan kimi tәsis edilә
bilәr. Bu tәşkilatlarla әmәkdaşlıq etmәklә yeni sistem birdәfәlik mәsuliyyәtә cәlb edilә bilәcәk cinayәtkar
qrupları (yuyulmuş çirkli pulların mәblәği üzrә müәyyәn edilәn) müәyyәn vә aşkar edәcәk. Bu, mәhkәmә
işlәrini hazırlayacaq, şübhәli şәxslәrin dondurulmalı olan aktivlәrini müәyyәn edәcәk, şübhәli şәxslәrin
hazırda olduqları yeri müәyyәn edәcәk, yerli orqanların hәbsi hәyata keçirmәk qabiliyyәtini
qiymәtlәndirәcәk vә işi qabaqcadan seçilmiş çoxlu sayda mәhkәmәlәrdәn birinә göndәrәcәk. BMTnin
sülhmәramlı qüvvәlәri kimi mәhkәmәlәr yaradıla vә hazırlıq keçә bilәrlәr vә sonra isә vәzifәlәrini yerinә
yetirmәk üçün hazır ola bilәrlәr. İstintaq başa çatdırıldıqdan sonra cinayәtkar(ları) hәbs etmәk üçün hәbs
orderlәri verilәcәk, onların aktivlәrinә çıxış dondurulacaq, mәhkәmә işi açılacaq vә sonra isә siyahı üzrә
növbәti TMC qrupu üzrә tәdbirlәr görülәcәk. BMTnin Transmilli mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı
Konvensiyasında ekstradisiyanın nәzәrdә tutulmasına baxmayaraq, mәhkәmәlәrә könüllü ölkәlәr
arasından lotereya sistemi vasitәsilә BMTnin sülhmәramlı hәrbi qüvvәlәri kimi nümayәndәlәrә malik
olmaları üçün yeni protokola ehtiyac olacaqdır. İlkin hökumәt maliyyәlәşdirilmәsindәn sonra sistem
hökumәtin maliyyә yardımından asılı olmaqdan daha çox ittiham edilmiş cinayәtkarların dondurulmuş
aktivlәrindәn maliyyә yardımı әldә edәcәk. Hәbslәri hәyata keçirmiş vә bu cür işlәrә baxan mәhkәmәlәr
dondurulmuş aktivlәrdәn ödәniş alacaqlar.

Çağırış 12 çirkli pulların yuyulması vә cinayәt әmәllәrinin gәlir mәnbәlәri pik nöqtәsindәn 75%ә düşәn
zaman ciddi şәkildә hәyata keçirilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Subsahara Afrikasında valideynlәri QİÇSin qurbanı olmuş 15 milyon uşaq yaşamaq üçün cüzi
hüquqi vasitәlәrә malik olmaqla gәlәcәk mütәşәkkil cinayәt üçün yeni istedadlar ordusunu yaradır. Qәrbi
Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Cәmiyyәti (ECOWAS) cinayәtkarlığa qarşı mübarizә strategiyalarının
әlaqәlәndirilmә yolu ilә hәyata keçirilmәsinin yaxşılaşdırılmasında Qәrbi Afrika hökumәt qurumları ilә
birgә çalışır. 2000ci ildәn bәri ildә $50 milyarddan yuxarı vәsaitin qeyriqanuni maliyyә axını
sәbәbindәn itirildiyi göstәrilmişdir. Yüz milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulması vә korporativ
vergilәrdәn yayınma sәbәbindәn qitәdәn çıxmışdır. BMTnin Afrika vә Afrika İttifaqı üzrә İqtisadi
Komissiyası 2012ci ilin fevral ayında bu xroniki problemә ünvanlanan Yüksәk Sәviyyәli Ekspert
Komissiyası yaratmışdır. 2013cü ilin oktyabr ayında Maliyyә Şәffaflığı Koalisiyası TMC maliyyә
fәaliyyәtlәrinin Afrikada sәbәb olduqları problemlәrin müzakirәsi üçün iki günlük yüksәk sәviyyәli
konfrans keçirmişdir. Brazzavil Bәyannamәsi altı Mәrkәzi Afrika ölkәsi tәrәfindәn imzalanmış vә
aidiyyәti tәşkilatlar üzәrilәrinә ildә 700,000 ha sahәnin itirildiyi Konqo Hövzәsinin tropik meşәsindә
qeyriqanuni ağac tәdarükünә qarşı mübarizә aparmaq öhdәliyi götürmüşlәr. Kofi Anan Fondu
Mütәşәkkil Cinayәtin vә Narkotik Vasitәlәrin Qeyriqanuni Dövriyyәsinin Qәrbi Afrikada İdarәetmәyә,
İnkişafa vә Tәhlükәsizliyә Tәsirinә hәsr edilmiş ekspert yığıncağı keçirmişdir, yığıncağın xülasәsi ilә
İnternet saytında tanış olmaq mümkündür. Cibuti, Efiopiya, Somali vә Yәmәndә qanuni sayılan qatın
(kat) artan istehsalı vә ticarәti beynәlxalq tәşkilatların narahatlığına sәbәb olur. Sayıq çoxmillәtli dәniz
donanmasının sәyi sayәsindә Şәrqi Afrikada piratlıq kәskin şәkildә azalmışdır; 2012ci ildә baş vermiş 75
insidentlә vә 2011ci ildә baş vermiş 237 insidentlә müqayisәdә 2013cü ildә Somalidә 15 insident baş
vermişdir. Bununla belә, Qәrbi Afrika sahilindә piratlıq problem olmaqda davam edir vә 2013cü ildә 51
hücum qeydә alınmışdır. 2013cü ilin sentyabr ayında INTERPOLun Efiopiya vә Uqandada apardığı
әmәliyyat 53 şәxsin hәbsi, 300 insan alveri qurbanının azad edilmәsi vә çoxlu sayda qeyriqanuni
immiqrantların aşkar edilmәsi ilә nәticәlәnmişdir. Nigeriya UNODC vә Aİ ilә birgә ölkә miqyaslı insan
alverinә qarşı üçillik kampaniyaya rәvac vermişdir. Keniyadan Fars körfәzi dövlәtlәrinә cinsi kölәlәr kimi
gәtirilәn kişilәr haqda mәlumat verilir. Keniya kәrgәdan buynuzlarının vә digәr heyvan hissәlәrinin
qitәdәn çıxarılaraq Asiya bazarlarına tәchiz edilmәsi kimi ciddi problemә çevrilmiş vә geniş vüsәt almış
brakonyerlik fәaliyyәtinin qarşısını almaqdan ötrü 1000dәn artıq kәrgәdanın buynuzunda izlәyici
cihazın quraşdırılması layihәsinә start vermişdir. Korrupsiya әksәr Afrika ölkәlәrindә mütәşәkkil cinayәtә
qarşı mübarizәyә әn ciddi maneә yaradan sәbәblәrdәn biri olaraq qalır.
Asiya vә Okeaniya: Asiya qulların sayına görә öndә gedәn qitә olmaqda davam edir. Beynәlxalq Әmәk
Tәşkilatı (ILO) mәlumat verir ki, insan alveri hallarının 59%i Asiyada vә Yaxın Şәrqdә baş verir. Çin
dünya miqyasında qeyriqanuni bazarların 13% gәlirinә malikdir, bu da dünyada ikinci әn böyük
göstәrici demәkdir  $261 milyard. Dünyada әn pis narkomaniya göstәricisi – 2%dәn yuxarı İranın
payına düşür vә bu dövlәt әks tәdbirlәr görmәk üçün ildә $1 milyard vәsait sәrf edir. Әfqanıstanda
istehsal edilәn tiryәkin miqdarı 2011ci ildә 61%, 2010cu ildә 3,600 tondan 2011ci ildә 5,800 tona
qalxmışdır. UNODCnin hesablamalarına görә
Әfqan ticarәtindә iştirak edәnlәrin illik gәliri ümumәn $3 milyard tәşkil edir vә bundan әn çox pay
narkotik vasitә alverçilәrinin payına düşür vә bu ticarәtin artacağı proqnozlaşdırılır. BMT/Dünya
Bankının rәyinә görә Әfqan tiryәki probleminin aradan qaldırılmasına onilliklәr sәrf edilmәlidir. Çin Aİ
yә göndәrilәn saxta malların әsas mәnbәyidir. çindә qadınların nisbәtәn sayının az olması onların
evlәnmәk üçün yaxın ölkәlәrdәn gәtirilmәsinә sәbәb olmuşdur. Hindistan saxta dәrman istehsalının әsas
mәnbәyidir. Şimali Koreya nüvә silahlarının satışı ilә mәşğul olan mütәşәkkil cinayәtin tüğyan etdiyi,
silahların, saxta valyutaların, cinsi kölәlәrin, narkotik vasitәlәrin vә müxtәlif çeşiddә saxta malların qeyri
qanuni ticarәtinә cәlb edilmiş dövlәt hesab edilir. Myanma miqrantların Tailand vә Malayziyaya
deportasiya olunmasında ittiham edilir, burada onlar istismara mәruz qalırlar vә mәlumat verildiyi kimi,
fil sümüyünün satışı vә fillәrin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkәdәn çıxarılması mәrkәzinә çevrilmişdir.
Myanma vә çin Asiyada qeyriqanuni narkotik tәhlükә hesab olunan amfetamin növlü stimullaşdırıcı
maddәlәrin әsas mәnbәlәri olaraq qalır, baxmayaraq ki, kokain bazarında böyük miqyasda TMC
әlamәtlәrinin mövcud olduğu ehtimal olunur. Laos demәk olar ki, tiryәk istehsalını aradan qaldırıb, lakin
problem hazırda geri qayıtmışdır. 2013cü ildә Myanmada tiryәkin becәrilmәsi 13% artmış, bu göstәrici
ardıcıl şәkildә yeddi il artan xәtlә davam etmişdir. Avstraliya vә ABŞın maliyyәlәşdirdiyi PATROL

layihәsi çin vә CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin sәrhәdçilәri ilә birgә çalışaraq quru sәrhәdlәrindә, dәniz
limanlarında vә hava limanlarında tәhlükәsizliyi artırmaq yolları arayır. ÜçSәrhәd Tәşәbbüsü layihәsi
İndoneziya, Malayziya vә Filippin arasında piratlığa qarşı әhәmiyyәtli dәniz yollarını qoruyur, lakin
mәlumat verilir ki, piratlıq Malakka Boğazına qayıdır. Fici adasında böyük torpaq sahәlәri güman edildiyi
kimi Rusiya Mafiyası tәrәfindәn alınmışdır. Hesabatda deyilir ki, Avstraliyada bir neçә milyard dollarlıq
narkotik vasitәlәr istehsal edәn müәssisә fәaliyyәt göstәrir vә Avstraliyalılar dünyada adambaşına qeyri
qanuni stimullaşdırıcılardan istifadә edәn istehlakçılar arasında öndә gedirlәr. Olduqca kasıb insanlardan
alınan vә olduqca dövlәtli insanlara satılan insan orqanlarının qeyriqanuni beynәlxalq ticarәti
mövcuddur.
Avropa: Europol Eİyә tәsir göstәrәn cinayәt әmәllәri vә cinayәtkar qruplar barәdә hüquqmühafizә
orqanlarının tәqdim etdiklәri mәlumatların sistematik tәhlilini aparan Aİnin Ciddi vә Mütәşәkkil Cinayәt
Tәhlükәsinin Qiymәtlәndirilmәsi hesabatını (SOCTA 2013) dәrc etmişdir. Hesabatda deyilir ki, Aİdә
3,600 aktiv mütәşәkkil cinayәtkar qrup mövcuddur vә onların 70%i çoxsaylı millәtlәrdәn tәşkil
olunmuşdur vә saxta pul әskinazlarının istehsalı, saxta mәhsullar vә kiber cinayәtlәrin sayı artmaqdadır.
SOCTA mütәşәkkil cinayәt tәhlükәlәrinin prioritetlәşdirilmәsindә strateji qәrar qәbul edәnlәrә yardım
etmәk üçün işlәnib hazırlanıb. Bundan әlavә, Avropanın Narkotik vasitәlәr vә Narkomaniya üzrә
Monitorinq Mәrkәzi (EMCDDA) Aİnin orqanıdır vә illik әsasla Avropanın Narkotik vasitәlәrә dair
hesabatını dәrc edir. Europol hәmçinin araşdırmalara texniki, analitik vә mәhkәmә yardımı göstәrmәk
üçün yeni Avropa Kibercinayәt Mәrkәzini maliyyәlәşdirilir. AK 20122016cı illәrdә İnsan Alverinin
Kökündәn Kәsilmәsi ilә bağlı Aİ Strategiyasını qәbul etmişdir. ABŞ Dövlәt Departamenti Rusiya, çin vә
Özbәkistanı insan alverinә qarşı mübarizә aparan ölkәlәr sırasında әn aşağı sәviyyәyә layiq görmüşdür.
BKnın Ciddi Mütәşәkkil Cinayәtә qarşı Mübarizә Agentliyinin 2012/13cü illәri әhatә edәn İllik Planı
ilk milli kompleks strategiyasında – Yerli sәviyyәdәn Qlobal sәviyyәyә, çevikliyi qeyd etmiş, lakin
gözlәntilәri qeyd etmәmişdir; bununla belә, o Milli Cinayәtә qarşı Mübarizә Agentliyini yaradacaq.
Mütәşәkkil cinayәt BKya ildә £2040 milyarda başa gәlir vә 6,000 cinayәtkar qrupun bir hissәsi kimi
38,000 tanınmış şәxs mövcuddur. Aİ xüsusilә dә Şәrqi Avropada insan alveri vә çirkli pulların yuyulması
mәsәlәlәri ilә bağlı öz sәrhәdlәri boyu pul köçürmәlәrinә nәzarәti güclәndirmişdir, lakin 2007ci ildә
Bolqarıstan vә Rumıniyanın Aİyә qoşulması hәmin ölkәlәrdәn qadın alveri hallarını daha asan etmişdir.
2012ci ildә INTERPOL Şәrqi Avropada 1,400 insanı әhatә edәn malların qeyriqanuni dövriyyәsinә
qarşı әmәliyyata rәhbәrlik etmiş vә 7.3 milyon qeyriqanuni dövr edәn malı müsadirә etmişdir. Rusiya
rәsmilәri hәmin ölkәdә narkotik vasitәlәrlә bağlı vәziyyәti “apokaliptik” bәyan etmiş, lakin Maliyyә
Әmәliyyatları üzrә Mәqsәdli Qrup Rusiyanı qeyriqanuni maliyyә әmәliyyatları ilә mübarizә aparan
ölkәlәr arasında ABŞ vә Yaponiyadan yuxarı sıralarda yerlәşdirmişdir. Rusiya brakonyerliyә qarşı yeni,
olduqca ciddi qanun qәbul etmişdir vә bu qanuna görә kökü kәsilmәkdә olan istәnilәn növә sahib
olunması cinayәt әmәli sayılır. Avropada kokaindәn istifadә ola bilsin ki, iqtisadi böhran sәbәbindәn pik
nöqtәyә çatmışdır.
Latın Amerikası: Uruqvay regionda marixuananı leqallaşdıran ilk ölkәdir. ADT narkotik vasitәlәrlә
bağlı qanunlara dәyişiklik edilmәsi әtrafında müzakirәlәr aparmışdır. Buna sәbәb, Meksika vә
Kolumbiyada mütәşәkkil cinayәtkarlığın tüğyan etmәsi vә cinayәtkarların bu iki ölkәdәn Latın
Amerikasının digәr ölkәlәrinә keçmәlәri olmuşdur. 20082012ci illәr әrzindә narkotik vasitәlәrlә bağlı
zorakılıq halları sәbәbindәn Meksikada 60,000 insan qәtlә yetirilmiş; vә 2012ci ilin dekabr – 2013cü
ilin yanvar ayında isә 2,200 ölüm halı qeydә alınmışdır. Meksikanın narkotika alverçilәri ABŞda
narkotik vasitәlәrin qaçaqmalçılığından Meksikanın neft ixracından qazandığından daha çox gәlir ($25
$40 milyard) әldә edirlәr. Meksikanın narkotika alverçilәri sürәtlә cәnuba, Mәrkәzi Amerikaya doğru
irәlilәmәkdәdirlәr vә ildә Miçiokandan 42 milyon dollarlıq oğurlanmış dәmir filizi ixrac edәn La Familia
ilә birgә әraziyә yayılmaqdadırlar. Salvador, Qvatemala, Hondurasda tәtbiq edilәn ağır polis tәdbirlәri bu
cür cinayәtkar dәstәlәrini daha da mütәşәkkil vә qәddar etmişdir. UNODC mәlumat verir ki, cinayәtkarlıq
Mәrkәzi Amerikada sabitliyin bәrqәrar olmasına mane olan әn böyük problemdir. Latın Amerikasının
bәzi ölkәlәri zorakı cinayәtkar dәstәlәrinin saxlanması strategiyası çәrçivәsindә xәrclәri / mәnfәәtlәri
nәzәrә almaqla narkotiklәrin leqallaşdırılması vaxtının yetişdiyini söylәyirlәr. Kolumbiya hökumәti
“narkotik bitkilәrin” becәrilmәsini cinayәt әmәli hesab etmәyәn qanunvericilik qәbul etmişdir, lakin eyni
zamanda narkotik vasitәlәrin işlәnmәsi vә ticarәti cinayәt әmәli sayılır. Uruqvay dünyada marixuananı
leqallaşdıran ilk ölkә olmuşdur. Bu, Latın Amerikasının narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinin
qarşısının alınmasında hәyata keçirdiyi strategiyanın bir hissәsidir. Braziliya bütün ölkәdә kokainin
ticarәti vә ondan suiistifadә etmәyә qarşı mübarizәyә $2,2 milyard hәcmindә plan işlәyib hazırlamış,

UNODC vә federal hökumәt isә ailә münasibәtlәrinin inkişafı proqramının tәtbiqinә başlamışlar.
Narkotika alverçilәrindәn ibarәt cinayәtkar dәstәlәr silahlı birlәşmәlәrә çevrilmәkdәdirlәr. Ekvador
narkotik qaçaqmalçılığının әsas marşrutuna çevrilmişdir, onun narkotik vasitәlәr alverinә xarici tәşkilatlar
nәzarәt edir. Meksikanın narkobaronları Peruda kokain istehsalına nәzarәt edir vә ildә $22 milyarddan
artıq vәsait әldә edirlәr. Narkotika istehsalı Peruda o qәdәr dә böyük miqyasda mövcud deyil, bu göstәrici
Boliviyada olduğundan 12%, Kolumbiyadan isә 25% azdır. Latın Amerikasında “Narkotikaya qarşı
Müharibә” Şimali vә Latın Amerika hökumәtlәri arasında vahid strategiyanın olmaması sәbәbindәn
lәngiyir. Bu proses hәmçinin “cinayәtkar diasporlar” fenomeni üçün münbit şәraitin olduğu Latın
Amerikası tәrәfindәn lәngidilir – burada cinayәtkarlar hüquqmühafizә orqanları tәrәfindәn qonşu
ölkәlәrә qovulur, yaxud da onların özlәri sәrhәddәn kәnar gәlir әldә etmәk üçün böyük imkanların
olduğunu hesab edirlәr. UNODC Mәrkәzi Amerika vә Karib Hövzәsi Ölkәlәrindә Transmilli Mütәşәkkil
Cinayәtkarlıq: Tәhlükәlәrin Qiymәtlәndirilmәsi adlı hesabat dәrc etmişdir: Karib hövzәsi ölkәlәrinin
payına 25% dünya cinayәtkarları, hәmçinin cinayәtkar dәstәlәr vә yalnız 8,5% dünya әhalisi düşür.
Şimalı Amerika: Obama Administrasiyası Mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı mübarizә strategiyası ilә
bağlı milli yekdilliyi daha çox tәmin etmәk mәqsәdilә Transmilli mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı
Mübarizә üzrә Strategiya dәrc etmişdir. Transmilli Mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı Mübarizә ilә bağlı
Xüsusi Mükafatlandırma Proqramı Dövlәt Katibinә transmilli cinayәtkar tәşkilatların mәhv edilmәsinә,
bu işin başında duranların aşkar edilmәsi vә tapılmasına, onların maliyyә mexanizmlәrinin mәhv
edilmәsinә, üzvlәrin vә liderlәrin hәbs vә mühakimә edilmәsinә yardım edәn fәaliyyәtlәrә görә mükafat
tәqdim etmәyә icazә verir. ABŞ dünyada mövcud olan vә $625.6 milyard dәyәrә malik qeyriqanuni
bazarların üçdә birinә sahibdir. Beynәlxalq Mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı Kәşfiyyat Әmәliyyatlarının
Әlaqәlәndirilmәsi Mәrkәzi ABŞın beynәlxalq mütәşәkkil cinayәtkarlığa qarşı mübarizә sahәsindә sәyini
qiymәtlәndirir vә bu cür halların istintaqı vә cinayәt tәqibini әlaqәlәndirir. ABŞda narkotik vasitәlәrlә
bağlı cinayәt әmәli törәtmiş vә ya törәdәn cinayәtkar qruplaşmaların üzvlәrinin sayı tәxminәn 1 milyona
çatmış vә onlar bütün ölkә icmalarında baş verәn cinayәt әmәllәrinin 80%nә mәsuliyyәt daşıyırlar.
Mütәşәkkil cinayәtkarlıq vә onun terrorizmlә әlaqәsi milli tәhlükәsizliyә tәhlükә kimi nәzәrә alınmalıdır.
Kanada hәmişәki kimi metamfetamin vә ekstazanın әsas istehsalçısı vә tәdarükçüsü olaraq qalır. Ölkә
boyu aparılan sorğu göstәrmişdir ki, kanadalıların 66%i az miqdarda marixuananın leqallaşdırılması
fikrini dәstәklәyirlәr, bu ideyanı hәmçinin bir sıra әsas siyasi partiyalar da bәyәnmişlәr. ABŞın Kolorado
vә Vaşinqton ştatları rekreasiya mәqsәdi ilә marixuanadan istifadәni leqallaşdırmışlar; vә digәr ştatların
da dövlәt vә federal qanun arasında hüquqi münaqişә yaradacaqları gözlәnilir.
Ölkәlәrin qeyriqanuni bazarlarının dәyәri; әn yüksәk sıralarda yer alan 10 ölkә vә dünyanın yerdә qalan
hissәsi (milyard, ABŞ dolları)

Mәnbә: havocscope.com

13. ENERJİ TӘLӘBATI
Enerjiyә artan tәlәbat necә tәhlükәsiz vә sәmәrәli şәkildә tәmin оlunmаlıdır?
Dünya sayı getdikcә artan vә zәnginlәşәn әhalinin tәlәbatını ödәmәk üçün kifayәt qәdәr tәhlükәsiz vә tez
bir zamanda әldә edilmәsi mümkün olan enerji axtarışındadır. 2050ci ilә  cәmi 36 ildәn sonra dünya
әlavә olaraq 3,3 milyard insan üçün daha çox elektrik enerjisi istehsal etmәlidir. Bu gün, 1,2 milyard
insan (dünya әhalisinin 17%) elektrik enerjisi olmadan yaşayır vә daha 2 milyard insan isә 2050ci ilә
dünya әhalisinin sayına әlavә olunacaq. Bu durum köhnәlmiş AESnin istismardan çıxarılmasını vә
onların yeni elektrik stansiyaları ilә әvәz edilmәsi vә yenilәnmәsini tәlәb edәrәk gündәngünә kәskinlәşir.
Tәxminәn 3 milyard insan yemәk bişirmәk vә isinmәk üçün әvvәlkitәk әnәnәvi biokütlәyә güvәnirlәr.
Әgәr daha zәngin vә daha mürәkkәb dünyaya uzunmüddәtli meyllilik cәhdi davam edәrsә, 2050ci ilә
bizim enerji tәlәbatımız gözlәnildiyindәn dә böyük ola bilәr. Bununla belә, texnologiyaların
konvergensiyası 2050ci ilә insanların әksәriyyәtinin bu gün mümkünsüz hesab etdiklәri enerjidәn
sәmәrәli istifadә imkanını daha da sürәtlәndirәcәk.
İnnovasiya aşağıdakıları sürәtlәndirir:
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Qazılmış geotermal süxurlar (bir neçә kilometr aşağıya) әnәnәvi geotermal süxur әnәnәvi
geotermal süxurların әldә edilmәsi mümkün olmayan yerlәrdә geotermal enerjidәn istifadәni
mümkün edәcәk vә bu zaman kifayәt qәdәr sudan da istifadә etmәk mümkün olacaq.
Günәş fermaları Stirlinq mühәrriklәri vә digәr generatorlarla yüksәk qüllәdә günәş şüasını qәbul
edә bilәcәklәr.
Fotoelektrik konsentratorlar әhәmiyyәtli dәrәcәdә xәrclәri azaldacaq vә dәniz suyunu günәş
batareyaları paneli sәthindә mövcud olan mikrokanallar vasitәsilә sovurmaqla sirin siya
çevirәcәk.
Elektrik stansiyalarından, insan bәdәnlәrindәn vә mikrosxemlәrdәn alınan istilik elektrik enerjisi
yarada bilәcәk.
Binaların elektrik tәchizatı vә sәmәrәlilik üzrә digәr memarlıqtikinti layihәlәşdirmәlәri işlә
müqayisәdә istifadә etdiklәrindәn daha çox enerji istehsal etmәlәri nәzәrdә tutulur.
Suyun hidrogendәn ayrılması üçün günәş enerjisi.
Elektrik enerjisinin әldә edilmәsi üçün mikrob yanacaq elementlәri
Kompakt lyüminesent lampalar vә işıq diodları enerjiyә kifayәt qәdәr qәnaәt edirlәr, bu kcür
qәnaәti elektrik cәrәyanını keçirәn naoborularla da etmәk mümkündür.
Metalhava batareyaları
Yeyinti vә maye yanacaq istehsalı üçün qalofitlәr, yosunlar
Bina vә digәr sәthlәrdә plastik nanotexnoloji fotoelektrik enerji xәrclәri azalda vә sәmәrәliliyi
artıra bilәr.
CO2nin birbaşa etanola vә dizelә çevrilmәsi üçün sianobakteriyaların kömәkliyi ilә akvabitkilәr
Gecә saatlarında istifadә edilmәyәn elektrik enerjisi elektrik vә hibrid avtomobillәrin tәchizatı
üçün istifadә edilә bilәr

Gәlәcәyә baxış:
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CO2 әvәzinә hidrogen istehsal edәn stansiyalar inşa etmәk üçün genomikadan istifadә edilmәsi
Aşağı enerji sәviyyәli nüvә reaksiyaları (LENR soyuq sintezlә bağlıdır)
Hündür külәk generatorları
Yaponiya 2020ci ilә orbitdә günәş energetika sistemindә işçi sahәyә malik olmağı planlaşdırır vә
Çin bunu 2040cı ilә planlaşdırır

Shell 2050ci ilә enerjiyә olan qlobal tәlәbatın 2000ci illә müqayisәdә üç dәfә çox olacağını
proqnozlaşdırır vә әsas sosialiqtisadi tendensiyaların qorunub saxlanacağını güman edir. O göstәrir ki, bu
“haradasa tәlәbatın növbәdәnkәnar tәnzimlәnmәsini vә istehsalın növbәdәnkәnar sürәtlәndirilmәsini”
tәlәb edir. BP 2012ci ildәn 2035ci ilәdәk dünya üzrә enerjiyә olan tәlәbatın 41% artacağını vә bunun
95%nin inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn gәlәcәyini proqnozlaşdırır. BEAnın hesablamalarına görә

2035ci ilәdәk bütün dünyada enerjiyә olan tәlәbatı ödәmәk üçün $38 milyard tәlәb olunacaq vә bu
tәlәbatın 90%i İӘİTyә daxil olmayan ölkәlәrdәn gәlәcәk. 2035ci ilә Çin ABŞ ilә müqayisәdә 70% çox
enerji istehlak edәcәk, baxmayaraq ki, hazırda Çindә enerjidәn adambaşına istifadә ABŞ ilә müqayisәdә
yarıbayarı azdır. BEAnın qiymәtlәndirmәlәrinә görә 2020ci ilәdәk bütün dünyada elektrik enerjisinә
ümumi çıxışın tәmin edilmәsi vә yemәk hazırlamaq üçün müasir sobaların hazırlanması üçün ildә $48
milyard vәsait sәrf olunacaq. Şübhә yoxdur ki, günәş batareyaları, günәş istilik kollektorları, biokütlә,
külәk vә geotermal enerji kimi bәrpa edilәn enerji mәnbәlәri mәdәn yanacaqlarını әvәz edә bilәrlәr.
Mәsәlә, dәyişikliyin edilmәsi üçün mәqsәdyönlü strategiyaların uyğunlaşdırılmasından gedir. Hazırda,
istehsal edilәn yeni enerjilәrin gücünün yarısı bәrpa edilәn enerjidәn gәlir; lakin, son on ildә kömür
elektrik enerjisinә olan tәlәbatın 47%ni ödәyir. İqlim Dәyişikliyi üzrә Hökumәtlәrarası Ekspertlәr
Qrupunun hesabatlarında göstәrilir ki, bәrpa edilәn enerji mәnbәlәri 205ci ilә dünya enerji tәlәbatının
77%ni ödәyә bilәr vә Ümumdünya Vәhşi Tәbiәt Fondu isә hesab edir ki, bu 100% mümkündür.
Geotermal, günәş, külәk enerjisi vә biokütlәnin qiymәti düşür. Karbon tullantısı üzrә müәyyәn edilәn
qiymәt qeyrimәdәn mәnbәlәrinә sәrmayә yatırılmasını artıra bilәr. Yanacağın mәdәn növünә sәrf edilәn
tam maliyyә vә ekoloji xәrclәrә nәzәr salınsa  hasilat, daşınma, tәdarük xәttinin mühafizәsi, soyutma
üçün su, yığışdırma, tullantıların basdırılması vә s., onda enerjinin bәrpa edilәn mәnbәlәri onların bu gün
olduğundan daha rentabelli olduğu hesab edilәcәk.
Bununla belә, energetika ilә әlaqәli qlobal CO2 emissiyaları texnologiyalarda irimiqyaslı alovlanma vә
davranışda dәyişiklik olmadan 2012ci ildә 1,4% artmışdır vә 2050ci ilә dünyanın әksәr enerji
mәnbәlәri mәdәn yanacağından ibarәt olacaq. Ölkәlәrin tullantıların azaldılması üzrә üzәrilәrinә
götürmüş olduqları öhdәliklәri yerinә yetirsәlәr vә yanacağa yatırılan subsidiyaları azaltsalar, BEAnın
qiymәtlәndirmәlәrinә görә ilkin enerjiyә dünya miqyasında tәlәbat 2012ci ildәn 2035ci ilәdәk üçdә bir
dәfә artacaq, mәdәn yanacağının payına isә bu artımın yarıdan çoxu düşür. Bu ssenari ilә bağlı tullantılar
razılaşdırılmış ümumi 20C göstәricisindәn olduqca yüksәk olan uzunmüddәtli orta qlobal 3,60C
temperaturuna uyğun gәlir. Ümumdünya Energetika Şurasının işlәyib hazırladığı ssenari dә hәmçinin
hesab edir ki, 2050 ci ilә mәdәn yanacağı üstünlük tәşkil edәcәk. Bununla da, miqyaslı tutma vә tәkrar
istifadә iqlim dәyişikliyi ilә mübarizәdә әsas prioritet olmalıdır, mәsәlәn biokütlәnin vә әrzaq
mәhsullarının istehsalı, yaxud sement üçün karbonatın alınması üçün yosunların becәrilmәsi mәqsәdilә
kömür elektrik stansiyalarından yaranan CO2 tullantılarından istifadә edilmәsi. Karbonun tutulması vә
izolyasiyası әgәr 2040% obyektlәr 2050ci ilәdәk karbonun tutulması vә saxlanması üçün avadanlıqlarla
tәmin edilsәlәr, CO2 tullantılarının azalmasına gәtirib çıxara bilәr. Bu baha başa gәlә vә iqtisadi
baxımdan cәlbedici etmәk üçün karbon tullantılarına vergi tәtbiq edilmәsini tәlәb edә bilәr.
Bәrpa edilәn enerjiyә qlobal sәrmayә yatırılması 2012ci ildә 11% azalmışdır. Lakin, dünya energetikası
üçün bu ikinci әn yaxşı il olmuşdur vә sәrmayәlәr coğrafi baxımından artıq neçә illәrdir ki, Afrika, Asiya
vә Latın Amerikasında mövcud olan bazarlardan tutmuş yeni bazarlaradәk yatırılmaqdadır. 2012ci ilin
әvvәlinә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri (hidroresurslar daxil olmaqla) enerjinin dünya miqyasında
sәrfiyyatının tәxminәn 17%ni
vә ümumi qlobal enerji potensialının dörddә birini (habelә
hidroenergetikada 1360 QBdәn artıq olmuşdur) tәmin etmişlәr.
Yeddi ölkә  Çin, ABŞ, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Hindistan vә Yaponiya bütün dünyada elektrik
gücünә malik bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin ümumi hәcminin tәxminәn 70%ni tәmin edir. Bununla
belә, meqapolislәrdә elektrik enerjisinin baza yüklәnmәsi üçün külәk (yüksәk sәthlәrdә) vә günәş (orbitak
sәthdә deyil) mәnbәlәrinin tәmin edilmәsi iri hәcmdә saxlama sistemlәri tәlәb edәcәk, halbuki geotermal,
nüvә vә günәş enerji peyklәri kimi digәr mәnbәlәr isә bu cür sistemlәr tәlәb etmәyәcәklәr. Kosmik günәş
enerji sistemlәri dünyada elektrik enerjisinә olan tәlәbatı tullantılar yaratmadan vә ya istixana qazlarını
atmosferә buraxmadan qeyrimüәyyәn vaxta ödәyә bilәrlәr. Nәhayәt, bu cür peyk sistemlәri qlobal әsasla
bazis elektrik enerjisini idarә edә bilәrlәr, lakin bәzilәri söylәyirlәr ki, bu olduqca hala bir işdir vә digәr
yeniliklәri nәzәrә alsaq, buna heç bir ehtiyac duyulmur.
Dünyada AESnin gücü 1993cü ildә 17%dәn gözlәnildiyi kimi 10%ә düşmüşdür, vә tәdricәn düşmәkdә
davam edir, belә ki, nüvә xәrclәri artır vә atom stansiyaları istismardan çıxarılır, elәcә dә digәr
mәnbәlәrin qiymәti düşmәkdәdir. Beynәlxalq Atom Enerji Agentliyi 2030cu ilә AESnin gücünün 4,5%
dәn 6,2%ә enәcәyini proqnozlaşdırır. Dörd nüvә reaktoru 2013cü ildә şәbәkәyә qoşulmuş vә dördü isә
bağlanmışdır. Dünyada 435 nüvә qurğusunun yarısından çoxu 30 illik istismar müddәtini başa vurmuş vә
istismardan çıxarılmalıdır; lakin yüz stansiyanın 2020ci ilә bağlanması planlaşdırılır. Çünki, nüvә

tullantılarının yerlәşdirilmәsi üzrә bu günәdәk heç bir ağlabatan hәlli yolu göstәrilmәmiş, tullantıların
әksәr hissәsi әvәvlkitәk atom elektrik stansiyaları sahәsindә saxlanılır. Hәrbi vә tәdqiqat reaktorlarını
nәzәrә almasaq, 138 atom elektrik stansiyası bağlanmış, vә onlardan yalnız 17si tamamilә istismardan
çıxarılmışdır. “Atom Stansiyalarının Yeni Nәsli” Alyansı yüksәk temperaturlu atom reaktorunda
hazırlanmış enerji konsepsiyasını seçmişdir, belә ki, AESdә daxili vә kәnar fәaliyyәtin aparılmaması
radioaktiv materialların tullantısına gәtirib çıxardacaq.
BEAnın qiymәtlәndirmәlәrinә görә mәdәn yanacaqlarına qlobal subsidiya 2011ci ildә $523 milyarda
çatmış, vә qeyrieffektiv vә qeyrisәmәrәli istifadәni dәstәklәmәklә, bu da 2010cu illә müqayisәdә
demәk olar ki, 30%, vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinә yatırılan subsidiyalardan isә altı dәfә çoxdur.
Neft hasilatı üzrә qlobal proqnozlar әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnirlәr, lakin onların hamısı istehsalata vә
neftә tәlәbata ciddi tәsir göstәrәcәk heç bir halının olmadığını güman edirlәr. BEA istehsal gücünün
hazırda mövcud olan 89 milyondan 2035ci ilә sutkada 96 milyona çata bilәcәyini proqnozlaşdırır. 2013
cü ilin aprel ayından İӘİTyә daxil olmayan ölkәlәr İӘİT yә daxil olan ölkәlәrә nisbәtәn daha çox neft
istehlak etmişlәr. İstismara buraxılmış yeni neft quyularının orta mәblәği son on il әrzindә 100%
artmışdır.
Gözlәnildiyi kimi, minik avtomobillәrinin qlobal parkı 2035ci ilә iki dәfә artacaq (tәxminәn 1,7 milyarda
çatacaq). Tәbii qazdan, yanan şistdәn vә / vә ya biokütlәdәn alınan sintetik yanacaq elektrik
avtomobillәrini tam şәkildә tәmin edә bilәrmi? Yanacaqhibrid elektromobillәrin rәqaәbәtәdavamlı
qiymәtdә kütlәvi istehsalı geniş vüsәt ala bilәr. ABŞın su yanacağı ilә işlәyәn 2012ci ildә istehsal
edilmiş avtomobillәrin sınağı üçün apardığı altıillik tәdqiqat yanacağa qәnaәt edilmәsi vә sәmәrәlilik
baxımından vә fәaliyyәtin uzunmüddәtli olması baxımından, gözlәntilәri adlayıb keçdi. Gözlәnildiyi
kimi istehsalçılar satışa 2014cü 2016cı illәr arası başlayacaqlar. Bәzilәri söylәyirlәr ki, iqlim
dәyişikliyinә tәsir göstәrmәk üçün hidrogen infrastrukturuna keçilmәsi olduqca bahalı vә olduqca gec ola
bilәr. “Elstik” yanacaq hibridlәrinin, elektrik vә sıxılmış uçucu vasitәlәrin seçimi yalnız nәqliyyat
vasitәlәri üçün alternativ neft kimi istifadә edilә bilәr. Avtomobillәrin tam şәkildә elektriklәşdirilmәsi
milli proqramı Danimarka vә İsraildә hәyata keçirilir, digәr 30 ölkәdә isә müzakirәlәr aparılır. Nәqliyyat
vasitәlәri üçün yanacağın ümumi hәcmindә bioyanacağın dünya payı hazırda 3%dәn 2050ci ilә 27%ә
yüksәlә bilәr. Qarğıdalıdan istehsal edilmәsi mümkün olan vә әrzaq resurslarına vә qiymәtlәrә tez bir
zamanda tәsirә malik olan, sәmәrәli şirin sudan istifadә etmәk әvәzinә dünyanın sahil zolağı boyu
yerlәşәn sәhralıqlarında kütlәvi şәkildә şoran torpaqların duzsuzlaşdırılması nәticәsindә qalofit bitkilәr
vasitәsilә 7,600 l/ha/il bioyanacaq vә yosunlar vә sianobakteriyalar vasitәsilә 200,000 l/ha/il bioyanacaq
әldә etmәk mümkündür. 2035ci ilә qaz nәqlinin demәk olar ki, üçdә ikisi qeyriәnәnәvi qaz
istehsalından, ilk әvvәl isә şist qazından alına bilәr. Bununla belә, şist qazının hasilat texnologiyası
metanın atmosferә buraxılması, qrunt sularının çirkab suların saxlanması üçün yeraltı quyular tәrәfindәn
çirklәnmәsi ilә nәticәlәnә bilәr vә hәtta, zәlzәlә yarada bilәr.
Nәticәdә, standartların artırılması vә hәyatakeçirmәnin tәmin edilmәsi üçün siyasi tәzyiq artır.
Yaponiya 2030cu ilә orbitdә günәş energetika sistemindә işçi sahәyә malik olmağı planlaşdırır vә Çin
bunu 2040cı ilә planlaşdırır. Yaponiyanın tikinti şirkәti olan Simidzunun LUNA RING layihәsi ay
ekvatoru әtrafında günәş batareyası quraşdırmağa vә elektrik enerjisini Yer kürәsinә ötürmәyi
planlaşdırır. Bu cür kosmik günәş enerji sistemlәri dünyada elektrik enerjisinә olan tәlәbatı nüvә tullantısı
vә ya istixana qazlarının atmosferә buraxılması olmadan qeyrimüәyyәn müddәtә ödәyә bilәr. Nә
nәhayәt, bu cür peyk sistemi qlobal әsasla bazis elektrik enerjisini idarә edә bilәr, lakin bәzilәri
söylәyirlәr ki, bu olduqca bahalı layihәdir vә digәr innovasiyaların inkişaf etdiyini nәzәrә alaraq, bunu
etmәyә lüzum yoxdur.
Çağırış 13 ekoloji baxımdan münasib proseslәrdәn yaranan enerji istehsalının ümumi hәcmi beş il ardıcıl
şәkildә digәr mәnbәlәri üstәlәyәn zaman vә atmosfer CO2 әn azı beş il müddәtinә aşağı düşәn zaman
ciddi şәkildә nәzәrdәn keçirilәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrikada böyük neft vә qaz ehtiyatı vardır; lakin, idarәetmәdә mövcud olan problemlәr vә
korrupsiya bu sahәyә investisiya yatırımını lәngidir. Nigeriya vә Anqola gündә iki milyon bareldәn artıq

neft hasil edirlәr vә Qәrbi Afrikanın altı ölkәsi üstәgәl Mozambik vә Cәnubi Afrika da hәmçinin
ehtiyatların artırılmasını planlaşdırırlar. Cәnubi Afrika hәcm baxımından beşinci olan 485 trilyon kub fut
texniki hasil edilәn şist qazına malikdir vә Nigeriya hazırda әn çox tәbii qaz istehsalçısıdır (ildә 23
milyard kubmetr). 15% bostan bitkilәri ilә müqayisәdә 66% torpaq sövdәlәşmәlәri bioyanacağın istehsalı
üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Subsahara Afrikasının 70%dәn çoxu elektrik enerjisinә çıxışa malik deyil.
Müstәqil Enerji İstehsalçılarından Elektrik Enerjisinin Satın Alınması Proqramının üçüncü tenderindә
Cәnubi Afrika $3,3 milyard mәblәğindә, ümumi hәcmi 1.5 QB gücündә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri
üzrә 17 layihәni bәyәnmişdir. Afrikanın Standart Bank Qrupu Keniyadakı Turkan gölündә külәk enerjisi
layihәsinә $5075 milyon, vә Mozambikdәki Mfanda Nkiva hidroenergetika layihәsinә isә $3 milyard
sәrmayә yatırmağı planlaşdırır. Keniya 2030cu ilә özünün geotermal imkanını 5,000 MVtyә artırmağı
planlaşdırır. Dünya Bankı Şәrqi Afrikanın Rift Vadisindә geotermal enerji mәnbәyini tәklif edir vә bu,
150 milyon evin elektrik enerjisinә olan tәlәbatını ödәyә bilәr. Yeni neft yataqları Qana vә Keniyada
açılmışdır. Әlcәzair 2030cu ilә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri layihәsinә $60 milyard vәsait yatıracaq.
2050ci ilә Avropada elektrik enerjisinә olan tәxminәn 1025% tәlәbat Şimali Afrikanın günәş elektrik
stansiyaları tәrәfindәn tәmin edilәcәk. $80 milyard hәcmindә Qrand İnqa bәndi 40,000 MV elektrik
enerjisi istehsal edә bilәr, lakin layihә lәng hәyata keçirilә bilәr. Ashden Mükafatları qalibi Barefoot
Power şirkәti 2015ci ilә Qana, Seneqal, Nigeriya vә Hindistanda şәbәkәdәn xaric icmalarda yaşayan 10
milyon insanı enerjiyә qәnaәt edәn, ucuz işıqdiod lampaları ilә tәmin edәcәk.
Asiya vә Okeaniya: Әhalinin say artımı vә iqtisadi artım enerji daşıyıcıları qiymәtlәrinin yüksәlmәsinә
vә çatışmazlığa gәtirib çıxardır. AİBnin mәlumatlarına görә, AsiyaSakit Okean regionunun regional
enerjiyә olan tәlәbatı 2030cu ilә iki dәfә artacaq vә 2025ci ilә isә region dünyada illik enerji istehsalının
56%ni istehlak edәcәk. Hazırda tәxminәn milyard insan elektrik enerjisindәn istifadә etmir. Hindistanda
isә 289 milyon insan elektrik enerjisi olmadan yaşayır. Asiyada tәxminәn 2 milyard insan әrzağın
hazırlanması üçün biokütlәdәn istifadә edir. Yaponiya son işçi nüvә reaktorunu sentyabr ayında bağlamış
vә reaktorun tәkrar istismarı müәyyәn müddәtә dayandırılmışdır. Elektrik enerjisinә olan tәlәbatı ödәmәk
üçün Yaponiya yanacaq idxalını artırmış, bu da 2013cü ilin birinci yarısında $48.7 milyard ticarәt
kәsirinә gәtirib çıxarmışdır. Bununla yanaşı, Yaponiya Fukusumi sahillәrindә irimiqyaslı külәk ferması
inşa edir. Cәnubi Koreyanın nüvә sәnayesindә korrupsiya digәr ölkәlәrin nüvә energetikasına
göstәrdiklәri sәy tempini aşağı salır. Çin 2017ci ilә mәdәn yanacağı üzrә ilkin enerji istehlakını 13%
artıracaq vә kömür istehsalını isә 65% faiz azaldacaq. çin 2012ci ildә tәmiz enerjiyә $67 milyard
sәrmayә yatırmış vә nüvә potensialını 2010cu ildә 10,7 qiqavatdan 2040cı ilәdәk 160 qiqavata artırmağı
planlaşdırır. Bundan әlavә, çin 2013cü ildә kömür hasilatının istehsal gücünü 100 milyon tondan artıq
yüksәltmәk planını tәsdiq etmişdir. Hindistan 2017ci ilә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin istehsal
gücünü daha 17,000 MBt artırmaq üçün sözügedәn mәnbәlәrә $37 milyard sәrmayә yatırmışdır. Günәş
işıqlandırılması Hindistanda enerji sistemindә hәtta kerosinә dövlәt subsidiyalarının yatırılmasından belә
daha sәmәrәli seçim hesab edilir. Xәzәr regionunda neft vә qaz hasilatı 2030cu ilә kifayәt qәdәr artmış;
Qazaxıstan vә Türkmәnistan müvafiq olaraq neft vә qaz artımı üzrә ön sıralarda gedirlәr. Hindistan 20
fәaliyyәtdә olan atom reaktoruna malikdir vә 7 atom reaktoru isә inşa edilmәkdәdir. Sinqapur 2030cu ilә
binaların enerji sәmәrәliliyini 80% artırmağı planlaşdırır. Avstraliya geniş miqyasda bәrpa olunan enerji
resurslarına malikdir, lakin CO2 tullantılarına $23 hәcmindә tәtbiq edilәn yeni vergi tutumu ciddi
dәyişikliklәrin edilmәsi üçün olduqca aşağı mәblәğ ola bilәr.
Avropa: AB 1990cı illә müqayisәdә 2020ci ilә istixana qazlarını 40% azaldacağını vә hәmin müddәtә
bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin 27%ni istehsal edәcәyini elan etmişdir. Hazırda, o 1990cı illә
müqayisәdә tullantıları 18,3% azaltmış vә 2020ci ilә bu göstәricinin 1990cı il sәviyyәsinә  25%ә
düşәcәyi ehtimal olunur. Hazırda, ABdә bәrpa olunan enerjinin hәcmi ümumi istifadә olunan elektrik
enerjisinin tәxminәn 13%ni tәşkil edir vә AB bu göstәricini 2020ci ilә 20% artırmağı planlaşdırır. İsveç
ümumi enerji istehlakı üzrә әn yüksәk (46,8%) bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә göstәricisinә
malikdir (Avro Birliyinә daxil olmayan Norveçdә bu göstәrici 65% tәşkil edir). Yeni iqlim vә yaşıl
enerjinin mәqsәdinә hüquqi baxımdan mәcburi hesab edilәn milli mәqsәdlәr daxil deyil. Bunun әvәzinә,
üzvdövlәtlәr 2020cu ilә enerjiyә qәnaәt edilmәsi faizini planlı şәkildә 25% artırmağa sәy göstәrәcәklәr.
Tәbiәtin mühafizәsi vә yüksәk mәhsuldarlıq 2050ci ilә ABdә enerjiyә olan tәlәbatı 2005ci il
sәviyyәsindәn tәxminәn 30% aşağı sala bilәrlәr. Aşağı karbonlu texnologiyalar ABnin aşağı karbonlu
xәritәsinә uyğun olaraq 2020ci ilә 60%, vә 2050ci ilә isә 100% enerji ilә tәmin edә bilәrlәr.
Gözlәnildiyi kimi, Şimali Avropa külәk enerjisinә daha çox diqqәt ayıracaq, Cәnubi Avropa isә әsas
diqqәtini günәş enerjisinә yönәldәcәk. AB 2015ci ildә CO2ni tutulması vә saxlanması üçün 1012 zavod

istismara verәcәk. Almaniya vә İsveçrә nüvә energetikasından mәrhәlәli imtinanı planlaşdırırlar.
Finlandiyada AESnin qiymәtlәndirmә mәblәği $4,5 milyarddan $12 milyarda yüksәlmişdir. Bununla
yanaşı, Almaniya 2005ci ildәn özünün ilk kömür elektrik stansiyasını istismara vermiş vә 2015ci ilә
ümumәn 7986 meqavat gücündә daha 10 elektrik stansiyası inşa etmәyi planlaşdırır. Polşa Rusiyadan
80%dәn yuxarı tәbii qas idxal edir, lakin onun şist qazı ehtiyatları Polşanı kifayәt qәdәr 50 ildәn artıq
müddәtә qazla tәmin etmәk ixtiyarındadır. Fransa şist qazının hasilatı әleyhinә çıxış edir vә Niderland,
Lüksemburq, Bolqarıstan şist qazı hasilatını dayandırmışlar. Rusiyanın arktik dәniz әrazilәrindә neft
hasilatı növbәti 20 il әrzindә ola bilsin ki, özünün pik nöqtәsinә çataraq, әn nikbin proqnozlara görә ildә
13,5 milyon ton tәşkil etsin vә bu da Rusiyanın hazırda ümumi neft hasilatı hәcmindәn 3% azdır.
Amsterdam 2015ci ilә 10,000 elektromobilә sahib olmağı planlaşdırır. İslandiyada beş geotermal elektrik
stansiyası ölkәnin elektrik enerjisinә olan tәlәbatının 27%ni ödәyir. Danimarka 2050ci ilә 100% enerji
tәlәbatını bәrpa olunan enerji mәnbәlәri vasitәsilә ödәmәyi planlaşdırır. Hazırda, külәk İspaniyada әsas
enerji mәnbәyinin 21,1%ni tәşkil edәrәk nüvә enerjisini 21% qabaqlayır, lakin maliyyә çәtinliklәri
hökumәtin bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin inkişafına sәrmayә yatırmasını azaltmış vә nәticәdә bәrpa
olunan mәnbәlәr sahәsindә çalışan mütәxәssislәr dövlәt qulluğunu tәrk etmәli olmuşlar. Mәrkәzi
Avropada şist qazından istifadә gözlәnildiyi kimi 20 il әrzindә enerji daşıyıcılarına olan qiymәtlәri aşağı
salacaq.
Latın Amerikası: Region dünyada energetikaya yatırdığı xalis investisiya payını 2011ci ildәki 5,7%
dәn 2012ci ildә 6%ә artırmışdır. Braziliya bir çox illәr әrzindә ucuz bioyanacaq istehsalçısı olmuş, lakin
dollar nisbәtindә vә şәkәrin qiymәtinin artması ilә bağlı real qiymәtlәrin artması sәbәbindәn öz
rәqabәtәdavamlılığını itirmәkdәdir. Braziliya 2009cu ildә 1 milyonla müqayisәdә 2010cu ildә ABŞa 70
milyon litr etanol ixrac etmişdir. Onun ikinci nәsil bioyanacaq istehsal edәn (sellülozdan alınan etanol)
ilk kommersiya zavodu 2013cü ilin dekabr ayında istismara verilәcәk. Braziliyada istehsal edilәn
avtomobillәrin 90%i alternativ yanacaqla idarә olunur. Argentina dünyada biodizel yanacağının istehsalı
üzrә ikinci yeri tutur vә bazarın 13,1%ni tәmin edir. Geotermal, günәş vә külәk resursları region üçün
böyük miqdarda istifadә edilmәyәn resurslar olaraq qalırlar. Ekvador sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş
ölkәlәrdәn $3,6 milyard almaqla Amazonka meşәlәrinin tropik qoruqlarında neft qazma işlәrini
aparmayacağını bәyan etmişdir. Venesuelada Orinoko zolağı boyu ağır neft ehtiyatları (qabaqcıl istehsal
texnologiyaları tәlәb edәn) Sәudiyyә Әrәbistanında mövcud olan neft ehtiyatından daha çoxdur. Kiba
2020ci ilә bәrpa olunan enerjinin istehsalını 12% artırmağı planlaşdırır. İspaniyaya mәxsus elektrik
şәbәkәsi şirkәtlәri Boliviyada millilәşdiriliblәr. Peru Kamisi qaz yataqlarında kәşf edilmiş yeni tәbii qaz
ehtiyatlarından istifadәyә üstünlük verir.
Şimali Amerika: ABŞ neft hasilatını gündә 8 milyon barelә qaldırmışdır; bu, 1980ci illәrlә müqayisәdә
әn yüksәk göstәricidir. Kanada dünyada neft ehtiyatına görә, lakin elәcә dә ekoloji baxımdan әn zәhәrli
mühit üzrә ikinci yer tutur. Energetika Nazirliyi 20135ci ilә elektrik enerjisinin istehsalı üçün enerji
mәnbәyi kimi ABŞda tәbii qazdan kömürә keçmәyi tövsiyә edir. ABŞın Әtraf Mühitin Qorunması
Agentliyi kömür yandıran elektrik stansiyalarından istehsal etdiklәri CO2nin tutulması vә saxlanmasını
tәlәb edәn qanun layihәsinin işlәnib hazırlandığını elan etmişdir. O hәmçinin, 2005ci il sәviyyәsi ilә
müqayisәdә mövcud kömür elektrik stansiyalarından yaranan CO2 tullantılarını 2030cu ilә tam 30%
azaltmaq üçün prosedur tәklif etmişdir. ABŞın doqquz ştatı 2013cü ildә elektrik enerjisinin 12%dәn
çoxunu külәk enerjisindәn alır. Dünyada әn iri günәş istilik elektrik stansiyası Moxava düzәnliyi,
Kaliforniyada istismara verilmişdir. ABŞın bәrpa olunan enerjiyә yatırdığı sәrmayәlәrin hәcmi 2012ci
ildә 32% aşağı düşmüşdür. İlk dәfә olaraq, ABŞda elektrik enerjisinin istehsalı üçün tәbii qaz kömürlә
birlәşdirilmişdir. ABŞda 2035ci ilә tәbii qaz hasilatının demәk olar ki, yarısı şist qazı ilә tәmin edilәcәk.
ABŞda az tanınan tәmiz enerji mәnbәyinә şәrq sahilindәn külәk enerjisi, elektrik enerjisinin okeanın sәth
vә dәrin sularında mövcud olan temperatur fәrqliliyinin hesabına yaranan elektrik enerjisi, Orta Qәrbdә
(Four Corners әyalәti) quraşdırılmış günәş istilik qurğuları, qazılmış quru isti geotermal süxurlar, vә
nanogeoltexnikalar daxildir. Bioyanacağın istehsalı üçün yolsunların becәrilmәsi üçün fermalar neft
idxalını әvәz etmәk üçün ildә $46.2 milyarda başa gәlә bilәr.
Kaliforniya neft emalı zavodlarından vә mühәrrik yanacağı idxalatçılarından 2020ci ilә atmosferә karbon
qazının buraxılmasını 10% azaltmağı tәlәb edir. SanFransiskonun meri şәhәri 2020ci ilә 100% bәrpa
olunan enerjiyә keçmәyә çağırmışdır. Kaliforniyanın Pacific Gas & Electric Company şirkәti 2016cı ildә
Solaren şirkәtindәn 200 meqavat orbital günәş elektrik stansiyasını almağa razılıq vermişdir. ABŞda
atom elektrik stansiyalarından çıxan yanmış qazların mәişәt kondisionerlәri vә kommunal xidmәtlәrdә,

batareyaların yenidәn yüklәnmәsindә
çıxarda bilәr.

yenidәn istifadәsi CO2 tullantılarının 10%20% azalmasına gәtirib

Qrafikdә Tәsir Tendensiyasının Tәhlilindәn istifadә edilir; bu, 2012 Gәlәcәk Hesablama İndeksinin bir
hissәsidir (bax: Fәsil 2, SOFI 2012)

14. ELMİ VӘ TEXNOLOJİ NAİLİYYӘTLӘR
Elmi vә texnoloji nailiyyәtlәr insanların vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması üçün
necә sürәtlәndirilmәlidir?
Elm vә texnologiyanın dayanaqlı inkişafı dәyişilmәsi mümkün olan şәraitlәri kökündәn dәyişdirir vә bu
biliklәrә çıxışın әldә edilmәsi getdikcә daha da asanlaşır vә siyasi liderlәri seçәn geniş ictimaiyyәtin
müzakirә edilmәsi zәruri olan fövqәladә dәyişiklik vә fәsadları dәrk etmәdiyi görünür. Pulsuz universitet
onlaynkursları yayılır; ümumәn istifadәsi mümkün olan aparat vә proqram tәminatlarından istifadә
istehsalat vasitәlәrini әvәz edir. Sinqulyar universitet tәbabәtdәn tutmuş kәnd tәsәrrüfatınadәk
fәaliyyәtlәri yaratmaq vә tәtbiq etmәk üçün vә milyardlarla insanlara tәsir göstәrmәk üçün texnikanın
ilkin sürәtlәndirilmәsi üzrә әn yaxşı mütәxәssislәri, biznes liderlәri, investorları, elәcә dә aparıcı
aspirantları bir araya gәtirir. Bu biliyin öyrәnilmәsinә hәm dә asinxron Şәbәkәlәr, yüksәk motivasiyaya
malik tәdris sistemlәri, tәhsilin adaptiv modellәri, elәcә dә hüceyrә avtomatları, genetik alqoritmlәr,
neyron şәbәkәlәr vә kollektiv intellektin yeni imkanları yardım edir. “Әşya İnterneti”, beynәlxalq
әmәkdaşlıq vә mәlumatların iri miqyasda tәhlili dә elmi icadları vә texnoloji tәtbiqetmәlәri sürәtlәndirәn
faktorlardır.
Çinin Tianhe2 superkompüteri 33.86 petaflopsda (saniyәdә axan nöqtә ilә kvadrilyon әmәliyyatı) insan
beyninin sürәtini (idrakını deyil) aşan әn sürәtli kompüterdir. Yaponiyada fәaliyyәt göstәrәn komanda
kompüter kimi öz şәxsi proqramlarını yaradan vә әmәliyyatların intensivliyini maksimal şәkildә
artırmaqla öz enerjisini artıran fraktal beynin çoxtәbәqәli tezliyini yaradır. IBMin kompüteri olan
Watson kompüteri televiktorinada bütün iştirakçıların biliyindәn daha yüksәk bilik nümayiş etdirmiş vә
hazırda daha dәqiq diaqnozların verilmәsi sürәtinin artırılması, xәrçәngin müalicәsi vә digәr mәqsәdlәr
üçün istifadә edilir. IBMin Watson Qrupu dünyada, Afrikanın yoxsul regionları daxil olmaqla Watson
sisteminin idarә etdiyi idrakı әlavәlәri tәtbiq etmәk üçün $1 milyard sәrmayә yatırır. Hesablayıcı kimya,
hesablayıcı biologiya vә hesablayıcı fizika elmi xüsusiyyәti dәyişir vә onların sürәtlәndirilmәsi mәsәlәsi
Mur qanununa daxil edilmişdir. Bax: bu fәsildә әtraflı şәkildә İKT haqda Qlobal Çağırış 6).
Genin ardıcıllaşdırılması üzrә yeni sistem ildә on minlәrlә insan geni yarada bilәr. Fәrdi genetik tәbabәtin
vәd etdiyi $1000/gen reallığa çevrilmәkdәdir. Transdifferensiallaşdırma kimi tanınan prosesdә alimlәr
insan hüceyrәlәrini dәyişdirirlәr, mәsәlәn mәdәaltı vәzinin hüceyrәlәrini qara ciyәrә vә ya dәri
hüceyrәlәrini ürәk hüceyrәlәrinә keçirirlәr. Hüceyrәlәr hәtta insan beynindә aşkar edilmiş neyrona daxil
edilәn funksiallaşdırıcı neyrona çevrilmişlәr. Virusla mübarizә ilә bağlı yeni strategiya “insanın ölümcül
viruslarını şirnikdirә, cәlb edә vә mәhv edә bilәcәk” süni hüceyrәlәr işlәyib hazırlamaq niyyәti güdür.
Olduqca kiçik kameralar udula vә dәqiq diaqnoz vermәk üçün insan orqanizmini idarә edә bilәr. Qana
özü hәrәkәt edәn vә dәrmanları lazımi nöqtәyә çatdıra bilәn qurğu yerlәşdirilә bilәr. Bu cür nailiyyәtlәrlә,
sintetik biologiya, nanotәbabtә, elәcә dә hesablama elminin müxtәlif formaları ilә bu gün güman
etdiyimizdәn da daha artıq vә mәntiqli şәkildә uzun müddәt yaşayacağımızı vә sağlam hәyat sürәcәyimizi
güman etmәk olar. Bu belә olarsa, pensiyaya çıxmaq vә maliyyәlәşdirmәnin planlanması mәsәlәlәrinә
yenidәn baxmaq lazım gәlәcәk.
Sintetik biologiya daha ucuz bioyanacaq, daha dәqiq tәbabәt, sağlam qida, çirklәnmәnin tәmizlәnmәsi
üsullarının vә hazırkı tәfәkkür çәrçivәsindәn çıxan gәlәcәk imkanların yaradılması üçün müxtәlif növ
DNKnın bir araya gәtirilmәsidir.
Sintetik biologiyanın yeni forması DNKsız yeni molekul kombinasiyalarından yaranan XNAya (Kseno
nukleunon turşusu) әsaslanır. ABŞın NIH institutu ilә әmәkdaşlıq etmәklә insan geni layihәsini yaradan
Kreuq Venter dәqiq şәkild surәtini çıxarmaq üçün sintetik DNK tәlimatlarına riayәt etmәklә vә sintetik
DNKnı bakteriyaya yerlәşdirmәklә sintetik gen yaratmışdır. ABŞn Prezident Komissiyası belә bir
qәnaәtә gәlmişdir ki, bu hәlә “hәyatın” kәşfi deyildir, lakin bu sintetik bioloji tәdqiqatın elmi
tәnzimlәmәlәrlә davam etdirilmәsi lazımdır. Bәzilәri yerlәrdә tәlimatlar olmayınca, gәlәcәk davranışların
vә hәyatın yeni formalarının bundan ziyan görmәmәsi üçün tәdqiqatlara monatoriya tәtbiq etmәyә
çağırırlar. Bu tәbiәtin xüsusiyyәtini necә dәyişә bilәr? Venterә görә, necә ki, kompüter kodu proqram

tәminatının yaradılması rolunu oynayır, elәcә dә insanın imkanlarını artırmaq üçün genetik kodlar da
hәyatın formasını yaratmaq üçün qeydә alınacaq vә bununla da sivilizasiyada ömür uzunluğunu tәmin
edәcәk. Bu yeni bioloji yaş hәddinin hәyata böyük tәsirә malik ola bilәr. Bu yeni bioloji yaş hәddi
bәşәriyyәtin inkişafına vә әtraf mühitin mәhv olmasına gәtirib çıxarmış sәnaye әsrindәn daha çox
hәyatımıza tәsirә göstәrәcәk.
3D printerlәrinin qiymәti $500dan aşağı düşmüş, bu da kiçik müәssisәlәr vә özәl şәxslәrә sәnaye
istehsalçılarına çevrilmәyә imkan verir. Bu hәmçinin, xüsusilә dә sadә plastmas mәmulatların
saxtalaşdırlmasına vә beynәlxalq ticarәtin azaldılmasına imkanlar açır. Thingiverse.com saytında geniş
ictimaiyyәtә açıq olan rәqәmsal layihәlәri yüklәmәk vә çap etmәk mümkündür. 3D printerlәrinin
“mürәkkәb” kimi xidmәt göstәrәn gәlәcәk formaları şәxslәndirilmiş orqan vә yan әtrafların istehsalı
üçün nәzәrdә tutulur.
Gәlәcәkdә avtonom robotlar, müasir 3D materialları, qlobal miqyasda әlaqәli olan süni intellektlәrlә, az
iqtisadi artıma malik mәşğulluq yeni normaya çevrilә bilәr. Sәnaye әsri vә informasiya әsrinin böyük
hissәsi azaltmaqdan daha çox çoxlu sayda iş yerlәri yaratmışlar; lakin, dünyanın inkişaf sürәti, gücü,
hәcmi vә dinamikasında böyük dәyişiklik edilmәsi gözlәnilir. Әgәr dünya bu mәsәlәlәrlә bağlı daha tez
ciddi vә sistemli şәkildә danışıqlar aparmış olarsa, onda elm vә texnologiyanın sürәtlәndirilmәsi
bәşәriyyәtә fayda verә bilәr.
Yeni material vә konstruksiyaların sintezi, quraşdırma komponentlәri, özüistehsal vә tәmir üçün nano
tikinti bloklarını idarә etmәk üçün nanoölçülü robot seriyası işlәnib hazırlanır. Hazırda, kimyәvi
maddәlәrә, bioloji preparatlara vә radiologiyaya nәzarәt etmәk üçün milyon sayda simsiz datçiklәrin yeni
“ağıllı tozu” hazırlanır. Tozun hәr bir zәrrәciyi “toz zәrrәciyini” qoşmaq üçün ayrıca kompüter vә
kommunikasiya qurğularıdırlar. Digәr proqram bütün dünyada dәftәrxana düymәsi ölçüsündә trilyon
datçik tәtbiq etmәyi planlaşdırır. Bu proqramlar sistemin nasazlığa davamlılıq funksiyasını
yaxşılaşdırmaq üçün özünü idar edәn şәbәkәlәri bu işә cәlb edirlәr. Nanorobotlar indi mәsәlәn, yaşla
bağlı molekulyar degenerasiya kimi halların müalicәsi üçün göz daxilindә hәrәkәt etmәk imkanına
malikdirlәr. Daha kiçik miqyaslarda nanometr robotlar nümayiş etdirilmiş vә DNK ilә әlaqә saxlaya
bilirlәr. Qan hüceyrәsi ölçüsündә nanorobotlar diaqnostika vә müalicә üçün orqanizmә düşә vә virtual
reallığı tәmin edә bilәrlәr. Nanotexnologiyalar böyük miqyasda irәlilәyiş nümayiş etdirәcәklәrini vәd
etmәlәrinә baxmayaraq, onların dayanaqlı inkişafa faydası, vә ekoloji fәsadlarının sağlamlığa tәsiri sual
altındadır. Mәsәlәn, sağlamlıqda problemlәr yaratmamaqla bәdәnin müәyyәn hissәlәrini bioaktivlәşdirә
bilәrlәrmi?
2011ci ildә bütün dünyada tәxminәn 1.5 milyon sәnaye robotu satılmışdır. Bәzilәri emosional üz
ifadәlәri ilә insanlara bәnzәyirlәr, digәrlәri insan dәqiqliyindәn dә yaxşı uzaq mәsafәdәn idarә edә bilirlәr
vә bәzilәri isә Yaponiyada ahıl insanlara yardım etmәk üçün sınaqdan keçirilirlәr.
Skaner çәkisi edәn elektron mikroskop 0,01nm (hidrogen nüvәsi vә onun elektronları arasında mәsafә)
görә bilәr vә Habbl teleskopu isә Yer kürәsindәn 13.3 milyard işıq ilini görә bilmişdir. Fotonların sürәti
azaldılmış vә çoxaldılmışdır. Xarici işıq fotodinamik terapiya vә implantasiya qurğularının
qidalandırılması üçün bәdәn daxilinә toplanmışdır. DNKnın skanlaşdırılması dәrman preparatlarının
fәrdi şәkildә hazırlanmasına vә irsi xәstәliklәrin aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Beynin MPTsi real
vaxt rejimindә tәfәkkür prosesinin primitiv şәklini göstәrir. İflic olmuş insanlar yalnız fikirlәri ilә
kompüteri idarә edir vә sonda, robotları da idarә edә bilәcәklәr.
CERN tәrәfindәn Higgs bozon zәrrәciyinә oxşar zәrrәciyin aşkar edilmәsi Higgs bozon zәrrәciyi kimi
tәsdiq edilmişdir. Nәzәri baxımdan, Higgs bozonu bәşәriyyәtlә qarşılıqlı tәsirә malik sahәdә mövcuddur
vә onların qarşılıqlı tәsiri vә cәlbediciliyi zәrrәciklәri kütlә ilә tәmin edir vә alimlәrin yalnız 4%
mәlumatlı olduqları mәlum bәşәriyyәti yaradır. Higgs zәrrәciklәrin kütlәyә çevrilmәsi üçün malik
olduqları fundamental qabiliyyәti izah edir. Bәzilәri hesab edirlәr ki, Higgs sinqleti adlanan ikinci
zәrrәcik dә aşkar edilә bilәr vә o, әlavә beşinci ölçüyә keçmәli vә burada vaxt üzrә irәli vә geri hәrәkәt
edә bilmәli vә gәlәcәk. yaxud keçmişdә mövcud olmalıdır.
Başqa bir sahәdә CERN pozitron vә antiprotonları birlәşdirmәklә әn azı hidrogenin 80 anticisim atomunu
yaratmış vә onları spektroskopik detektor adlandırmışdır. CERNdәki bütün bu işlәr qabaqcıl elmi

mәrkәzlәrә birgә aparılır vә yeni fizika yaradır, bu da öz növbәsindә daha sәmәrәli enerji istehsalı,
buxarlanma, tikinti vә tәbabәt barәdә informasiya ilә tәmin edir.
Kvant qurucu bloklar vә kubitlәr nanomәftillәrә yerlәşdirilmiş vә bu da, kvant kompüterlәrinә doğru
atılan әhәmiyyәtli addımdır. Kvant nәzәriyyәsinә bizim mövcudluğumuzun “bir çox sәbәblәri” daxildir.
BeynMaşın İnterfeysindә hәr bir hadisә xassәlәnmә nöqtәsi sayılır vә bu vә ya digәr yolla gedә, demәk
olar ki, sonsuz sayda sahәlәr yarada bilәr. Görünüş baxımından insanın yaşama şәraitinin
yaxşılaşdırılmasından uzaq olsa belә, bu cür fundamental elm insanın hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılması
üçün önәm verilәn tәtbiqi elm vә texnologiyalar haqda biliklәrin artırılması üçün zәruridir.
O biri sәrhәddә, bir qrup kommunikasiyalara vә ola bilsin ki, yerdәyişmәyә kömәk edәcәk milyardlarla
zәrrәcik hissәlәrini (kvant qarışıqlığı fәzaya paylanmış qarışıq obyektlәrin eyni vaxtda dәyişdirilmәsi
demәkdir) әhatә etmәyә cәhd göstәrir.
Elm vә texnologiyada irәlilәyişin sürәtlәnәn tempi vә xәbәrlәrdә işıqlandırılan siyasәtçilәrin müzakirә
etdiklәri, mәktәblәrdә keçilәn vә ya bütün dünyada ictimai rәyi yaradanlar arasında cüzi әlaqә
mövcuddur. Bizә elm vә texnologiyalar sahәsindә nailiyyәtlәri izlәmәk, nәticәlәri proqnozlaşdırmaq,
elәcә dә baxış diapazonlarını qeydә almaq üçün qlobal kollektiv işlәmә sistemi lazımdır. Elm vә
texnologiya tarixi aydın şәkildә göstәrir ki, irәlilәyiş mәnfәәt kimi elәcә dә qabaqcadan nәzәrdә tutulması
mümkün olmayan mәnfi nәticәlәrә malikdir. Çağırış 14 sosial tәlәbatlar üçün elmi işlәmәlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi silahların maliyyәlәşdirilmәsi ilә bәrabәr olan zaman vә elmi işlәmәlәrin vә
qanunvericiliklәrin tәnzimlәnmәsindә elmi bilik vә texnologiyaların bir araya gәtirilmәsi üçün elm vә
texnologiya üzrә beynәlxalq tәşkilat yaradılan zaman, ciddi şәkildә әhatә olunacaq.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Keniyanın 30% yuxarı ÜDMi mobil telefonlar vasitәsilә ötürülür. IBM Afrikanı növbәti nәsil
idrakı (“Watson”) kompüter әlavәlәri ilә tәmin etmәk üçün onillik tәşәbbüsә $100 milyon sәrmayә yatırır.
Afrikanın elmi işlәmәlәrini diqqәti kәnd tәsәrrüfatından tәbabәt vә qarışıq sahәlәrә yönәlir. Afrikanın
İnkişaf Bankı dayanaqlı inkişafa, insan kapitalı vә mәşğulluğunun artırılmasına sәrmayәni artırmaq üçün
elm, texnologiya vә tәşәbbüs üzrә Nayrobidә ilk Afrika Forumunu tәşkil etmişdir. Elm, Texnologiya vә
İnnovasiyalar üzrә Parlamentlәrarası Forum elm vә texnologiyaya ÜDM faizini artırmağı vәd edir. Elmi
işlәmәlәrә yatırılan sәrmayәlәrin aşağı sәviyyәdә olması, zәif tәsisatlar, beyin axını vә bazara pis çıxış
әvvәlkitәk Afrikada elm vә texnologiyada potensial innovasiyaların işlәnib hazırlanmasına maneә yaradır.
Afrikada xammalın ixracı әsas yer tutmaqda davam edir; elm vә texnologiyada innovasiya ixraca әlavә
dәyәr mәblәğinin yaradılması üçün vә gәlәcәk biotexnologiyaya, nanotexnologiyaya vә bәrpa olunan
enerji perspektivlәrinә doğru addımlamaq üçün zәruridir.
Asiya vә Okeaniya: 2011ci ildә Çin özünün dördüncü kosmik uçuşu olan Şençjou9 kosmik gәmisini
Çinin kosmik laboratoriyası Tiangong 1 ilә birlәşmәk üçün bu dә üç kosmonavtla kosmosa buraxmışdır,
kosmonavtlardan biri ilk dәfә olaraq qadın kosmonavtdır. Yaponiya kosmik fәzada fәaliyyәt göstәrәcәk
vә enerjisini fәzadakı günәş enerjisindәn alacaq Venus zondunu buraxmışdır. Yaponiyanın MDM faizi
kimi elmi işlәmәlәri 3% tәşkil edir. Çindә elmi işlәmәlәrә nisbәtәn az illik büdcәnin 2%nin
xәrclәnmәsinә baxmayaraq, o dünyada dövlәt büdcәsinin hәcminә görә ikinci yerdә durur. çinin patent
müraciәtlәri son beş ildә 500% artmışdır, vә әsasәn ABŞda olduöu kimi sırf enerji texnologiyalarına
sәrmayә yatırır. İkirәqәmli iqtisadi artıma malik digәr Asiya ölkәlәri elmi işlәmәlәr sahәsindә hәmçinin
iri rәqәmli artım xәrclәrinә malikdirlәr. Hindistan hәr hüquqi fakültә üzrә 20 mühәndis buraxır.
Avstraliya öz Milli Nanotexnologiya Kompleksinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә sәrmayә yatırır.
Avropa: Avropa 2012ci ilin noyabr ayında elektron nanotexnologiya sәnayesinә €100 milyard vәsait
yatıracağını elan etmişdir. Avropanın peyk naviqasiya sistemi Galileo dünyada ilk mülki sistemdir vә
peyk naviqasiya sistemi ilә idarә olunur. Virgin Galactic kosmosa turizm sәfәrlәri planlaşdırır vә artıq
$200.000 bilet haqqını ödәmәyә hazır olan 500dәn artıq şәxsdәn depozit toplamışdır. ABnin 2014
2020ci illәr üçün çoxillik maliyyә bazası özünә “rәqabәtәdavamlılıq” mәqsәdilә xәrclәri 20072013cü
illәr üçün BVF ilә müqayisәdә 37% artırmaq niyyәtindәdir. Elm vә texnikanın maliyyәlәşdirilmәsi
proqramı Horizon 2020yә €70.96 (ABnin tәklif etdiyindәn €80 milyard az, vә EPnin tәklif etdiyindәn
€100 milyard az) vәsait ayırır, Qlobal peyk naviqasiya sistemi Galileoya €6,3 milyard; ITER termonüvә
reaktoruna €2.7 milyard; vә Әtraf Mühitin vә Tәhlükәsizliyin Qlobal Monitorinqi (GMES)  Yer
kürәsinin müşahidә edilmәsi proqramına isә €3.79 milyard vәsait ayrılır. Avropanın Patent İdarәsi 2014
cü ildә qüvvәyә minir vә bu da ixtiraçılara patent almaq üçün müraciәt etmәyә imkan verәcәk vә
sözügedәn idarә 27 üzvölkәnin 25dә fәaliyyәt göstәrәcәk (İspaniya vә İtaliya patentdәnkәnar rejimdә

qalacaqlar). Lissabon Strategiyasının müddәtinin 2010cu ildә bitmәsinә baxmayaraq, onun ardında 2020
ci ilәdәk Avropa gәlir, vә ABnin ÜDMin 3%nin elmi tәdqiqatlara sәrf edilmәsi mәqsәdi qüvvәsindә
qalır. 2010cu ildә AB27 ölkәlәrindә elmi tәdqiqatlara sәrf edilәn orta vәsait ÜDMin 2%ni tәşkil etmiş
vә bu zaman ABnin üç üzv ölkәsi 3% sәviyyәsinә çatmış (Finlandiya 3,87%; İsveç 3,42% vә Danimarka
3,06%), sәkkiz üzvdövlәt isә öz ÜDMin 1%ni elmi tәdqiqatlara xәrclәdiklәri barәdә mәlumat
vermişlәr. Rusiya son 15 il әrzindә 500.000dәn yuxarı elmi işçi itirmişdir, lakin әks tendensiya
yaranmaqdadır, әmәk haqları artırılmış, innovasiya dәstәklәnir vә hazırda, yüksәk texnologiyalar
dәstәklәnir. Rusiya hәtta son illәrin iqtisadi böhranına baxmayaraq nanotexnologiya, elmi tәdqiqat vә
korporasiyalara әhәmiyyәtli sәrmayә yatırmışdır. Rusiya elmi tәdqiqat vә tәtbiqetmәlәri sürәtlәndirmәk
üçün transmilli korporasiyalarla birgә Skolkovo İnnovasiya Mәrkәzini inşa edir vә bu tikintinin büdcәsi
20132020ci illәrdә milli kosmik tәdqiqatlar sahәsinin inkişafı üçün dövlәt proqramı çәrçivәsindә 2.1
trilyon rubl (tәxminәn $70 milyard) tәşkil edir.
Latın Amerikası: Meksikanın Milli Genetik Resurslar Mәrkәzi genetik resurslar, kәnd tәsәrrüfatı,
heyvandarlıq, akvabitki әkini, meşә tәsәrrüfatı vә mikrob tәdqiqatları sahәsindә inkişaf edәn ölkәlәr
arasında liderdir. İӘİT, UNESCO, AB, ABŞ vә Şin regionda innovasiya sistemlәrinә yardım edirlәr. çili
regionda bәzi geridә qalan göstәricilәri tam olaraq dәyişdirmәk üçün Latın Amerikası üçün elmi xәbәrlәr
şәbәkәsini işlәyib hazırlamağa başlamışdır. Argentina, Braziliya, Çili vә Meksika kimi ölkәlәrin payına
regionda aparılan universitet sәviyyәli elmi tәdqiqatların tәxminәn 90% düşür vә 500 ali tәhsil ocağının
yarısı elmi tәdqiqatlar aparmır. Universitetlәrin elmi vә texniki kursları әn kasıb icmalara yardıma diqqәti
yönәltmәk üçün tәlәb edilә bilәr. Hazırda, Meksika Latın Amerikası vә Karib hövzәsi ölkәlәri üçün
innovasiya şәbәkәsi üzrә liderdir. Perunun elmi işlәrә yatırdığı maliyyә vәsaiti $300 milyona çatmış vә bu
әsasәn yerli universitet vә tәdqiqat mәrkәzlәrini dәstәklәyәn şirkәtlәrin rәhbәrliyi sayәsindә baş verir.
Şimali Amerikası: ABŞ Milli Sәhiyyә İnstitutu dünyada elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi üzrә әn
böyük mәnbә olaraq qalır. NASA böyük sayda insan vә tәtbiqetmәlәr üçün bәşәriyyәti fәth etmәk
mәqsәdilә sәrf edilәn xәrclәri azaltmaq üçün özәl buraxıcı sistemlәrә yardım göstәrir. SpaceX “Drakon”
raketi 2012ci ilin yaz ayında yük modulunu uğurla kosmik stansiyaya göndәrmişdir. Bigelow üfürülmüş
orbital stansiyaların istehsalı ilә mәşğuldur. Boeing aşağı yerüstü orbital yanacaq anbarları tәklif etmişdir.
Blue Origin astronavtların suborbital vә orbital fәzaya buraxılması üçün çoxistifadәli raket vә kosmik
aparatlar üzәrindә işlәyir. Stratolaunch kosmik kapsulların havaya buraxılması üçün iri tәyyarәlәrdәn
istifadә etmәyi planlaşdırır. 2011ci ildә Stendford Universitetinin mәşhur professorunun üç AI pulsuz
onlayn kursları tәklif edilmişdir. 150,000dәn artıq tәlәbә qeydiyyatdan keçmiş vә 35,000 faktiki olaraq
ev tapşırıqlarını tәqdim etmişlәr. Kurslara sәrbәst çıxışı tәklif edәn digәr universitetlәr sırasında MIT,
Harvard, Prinston, elәcә dә Miçiqan vә Pensilvaniya universitetlәrini göstәrmәk olar. Amerikanın Milli
Elmlәr Akademiyasının, Milli Mühәndislik Akademiyasının vә Tibb İnstitutunun apardıqları tәdqiqata
pulsuz şәkildә çıxış imkanı vardır. Dünyanın tәxminәn 35% elmi işlәri ABŞda saxlanılır. Hәr hәftә ABŞ
ın Patent İdarәsi İnternetdә pulsuz olaraq minlәrlә yeni patentlәri yerlәşdirir.

Qrafikdә Tәsir Tendensiyasının Tәhlilindәn istifadә edilir; bu, 2012 Gәlәcәk Hesablama İndeksinin bir
hissәsidir (bax: Fәsil 2, SOFI 2012)

15. ETİK BAXIŞLAR VӘ QLOBAL ӘHӘMİYYӘTLİ QӘRARLAR
Etik düşüncәlәri qlobal qәrarlarla daha mütәmadi surәtdә necә birlәşdirmәli?
Bütün dünyada artan etirazlar hökmranlıq edәn elitanın qәbul etdiyi qeyrietik qәrarlara qarşı artan
dözümsüzlük nümayiş etdirirlәr. Daha çox tәhsili olan vә İnternetә çıxışa malik nәsil bütün dünyada
hakimiyyәtdәn suiistifadә әleyhinә qalxır vә şәffaflıq tәlәb edir.
Dünya hәlә dә 2008ci ildә maliyyә böhranına gәtirib çıxarmış qeyrietik qәrarlardan özünә gәlmәyib. Bu
әyani şәkildә iqtisadiyyat vә etikanın qarşılıqlı әlaqәsini nümayiş etdirmişdir. Qlobal maliyyә
böhranından tez bir zamanda qurtulmağa kömәk etmiş vә dünyanı repressiyadan xilas etmiş sürәtli hәlli
yollarının tәtbiqinә baxmayaraq, yenә dә qeyd edilәn etik göstәricilәr gәlәcәk böhranların qarşısının
alınması üçün kifayәt qәdәr nәzәrdәn keçirilmәyib. Hazırda mövcud olan qlobal problemlәrin hәll üçün
zәruri olan milli, tәşkilati, dini vә ideoloji sәrhәdlәri keçәrәk әmәkdaşlıq etmәk kimi mәnәvi istәk qlobal
etika tәlәb edir. Bununla belә, dini metafizikaya әsaslanan ictimai mәnәviyyat günbәgün artan
sekulyarizm sәbәbindәn mübahisә predmetinә çevrilir vә bir çoxları qәrar qәbul edilmәsi üçün mәnәvi
әsaslara, idarәetmә üçün köhnә әnәnәlәrә inamla yanaşmırlar vә bununla da bir çox dinlәrdә fundamental
hәrәkatların başlanğıcını qoyurlar. Tәәssüf ki, mәnәvi üstünlüyә önәm verәn din vә ideologiya bütün
dünyada münaqişә yaradan “bizonlar” kimi tәbәqәlәşmәyә gәtirib çıxardır.
Elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi etik qiymәtlәndirmәnin adi vasitәlәri hüdudundan çıxır. Özünü
klonlaşdırmaq, yaxud dinozavrları hәyata qaytarmaq vә ya sintetik biologiyadan minlәrlә yeni hәyat
formalarının kәşf edilmәsi etik sayılırmı? Tәhlükәsizliyi lazımi qaydada sınaqdan keçirmәdәn yeni
icadları tәtbiq edilmәsi, yaxud insan nәzarәti olmadan yeni silah növlәrinin işlәnib hazırlanması vә
istifadә edilmәsi etik sayılırmı? Bu fundamental elmi tәdqiqatlar sosial problemlәr vә onları
maliyyәlәşdirәn cәmiyyәt birbaşa nәzәrә alınmadanmı hәyata keçirilәcәk? Sosial tәfәkkür reallığın
hәqiqәtdә olduğu kimi qәbul edilmәsi gedişatını poza bilәrmi? Jurnalistlәr informasiya ilә dolu olan
dünyada oxunmaları üçün “piar” kampaniyasından istifadә etmәli olduqlarından, hәqiqәt tәhrif edilә vә
laqeyd cәmiyyәtin yaranmasına gәtirib çıxarda bilәr.
Dәyişikliklәri sürәtlәndirmәklә qabaqlayıcı etik sistemlәrin işlәnib hazırlanması vaxtı çatmamışdırmı?
Qanun әdalәt mәhkәmәsinin әsas prinsipi olduğundan, mümkün gәlәcәk hadisәlәr barәdә etik
mülahizәlәrә ehtiyac duyacayıqmı? Elm vә texnologiya sahәsindә uğurlu nailiyyәtlәr әldә etmәyimizә
baxmayaraq, inkişaf vә qloballaşdırma ilә bağlı gәlәcәk risklәr qalmaqdadır (bax: Dәlәduzluq
Әmәliyyatları ilә bağlı Qlobal Mәlumatlandırma Sistemindә (GFIS) Tәdqiqat üzrә Elmi vә Texnologiya
bölmәsi) vә gәlәcәkdә etik problemlәrә yol açır (bax: Dәlәduzluq Әmәliyyatları ilә bağlı Qlobal
Mәlumatlandırma Sistemindә (GFIS) Tәdqiqat üzrә Gәlәcәk Etik Problemlәr bölmәsi). Mәsәlәn,
günlәrin birindә bir insanın kütlәvi bioloji qırğın silahı hazırlayacağı vә tәtbiq edәcәyi mümkündür.
Cәmiyyәt tәbii ki, bunun qarşısını almaq istәyәcәk vә bunun qarşısını almaqdan ötrü onun erkәn
aşkarlanmasını vә çox ehtimal ki, özәl hәyata müdaxilә edilmәsini vә digәr vәtәndaş hüquqlarını
azaltmağı tәlәb edәcәkdir. Gәlәcәkdә bu cür potensial deskrutiv insanların sayını azaltmaq üçün uşaqların
sağlam psixi inkişafı hәr bir şәxsin üzәrinә düşәn ümdә vәzifә olmalıdır. Bu cür müşahidәlәr yeni bir şey
deyildir, lakin psixi sağlam vә mәnәviyyat baxımından güclü insanların tәrbiyә edilmәsindәn imtina
gәlәcәkdә keçmişlә müqayisәdә gәlәcәkdә daha ciddi fәsadlara yol aça bilәr. İnsanları kütlәvi terror aktı
törәtmәyә meylli olmaları vә ya kimlәrin bu cür әmәllәri törәtmәyә hazırlaşdıqları baxımından
eynilәşdirmәk mümkün olduğu zaman onları bu cür әmәllәri törәtmәzdәn qabaq hәbs etmәk etik
sayılırmı? Snoudenin ABŞ Tәhlükәsizlik İdarәsinin mәxfi sәnәdlәri ilә bağlı açıqlaması kollektiv
tәhlükәsizliklә müqayisәdә fәrdi vә suveren hüquqların qlobal müzakirәsinә gәtirib çıxartdı. Hökumәt vә
ya özәl şirkәtlәrin göstәrişlәri ilә ictimai vә siyasi aksiyalara qabaqcıl texnologiyalardan istifadә etmәklә
nәzarәt edilmәsi kimi etik әsaslar da şübhәli hal alır.
Eyni zamanda, әvvәlki illәrlә müqayisәdә yeni texnologiyalar әksәr insanların yaşayışını asanlaşdırır,
böyük fayda gәtirir, daha yüksәk templә inkişafa rәvac verir. Ayrıayrı şәxslәr İnternetdә qruplar yaradır,
bütün dünyada müәyyәn etik problemlәrlә bağlı aksiyalar tәşkil edirlәr. Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә
verilәn informasiyalar, bloqlar, mobil telefonların kameraları, etika üzrә komissiya vә qeyrihökumәt
tәşkilatları getdikcә daha çox qeyrietik qәrarları vә korrupsiya hallarını üzә çıxarırlar. Çox ehtimal ki,
hәr gün bütün dünyada çıxarılan әksәr qәrarlar hörmәtә layiqdirlәr. Qәrar qәbul edilmәsi prosesindә

qlobal etikaya görә kollektiv mәsuliyyәt hәlә durğunluq dövrü yaşayır vә inkişaf etmir. Korporativ sosial
mәsuliyyәt, etik marketinq vә sosial investisiya kimi proqramlar inkişaf etmәkdәdirlәr. Qlobal etika da
hәmçinin sivilizasiya normalarını müәyyәn edәn ISO standartları vә beynәlxalq müqavilәlәr vasitәsilә
bütün dünyaya yayılmaqdadır. Riçard Brenson yalnız mәnfәәti nәzәrdә tutmayan, hәmçinin insanlar,
planet vә mәnfәәtlә bağlı qәrar qәbul edilmәsi mәqsәdilә müәssisәlәr üçün B Planı yaratmışdır. Bill
Qeyts milyarderlәri malik olduqları vәsaitlәrinin yarısını qlobal problemlәrin hәllinә sәrf etmәyә
çağırmışdır.
Әldә edilәn irәlilәyişә baxmayaraq korrupsiya әvvәlkitәk bütün dünyada geniş yayılmışdır. Hәr il $11,6
trilyon insan rüşvәt ödәyir. 2013cü il tarixli Korrupsiyanı Qavrama İndeksi müәyyәn etmişdir ki, 177
ölkә vә әrazi arasından 114 ölkә 50 baldan aşağı bal toplamış (şkala üzrә 0 = korrupsiya sәviyyәsinin
yüksәk olması, 100 = olduqca tәmiz), vә bununla da dünya miqyasında hakimiyyәtdәn yüksәk sәviyyәdә
suiistifadә vә korrupsiya halı nümayiş etdirmişdir. Qlobal Korrupsiya Barometri mәlumat verir ki,
sorğuda iştirak edәn insanların 27%i son 12 ay әrzindә rüşvәt ödәdiklәrini, 53% isә korrupsiya halının
son iki il әrzindә artdığını vә bir neçә dәfә yüksәldiyini söylәmiş vә respondentlәrin 88% isә
hökumәtlәrinin korrupsiyaya qarşı mübarizәdә qeyrieffektiv hesab etmişlәr. Hesabatda göstәrilәn әn
narahatedici mәqam yoxsul ölkәlәrdә rüşvәtxorluğun yüksәk sәviyyәsinin inkişafa necә mane ola
bilәcәyinin göstәrilmәsidir. Bu, şәxsi vardövlәtin toplanması halını (10% әn varlılar müstәqil şәkildә
dünyanın 86% vardövlәtinә sahibdir) daha da dәrinlәşdirir vә bu da, siyasi hәlli yolları etikasını vә
hazırkı iqtisadi vә sosial sistemlәri şübhә altına qoyur.
Dünyanın üzlәşdiyi digәr bir böyük miqyaslı etik mәsәlәyә bu gün, on doqquzuncu әsrlә müqayisәdә
daha çox 12 milyon vә 29,8 milyon insanın qul vәziyyәtindә yaşaması faktına aiddir; mütәşәkkil
cinayәtkarlıq ildә $3 trilyon vәsait әldә edir; dövlәtli ölkәlәr isә hәr il tәxminәn 50 milyon ton tullantını
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә göndәrirlәr. 514 yaşında tәxminәn 10,5 milyon uşaq tәhlükәli vә çox vaxt
da qul şәraitindә çalışır vә onların 71%ni gәnc qızlar tәşkil edir. Dünya Bankının nәzdindә fәaliyyәt
göstәrәn Hasilat Sәnayesi Fәaliyyәtinin Şәffaflığının Artırılması Tәşәbbüsü 2002ci ildәn etibarәn
fәaliyyәtә başlamış vә şirkәt vә ölkәlәrdәn inkişaf edәn ölkәlәrlә neft, qaz vә mineral qazıntılarla bağlı
bağladıqları sövdәlәşmәlәrin şәrtlәrini açıqlamağı tәlәb edir; hazırda onun sıralarında 25 ölkә vә 16
namizәd ölkә yer alır vә 35 üzv isә HSŞT üzrә hesabatlarını tәqdim etmişlәr.
2014cü ilin әvvәlinә ümumәn 170 ölkә vә Avropa Birliyi BMTnin Korrupsiya Әleyhinә Konvensiyasını
qәbul etmişlәr. Bu saziş davranış qaydalarını vә onların tәrifini müәyyәn etdi vә korrupsiyaya qarşı
hüquqi öhdәlik tәtbiq edәn yeganә universal sәnәd rolunu oynayır. BMTnin qlobal sazişi biznes hәlli
yollarında etikanı güclәndirmәk baxımından işlәnib hazırlanmışdır. 2014ci il üzrә müqavilәyә 145
ölkәnin 7,978 şirkәti vә 4,140 vәtәndaş cәmiyyәti tәşkilatı qoşulmuş vә mәqsәdlәrә nail olunması ilә
bağlı hesabat tәqdim etmәdiklәrinә görә isә 4,290 tәşkilat xaric edilmişdir. Bu, QHTlәrin әmәkdaşlığını
yaxşılaşdırmış, korporativ mәsuliyyәt proqramlarının әhәmiyyәtini artırmış, bir çox ölkәdә müәssisәlәrin
qeyrimaddi hesabatlılıq mandatlarını yüksәltmiş vә gәlәcәkdә müәssisәlәrin etik rolunun davam
etdirilmәsi üçün 20142016cı illәr üzrә strategiya yaratmışdır. Beynәlxalq Cinayәt Mәhkәmәsi siyasi
liderlәri uğurlu şәkildә ittiham etmiş, dinlәmәlәr isә İnternet yayımla geniş ictimaiyyәtә tәqdim
edilmişdir. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bәyannamә qlobal etikaya dair müzakirәlәri vә dini vә
ideoloji fәrqlilik üzrә hәlli yollarının işlәnib hazırlanmasını davam etdirir.
Biz qlobal hәlli yollarında etika üçün әn yaxşı stimullar yaratmalı, dәyәrlәrin hiss edilmәsi üçün valideyn
öyüdlәrini tәbliğ etmәli, qanuni hakimiyyәtә hörmәti aşılamalı, tәbliğetmә nümunәlәrini tәqdim etmәli,
dünyanın daha da maariflәnmәsi üçün qlobal tәhsil üzrә iqtisadi baxımdan sәmәrәli olan strategiyalar
tәtbiq etmәli vә davranışımızı insanların inandıqları dәyәrlәrә uyğunlaşdırmalıyıq. Әylәncәli media
“Mәnә, sәnә vә bütün dünyaya yaxşı olacaq qәrarlar qәbul edin” kimi ifadәlәrin tәbliğinә yardımçı ola
bilәr. Etik vә mәnәvi tәrbiyәlәndirmә texniki inkişafın bәşәriyyәtә verdiyi yeni sәlahiyyәtlәrә uyğun
hәyata keçirilmәlidir.
Çağırış 15 korrupsiya 2006cı ildә 50% azaldığı tәqdirdә, Dünya Bankının qiymәtlәndirmәlәrinә görә
biznesin etik standartları beynәlxalq miqyasda tәtbiq edildiyi vә müntәzәm şәkildә yoxlanıldığı, demәk
olar ki, bütün tәlәbәlәr etika vә vәtәndaşlıq mәsuliyyәti üzrә tәhsil aldıqları vә qlobal etikanın din vә milli
dәyәrlәr çәrçivәsindәn çıxdığı ümumәn qәbul edildiyi halda ciddi şәkildә tәnzimlәnәcәk.
Regional Mülahizәlәr
Afrika: Afrika vәtәndaşları heç dә hәmişә öz tәbii sәrvәtlәrinin malik olduğu üstünlüklәri
qiymәtlәndirmәdiklәrindәn, Hasilat Sәnayesindә Şәffaflıq Tәşәbbüsü ictimaiyyәtin milli tәbii

sәrvәtlәrindәn necә, kim tәrәfindәn vә hansı qiymәtә istifadә edildiyi haqda mәlumatlı olması üzәrindә
çalışır. Afrikadakı, qeyrietik әtraf mühitdә böyümәklә bağlı az seçim şansları olan SPİD qurbanlarının
milyonlarla yetim qalmış uşaqlarına xüsusi diqqәt yetirmәk lazımdır. Şimali Afrikada baş qaldıran
qiyamlar qәrar qәbul edәrkәn etikaya diqqәt ayrılması çağırışları edirdilәr. Regionda korrupsiya $150
milyard (ÜDMin bütün hәcmindәn artıq) qiymәtlәndirilir; bu, bir çox Afrika ölkәlәrindә demokratiya vә
iqtisadi inkişaf yolunda ciddi maneә yaradır. Qlobal Korrupsiyanı Qavrama İndeksi Subsahara
Afrikasının 90% ölkәsini 50 baldan aşağı qiymәtlәndirir, Somali dünya ölkәlәri arasında әn aşağı
reytinqә malik ölkә hesab edilir. Әksәr Afrika hökumәtlәrindә mövcud olan korrupsiya әleyhinә bölmәlәr
uğurlu hesab olunmurlar. 2013cü ilin hesabatında yer alan Afrika ölkәlәrindә orta hesabla 49%
respondent rüşvәt vermişdir; ayrılıqda götürdükdә, әn aşağı faizә malik ölkә Ruanda hesab edilir, burada
yalnız 13% insan rüşvәt verdiyini söylәmişdir. Әn yüksәk faizә malik ölkә isә SyerraLeone olmuşdur,
burada 84% insanın rüşvәt verdiyi müәyyәn edilmişdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizә potensialını
yaratmaqda yardım etmәk mәqsәdilә Subsahara Afrikasında Transparency International tәşkilatı
bölmәlәri yaradılmışdır. Afrikanın İqtisadi Etika Şәbәkәsi konfrans, tәdqiqat vә dәrgilәr sayәsindә inkişaf
etmәkdә davam edir. Subsahara Afrikasında uşaq әmәyinә cәlb edilmiş uşaqların faizi hazırda istәnilәn
region arasında әn yüksәk olaraq qiymәtlәndirilir – tәxminәn 25,3%. Bu, regionda tәxminәn hәr dörd
uşaqdan birinin işlәyәn uşaq kimi tәsnif edildiyini göstәrir.
Asiya vә Okeaniya: Xayyan fәsadlarının aradan qaldırılmasına yardım mәqsәdilә Filippinә verilmiş
milyon dollar vәsait korrupsiyaya yol açmış vә bir daha, tәbii fәlakәtә qarşı mübarizәnin planlaşdırılması
üçün yatırılan vәsaitlәrlә bağlı maliyyә hesabatlılığı vә şәffaflığın olmasını gündәmә gәtirmişdir. Çinin
qlobal hәlli yollarının qәbulundakı rolu artdıqca, o, Qәrbi münaqişәlәrlә müqayisәdә әnәnәvi
münaqişәlәrlә üzlәşәcәk. Bәzilәri hesab edirlәr ki, Asiyada urbanizasiya vә iqtisadi artım tempi o qәdәr
sürәtlә gedir ki, qlobal etikanın nәzәrdәn keçirilmәsi çәtinlәşir, bu zaman asiyalılar ümumi qlobal
etikanın mövcudluğuna inanmırlar vә onun yaradılmasına bu qәdәr sәy göstәrilmәsinin qәrbi tәfәkkürә
aid olduğunu güman edirlәr. Yeni Qviyena – Papuayada torpaqların tәxminәn 12%i korrupsiyada ittiham
olunan xarici şirkәtlәrә icarәyә verilmişdir. Korrupsiyanı Qavrama İndeksi üzrә Yeni Zelandiya vә
Avstraliya müvafiq olaraq әn yaxşı beş ölkә arasında yer alırlar.
Avropa: Avrozonanın әksәr ölkәlәri dünyanın az korrupsiyaya uğramış dövlәt sektoruna malik әn yaxşı
ölkәlәri sırasında yer alırlar vә yalnız 23% ölkә (әksәriyyәti Şәrqi vә Mәrkәzi Avropada olmaqla) 50
baldan aşağı qiymәtlәndirilir. ABnin iki ildәn bir dәrc edilәn Korrupsiyaya qarşı Mübarizәyә dair
hesabatı üzv dövlәtlәrin korrupsiyaya qarşı mübarizә göstәrdiklәri sәyi qiymәtlәndirmәk vә onlara yardım
etmәk mәqsәdilә nәzәrdә tutulmuşdur. 2014cü ilin fevral ayında dәrc edilmiş ilk hesabat göstәrir ki,
Avrobarometrin apardığı soröuda iştirak etmiş avropalıların 76%i ölkәlәrindә korrupsiyanın yayıldığını
hesab edirlәr, bu faiz Danimarkada 20%, Yunanıstanda 99%, İtaliyada isә 97% tәşkil edir. Barclays Bank
ilә bağlı LİBOR mәblәğindә yol verilmiş qlobal pozuntu dünya maliyyә sisteminin daha etik formada
idarә edilmәsinә tәsir göstәrmәkdә davam edir. Yunanıstanın vә Cәnubi Avropanın digәr ölkәlәrinin
iştirakı ilә maliyyә böhranı Avrozonanın dövlәtlәri, hökumәt vә üzvlәri arasında qarşılıqlı şәkildә bir
birlәrindәn asılı olan etik öhdәliklәrlә bağlı mәnәvi mәsәlәlәri ön plana çәkir. Etika üzrә Avropa
Şәbәkәsi etik qәrarların qәbulunu yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә sәylәri birlәşdirir, bu zaman Müәssisә Etikası
isә etika üzrә mütәxәssislәrin beynәlxalq şәbәkәsinin sәfәrbәr edilmәsi vә etika vә biznesә diqqәtin cәlb
edilmәsi mәqsәdilә innovasiya fәaliyyәtlәrinin tәşkili üzәrindә çalışır. İspaniya vә Fransa BMTnin
Qlobal Paktında әn çox müәssisәlәrә malik ölkәlәrdir vә İspaniya hәmçinin energetika menecmenti üzrә
ISO 50001 standartlarına uyğun gәlәn aparıcı ölkәdir. Avropada miqrantların sayının artması Avro
inteqrasiya proseslәrinin, etik normaların vә gәlәcәk immiqrasiya siyasәtinin gündәmdә olmasına gәtirib
çıxardacaq vә bunların hamısı Avropada etika vә eynilәşdirmә mәsәlәlәrinin getdikcә daha çox önәm
daşıyan müzakirәlәrinә rәvac verir. Şәrqi Avropa vә Mәrkәzi Asiya dünyada әn çox korrupsiyaya
uğramış regionlar hesab edilir vә 95% ölkә 50 baldan aşağı qiymәtlәndirilir; Türkmәnistan vә Özbәkistan
әn pis dünya ölkәlәri sırasında yer almışlar. Türkiyәdә korrupsiya ilә bağlı baş vermiş qalmaqal onun
rәhbәrliyinә olan daxili vә beynәlxalq inamı azaltdı vә onun AByә daxil olmaq şansına xәlәl gәtirdi.
Latın Amerika: Meksika hökumәti bu yaxınlarda qeyrietik davranışa görә şәxslәrin vә şirkәtlәrin
cәzalandırılması üçün dövlәt satınalmasına dair Korrupsiya Әleyhinә Federal Qanun qәbul etmişdir.
Meksikanın Walmart törәmә şirkәtinin dövlәtin yüksәk rütbәli mәmurlarına $24 milyon hәcmindә rüşvәt
vermәsi bütün ölkәdә rezonans doğurmuş bir hadisәdir vә ABŞ vә Meksika tәrәfindәn günahkarların
cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb edilmәsi üçün araşdırma aparılır. Bir çox ölkәlәrdә şәxsi tәhlükәsizliyin
olmaması, tәhsilә vә tibbi xidmәtlәrә mәhdud çıxış, siyasәtә etibarın olmaması, üzәrilәrinә düşәn
vәzifәlәri yerinә yetirә bilmәyәn müәssisәlәrin (mәsәlәn, әdliyyә vә polis sistemlәri) tәnәzzülә uğramaları

vә sürtәlә artan ekoloji deqradasiya etik dәyәrlәrdә mövcud olan ciddi çatışmazlıqların әsas faktorlarıdır.
Digәr ölkәlәrdә hüquqi rәsmilәşdirilmәlәrin yayılması müxtәlif hüquqlara zәmanәt vermir, belә ki
әhalinin geniş tәbәqәsi әvvәlkitәk vәd edilәn müdafiәdәn kәnarda qalmışdır. Bu hәmçinin kütlәvi
informasiya vasitәlәrindә etik norma çatışmazlıqlarının yaranmasına gәtirib çıxarır.
Latın Amerika vә Karib Hövzәsi Ölkәlәri Birliyi üzәrinә kompleks strategiyanın kömәkliyi ilә vә
qanunun aliliyi prinsipinin tәtbiq edilmәsi ilә korrupsiya vә qeyrietik tәcrübәyә qarşı mübarizә aparmaq
öhdәliyi götürmüşlәr.
Şimalı Amerika: Milli tәhlükәsizlik üzrә kәşfiyyat texnologiyaları vә onların tәtbiqi ictimai dәrketmәdәn
vә siyasi nәzarәtdәn daha sürtәlә inkişaf edә bildiyindәn ABŞ vә digәr ölkәlәr Edvard Snouden tәrәfindәn
AMTni ifşa edәndәn sonra tәhlükәsizlik vә mәxfiliyә olan tәlәblәrә bir daha nәzәr salmağa başlamışlar.
Kütlәvi qırğın silahlarını istehsal etmәyi vә yerlәşdirmәyi planlaşdıran şәxslәrin aşkar edilmәsi üçün
hansı etik üsullar mövcuddur? Kiber casusluq әleyhinә mübarizә nә qәdәr irәlilәyә bilmişdir? “İnternet
Әşyaların” daima inkişaf etdirilmәsi mәxfiliyi bir xülyaya çevirә bilәrmi vә bunun da nәticәsindә, mәxfi
metodları әvәz edә bilәrmi? ABŞın bir çox beynәlxalq tәşkilat vә forumlarda etik mülahizәlәrin tәmin
edilmәsi sahәsindә müәyyәn liderlik nümayiş etdirmәsinә baxmayaraq, onun etik sahә üzrә rәhbәrlәri
lobbiçilik maraqları göstәrmәkdә ifşa olunmuşdur. ABŞın Ali mәhkәmәsi yeni sistemlәrin hәr bir şәxsә
(mütәşәkkil cinayәtkarlıq vә xarici siyasi mәnbәlәr daxil olmaqla) kütlәvi informasiya vasitәlәrindә siyasi
kampaniyaların aparılmasına anonim şәkildә istәnilәn mәblәğdә yardım edә bilmәsinә imkan yaradacağı
qәnaәtinә gәlmişdir. Burada hәlә dә siyasәtin vә seçki kampaniyalarının korrupsiya çirkabından uzaq
olmaları vә ya tәnzimlәyici orqanlar vә onların tәnzimlәdiklәri qurumlar arasında “rahat münasibәtlәrә”
son qoyulması üçün ümumәn qәbul edilmiş üsul mövcud deyildir. Federal etika qaydaları әvvәlki yüksәk
rütbәli hökumәt mәmurlarının “son dәrәcә aktiv” olmaları tәcrübәsinin mәhdudlaşdırılmasında o qәdәr dә
effektiv deyildir; 2007ci ildә aparılmış yoxlamadan sonra Konqresdәki 1,650 yardımçının bir il
müddәtindә lobbiçilik fәaliyyәti ilә mәşğul olduqları vә buna görә ABŞ Konqresindәn istefa verdiklәri
qeydә alınmışdır. 2008ci ildәn bәri mövcud dolan qeyrietik maliyyә tәcrübәsi tәdricәn tәqib
edilmәkdәdir, mәsәlәn, JPMorgan Chase apardığı düzgün olmayan fәaliyyәtә görә ABŞ hökumәti
tәrәfindәn $13 milyard hәcmindә cәrimә olunmuşdur. ABŞ Hasilat sәnayesinin şәffaflığına uyğun gәlәn
qanun qәbul etmәyi planlaşdırır. Korrupsiyanı Qavrama İndeksinә görә Kanadanın әn yaxşı ölkәlәr
sırasında yer almasına baxmayaraq, Senatın xәrclәri vә bir neçә korrupsiya halları vә xidmәti mövqedәn
suiistifadә sәbәbindәn vәtәndaşların dövlәt mәmurlarına olan etibarları azalmışdır.
Qlobal korrupsiya sәviyyәsi (1 = olduqca yüksәk korrupsiya sәviyyәsi; 10 = olduqca tәmiz).
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