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Gələcəyin Durumu Birləşmiş Mİllətlər Təşkilatının, ona üzv-ölkələrin və vətəndaş cəmiyyətinin
gələcəyi haqda aydın təsəvvürlər yaradan məlumat xarakterli bir nəşrdir.
Ban Ki-mun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi
2007-ci il üçün Gələcəyin Durumu hesabatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gündəliyini
müəyyənləşdirən və indi ictimai həyatın bütün sahələrində qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən
diqqət yetirilməli olan qlobal meyllərə və çağırışlara dair dəqiq araşdırmaları özündə əks etdirir.
Hans Bliks, Prezident, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası və AEBA-nın
(Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik) sabiq Baş Direktoru
Hər il yeniləşdirilən 15 Qlobal Çağırış adlı nəşr XXI əsrin əvvəllərindəki ümdə məsələlərlə
müstəsna tanışlıq xarakteri daşıyır.
Maykl Marien, redaktor, Gələcəyin İcmalı
Gələcəyin Durumu gələcək qlobal meyllərin və problemlərin unikal hərtərəfli bir mənzərəsidir.
O, həm çox oxunaqlı, həm də insanı düşünməyə vadar edən bir nəşrdir.
Cerom Binde, YUNESKO-nun Ehtiyat Tədbirlər İdarəsinin Direktoru
Bu, Gələcəyin Durumunun 11-ci buraxılışı Minilliyin Layihəsi vasitəsilə son onillikdə aparılmış
əvəzsiz işləri və əvvəlki buraxılışların yüksək standartlarını davam etdirir.
Səfir Con MakDonald, Prezident, Çoxşaxəli Diplomatiya İnstitutu
İctimai rifahı qorumaq üçün özlərində daha yaxşı dəyişikliyə nail olmaq məqsədilə qloballaşma
meyllərini, təşkilatların və hökumətlərin mövqelərini dərk etmək marağında olan hər bir kəs üçün
unikal yardımçı vəsait.
Karlos Lopes, BMT-nin Baş Katibinin Yardımçısı və YUNİTAR-ın İcraçı Direktoru
Qərarların qəbul edilməsi və ya siyasətin qurulması üçün uzunmüddətli riskləri qiymətləndirən
hər bir kəsin öz ssenarilərinin qurulmasında qlobal amilləri bildirmək və zənginləşdirmək üçün
Minilliyin Layihəsinin Gələcəyin Durumu hesabatı kimi bir vəsaitə ehtiyacı vardır.
Uilyam Kosqrov, Prezident, Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement (Kvebek,
Kanada) və “Dünya Su Ehtiyatlarının Vəziyyəti: Su Problemi ilə Hər Kəs Məşğul Olmalıdır”
hesabatının həm-müəllifi
Gələcəyin Durumu qlobal dəyişikliyə dair çox qiymətli bir icmaldır və maarifləndirmə imkanlarının
gələcəyi haqqında bu icmaldakı müzakirələr Təhsil Nazirliyimiz üçün mühüm ideyalar vermişdir .
Li Yanq-tak, Koreya Fond Birjasının Sədri və İcraçı Direktoru
Gələcəyin Durumu bizim diqqətimizi dünyadakı bütün hərbi büdcələrdən daha çox gəlir
toplayan iri miqyasda icbari əməyə və mütəşəkkil cinayətkarlığa yönəldir.
Rocer Plant, BƏT (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı), İcbari Əməyə qarşı Mübarizə üzrə Xüsusi
Fəaliyyət Proqramının Rəhbəri
Gələcəyin Durumu adlı illik hesabatların onundan səkkizi gələcək haqqında digər nəşrlərlə
yanaşı Gələcəyin İcmalı tərəfindən ilin ən yaxşı kitabları seçilmişdir.
ISBN: 0-9722051-6-0 ABŞ Konqresi Kitabxanasının Yoxlama Nömrəsi: 98-646672
© 2007 Ümumdünya BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası və Birləşmiş Millətlər Universitetinin
Amerika Şurası
4421 Qarrison küçəsi, ŞQ (Şimal-Qərb)
Vaşinqton, 20016-4055 ABŞ
Cerom K. Qlenn və Teodor C.Qordon
Üzlük Darvin Foye tərəfindən hazırlanıb, www.5th-density.com
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ÇAP BÖLMƏSİ — MÜNDƏRİCAT
2007-ci il üçün Gələcəyin Durumu iki hissədən ibarətdir: çap və kompakt disk (CD)
variantları. Bu nəşr 2006-07-ci illərdə aparılmış hər bir araşdırmanın icmalından
ibarətdir. Əlavə edilmiş təqribən 6 000 səhifəlik kompakt disk variantında isə 1996-cı
ildən bəri Minilliyin Layihəsi çərçivəsində ümumən görülmüş işlərə dair məlumatlar və
bu çap bölməsinə daxil edilmiş araşdırmaların təfərrüatları toplanmışdır.
QEYD: bu Mündəricatda göstərilmiş səhifə nömrələri Gələcəyin Durumunun çap
bölməsinin səhifə nömrələrini əks etdirir, Word-formatlı yazı versiyasını isə əks etdirmir.
Ön Söz
Xülasə…………………………………………………………………………………………..21
1. Qlobal Çağırışlar..………..…………………………….………………………….………32
2. Gələcəyin Durumu İndeksi ...........……………………………………………………...77
3. 2030-cu ildə Təhsil və Tədris………..………………………….………………………53
4. Ekoloji Təhlükəsizliyin Aktual Məsələləri .......... ... ... ..…..…................………… 79
Əlavələr
Minilliyin Layihəsi İştirakçılarının Demoqrafik Göstəriciləri…...…………….……………..93
Akronimlər və Abreviaturalar……........................…...……………………….………….96
Qrafik və Cədvəllərin siyahısı.…........…………………………………………………....98
Kompakt disk bölməsinin mündəricatı növbəti səhifədədir.
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KOMPAKT DİSK BÖLMƏSİ—MÜNDƏRİCAT
Çap bölməsinin Mündəricatı əvvəlki səhifədədir
Əlavə edilmiş təqribən 6 000 səhifəlik kompakt disk variantında isə 1996-cı ildən bəri
Minilliyin Layihəsi çərçivəsində ümumən görülmüş işlərə dair məlumatlar və bu çap
bölməsinə daxil edilmiş araşdırmaların təfərrüatları toplanmışdır.
Xülasə (10 səhifə)
1. Qlobal Çağırışlar (1 100 səhifə)
2. Gələcəyin Durumu İndeksi
2.1 Qlobal GDİ (261 səhifə)
2.2 Milli GDİ-ləri (89 səhifə)
2.3 Qlobal Çağırışların Qiymətləndirilməsi (94 səhifə)
3. Qlobal ssenarilər
3.1 2050-ci ilə qədər Normativ Ssenari (21 səhifə)
3.2 Tədqiqat Ssenariləri (41 səhifə)
3.3 Çox uzun müddətli Ssenarilər—1 000 il (23 səhifə)
3.4 Terrorizmlə mübarizə Ssenariləri, Fəaliyyətlər və Siyasətlər (40 səhifə)
3.5 Elm və Texnologiya sahəsində Qlobal Ssenarilər 2025 (21 səhifə)
3.6 Qlobal Enerji Ssenariləri 2020 (103 səhifə)
3.7 Yaxın Şərq Sülh Ssenariləri (91 səhifə)
4. Elm və Texnologiya
4.1 Elm və Texnologiya sahələrində Gələcək İdarəetmə və Siyasət Məsələləri
(400 səhifə)
4.2 Nanotexnologiya: Gələcək Hərbi, Ekoloji, Sağlamlıq Mülahizələri (21 səhifə)
5. 2030-cu ildə Təhsil və Tədris (59 səhifə)
6. Gələcəyin Əxlaqi Məsələləri (69 səhifə)
7. 2050-ci il üçün Qlobal Məqsədlər (24 səhifə)
8. Qlobal Çağırışlar üzrə Dünya Liderləri (42 səhifə)
9. Ekoloji Təhlükəsizlik
9.1 Ekoloji Təhlükəsizliyin Aktual Məsələləri (525 səhifə)
9.2 Ekoloji təhlükəsizlik: Meydana çıxan Beynəlxalq Təriflər, Anlayışlar və
Siyasət Mülahizələri (42 səhifə)
9.3 Ekoloji təhlükəsizlik: Hərbi Əməliyyatlarda Ekoloji Məsələlərin İdarə Olunması
üzrə BMT Doktrinası (113 səhifə)
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9.4 Hərbi Əməliyyatlarda Ekoloji Cinayətlər və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
(BCM) – BMT-nin Perspektivləri (31 səhifə)
9.5 Ekoloji Təhlükəsizlik və Potensial Hərbi Tələblər (44 səhifə)
10. Davamlı İnkişafın Ölçülməsi və Ona Yardımın Göstərilməsi
10.1 Davamlı İnkişafın Ölçülməsi (61 səhifə)
10.2 Həyat Göstəricilərinin Keyfiyyəti və Davamlılığı (9 səhifə)
10.3 Davamlı İnkişaf üçün Tərəfdaşlıq (48 səhifə)
10.4 Haiti üçün Marşal Planı (12 səhifə)
11. Qərar Qəbul Etmə Prosesində Gələcəyə dair Araşdırmanın Uğurla Həyata Keçirilməsi
üçün Tələb Olunan Amillər (55 səhifə)
Əlavələr (2 500 səhifə)
Əlavə A: Minilliyin Layihəsinin İştirakçıları
(qoşulma barədə məlumat və ölkələrlə birgə adların siyahısı)
Əlavə B:
Gələcəyin Durumu İndeksi Bölməsi
Əlavə C:
Qlobal Ssenarilər
Əlavə D:
Elm və Texnologiya
Əlavə E:
2030-cü ildə Təhsil və Tədris
Əlavə F:
Qlobal Əxlaq
Əlavə G:
2050-ci il üçün Qlobal Məqsədlər
Əlavə H:
Qlobal Məqsədlər üzrə Dünya Liderləri
Əlavə I:
Ekoloji Təhlükəsizlik Təlimləri
Əlavə J:
Davamlı İnkişafın Ölçülməsi və Ona Yardımın Göstərilməsi
Əlavə K:
Qərar Qəbul Etmə Prosesində Gələcəyə dair Araşdırmanın Uğurla Həyata
Keçirilməsi üçün Tələb Olunan Amillər
Əlavə L:
“Real Time Delphi” (Delfi Real Vaxt) Prosesi
Əlavə M:
700-ə yaxın Ssenarinin Şərhli Biblioqrafiyası
Əlavə N:
Digər Şərhli Biblioqrafiyalar:
Etika və Əxlaq məsələləri üzrə Əlaqədar Təşkilatlar
Qlobal Enerji Ssenariləri və Əlaqədar Tədqiqatyönlü Qadın/Gender
Təşkilatları
Əlavə O:
Gələcəyin Durumu və Minilliyin Layihəsinin 10-cu İldönümünə dair
irəli sürülən fikirlər
Əlavə P:
Minilliyin Layihəsinin Nəşrləri
Akronimlər və Abreviaturalar
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Minilliyin Layihəsi üzrə Əlaqə Mərkəzləri
Öz əlaqə mərkəzlərinin (fərdlər və təsisatlar) köməyilə Minilliyin Layihəsi qlobal və yerli
perspektivləri bir-birilə əlaqələndirir.
Argentina
Miqel Anxel Quterres
Latın Amerikası Qloballaşma və Perspektivlər Mərkəzi
Buenos Ayres, Argentina
Avstraliya
Çarlz Bras
Gələcək Fondu
Melburn, Avstraliya
Azərbaycan
Reyhan Huseynova
Azərbaycan Gələcək
Araşdırmalar Cəmiyyəti
Bakı, Azərbaycan

Əli M. Abbasov
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri
Bakı, Azərbaycan

Braziliya
Arnoldo Joze de Hoyo və Rosa Aleqria
San-Paulu Katolik Universiteti
San Paulu, Braziliya
Brüssel
Filip Destat
Destri Institutu
Namur, Belçika
Kanada
Katerin Kosqrove
Futurist
Monreal, Kvebek, Kanada

Devid Harris
Dəyişiklikdən Yararlanma Alyansı
Kinqston, ON, Kanada

Mərkəzi Avropa
Pavel Novaçek
Karl Universiteti
Praqa, Çex Respublikası

Ivan Klineç
Proqnozlar Institutu
Bratislava, Slovakiya

Çili
Hektor Kasanueva
Qloballaşma və Perspektivlər İnstitutu (IGP)
Miqel Servantes Universiteti
Santyaqo, Çili
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Çin
Rusonq Vang
Təbiət Elmləri Akademiyası
Pekin, Çin

Jouyinq Jin
Sosial Elmlər Akademiyası
Pekin, Çin

Misir
Kamal Zəki Mahmud Şer
Misir-Ərəb Gələcək Araşdırmalar Assosiasiyası
Qahirə, Misir
Finlandiya
Yuha Kaskinen
Finlandiya Gələcək Məsələlər Akademiyası, Gələcəyin Araşdırılması Mərkəzi
Turku, Finlandiya
Fransa
Səfiyə Rişo
Perspektivlər-Gələcək Tədbirlər Şəbəkəsi (PFN)
Paris, Fransa
Almaniya
Korneliya Dahaym
“Z_punkt GmbH” şirkəti
Essen, Almaniya
Körfəz Bölgəsi
Ismayıl əl-Şatti
Baş Nazirin İdarəsi
Küveyt, Küveyt
İran
Möhsün Bəhrami
Əmir Kabir Texnologiyalar Universiteti
Tehran, İran
Hindistan
Anandhavalli Mahadevan
Maduray Kamarac Universiteti
Maduray, Hindistan

Mohan K. Tikku
Futurist/Jurnalist
Yeni Dehli, Hindistan

İtaliya
Eleonora Barbieri Massini
Qreqorian Universiteti
Roma, İtaliya
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Yaponiya
Şinci Matsumoto
CSP Korporasiyası
Tokyo, Yaponiya
Meksika
Konsepsyon Olavarrieta
Nodo Mexicano. El Proyecto Del Milenio, A.C.
Mexiko, Meksika
Rusiya
Nadejda Qaponenko
Rusiya İqtisadiyyat, Siyasət və
Hüquq İnstitutu
Moskva, Rusiya

Renat Perelyot
Sistemlərin Təhlili Institutu
Rusiya Elmlər Akademiyası
Moskva, Rusiya

Silikon Vadisi
Con C. Qotsman
“Clarity Group” (Aydınlıq Qrupu)
Palo Alto Kaliforniya, ABŞ
Cənubi Afrika
Geçi Karuri
Bəşəri Elmlər Araşdırma Şurası
Pretoriya, Cənubi Afrika

Bob Day və JP Landman
“Futurist Consultants”
Gautenq, Cənubi Afrika

Cənubi Koreya
Yonqsuk Park
BMT Gələcəyin Forumu
Seul, Koreya
Türkiyə
Alper Alsan
Siemens A.S. və Türkiyə Futuristlər Assosiasiyası
İstanbul, Türkiyə
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Hind Almualla
Bilik və İnsan İnkişafı üzrə Qurum
Dubay, BƏƏ
Birləşmiş Krallıq
Conatan Karr-Uest
İncəsənətin, İstehsalatın və Ticarətin Təşviqatı üzrə Kral Cəmiyyəti
London, Birləşmiş Krallıq
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Venesuela
Xose Kordeyro
Sociedad Mundial del Futuro Venezuela
Karakas, Venesuela
Experimental Cyber-Node
Frank Katanzaro
Arcturus Araşdırma & Tərtibat Qrupu
Mauyi, Havay adaları
EyE (Escenarios y Estrategia)
Eduardo Balbi
Buenos Ayres, Argentina
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BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası və Birləşmiş Millətlər Universitetinin

Amerika Şurası tərəfindən həyata keçirilən Minilliyin Layihəsinin 2006-07-ci illər üçün
tədqiqat proqramı aşağıda sadalananlar tərəfindən maliyyələşdirilmişdir:
•

Applied Materials

•

Army Environmental Policy Institute, ABŞ Ordusu

•

Deloitte & Touche, LLP

•

Gələcək Fondu

•

Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

•

Koreya Respublikası
Komissiyası

•

BMT Gələcək Forumu (Koreya)

Təhsil

Nazirliyi

və

Təhsil

üzrə

Prezident

digər formada dəstək göstərən qurumlar aşağıdakılardır:
•

CIM Engineering

•

Smitsonian Institute

•

BMT Assosiasiyalarının Ümumdünya Federasiyası

•

Ümumdünya Gələcək Cəmiyyəti

Bu, qlobal düşünmə kontekstini müəyyən etmək və qlobal məsələlər, imkanlar,
çağırışlar və strategiyalara dair daha aydın təsəvvürlər yaratmaq məqsədini daşıyan illik
hesabatlar seriyasından on birinci hesabatdır.
Minilliyin Layihəsinin məqsədləri gələcəyə dair tədqiqatın təşkilinə yardım etməkdən,
gələcək haqqında düşünmə tərzini yaxşılaşdırmaqdan və müvafiq olaraq gələcək
haqqında sağlam düşünmə tərzinə nail olmaq məqsədilə siyasət quruculuğunda, ixtisas
artırmada, ictimai təhsildə və əks-əlaqənin təmin olunmasında mülahizələr irəli sürmək
üçün bu təsəvvürləri müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin köməyilə
mümkünləşdirməkdir.
Layihə uzunmüddətli məsələlər, imkanlar, məqsədlər və strategiyaların erkən hazırlığı
və təhlili üçün çoxşaxəli araşdırma və təsisatlararası səviyyədə, həmçinin müxtəlif
mədəniyyətlərə məxsus müstəqil qlobal bacarıqları təmin etmək məqsədilə işlənib
hazırlanmışdır.
Layihə gələcəyin yalnız bir dəfəlik tədqiqi üçün nəzərdə tutulmayıb, o, mövcud
bacarıqları intellektual, coğrafi və institusional cəhətdən geniş yayılmış tədqiqat
mərkəzləri kimi təmin etmək məqsədi daşıyır.
Bu iş üzrə hər hansı bir məlumat arzuolunandır və növbəti Gələcəyin Durumunu
formalaşdırmağa kömək edəcəkdir.
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Əvvəlki Gələcəyin Durumu hesabatlarını ərəb, çin, ingilis, fransız, koreya, fars və ispan
dillərində əldə etmək olar. www.acunu.org saytının “Kitablar və Hesabatlar” bölməsinə
müraciət edin.
Gələcəyin Durumu hesabatının oxucuları həmçinin gələcəyi necə tədqiq etmək
haqqında 27 fəslin toplumu olan Gələcək Araşdırmalar Metodologiyasının 2.0 CD
kompakt disk versiyasına da maraq göstərə bilərlər.
<www.stateofthefuture.org>
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Minilliyin Layihəsi üzrə Planlaşdırma Komitəsi
Alper Alsan, Siemens A.S. və Türkiyə Futuristlər Assosiasiyası, Istanbul, Türkiyə
Ismayıl əl-Şatti, Baş Müşavir, Baş Nazirin İdarəsi, Küveyt hökuməti, Küveyt
Möhsün Bəhrami, Əmir Kabir Texnologiyalar Universiteti və İran Milli Tədqiqatlar Şurası,
Tehran, İran
Eduardo Raul Balbi, Sssenarilər və Strategiyalar (Escenarios y Estrategia – EYE),
Buenos Ayres, Argentina
Eleonora Barbieri Massini, Qreqorian Universiteti, Roma, İtaliya
Cerom Binde, Təhlil və Proqnozlar İdarəsinin müdiri, YUNESKO, Paris, Fransa
Piter Bispandemik, Gələcəyin Araşdırılması, Hyuston Universiteti, Hyuston, Texas, ABŞ
Çarlz Bras, Gələcək Fondu, Melburn, Avstraliya
Conatan Karr-Uest, İncəsənətin, İstehsalatın və Ticarətin Təşviqatı üzrə Kral Cəmiyyəti
London, Birləşmiş Krallıq
Frank Katanzaro, Arcturus Research & Design Group, Mauyi, Havay adaları, ABŞ
Xose Kordeyro, Sociedad Mundial del Futuro Venezuela, Karakas, Venesuela
Katerin Kosqrove, Məzmun üzrə müdir, Kvebek Liberal Partiyası, Monreal, Kvebek,
Kanada
Corc Kovan, Santa-Fe Universitetinin təsisçisi, Santa-Fe, Hyu-Meksiko, ABŞ
Korneliya Dahaym, “Z_punkt GmbH” şirkəti, Essen, Almaniya
Fransisko Dallmayer, Biomüxtəliflik, Smithsonian Institution, Vaşinqton KD, ABŞ
Filip Destat, Destri Institutunun Baş Müdiri, Namur, Valloniya, Belçika
Elizabet Floresku, Tədqiqatlar üzrə Müdir, BMT Assosiasiyaları Ümumdünya
Federasiyası, Minilliyin Layihəsi, Kalqari, Alberta ştatı, Kanada
Nadejda Qaponenko, Rusiya İqtisadiyyat, Siyasət və Hüquq İnstitutu, Moskva, Rusiya
Cerom K. Qlenn, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası, Minilliyin Layihəsinin
Rəhbəri, Vaşinqton KD, ABŞ
Mişel Qode, Conservatoire d'Arts et Métiers, Paris, Fransa
Teodor C. Qordon, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası, Minilliyin Layihəsi,
Baş Həmkar “Old Lyme CT” şirkəti, ABŞ
Con C. Qotsman, “Clarity Group” şirkətinin prezidenti, Aferton, Kaliforniya, ABŞ
Miqel A. Quterres, Latın Amerikası Qloballaşma və Perspektivlər Mərkəzi, Buenos
Ayres, Argentina
Heyzel Henderson, Futurist, Müəllif və Məsləhətçi, Sent Oqustin, Florida, ABŞ
Arnoldo Joze de Hoyos Quevara, PUC-SP San-Paulu Katolik Universiteti, San Paulu,
Braziliya
Reyhan Huseynova, Azərbaycan Gələcəyin Araşdırılması Cəmiyyəti, Bakı, Azərbaycan
Jouyinq Jin, Çin Sosial Elmlər Akademiyası, Pekin, Çin
Geçi Karuri, Tədqiqatlar üzrə Baş Menecer, Bəşəri Elmlər sahəsində Araşdırmalar
Şurası, Pretoriya, Cənubi Afrika
Yuha Kaskinen, Finlandiya Gələcək Məsələlər Akademiyası, Finlandiya Gələcəyin
Araşdırılması Mərkəzinin Müdiri, Turku, Finlandiya
Anandhavalli Mahadevan, Gələcəyin Araşdırılması Proqramının Rəhbəri, Maduray
Kamarac Universiteti, Maduray, Hindistan
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Kamal Zəki Mahmud Şer, Misir-Ərəb Gələcək Tədqiqatlar Assosiasiyasının Baş Katibi,
Qahirə, Misir
Şinci Matsumoto, CSP Korporasiyasının prezidenti, Yaponiya Gələcək Araşdırmalar
Cəmiyyətinin üzvü, Tokyo, Yaponiya
Pavel Novaçek, Palaski Universiteti, Olomuk və Karl Universiteti, Praqa, Çex
Respublikası
Konsepsyon Olavarrieta, Nodo Mexicano. El Proyecto Del Milenio, A.C., Mexiko,
Meksika
Yonqsuk Park, BMT Gələcəyin Forumu şəbəkəsinin prezidenti, Seul, Koreya
Respublikası
Çarlz Perrotet, “The Futures Strategy Group” (Gələcəyin Strategiyası Qrupu)
qurumunun rəhbəri, Qlastonbyuri, Konnektikut, ABŞ
Kristina Puentes-Markides, Pan-Amerikan Səhiyyə Təşkilatı, Vaşinqton KD, ABŞ
Devid Receski, “Woodrow Wilson” Mərkəzi, Tədbirlilik və İdarəetmə bölməsinin Müdiri,
Vaşinqton KD, ABŞ
Səfiyə Rişo, Perspektivlər-Gələcək Tədbirlər Şəbəkəsinin (PFN) prezidenti, Paris,
Fransa
Stenli Rouzen, Futurist, Los Anceles, Kaliforniya, ABŞ
Mixali Simai, Ümumdünya İqtisadiyyat Universitetinin direktoru, Budapeşt, Macarıstan
Rusonq Vang, Çin Təbiət Elmləri Akademiyası, Pekin, Çin
Pera Vels, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyasının Baş Katibi
Pol Verbos, Milli Elmlər Fondu, Arlinqton, Virciniya, ABŞ
Sponsorların Nümayəndələri
Əli Abbasov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri, Azərbaycan Respublikası
Uilyam Koplin, “Applied Materials” şirkəti, ABŞ
Con Fittipaldi, Army Environmental Policy Institute, ABŞ Ordusu
Yolter Kistler və və Bob Sitron, Sitron, Gələcək Fondu, ABŞ
Yonqsuk Park, BMT Gələcək Forumu, Koreya Respublikası
Maykl Stonekinq, Deloitte & Touche LLP, ABŞ
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Minnətdarlıq
Minilliyin Layihəsi üzrə 29 əlaqə mərkəzlərinin 38 sədr və həm-sədrləri, həmçinin
iştirakçıların seçilməsi, anketlərin tərcümə edilməsi və müsahibələrin aparılması kimi
məsələlərdə yardımçı olmuş və bu qurumların üzvü kimi fəaliyyət göstərmiş şəxslər cari və
əvvəlki illərdə həyata keçirilmiş tədqiqatların həyata keçirilməsində başlıca rol oynamışlar.
Hayato Kobayaşinin tədqiqi və inzibati yardımı ilə Theodor Qordon, Cerom Qlenn və
Elizabet Floresku bu cild üçün həyata keçirilmiş tədqiqatın iştirakçıları olublar. Xüsusi
minnətdarlıq 2-ci Fəsildə Gələcəyin Durumu İndeksinin gələcəkdə inkişafı və
qiymətləndirilməsində kəmiyyət və konseptual liderliyinə görə Teodor Qordona; 1-ci
Fəsildəki 15 Qlobal Çağırış üzrə həyata keçirilmiş müştərək tədqiqat üzərində liderliyinə
görə Cerom Qlennə; və 4-cü Fəsildəki Ekoloji Təhlükəsizlik Məsələlərinin tədqiqi və
təşkilinə görə Elizabet Floreskuya bildirilir. Dünya üzrə 213 iştirakçı “Gələcək Təhsil və
Tədris 2030-cu ildə” mövzusunda aparılmış tədqiqata töhfələrini vermişdirlər. 3-cü Fəsil
Cerom Qlenn tərəfindən aydınlaşdırılmış nəticələrdir; Teodor Qordon tərəfindən edilmiş
tam təhlil 5-ci CD bölməsi və Əlavə E-dədir. 4-cü Fəsildə xülasə edilmiş aylıq hesabatları
hazırlayan Ekoloji Təhlükəsizlik yoxlanış komandasının əsas üzvləri Cerom Qlenn, Elizabet
Floresku, Con Yanq, Teodor Qordon, Rober Caret, Piter Rzesotarski, Qreqor Volbrinq və
Hayato Kobayaşi olublar.
Linda Stark çap bölməsinin redaktəsini həyata keçirib. Con Yanq hər iki, həm çap, həm də
CD bölmələrindəki müxtəlif bölmələrin yoxlama düzəlişlərinə köməklik göstərib. Elizabet
Floresku çox qısa müddət ərzində bu kitabın həm çap, həm də kompakt disk bölmələrinin
hazırlanmasını və tərtibatını həyata keçirib. Kitabın üzlüyü Darvin Foye tərəfindən tərtib
edilib.
Xüsusi minnətdarlıq bildirilir: kompakt diskdəki şərhli ssenari biblioqrafiyasına etdiyi davamlı
əlavələrə görə Suzan Cettə; milli GDİ-nin inkişafına edilmiş köməklərinə görə Xose
Kordeyroya və Quido Nunyez-Muxikaya; layihənin İnternet saytının və daxili elektron poçt
siyahılarının hazırlanmasına görə CİM Enginnering, İnc-in Prezidenti Piter Yimə; və
eksperimental müştərək proqram təminatına görə Frenk Katanzaroya.
Təcrübə keçənlər - Coys M.Albert, Debora Alimi, İvan Faber, Delani Froystad, Layla
Hadad, Ayano Yoroy, Meqan Kim, En-Şarlot Laqrankur, Aniçka Lyuis, Demetrios
Panosakis, Teodora Panosakis, Fuzia Sequer və Felipe A.Zuluaqa Minilliyin Layihəsinə
ümumilikdə kömək göstərmiş və 15 Qlobal Çağırışı yeniləndirmiş və təkmilləşdirmişlər. Biz
onların hamısına gələcək karyeralarında uğurlar arzulayırıq.
15 Qlobal Çağırışa dair məlumatları yeniləndirmək və yaxşılaşdırmaq üçün Janna Kitni
Anderson, Marqairita Arroyo, Dennis Buşnel. Yan Kayrnkros, Ketrin Kozqrov, Korenliya
Dahaym, Franki Demsar, Xuan Eybenşuts, Roberto Eybenşuts, Fenq Hsu, Deyvid Fletçer,
Elizabet Floresku, Nadejda Qaponenko, Teodor Qordon, Migel Qutyeras, Ana Jakil, Zuyinq
Jin, Hayato Kobayaşi, Osmo Kuusi, JP Lendmən, Miriyam Leys, Eleonora Masini, Bernard
Metays, Nikolas Mino, Corc Müler, Tom Mörfi, Konsepsion Olavaryeta, Sten Rozen,
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Qustavo Paz Soldan, Culia Taquyena, Jereon Uers, Tomas Valone, Vanessa Vatkins,
Qreqor Volbrinq, Con Yanq və Cina Zubludovski öz töhfələrini vermişlər.
Meksikada Qlobal Minillik Mükafatının və Minillik Təltifatların sponsorlarına xüsusi
təşəkkürlər: Meksika Təhsil Nazirliyinə, Hyulet-Pakard şirkətinin Meksika filialına, Pfayzer
şirkətinin Meksika filialına, Qrupo Salinasa, Qrupo Nestle Meksikoya, Qrupo İmerə, El
Qallito Kampa, Qobyerno del Estado de Meksikoya, İbope-Agb-yə, Pandilla Telmeksə və
“Once TV”-yə; və Minillik Təltifatların Azərbaycanda keçirilməsinə sponsorluq edən
Azərbaycan Respublikasının Rabitə Nazirliyinə xüsusi minnətdarlıq bildirilir.
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Ön söz
Gələcəyin araşdırılmasının məqsədi qərarları təkmilləşdirmək üçün hər iki, mümkün və
arzuolunan gələcəyi sistematik şəkildə tədqiq etmək, yaratmaq və sınaqdan
keçirməkdir. Qərar qəbul etmə prosesi qloballaşmanın təsirinə məruz qalır; nəticə
etibarilə, fərdlər, qruplar və ya institutlar tərəfindən verilmiş qərarları bildirmək üçün
qlobal gələcək araşdırılmasına ehtiyac duyulacaqdır.
Köhnə dəniz gəmilərində dor ağacının başında yer alıb gəminin naməlum sulardan sakit
şəkildə keçməsi üçün qayaların və təhlükəsiz kanalların olduğunu kapitana çatdıran
adam kimi, dünya üçün proqnozlar verən futurist insan da problemləri və imkanları
dünya liderlərinin diqqətinə çatdıra bilər. Miniliyin Layihəsi bu cür sistemlərdən biridir.
Dövrümüzün məsələləri və onların həlli yolları transmilli, transinstitutsional və
transdissiplinar səciyyə daşıdığı üçün Minilliyin Layihəsi beynəlxalq təşkilatlar,
hökumətlər, korporasiyalar, QHT-lər və universitetlər üçün çalışan futuristlərin, alimlərin,
elm xadimlərinin, biznes planlaşdırıcılarının və siyasət qurucularının müştərək qlobal
elmi mərkəzi kimi təsis edilib.
Gələcəyin araşdırılması bir çox elmi araşdırmalarla qeyri-münasib münasibətlərdə olub.
İrəliyə getdikcə elmi araşdırmalar öz tədqiqat dairələrini daraltmağa meyllənir.
Gələcəyin araşdırılması isə əksinə inkişaf etdikcə gələcək imkanları nəzərə alaraq öz
tədqiqat dairəsini genişləndirməyə çalışır. O, elm deyil; gələcəyin araşdırılmasının
nəticələri istifadə olunmuş üsullardan və mütəxəssislərin bacarıqlarından asılıdır. Onun
metodları yüksək kəmiyyətə (2-ci Fəsildə göstərilmiş Gələcəyin Durumu İndeksi kimi) və
keyfiyyətə (3-cü Fəsildə göstərilmiş 2030-cu ilədək Təhsil və Tədrisin araşdırmasını
həyata keçirən Delphi tədqiqatları kimi) malik ola bilər. O, indiki zamanı daha yaxşı başa
düşmək və əqli üfüqləri (1-ci Fəsildə şərh edilmiş 15 Qlobal Çağırış kimi)
genişləndirmək üçün əsas yaratmağa kömək edir.
2007-ci il üçün Gələcəyin Durumu qlobal dəyişikliyə yeni bir baxışdır. Bu sayca 11-ci
Gələcəyin Durumu hesabatıdır. O, onbirillik müştərək tədqiqatlardan və təqribən 2 400
dərin düşüncəli və yaradıcı insanların mühakimələrindən ibarətdir. Keçən ilki
tədqiqatlarda təqribən 350 insan iştirak edib. İştirakçıların institusional və coğrafi
demoqrafik göstəriciləri Əlavədə göstərilmişdir. İştriakçıların tam siyahısını isə kompakt
disk (CD) versiyasının “A” Əlavəsində tapmaq olar.
İllik Gələcəyin Durumu hesabatı insanların öz nadir tələblərinə uyğun gələn informasiya
və ideyalar əldə edəcəyi bir vəsaitdir. O, ictimai və fərdi siyasət qurucularının öz strateji
qərar qəbul etmə proseslərini və qlobal düşüncələrini inkişaf etdirmək üçün istifadə edə
biləcəkləri qlobal bir görüntüyə malikdir. Biznes icraçıları (idarəçiləri) bu araşdırmadan
öz planlaşdırmalarına bir kömək kimi istifadə edə bilərlər. Universitet professorları,
futuristlər və digər müşavirlər öz təlimlərində və tədqiqatlarında bu məlumatlardan
faydalana bilərlər. Əvvəlki hesabatların bölmələri universitet və orta məktəb
mövzularında istifadə olunmuşdur.
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2007-ci il üçün Gələcəyin Durumu iki hissədən ibarətdir: Minilliyin Layihəsinin bu il üçün
və keçən bir neçə il üçün həyata keçirdiyi tədqiqatların tam təfərrüatları olan kompakt
disk versiyası və 2006-07-ci il tədqiqatlarının bir sıra saflaşdırılmış versiyalarının bu çap
bölməsi. Çap bölməsinin hər bir fəslini kompakt disk versiyasındaki uyğun fəslin
Xülasəsi hesab edin. Məsələn, 15 Qlobal Çağırış üzrə çap bölməsinin 1-ci Fəsli hər
Çağırışa 2 səhifə ayırır, kompakt versiyası isə onlara 1 000-dən çox səhifə ayırır.
Kompakt disk versiyası həmçinin sifarişlə həyata keçirilən işlərdə lazım olan xüsusi
elementlərin tədqiqi üçün istifadə oluna bilər. 15 Çağırışın hər biri üzrə regional
perspektivlər də həmçinin 1-ci Fəsildə təqdim olunub. Məsələn, 15 Çağırışın hər biri
üzrə Afrikaya dair bütün bölmələr kəsilib yapışdırılmaq yolu ilə (ola bilsin ki, digər
Fəsillərdə Afrika haqqında olan məlumatları da əlavə etməklə) bir kağızda birləşdirilə,
beləliklə də Afrika üçün Qlobal Çağırışlar və Məsələlər haqqında bir hesabat hazırlana
bilər.
Hesabatın təqribən 5 500 səhifədən ibarət olan kompakt disk versiyası istinad sənədi
kimi xidmət göstərmək üçün hazırlanmışdır. İstifadəçilər açar sözlərdən istifadə etməklə
sənədi axtara və ya maraq dairələrinə aid xüsusi bölmələri çap edə bilərlər. Kompakt
disk versiyasında, məsələn, hər bir Çağırış müfəssəl xülasəyə, çağırışlara aid alternativ
qavrayışlara və xülasəyə edilən əlavələrə, regional perspektivlərə, ən son
ədəbiyyatlardan əldə olunmuş müvafiq məlumatlara və əvvəlki Qlobal Müşahidə
Panellərinin həyata keçirdiyi əməliyyatlar toplusuna malikdir. Məlumatlardan bəziləri
qərar qəbul edənlərlə aparılmış əvvəlki müsahibələrdən qaynaqlanır. Çağırışların
şərhləri də həmçinin özlərində ötən illərdə daxil edilmiş ideyaları, əlavə fəaliyyətləri və o
fəaliyyətlər haqqında fikirləri, çağırışa cavab verərkən inkişafı və çatışmamazlıqları
ölçmək üçün təklif olunmuş göstəriciləri əks etdirir.
15 Qlobal Çağırış Fəslindəki bəyanatlar yekdilliklə qəbul olunmur, çünki o bəyanatlar tək
bir müəllifin yox, yüzlərlə iştirakçının saflaşdırılmış fikirləridir. Biz rəylərin müxtəlifliyini
axtarmış və bəyənmişik. Nəticə etibarilə, qarşıya qoyulmuş məsələlərin və tövsiyə
edilmiş fəaliyyətlərin bəziləri təzadlı görünür. Bundan başqa, bəyanatların bəzilərində
səbəb-nəticə əlaqələri nəzərə çarpmır və bəziləri siyasi ifadələr kimi səslənir, lakin
bunlar siyasət prosesində faydalı ola biləcək iştirakçıların fikirləridir. Bununla belə, onlar
qlobal vəziyyətin digər mənbələrdəkindən daha aydın icmalını və proqnozlarını təqdim
edir.
Minilliyin Layihəsinin bölmələri, qlobal və yerli perspektivləri əlaqələndirən fərdlər və
təşkilatlar qrupudur. Onlar iştirakçıları müəyyən edir, müsahibələr həyata keçirir,
anketləri tərcümə edir və paylayır, tədqiqatlar və konfranslar həyata keçirir. Onların
köməyilə dünyanın bu hesabat haqqında təsəvvürləri və həqiqətən Minilliyin Layihəsinin
bütün işləri əmələ gəlir.
Öz tədqiqatları, nəşrləri, konfransları və bölmələri vasitəsilə Minilliyin Layihəsi bəşəri
inkişaf üçün sosial, texniki və ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə kollektiv
məlumatların toplanması istiqamətində edilən sorğular və alınan rəylər sahəsində
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beynəlxalq əməkdaşlıq ruhunun yaradılmasına yardım edir. Bu kitabın hər hansı bir
bölməsi üzrə rəylərin <jglenn@igc.org> elektron ünvanına göndərilməsi arzuolunandır
və növbəti Gələcəyin Durumunu formalaşdırmağa kömək edə bilər.

Cerom K. Qlenn
Minilliyin
Layihəsinin
Direktoru
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Bu İlin Hesabatındakı Yeniliklər
¾ 15 Qlobal Çağırışın həm qısa, həm də uzun versiyaları yeniləşdirilmişdir.
¾ Gələcəyin Durumu İndeksi “Real Time Delphi”dən istifadə olunmaqla
icmallaşdırılıb, dəyişkənliklər yenidən qiymətləndirilib və düzəlişlər edilib. Türkiyə və
Koreya Respubliksı üçün GDİ-lər hazırlanıb və milli GDİ-lərin müqayisəsi prosesi
təkmilləşdirilib.
¾ 3-cü Fəsildə şərh edilmiş 2030-cu ilədək Təhsil və Tədrisin tədqiqi dünyadan
seçilmiş 200-dən çox iştirakçının fikirlərinin saflaşdırılmış şəklidir. O, 2030-cu ilədək
gələcək Təhsilə və Tədrisə təsir göstərə biləcək 19 imkanı təqdim edir.
¾ Mütəxəssis rəylərini toplamaq üçün istifadə olunan Real Time Delphi prosesi
təkmiləşdirilib və 2030-cu ilədək Təhsil və Tədrisin tədqiqində, GDİ-nin
təkmilləşdirilməsi
prosesində
və
Minilliyin
Layihəsi
prioritetlərinin
qiymətləndirilməsində və qərar qəbul etmə prosesinin təkmilləşdirilməsində istifadə
olunub; onu CD versiyasının “L” Əlavəsində tapmaq olar.
¾ Ekoloji Təhlükəsizliklə əlaqəli 200-dən çox element araşdırılıb, qiymətləndirilib və
keçən il ərzində təşkil olunub. Saflaşdırılmış versiya 4-cü Fəsildə təqdim olunub və
2002-ci ildən bəri araşdırılan 700 elementin tam mətnlərini kompakt disk
versiyasının 9.1.-ci Fəslində tapmaq olar.
¾ 50-yə yaxın ssenari barədə məlumatlar kompakt disk versiyasının 700-dən çox
ssenari və ssenari dəstlərindən ibarət olan Şərhli Ssenarilər Biblioqrafiyasına əlavə
edilib.
¾ kompakt disk versiyasına çap versiyasını dəstəkləyən detallar və araşdırmalar
daxildir; buraya, həmçinin əvvəlki Minilliyin Layihəsi işlərinin tam mətnləri daxildir:
•

Qlobal-tədqiqi və çox uzunmüddətli ssenarilərlə bərabər, onların inkişafını şərh
edən təqdimat hissəsi.

•

Üç-mərhələli Real Time Delphi tədqiqatına əsaslanan Orta Şərqdə Sülhə dair
üç ssenari.

•

Elm və Texnologiya ssenariləri və ikillik köməkçi tədqiqat.

•

4 Qlobal Enerji Ssenarisi və köməkçi tədqiqat.

•

2000-ci il Minillik Sammitində Dünya Liderləri tərəfindən təqdim olunan
bəyanatların təhlilləri.

•

Ekoloji Təhlükəsizlik qərarları, təhlükələri, əlaqədar müqavilələr; BMT-nin ətraf
mühit məsələləri üzrə hərbi doktrinası; potensial hərbi ekoloji cinayətlər və
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi; 2010-25-ci illərdə dəyişən ekoloji
təhlükəsizliklə bağlı hərbi tələblər.

•

Davamlı inkişafın vəziyyətinə dair göstəriciləri və xəritələri tərtib etmək üçün
Minilliyin Layihəsi iştirakçıları tərəfindən həyata keçirilən 2 araşdırma və
“Davamlı İnkişaf üzrə Əmədaşlığın” təsis edilməsi haqqında konsepsiyasının
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beynəlxalq xülasəsi, Mərkəzi Avropa Bölməsi tərəfindən təşəbbüs edilmiş
araşdırma.
•

Qərar qəbul etmə prosesində gələcəyin araşdırılmasının uğurla həyata keçirilməsi
üçün tələb olunan amillər
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Xülasə
Dünyadakı insanlar getdikcə daha sağlam, zəngin, təhsilli (savadı), sülhsevər olur,
aralarındakı əlaqələr daha da genişlənir və daha çox yaşayırlar, lakin eyni zamanda
dünya daha da korlanır, əhalisi çoxalır, istiləşir və təhlükə artır. Baxmayaraq ki, texnoloji
bərabərsizlik aradan qalxmağa başlayır, lakin gəlir boşluqları gündən-günə genişlənir və
İşsizlik artmaqda davam edir.
Qlobal iqtisadiyyat 2006-cı ildə 5.4% artaraq 66 trilyon dollara çatıb (alıcılıq qüvvəsinin
pariteti əsasında). Dünya əhalisi 1.1% və dünyada orta hesabla adambaşına düşən gəlir
4.3% artıb. Bu sürətlə 2000-2015-ci illər arasında dünyada yoxsulluq yarıdan çox
azalaraq, aşağı Sahara Afrikası isitisna olmaqla BMT-nin yoxsulluğun azaldılması üzrə
Minilliyin İnkişafı Məqsədinə nail olunacaq. Baxmayaraq ki, dünyanın çox hissəsi iqtisadi
cəhətdən inkişaf edir, gəlir bərabərsizliyi hələ də iri miqyasdadır: dünyadakı varlı
insanların 2%-i dünya sərvətinin 50%-dən çoxuna sahibdirlər, kasıb insanların 50%-i isə
bu sərvətin cəmi 1%-inə yiyələniblər və dünyadakı 225 varlı insanın gəliri 2.7 milyard
kasıb insanın, yəni dünya əhalisinin 40%-nin gəlirindən çoxdu.
Dünya əhalisinin yarıdan çoxu, yəni 6.6 milyardı şəhər mühitində yaşayır. Şəhərləri daha
yaxşı idarə etmək üçün zamanında bilik üsulu vasitəsilə kollektiv məlumatın təkmil
kompüter sistemlərində işlənilməsi yolu ilə şəhər ərazisinin artması üçün yeni sahələrin
təməli qoyulur. Demək olar ki hər şeyin daxilinə yerləşdirilmiş nanosensorlar və
radioqəbuledicilər şəhərin bütünlükdə - nəqliyyatdan tutmuş təhlükəsizliyə qədər - idarə
olunmasını asanlaşdıracaq.
Baxmayaraq ki, İraq və Darfur kimi bəşəri faciələrlə bağlı xəbərlər üstünlük təşkil edir,
dünyanın böyük hissəsi (qismi) sülh içində yaşayır. Son onillikdə münaqişələr artsa da,
fərqli dünya görüşləri arasında dialoqlar çoxalır, ölkədaxili münaqişələrin beynəlxalq
müdaxilələrin köməyilə tənzimlənməsi artır və qaçqınların sayı azalır. 2002-ci ildən 2005ci ilə qədər Afrikadakı münaqişələrin sayı özünün ən yüksək nöqtəsindən, 16-dan 5-ə
düşüb.
Afrikada HİV/QİÇS xəstəliyinin səviyyəsi aşağı düşüb və hətta bir neçə il sonra sözün əsl
mənasında azala bilər. Eyni vaxt ərzində xəstəlik Şərqi Avropada və Mərkəzi və Cənubi
Asiyada sürətlə yayılmaqda davam edir. QİÇS hal-hazırda dünyada baş verən ölümlərin
4-cü başlıca səbəbi, aşağı Sahara Afrikasında baş verən ölümlərin isə başlıca səbəbidir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata əsasən, orta həyat davamlılığı 1955ci ildə doğulanlar üçün 48 yaşdan, 2025-ci ildə doğulacaqlar üçün 73 yaşa qalxacaq.
Qlobal əhali yüksək ölüm sayından və yüksək doğum sayından aşağı ölüm sayına və
aşağı doğum sayına doğru dəyişib. BMT-nin verdiyi son proqnoza əsasən 2050-ci ilədək
əhalinin səviyyəsi düşməmişdən əvvəl daha 2.8 milyard arta bilər, bu halda 2100-cu
ilədək əhalinin sayı 5.5 milyard ola bilər – bu da bu gün sağ olan insanların sayından 1
milyard azdır. Lakin ehtimal olunur ki, texnoloji irəliləyişlər bu proqnozları növbəti 50 il
ərzində dəyişərək, insanlara bu gün mümkün olan həyatdan daha uzun və daha səmərəli
həyat sürmək imkanı verəcək.
YUNESKO-nun verdiyi məlumatlara əsasən, 1970-ci ildə yaşı 15-dən yuxarı olan bütün
insanların 37%-i savadsız olub. Bu gün bu faiz 18-dən aşağı düşüb. 1999-cu və 2004-cü
illər arasında ibtidai təhsili olmayan uşaqların sayı təqribən 21 milyon azalaraq 77 milyona
çatıb.
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Qlobal istiləşmənin artan saysız-hesabsız sübutları, Al Qorun “Narahatedici Həqiqət”
filminin uğuru və Çinin CO2 (karbon qazının) emissiyasında ABŞ-ı keçməsi qlobal iqlim
dəyişiklikliyini bu gün dünyada mövcud olan başlıca problemlər sirasına çıxarmışdır.
İqlim Dəyişiklikləri üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın verdiyi məlumata əsasən CO2
emissiyaları 2000-04-cü illər ərzində özünün ən pis dövründən daha sürətlə artıb və
hökumət tərəfindən yeni əməliyyatlar həyata keçirilməsə, istixana qazları 2030-cu ilədək
2000-ci ildəkindən 25-90% artacaq.
BP-dən, ABŞ Geoloji Araşdırmalarından və Beynəlxalq Enerji Agentliyindən alınmış
məlumatlar əsasında Niderland Ekoloji Qiymətləndirmə Agentliyi tərəfindən aparılan
hesablamalar Çinin 2006-cı ildə karbon emissiyasında ABŞ-ı 8% ötdüyünü göstərir. Çin
hər il 2 milyard ton kömür istehsal edir, bu da 2016-cı ilədək 4 milyard tona çata bilər.
Çində 28, 000 kömür mədəni var. ABŞ 2006-cı ildə öz CO2 emissiyasını əvvəlki ilə
nisbətən 1.4% azaldıb. Avropa Birliyinə daxil olan 15 ölkənin mədən CO2 emissiyası
2006-cı ildə demək olar ki, eyni olaraq qalıb. Nəticə etibarilə yaxşı xəbərlər də
mövcuddur: 2006-cı ildə mədən yanacaqlarının istifadəsi nəticəsində baş vermiş CO2
emissiyaları 2.6% artıb, baxmayaraq ki, 2005-ci ildə bu faiz 3.3 olub, lakin bu yaxşı
xəbərlərin ömrü qısa ola bilər, çünki Çin günü-gündən daha çox kömür zavodları tikir və
daha çox maşın satın alır.
Dünyada təqribən 800 - 1 000 kömür zavodu planlaşdırılma və ya inşa edilmə
mərhələsindədir. Əgər onlar inşa edilsələr, onların 40 il fəaliyyətdə olacaqları gözlənilir.
Bu zavodların inşası başa çatsa, onda istixana qazları emisiyyasının azaldılması şübhə
altına düşür.
NASA-nın verdiyi məlumata əsasən, davamlı qlobal istiləşmənin təsiri ilə dənizlərin
səviyyəsi qalxır, bu da sahil ərazilərində yaşayan 634 milyondan çox insanın həyatını
təhlükə altına alır. BMT-nin Baş Katibi iqlim dəyişikliyini “bizim eramızın müəyyənedici
məsələsi” adlandırıb. ABŞ vitse-admiralı Riçard H. Truli deyib ki, qlobal istiləşmə nadir
ciddi ekoloji təhlükəsizlik problemidir, çünki bu “ələ almağa çalışdığımız qaynar
nöqtələrdən biri deyil… bu eyni vaxtda bütün ölkələrin və bütün dünyadakı hər bir insanın
başına gələcək”.
İqlim Dəyişiklikləri üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 2007-ci ildə İqlim Dəyişikliyi:
Təsirlər, Uyğunlaşma və Zəiflik adlı hesabatına əsasən iqlim dəyişikliyinin ən kəskin
təsirlərinə istixana qazlarının ən az kəmiyyətdə emissiya etdiyi kasıb regionlarda yaşayan
insanlar məruz qalacaqlar. Riçard Brenson il ərzində Yer kürəsinin atmosferində yığılmış
milyardlarla ton karbon dioksidi təmizləmək üçün 25 milyon dollar təklif edib və o qlobal
istiləşməyə qarşı aparılan mübarizəyə 3 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırır.
Uzunmüddətli enerji və iqlim dəyişikliyi problemlərini çözmək üçün Apollo-tipli Tədqiqat və
Təkmilləşdirmə proqramına müraciətlər artır. Dünya ABŞ-a və Çinə daha az istixana
qazları emissiyası olan təhlükəsiz enerji istehsal etmək məqsədilə qlobal strategiya
işləyib-hazırlamaları və ona əməl etmələri üçün təzyiq göstərməlidir. Bu, iqlim dəyişikliyini
azaldacaq və iqtisadi inkişafı davam etdirəcək. İlkin ABŞ-Çin əməkdaşlığı daha təmiz
kömür və bioyanacaqların istehsalı ilə başlayıb. Nüvə sənayesinin tullantılarını və ya CO2
emissiyalarını buraxanlar üçün alternativ enerji seçimləri günü-gündən geniş
yayılmaqdadır. Qlobal enerji strategiyalarını işləyib-hazırlamaq və yeniləşdirmək imkanları
çox mürəkkəb görünür və qərar qəbul edənlərin ardıcıl siyasət qurmaları üçün sürətlə
dəyişir. Bununla belə, qeyri-ardıcıl siyasətin ekoloji və sosial nəticələri o qədər ciddidir ki,
müəyyənləşdirmə, təhlil, mümkün nəticələrin qiymətləndirilməsi və enerji imkanlarının
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sintezi üçün yeni qlobal sistemin qurulmasına ehtiyac duyulur. Elə bir sistem qurulmalıdır
ki, o, ictimaiyyət, siyasətçilər və qeyri-elm adamları, həmçinin dünyanın qabaqcıl alimləri
və mühəndisləri tərəfindən başa düşülə və istifadə oluna bilsin.
Keçmişdə insanlar təbii sərvətləri sərf edib qurtaranda onlar sadəcə daha çox sərvətlərə
malik yeni ərazilərə köçürdülər. Bu strategiya bəşəriyyətin Hindistanda və Çində yaşayan
40%-i üçün effektiv olmayacaq, çünki onların su və torpaq ehtiyatları tükənib. 2025-ci
ilədək 1.8 milyard insan su çatışmayan ərazilərdə yaşayacaq, bu da kütləvi köçlərə səbəb
olacaq. Biz təkcə ehtiyatları yenidən paylaşdırmaq üçün siyasətlər qurmaqla
kifayətlənməyib daha çox su yaratmalıyıq. Bioyanacaqlar, insanlar və heyvanlar üçün
qida, kağız sənayesi üçün xammal istehsal etmək məqsədilə səhra sahil xətlərinin
24,000 kilometri boyunca suyun kütləvi şəkildə şirinləşdirilməsi, həmçinin dəniz suyu ilə
işləyən kənd-təsərrüfatı proqramlarının həyata keçirilməsi zərurəti meydana çıxacaq.
Bunların hamısı CO2–ni çəkməklə bərabər, təmiz suyun digər məqsədlər üçün istifadəsinə
imkan verəcək.
Freedom House-un verdiyi məlumata əsasən, son 30 ildə mustəqil ölkələrin sayı 46-dan
90-a qalxaraq dünya əhalisinin 46%-ini əhatə edib və son bir neçə ildə dünya ölkələrinin
64%-i seçki sisteminə malik demokratik ölkələrə çevriliblər. Demokratik ölkələrin bir-birilə
vuruşmaq niyyətləri olmadığı və humanitar böhranlar demokratik rejimlərdən çox avtoritar
rejimlər üçün xarakterik olduğundan, demokratiyaya doğru meyylər milli dövlətlər arasında
daha dinc (sülh dolu) gələcəyə gətirib çıxarmalıdır. Təəssüflər olsun ki, fərdlərin kütləvi
qırğın törətməyə qadir qüvvə əldə etmələri asanlaşacaq.
Gələcək müstəvi molekulyar və farmasevtik istehsalat və mütəşəkkil cinayətkarlığın nüvə
materiallarına olan çıxışı ayrı-ayrı fərdlərə kütləvi qırğın silahları – bioloji silahlardan
tutmuş aşağı səviyyəli nüvə (klaster) bombalarını - düzəltmək və istifadə etmək imkanını
verir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, 2006-cı ildə
radioaktiv maddələrin qeyri-qanuni istifadəsi ilə bağlı 149 hadisə qeydə alınıb. Dünya
ticarətinin 90%-ini daşıyan 220 milyon dəniz konteynerlərinin cəmi 10%-i yoxlanılır. Bu da
mütəşəkkil cinayətkarlıq və terrorizm üçün təchizat mənbəyinə çevrilib. Müfəssəl vahid
qlobal mübarizə strategiyası olmadığına görə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq
artmaqda davam edir. Onun ümumi illik gəliri 2 trilyon dollardan çox ola bilər, bu da
dünyadakı bütün hərbi büdcələrdəki maliyyə resurslarından çoxdur. QİÇS nəticəsində
yetim qalmış 13-15 milyon uşaq, bundan əlavə 2010-cu ilədək QİÇS nəticəsində yetim
qalmaları gözlənilən digər 10 milyon uşaq mütəşəkkil cinayətkarlıq üçün yeni istedadlar
yetişdirən geniş bir bataqlıq əmələ gətirə bilər.
Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri Beynəlxalq Federasiyalarının verdiyi
məlumata əsasən, son onillikdə təbii fəlakətlərin təsirinə məruz qalmış insanların ümumi
sayı 2 milyardı ötüb keçib və hər il orta hesabla 211 milyon insan təbii fəlakətlərin təsirinə
məruz qalır. Bu da təqribən son onillik ərzində münaqişələrin təsirinə məruz qaldıqları
ehtimal edilən insanların sayından 5 dəfə çoxdur.
İqlim dəyişikliklərinin və maliyyə əlaqələri və yoluxucu xəstəliklər kimi qlobal asılılıqların
digər formalarının getdikcə daha çox etiraf olunması, davamlılıq üçün qlobal sistemlərə sunami kimi təbii fəlakətləri, su çatışmamazlığı səbəbilə baş vermiş kütləvi köçləri,
uzunmüddətli elektrik və ya İnternet kəsilmələrini, maliyyə böhranlarını və münaqişələri
qabaqcadan görmə, onlara cavab vermə və onlardan sonra bərpa qabiliyyətinə ehtiyac
duyulduğunu göstərir. Əgər qlobal çətinliklərin çoxu cari sistemlərin köməyilə lazımi
səviyyədə idarə oluna bilmirsə, onda meydana yeni qərar qəbul etmə sistemləri çıxa bilər.
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (16, 000-dən çox İSO standartları ilə) və İnternet
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fərdi təşkil edilmiş qərar qəbul etmə prosesinin effektiv vasitələrini sınaqdan keçiriblər.
Nəticə etibarilə davamlılıq üçün fərdi təşkil edilmiş qlobal sistemlər işləyib hazırlamaq
müdrik bir addım olardı. Bəlkə də, ölkələrin təkmilləşdirilmiş milli davamlılığı üçün müxtəlif
amillərin inteqrasiyası üçün mərkəz qismində Milli Davamlılıq İdarələri olmalıdır. 1-ci
Fəsildə göstərilmiş 15 Qlobal Çağırışdan hər biri və ya cəmiyyətin digər ehtiyacları üçün
fərqli təsisatlararası qurum yaradıla bilərdi. Hər bir təsisatlararası qurum milli davamlılıq
məmurlarından və onların korporasiyalarda, QHT-lərdə, universitetlərdə, və beynəlxalq
təşkilatlarda olan həmkarlarından təşkil olunduğu üçün qlobal davamlılığı təkmilləşdirə
bilərdi.
Əgər Mur Qanunu davam etsə, 25 il ərzində kompüter insan beyninin emal etmə gücünə
yiyələnəcək; ondan 25 il sonra, kompüter dünyadakı bütün insanların beyinlərinin emal
etmə gücünə yiyələnəcək. Yer kürəsindəki bütün insanların beyinlərinə bərabər olan
kompüterə sahib hər bir fərdi təsəvvürünüzə gətirin! Eyni vaxtda milyarddan çox insan
(dünyanın 17.5%-i) İnternetə qoşuludurlar. Texnoloji bərabərsizlik aradan qalxır və davam
edə də bilər, çünki 100 dollarlıq (əslində 178 dollar) (XO-1), Massaçusets Texnologiyalar
İnstitutu tərəfindən təlqin edilmiş portativ kompüterlər Argentina, Uruqvay, Braziliya,
Liviya, Pakistan və Tayland kimi ölkələrdə 250,000 nəfərdən çox insan tərəfindən sifariş
olunub. Mobil telefonlar, video və İnternet qoşulmaları artdığı üçün qiymətlər düşərək
qloballaşmanı sürətləndirəcək və insan kütlələrinə cəld bir şəkildə fəaliyyətlər qurmağa və
onları dayandırmağa, əlaqələndirməyə və fond birjasından tutmuş yeni yoluxucu ideyalara
qədər məlumatları paylaşmağa imkan verəcək.
Dünya, zamanında bilik üçün kollektiv məlumatla ümumi hesablamalara doğru irəlilədikcə
qəbul edilən qərarların təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranır. Qərar qəbul etmə hər yerdə
mövcud olan sensorların – bizə təkmilləşən qərarları almaq və onlara cavab verməyə
kömək edən daha ağıllı Şəbəkənin və institusional və şəxsi intellekt proqram təminatının inteqrasiyası nəticəsində əsaslı şəkildə artacaq. Dünyanın 2007-ci ildə saxlaya
biləcəyindən daha çox məlumat istehsal edəcəyi gözlənilir. İnternetdə Məlumatlar Bazası
Konnektorunun verdiyi məlumata əsasən 2006-cı ildə dünyada 161 eksabayt (milyard
qiqabayt) məlumat emal edilib və 185 eksabayt həcmində saxlama yaddaşına malik olub.
YouTube kimi multimedia sistemlərinin istifadəsinin artması, nəzarət kameralarının və
firmaların məlumat bazaları üçün tənzimləmə qaydalarının çoxalması ilə, 2010-cu ildə 988
eksabayt (təxminən 1 zettabayt (sekstibayt)) məlumat emal oluna bilərdi, lakin 2010-cu
ilədək cəmi 601 eksabayt məlumat saxlama yaddaşının mümkünlüyü gözlənilir.
ÜTT-nin verdiyi məlumatlara əsasən 2006-cı ildə dünya ticarəti 15% artıb. Yüksək neft və
ərzaq qiymətləri az inkişaf etmiş ölkələrdə ticarətin 30% artmasına – dünya rekordunun
vurulmasına - kömək edib və onların iqtisadiyyatları 3 il dalbadal 6% artmaqda davam
edib. Qismən borcun bağışlanmasının köməyilə bütün inkişaf edən regionlarda borcunÜDM-yə olan nisbəti azalıb. Cənubi Afrika istisna olmaqla, aşağı-Saxara Afrikası orta
hesabla 4.5% irəliləyib, lakin yüksək doğum sayları, korrupsiya, silahlı münaqişələr, zəif
idarəçilik, ekoloji tənəzzül, ağır səhiyyə şəraiti və təhsilsizlik (savadsızlıq) nəticəsində
yoxsulluq artmaqda davam edir. ÜST-nin verdiyi məlumatlara əsasən, dünyada 2.4
milyon həkim, tibb bacısı, mama çatışmadığından və insanlar daha çox ömür sürdükləri
üçün, tele-təbabət, özünü-müayinə üçün bioçip sensorları, və digər avtomatlaşdırılmış
sistemlərə olan ehtiyac kəskin şəkildə arta bilər. Ağır Kəskin Respirator Sindromu
təhlükəsi insanların çağırışlara lazımi şəkildə cavab verməsi ilə aradan qaldırılıb. Halhazırda dünya 25 milyon insanın ölümünə səbəb ola biləcək, hava nəqliyyatını
dayandıracaq və dünyanı tənəzzülə sala biləcək H5N1 quş qripi virusu nəticəsində
meydana çıxa biləcək genetik dəyişikliklərə hazırlaşır.
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BMT-nin Minilliyin İnkişafı Məqsədlərinə nail olunmasının 135 milyard dollara başa
gələcəyi gözlənilir; müqayisə üçün, İraqdakı müharibə üçün 600 milyard dollar xərclənib
və ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiqlənib, və digər 140 milyard dollar isə 2008-ci il üçün
tələb oluna bilər.
BƏT-in verdiyi məlumatlara əsasən, qadınlar tərəfindən tutulan qanunverici, dövlət və ya
rəhbər vəzifələr 1995-ci ildə 25.6%-dən cüzi artaraq bu gün 28.3%-ə çatıb. Baxmayaraq
ki, qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin hər hansı bir forması demək olar ki, bütün dünyada
qəbul olunmur, amma yenə də irəliləyiş çox müxtəlifdir. Təqribən 57% qadın
iqtisadiyyatda çalışır, lakin cəmi 17% isə milli parlamentlərin üzvləridir. Hal-hazırda ibtidai
məktəbdə oxuyan hər 100 oğlana 94 qız düşür. 1999-cu ildə isə bu göstərici 92 olub.
2004-cü ildə əldə olunan məlumata əsasən 181 ölkədən təqribən 2/3-sində ibtidai təhsildə
cinsi bərabərliyə nail olunub, lakin 177 ölkədən cəmi 1/3-ində orta təhsildə cinsi
bərabərliyə nail olunub. 781 milyon yeniyetmə minimal savadlılıq bacarığından
məhrumdur; bunlardan 2/3-si qadınlardır. Qadınların kişilər tərəfindən zorakılığa məruz
qalması dünyada müharibələrin verdiyindən çox tələfatlara səbəb olmaqda davam edir.
Hal-hazırda dünyada Afrika qul ticarətinin kulminasiya nöqtəsindəkindən daha çox qul
var. Ehtimallar 12.3 milyondan 27 milyon arasında dəyişir. Qullar arasında Asiyalı
qadınlar üstünlük təşkil edir. Dünya Bankının verdiyi məlumata əsasən, 1 trilyon dollardan
çox pul hər il siyasi rüşvətlərə sərf edilir, bunlardan 20-40 milyard dolları inkişaf etməkdə
olan və keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrdə, 60-80 milyard dolları isə daha inkişaf etmiş
ölkələrdə dövlət məmurları tərəfindən alınır. Lakin, kütləvi informasiya vasitələrinin,
bloqların, mobil telefon kameralarının, etik komissiyaların, və “Transperensi İnterneşnl”
kimi təşkilatların vasitəsilə qeyri-etik qərarlar geniş şəkildə ifşa edilir. Bununla belə,
mənasız xəbərlər və əyləncələr beynimizi əxlaqsız davranışlarla doldurur və insanların
çoxu debatlarda qalib gəlməkdə gələcəyimizi inkişaf etdirmək məqsədilə bütövlüyə nail
olmaq üçün həqiqət axtarışlarına çıxmaqdan daha çox maraqlıdırlar.
Elm və Texnologiyanın son 25 il ərzində müstəsna təsirləri növbəti 25 ildə baş
verəcəklərlə müqayisədə çox cüzi görünəcək. Yeniliklərin sürətini tezləşdirən amillər
özləri yüksək sürətlə dəyişirlər. İndi tranzistorlar işıq dalğalarından daha kiçikdirlər (65
nanometr). “İntel” şirkəti ilk proqramlaşdırıla bilən və saniyədə trilyon əməliyyat həyata
keçirən 1 teraflopluq çiplər işləyib hazırlayıb. Beyin-kompüter əlaqəsi indi fikirləri
proqramlı şəkildə hərəkət etdirir, nanohissəciklər və fibra liflər sinir böyüməsini
stimullaşdırır və mini-biokompüterlər xüsusi fərdi hüceyrələri müalicə etməyə kömək edir.
Fotonlar yavaşıyıb və sürətlənib, yetkin gövdə hüceyrələrin zədələnmiş toxumanı bərpa
etmə qabiliyyəti aşağı düşüb və mikrobial yanacaq elementi meydana çıxıb. Çin bu ilin
sonlarında ay ətrafında dövr etməyi planlaşdıran 4-cü ölkədir (ABŞ, Rusiya və
Yaponiyadan sonra). Bəziləri proqnozlaşdırırlar ki, molekulyar istehsalat və 3-ölçülü çap
vaxt keçdikcə elə inkişaf edəcək ki, insanlar əvvəlcə dünyanın ətrafında dövr etmiş
yüksək texnologiyalı cisimləri əks etdirə biləcəklər. Əgər o gün gəlsə, onda atomların
yerinə baytların yüklənməsi dünya sənaye ticarətini kəskin şəkildə dəyişəcək. “Lux
Research” araşdırma şirkətinin verdiyi məlumata əsasən, 2006-cı ildə nanotexnoloji
Tədqiqat və Təkmilləşdirməyə 12.4 milyard dollar sərmayə qoyulub və nanotexnolji
məhsullar 50 milyard dollardan çox qiymətə satılıb. Dünya - hökümət, korporativ, elmi,
mühəndislik və tibbi resursları Minilliyin 8-ci İnkişaf Məqsədinə nail olmağa və Gələcəyin
Durumunda göstərilmiş 15 Qlobal Çağırışa cavab verməyə yönəldəcək bir prosesə
ehtiyac duyur. Biz təsisatlararası idarəetməyə və mediyanın köməyilə daha ciddi ictimai
təhsilə ehtiyac duyuruq.
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Milli səviyyədə qərar qəbul edənlər qərar qəbul etmənin nəzəriyyə və təcrübəsində
püxtələşməyiblər və çox az insan qərar qəbul etməkdə onlara kömək edə biləcək
qabaqcıl proqram təminatları barədə məlumatlıdır. Qərar qəbul edənlər üçün formalaşmış
etik və qərar qəbul etmə təlimləri qlobal qərarların keyfiyyətində əhəmiyyətli inkişafla
nəticələnə bilər. Qərarların necə qəbul etmək lazım olduğu barədə təlim keçməyə ehtiyacı
olan siyasət qurucularından başqa, yerli, milli və beynəlxalq prioritetləri müəyyən edən
proseslərdə də tərəqqiyə ehtiyac duyulur. Bilirik ki, dünya inanılmaz dərəcədə
mürəkkəbdir və bir çox ciddi çağırışlar qlobal səciyyə daşıyır, lakin biz vəziyyəti ələ almaq
üçün İnternet texnologiyalarına əsaslanan idarəetmə sistemlərini və konsepsiyaları kifayət
qədər sürətlə inkişaf etdirməyi və həyata keçirməyi bilmirik.
BMT-nin Baş Katibi olduğu müddətdə Kofi Annan bəşəriyyətin perspektivlərini inkişaf
etdirmək üçün 5 prinsip müəyyən etmişdir: hamının təhlükəsizliyi hər kəsin
təhlükəsizliyidir; biz bir-birimizin rifahı (qlobal həmrəyliyi) üçün məsuliyyət daşıyırıq;
insanların bir-birinə hörməti insan haqları və hüquq normaları ilə möhkəmləndirilməlidir;
hökumətlər həm daxili, həm də beynəlxalq səviyyədə bir-birilərinə hesabat verməlidirlər
(qarşılıqlı məsuliyyət); və bu 4 prinsipə BMT kimi çoxtərəfli təşkilatların vasitəsilə nail
oluna bilər.
Baxmayaraq ki, bir çox insanlar qloballaşmanın potensial mədəni təsirlərini tənqid atəşinə
tuturlar, lakin bu su kimi aydındır ki, qlobal çağırışlara cavab vermək üçün mədəni
dəyişikliklər zəruridir. Həqiqi demokratiyanın inkişafı mədəni dəyişikliyi tələb edir, QİÇS-in
qarşısının alınması mədəni dəyişikliyi tələb edir, sabit inkişaf mədəni dəyişikliyi tələb edir,
qadınlara qarşı zorakılığın sona yetməsi mədəni dəyişikliyi tələb edir və etnik zorakılığın
da başa çatması mədəni dəyişikliyi tələb edir. İnternet, dünya ticarəti, beynəlxalq ticarət
müqavilələri və xarici resursların cəlb olunması kimi qloballaşma alətləri insanların
şəraitini yaxşılaşdırmaqla onların bəşəriyyətə özünəməxsus yardımlarını qoruyub
saxlamaq yolu ilə mədəniyyətlərin uyğunlaşmasına kömək etmək üçün istifadə
olunmalıdır.
Gələcəyin Durumu İndeksi
İnsanlar həmişə gələcəyin yaxşı və ya pis olacağını, harada udduğumuzu və harada
uduzduğumuzu, perspektivlərimizi inkişaf etdirmək üçün resursları hansı istiqamətdə
birləşdirmək lazım olduğunu bilmək istəyiblər. Bütün bunları qlobal miqyasda həyata
keçirmək qeyri-mümkün görünürdü. Dünya Bankı bu işləri iqtisadiyyatda, Beynəlxalq
Səhiyyə Təşkilatı səhiyyə üçün, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi enerji üçün görür. Bəs
bütün bunları ümumilikdə bəşəriyyətin gələcəyi üçün necə birləşdirmək lazımdır?
Yanaşmalardan biri Gələcəyin Durumu İndeksidir. Bu, ümumilikdə gələcəyə baxışın onillik
ölçüsüdür. O, yəqin ki, tarixdə gələcəklə bağlı ən böyük ümumi prosesdən meydana çıxan
qlobal çağırışlarla əlaqəli əsas dəyişkənliklər və proqnozlarla qurulur. Gələcəyin Durumu
İndeksi ilk dəfə Minilliyin Layihəsinin 2001-ci il üçün Gələcəyin Durumu hesabatında şərh
edilib. O vaxtdan bəri Gələcəyin Durumu hesabatlarının GDİ fəsli bütün səylərini
məlumatların mənbəyində və metodun özündə təkmilləşdirmə aparmağa cəmləşdirib. Bu
il 2-ci Fəsil 2006-07-ci illərdə həyata keçirilmiş GDİ araşdırmasının xülasəsini təqdim edir.
Minilliyin Layihəsinin 29 əlaqə mərkəzi tərəfindən dünyadan seçilmiş iştirakçılar
dəyişkənlikləri qiymətləndirmək, ən pis və ən yaxşı ssenariləri qiymətləndirmək, GDİ-yə
daxil edilmək üçün yeni dəyişkənliklər təklif etmək, ən azı 20 il tarixi məlumatlara malik
mənbələri təklif etmələri üçün Real Time Delphi qaynar xətt vasitəsilə ilə sorğu-sual
ediliblər. Nəticələr 29 dəyişkənliklə yeni qlobal GDİ qurmaq üçün istifadə olunmuşdur.
Məlum olmuşdur ki, dünya inkişaf edir, lakin keçən 20 il ərzindəki kimi sürətlə yox. GDİ-lər
həmçinin ölkələr üçün qurulublar - ən son Cənubi Koreya və Türkiyədə - enerji və ya fərdi
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təşkilatlar kimi sektorlar üçün birləşdirilə bilərlər. 2-ci Fəsil, həmçinin GDİ konsepsiyasının
təkamülünü təhlil edir və onun gələcəkdə inkişafı üçün araşdırma aparmağı təklif edir.
GDİ-lərin və bu ilki GDİ-nin təhlili və köməkçi məlumatlarının 6 illik təfərrüatları CD
versiyasının 2-ci Fəslinə daxil edilib.
Dünyanın son 20 il ərzindəki başlıca göstəricilərini qiymətləndirmək və onları növbəti 10 il
üçün layihələşdirmək bəşəriyyətin gələcəyinin hesabatı üçün əsas verərək bizə harada
udduğumuzu və harada uduzduğumuzu göstərə bilər.
Cədvəl 1. Bəşəriyyət harada qazanır və itirir
Harada qazanırıq:
• Həyat davamlılığı
• Körpə ölümü
• Savadlılıq
• ÜDM/adambaşı
• Münaqişə
• İnternet istifadəçiləri

Harada itiritik:
• CO2 emissiyaları
• Terrorçuluq
• Korrupsiya
• Qlobal istiləşmə
• Seçkilərdə səs verən əhali
• İşsizlik

Qrafik 1. GDİ 2007

2030-cu ilədək Gələcək Təhsil və Tədris İmkanları
Təhsil üzrə Prezident Komissiyasının müraciəti və Koreya Respublikasının Təhsil
Nazirliyinin dəstəyilə Minilliyin Layihəsi 2030-cu ilədək təhsil və tədris üçün gələcək
imkanları araşdırıb. Məlumat axtarışı 19 imkanın müəyyənləşdirilməsi ilə nəticələnib.
İmkanlardan hər biri Minilliyin Layihəsi üzrə əlaqə mərkəzlərinin dünyadan seçdiyi 200dən çox iştirakçı tərəfindən 2030-cu ilədək meydana gəlmə ehtimalına, onun baş verməsi
və baş verməsinin qarşısını ala biləcək səbəblərə və bu, baş verərsə, onun bəzi müsbət
və mənfi nəticələrinə əsasən qiymətləndirilib. İmkanlar aşağıdakılar olub:
•
•
•
•

Kollektiv düşünmə tərzini inkişaf etdirmək üçün milli proqramlar
Vaxtında təhsil və tədris
Fərdiləşdirilmiş təhsil
Simulyasiyalardan istifadə
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

İnsanların qeyri-stabil yetişməsinin və ya ruhi xəstəyə çevrilməsinin qarşısını
almaq üçün nəzərdə tutulmuş fərdi tədris proseslərinin davamlı qiymətləndirilməsi
Təkmilləşdirilmiş fərdi qidalanma
Genetik inkişaf edən düşünmə tərzi
İbtidai sosial elmi tədqiqat aləti kimi qlobal qaynar-xətt simulyasiyalarından istifadə
Bilik əldə etmək səylərini gücləndirmək üçün ictimai əlaqələrdən yararlanma
Portativ süni düşünmə cihazları
Öyrənmənin necə baş verdiyini aşkar etmək və bunun vasitəsilə öyrənməni
təkmilləşdirmək üçün strategiyalar işləyib hazırlamaq məqsədilə insanın sinir
hüceyrələrinin əlaqələrinin tam şəkildə xəritələşdirilməsi
Yeniyetmələrin beyinlərini uzun müddət üçün daha sağlam saxlamaq üçün
vasitələr
Beynin genişləndirilməsi üçün kimya
Veb 17.0
Vahid ömürlük öyrənmə sistemləri
Xürafatı və nifrəti aradan qaldırmağa yönəldilmiş proqramlar
E-Tədris
İnsanlardan ağıllı kompüterlər
Düşüncəni artıran süni mikroblar

Bu imkanlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə bu gün üstünlük təşkil edən təhsildən kəskin
şəkildə fərqlənən bir təhsil sistemi təqdim edir. Əvvəlcə dediyimiz kimi, 2030-cu ilədək
portativ düşünmə cihazları insan beyninin emal etmə gücünə yiyələnəcək. Fərdlər Veb
17.0 tərəfindən “vaxtında bilik və öyrənmə” məqsədilə birləşdirilmiş dünya biliklərinə çıxış
əldə edəcək və onların həyatları boyu mövcud olan nadir tələblərinə uyğunlaşmış virtual
reallıq əlaqələrinə malik simulyasiyalardan istifadə edəcəklər. İnsanların qeyri-stabil
yetişməsinin və ya ruhi xəstəyə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş fərdi
öyrənmə proseslərinin davamlı təkamülü ilə birgə xürafatı və nifrəti aradan qaldırmağa
yönəldilmiş proqramlar daha gözəl, sevgi dolu dünyaya gətirib çıxara bilər.
Paralel olaraq, beynin funksiyası təkmilləşdirilmiş fərdi qidalanma və beynin
genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş dərman preparatlarının köməyilə əsaslı şəkildə
artmalıdır. Insan beyninin qismən xəritələşdirilməsi və digər metodlar 2030-cu ilədək şəxsi
intellektin əsaslı şəkildə artmasına və uzunömürlülüyünə səbəb ola bilər. Yaxın gələcəkdə
beyinlər genetik olaraq genişlənə bilər və qurucu mikro-orqanimzlər beyin hüceyrələrini
daha effektiv işləməyə vadar edə bilərlər. Bilik əldə etmək səylərini gücləndirən ictimai
əlaqələr sistemindən və tədrislə bağlı bu yeniliklərdən və təhsil konsepsiyalarından
istifadə etməklə fərdi və kollektiv düşünmə tərzləri inkişaf etdirilə bilər. Tam təffərrüatları,
iştirakçıların mövzuları və əlavə təkliflərini CD versiyasının 5-ci Fəslində tapmaq olar.
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Ekoloji Təhlükəsizlik
Ekoloji Təhlükəsizlik dünyanın siyasət gündəliyində yuxarı mövqelərə qalxmağa davam
edərək hətta ilk dəfə olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çatır. Milinillik Layihəsi ekoloji
təhlükəsizliyi, 3 yardımçı elementə malik olmaqla, həyat fəaliyyəti üçün ekoloji davamlılıq
kimi müəyyən edir: ətraf mühitə vurulmuş hərbi zərərin qarşısını almaq və ya bərpa
etmək, ekoloji səbəblərdən meydana çıxmış münaqişələrin qarşısını almaq və ya onlara
cavab vermək, ona xas mənəvi dəyərlər sayəsində ətraf mühiti qorumaq.
4-cü Fəsil bu anlayış ətrafında 200-dən çox beynəlxalq ekoloji təhlükəsizliklə əlaqədar
məsələlərin xülasəsidir. Məsələlərin tam mətni və onların mənbələri kompakt disk
versiyasının “Ekoloji Təhlükəsizliyin Aktual Məsələləri” adlı 9.1.-ci Fəslində və Minilliyin
Layihəsinin İnternet saytında (www.acunu.org, “Yeniliklər” bölməsindən “Beynəlxalq
Ekoloji Təhlükəsizlik Məsələləri”-ni seçin) aylıq hesabatlarda tapmaq olar. Təfərrüatlar və
ekoloji təhlükəsizliklə bağlı Minilliyin Layihəsi tərəfndən aparılan digər tədqiqatlar kompakt
disk versiyasının 9-cu Fəslinə daxil edilib və onları www.acunu.org saytında, “Kitablar və
Hesabatlar” bölməsində tapmaq olar (“Xüsusi Tədqiqatlar”-ı seçin).
Baxmayaraq ki, müxtəlif institutlar arasındakı əməkdaşlıq getdikcə yaxşıya doğru artır, bir
çox müştərək ekoloji siyasət və fəaliyyətlər, bir çox ekoloji şərtlər getdikcə pisləşir. Bir çox
münaqişələr ekoloji cəhətdən ən qeyri-sabit regionlarda meydana çıxır və bununla da
belə fikir meydana çıxır ki, ətraf mühit və münaqişələrə eyni vaxtda cavab vermək
lazımdır və onlardan biri digərinin pisləşməsinə səbəb olur. Hal-hazırda, sayları 2010-cu
ilədək 50 milyonu, 2050-ci ilədək isə 200 milyonu keçəcəyi gözlənilən ekoloji qaçqınların
öhdəsindən gələcək adekvat beynəlxalq sistem və ya struktur mövcud deyil.
Çoxtərəfli ekoloji müqavilələrin ratifikasiyasının getdikcə artması və İSO 14001
standartlarının qəbul olunması ekoloji idarəetməni qlobal şəkildə inkişaf etdirir. ÇEM-in
hazırlanması və onun qüvvəyə minməsi arasındakı vaxt və həmçinin onun yüksək
səviyyədə ratifkasiya olunmasına qədər keçən vaxt əhəmiyyətli dərəcədə qısalır.
Beynəlxalq diqqət mövcud olan müqavilələrin effektivliyini artıran yeni ÇEM-lərin
hazırlanmasına yönəlib.
ÇEM-lər çox vaxt milli iqtisadi və ya siyasi maraqlarla ziddiyyət təşkil edir, bu da
beynəlxalq müqavilələrə uyğun gəlməmə, beynəlxalq orqanlarla əməkdaşlığın kifayət
qədər olmamasına və bir çox beynəlxalq müqavilələrlə əlaqədar danışıqların durğun
vəziyyətə gəlib çıxmasına səbəb olur. Ziddiyyətlər əsasən istixana qazlarının
emissiyasının dayandırılması strategiyaları, nüvə silahlarının yayılması, ekoloji dəyişikliyin
təhlükəsizlik aspektləri və kosmik təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar olur.
Peyk vasitəsilə qlobal informasiya sistemlərinə qoşula bilən və ətraf mühitə zərər vuran
fəaliyyətlərin dərhal və beynəlxalq səviyyədə bilinməsinə imkan verən natotexnoloji ekoloji
sensorların qiyməti düşür. Ekoloji təhlükəsizliyin təhlilində yeni növ silahların; assimetrik
münaqişələrin; təbii resurslara qarşı artan tələbin; urbanizasiyanın (daha çox insanları zəif
kommunal xidmətlərdən asılı edən); ekoloji tənəzzülün və iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə;
kəskinləşən ekoloji çəkişmələrlə ekoloji qanunvericilikdəki irəliləyişlərə; və qarşılıqlı
asılılığı artıran qloballaşmaya da diqqət yetirilməlidir.
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Bütün insanlar üçün sağlamlığa və təhlükəsizliyə nail olunmasına cəhd etmək gülünc
hesab olunur. Həmçinin, bir gün təkbaşına fəaliyyət göstərən bir fərdin kütləvi qırğın silahı
düzəltməyəcəyini və ondan istifadə etməyəcəyini və ya sərhədlərsiz asan səyahətin
mövcud olduğu və bioloji müxtəlifliyin azaldığı bir dövrdə insanları və heyvanları şəhərdə
cəmləşdirdiyimiz bir şəraitdə pandemiyanın ciddi şəkildə artmayacağını düşünmək də
gülməlidir. Bir nəfərin rifahının hamının rifahı olması idealizmi terrorizmlə mübarizəyə,
hava limanlarının açıq saxlanılmasına və kütləvi qırğın silahlarının dövriyyəsinin qarşısını
alınmasına və insan təhlükəsizliyinə qarşı yönələn digər potensial təhlükələrə praqmatik
uzunmüddətli yanaşma kimi çıxış edə bilərdi. Gülünc idealizmin ömrü qısadı, lakin
pessimizmin ciddiliyinə malik olmayan idealizm azdırıcıdır. Bizə bəşəriyyətin həm yaxşı,
həm də pis tərəflərini tədqiq etməyi və uğurlu strategiyalar işləyib hazırlayaraq onları
həyata keçirməyi bacaran məharətli idealistlər lazımdı.
Bir çox problemlərin bir çox da cavabları var, lakin ortada o qədər əlaqəsiz məlumat
mövcuddur ki, nəyin həqiqətən işə aid olduğunu müəyyən etmək və fikri ona cəmləmək
çətindir. Sağlam demokratiyalar müvafiq informasiyaya ehtiyac duyduqları və demokratiya
günü-gündən daha da qloballaşdığı üçün ictimaiyyətə bu tendensiyanı saxlamaq üçün
qlobal olaraq müvafiq informasiya lazım olacaq. Biz ümid edirik ki, illik Gələcəyin Durumu
hesabatları bu cür informasiyanın təmin olunmasına yardım edəcək.
Bu ilki Gələcəyin Durumu hesabatında göstərildiyi kimi, Minilliyin Layihəsinin 11-ci
fəaliyyət ilindəki araşdırmalar ümidsizlik, kortəbii inam və cahilcəsinə etinasızlıq kimi
bəşəriyyətin perspektivlərini inkişaf etdirmək cəhdlərinin qarşısını almış hallarla mübarizə
aparan qərar qəbul edənlərə və müəllimlərə yardım göstərə bilər.
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15 Qlobal Çağırış
15 Qlobal Çağırış bəşəriyyətin qlobal və yerli perspektivlərini qiymətləndirməyə əsas verir.
Çağırışlar bir-birindən qarşılıqlı şəkildə asılıdırlar: birindəki inkişaf digərlərinin də həllini
asanlaşdırır; birinin pisləşməsi digərlərinin də həllini çətinləşdirir; onlardan birinin
digərindən vacib olduğu haqda mübahisə etmək insanın sinir sisteminin tənəffüs
sistemindən vacib olduğu haqda mübahisə etməyə bənzəyir.

Etik düşüncələri qlobal qərarlarla daha mütəmadii
surətdə necə birləşdirməli

Hamı üçün dayanıqlı
inkişafa necə nail olmalı

Elmi və texnoloji nailiyyətlər insanların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün necə sürətləndirilməlidir

Enerjiyə artan tələbat necə təhlükəsiz və səmərəli
şəkildə təmin olunmalıdır

Transmilli mütəşəkkil cinayətkar şəbəkələrini daha
güclü və mürəkkəb qlobal təsisata çevrilmədən necə
dayandırmalı

Qadınların dəyişən statusunun insanların şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına kömək etməsinənecə nail olmalı
Ortaq dəyərlər və yeni təhlükəsizlik strategiyaları
etnik münaqişə, terrorizm və kütləvi qırğın
silahlarının istifadəsini necə azaltmalı

Qərar qəbuletmə bacarığı işin təbiəti və müəssisələr
dəyişdikcə necə təkmilləşdirilməlidir

Hər kəs üçün kifayət qədər təmiz suyu
münaqişəsiz necə əldə etməli

Əhali artımı və resursları necə
tarazlaşdırmalı
Avtoritar rejimlərdən həqiqi
demokratiyaya necə keçməli

Siyasi qərarların qəbul edilməsini qlobal
uzunmüddətli perspektivlərə qarşı
həssaslığını necə artırmalı
İnformasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının məcmusu hər kəs
üçün necə işləməlidir

Etik bazar iqtisadiyyatını varlı və kasıb
arasında fərqin aradan qaldırılmasına
yardım etməyə necə vadar etməli
Yeni və yenidən baş qaldıran xəstəlik və immun
mikroorqanizmlərin təhlükəsi necə azaldılmalıdır

Oxucular bu 15 Qlobal Çağırışın növbəti ilki buraxılışdakı xülasəsini təkmilləşdirmək
məqsədilə
öz
rəylərini
göndərməyə
dəvət
olunurlar.
Xahiş
olunur
www.StateoftheFuture.org saytındakı qaynar-xətt forumlara qoşulasınız (15 Qlobal
Çağırışı seçin).
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1. Qlobal Çağırışlar
1-ci Fəsildə 1996-cı ildən bəri davam edən Delphi prosesi və ekoloji araşdırma vasitəsilə
müəyyən olunmuş 15 Qlobal çağırışın 2 səhifəlik şərhi təqdim edilir. Bu Çağırışlar
xarakterinə görə transmilli və həllinə görə transinstitusionaldır. Onların heç birinə təkcə
fəaliyyət göstərən hər hansı bir hökumət və ya institut cavab verə bilməz. Onlar
hökumətlər, beynəlxalq təşkilatlar, korporasiyalar, universitetlər, QHT-lər və yaradıcı
fərdlər arasında müştərək fəaliyyət tələb edir. Ardıcıllıqla düzülməsinə baxmayaraq,
davamlı inkişafla bağlı 1-ci Çağırış qlobal əxlaqa dair 15-ci Çağırışdan nə çox, nə də az
vacib deyil. Bu çağırışlarda ifadə olunduğu kimi qlobal vəziyyətə və çağırışlara cavab
vermək üçün həyata keçirilən fəaliyyətlərə münasibətdə yekdillik kütləvi informasiya
vasitələrində göründüyündən daha çoxdur. 15 Qlobal Çağırış haqqında 1 100 səhifədən
ibarət təffərrüatları CD versiyasının 1-ci Fəslində tapmaq olar. Hər bir Çağırış üzrə daha
müfəssəl xülasə, alternativ fikirlər və ya iştirakçılar tərəfindən xülasələrə, regional
perspektivlərə dair əlavə şərhlər və ən son ədəbiyyatdan götürülmüş müvafiq informasiya,
çağırışa cavab vermək üçün qərar qəbul edənlərlə aparılan müsahibələrdən əldə olunmuş
müxtəlif fikirlərə əsaslanan fəaliyyətlər məcmusu, əlavə fəaliyyətlər və o fəaliyyətlərə dair
fikirlər və hər Çağırış üzrə inkişafı və çatışmamazlıqları ölçmək üçün təklif olunmuş
göstəricilər mövcuddur.
Həm çap, həm də kompakt disk versiyası təqribən 2400 iştirakçının irəli sürdüyü müştərək
və saflaşdırılmış mühakimələrdən ibarətdir. İştirakçıların demoqrafik göstəriciləri üçün
Əlavəyə, iştirakçıların tam siyahısı üçün isə kompakt disk versiyasının “A” Əlavəsinə
baxın. Bu çağırışların həm qısa, həm də daha dolğun təfərrüatlarını aşkara çıxarmaq
üçün 1996-cı ildən 2007-ci ilədək istifadə olunmuş anketlərin və müsahibə protokollarının
tam detallarını www.acunu.org/millennium/lookout.html saytında tapmaq olar.
Çağırışların inkişafını və gələcək perspektivlərini göstərmək üçün Cədvəllərin bəzilərində
2-ci Fəsildə izah edilmiş və əlavə edilən kompakt diskdə 2-ci Fəsildə təfərruatı verilmiş
Gələcəyin Durumu İndeksi hesablamalarından istifadə edilir.
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1. Hamı üçün dayanıqlı inkişafa necə nail olmalı?
İqlim Dəyişiklikləri üzrə Hökumətlərarası Panelinin verdiyi məlumata əsasən, CO2
emissiyaları 2000-04-cü illər ərzində özünün ən pis dövründən daha sürətlə artmışdır və
hökumət tərəfindən yeni əməliyyatlar həyata keçirilməsə, istixana qazları 2030-cu ilədək
2000-ci ildəkindən 25-90% artacaqdır. Karbonun okeanlar və meşələr tərəfindən sorulma
qabiliyyəti ildə 3-3.5 milyard tona bərabərdir; insanlar tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət
buna hər il 7 milyard ton əlavə edir. İnsan tərəfindən istehlak təbiətin bizim “ekolologiyada
qoyduğumuz izləri” regenerasiya və bərpa etmək qabiliyyətindən 25% çoxdur. 2.54°C-dən
çox artım bitki və heyvan növlərinin 20-30%-ni nəsli kəsilmə təhlükəsi altında qoyur;
ekoloji sistemlərin 60%-i artıq tükənib, ya da qeyri-sabit şəkildə istifadə olunur; Atlantik
okeanın termohalin dövriyyəsində baş verən narahatedici dəyişiklilər ölçülüb; Arktika və
Qrenlandiya gözlənildiyindən daha sürətlə əriyir; son 12 ilin 11-ində rekord istilər qeyd
alınıb. Bu da bizi iqlim dəyişikliyinin geriyə yolu olmadığı haqda xəbərdar edir. İşlər
pisləşdikcə ekoloji hərəkat mədən yanacağı sənayelərini hərəkətə gətirə bilər. İstixana
qazlarının səbəb olduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi üçün qanuni təməllər qoyulur. Bəzi
alimlər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün geo-mühəndisliyin tədqiqinə
başlayıblar. Məsələn, dəmir tozunu okeanlara tökməklə CO2-nin planetar miqyasda
sorulmasını əsaslı şəkildə artırmaq və CO2-ni havadan sormaq üçün qurğulardan istifadə
etmək.
Sahil səhralarının 24 000 kilometri boyu dəniz suyu ilə işləyən kənd-təsərrüfatı
proqramlarının həyata keçirilməsi karbonun süzülməsinə səbəb olar və bioyanacaqlar,
kağız məhsulları və qida üçün mənbə olardı. Günəş enerjisi üzrə laboratoriyalarda əldə
edilən irəliləyişlər xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı vəd edir, lakin inşa edilmiş 800
- 1000 kömür zavodunun 40 il fəaliyyət göstərmələri gözlənilir. Havaya buraxılan
karbonun müqabilində oksigen hasil edən, yeni salınmış meşə ərazilərinin satın alınması
da daxil olmaqla karbon ticarətinə diqqət çoxalır. Karbonun tutulması və saxlanılması
emissiyaları azaltmağa kömək edə bilər, lakin hətta emissiyalar sabitləşdirilsə də, enerji
istehlakından törəyən istilik istiləşməni gücləndirə bilər.
Təkcə iqlim dəyişikliyi deyil, həm də ekoloji təhlükəsizlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
diqqətində olmalıdır. Kütləvi urbanizasiya və mal-qara yetişdirilməsinin artımı yeni qlobal
pandemiyalara səbəb ola bilər. İqlim dəyişikliyi həşərat və xəstəlik nümunələrini dəyişir.
Ətraf mühitə ziyan vurmayan məhsullarla yanaşı, ümumi qaydada tətbiq edilən vergi
imtiyazları üçün yeni anlayışlar və ölçü vahidləri gərəkdir.
İnkişaf edən ölkələr qeyri-davamlı təcrübələrini daha davamlı təcrübələrə dəyişməlidirlər;
Dünya Bankının dəyərləndirmələrinə görə iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmaq inkişaf edən
ölkələrə ildə 10-40 milyard dollara başa gələcək. İri təkrar sığorta şirkətlərinin
dəyərləndirmələrinə görə, iqlim dəyişikliyi səbəbindən baş verəcək iqtisadi itki onillik
ərzində ildə 150-300 milyard dollara çata bilər. Korlanmamış ekoloji sistemlərin dəyəri
onların mühafizə dəyərini üstələyir.
Hökumət subsidiyaları mədən yanacaqlarından bərpa olunan enerji mənbələrinə
istiqamətləndirməlidir (dəyərləndirmələrə görə sənaye ölkələri ildə mədən yanacaqlarına
200 milyard dollar pul buraxırlar). Digər təkliflərə daxildir: yanacağın effektivliyi
standartlarını ildə ÜDM-yə nisbətdə 5% artırmaq; adambaşı 1.8 qlobal hektardan çox
ərazidən istifadəyə görə ekoloji iz vergisi; gün ərzində beynəlxalq maliyyə
sövdələşmələrinin 1.5-2 trilyon dollarına düşən 1% vergi; nəqliyyat vasitəsinin yanacaq
sərfiyyatını azaltmaqla bir ilə bir mil məsafənin qənaət edilməsini tələb şəklinə salmaq.
Beynəlxalq səyahət, karbon və şəhərdə cəmləşməyə görə vergi də nəzərə alınmalıdır. Bu
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cür vergi gəlirləri beynəlxalq ictimai/şəxsi yüksək zərbəyə davamlı texnologiyaları
maliyyələşdirmə mexanizmlərinə yardım göstərə bilər. Kino, televiziya, musiqi, oyun, və
müsabiqələr yolu ilə kütləvi ictimai təhsil səyləri fərdlərin və qrupların bacardıqlarını
vurğulamalıdır. İqtisadi inkişaf və texnoloji yeniliklər arasındakı müştərək fəaliyyət son 200
il ərzində baş vermiş dəyişikliklərin ən mühüm hərəkətverici qüvvəsi olub, lakin biz
iqtisadiyyatımızı, ekologiyamızı və sosial davranışımızı inkişaf etdirməyənədək, varlılar və
kasıblar arasındakı uçurumu aradan qaldırmayanadək növbəti 200 il çox çətin olacaq.
Kütləvi qırğın silahlarının yayılmasıyla bərabər, qeyri-davamlı inkişaf bəşəriyyətin
gələcəyinə üz verəcək təhlükələrdən ən böyüyü ola bilər, lakin davamlı və bərabər inkişaf
olmadan milyardlarla insan yoxsulluğa məruz qalacaq və sivilizasiyanın çox hissəsi məhv
olacaq. Biz İSO ekoloji standartlarını və “Neyçrl Step” və “Ekvator Prinsiplz” kimi soraq
kitabçalarını təşviq etməli və şirkətlərin təcrübələri əsasında “davamlılıq hesabatları”nı
nəşr etməli, insan inkişafı üçün qadağan olunmuş əsas yaşayış mühitlərini elan etməli,
ÜTT kimi təşkilatların köməyilə Beynəlxalq Ekoloji Təşkilat təsis etməli, beynəlxalq ekoloji
cinayətlər haqqında məlumat toplusu və polis qurumu yaratmalı və daha təmiz hava, su
əldə etmək və insan haqlarına nail olmaq üçün ekoloji hərəkatlar və insan haqları qrupları
arasında müştərək fəaliyyəti təşviq etməliyik.
1-ci Çağırışa o vaxt ciddi cavab veriləcək ki, gündəlik adambaşı kalori 2 000-dən çox
olacaq, ac insanların sayı yarıbayarı azalacaq, meşə sahələri 5 il ərzində çoxalacaq və
istixana qazlarının emissiyası 5 il dalbadal azaldığı vaxtda ÜDM artacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Afrika problemə ən az yardım edən qitə olsa da, ən çox zərbə alan da o, olacaq.
Konqo Çayının Hövzəsindəki meşələrin 2/3-si 50 il ərzində yoxa çıxa bilər. Meşə itkisi
sərhalaşmanı və torpaq erroziyasını sürətləndirir və bununla qitəni iqlim dəyişikliyinə qarşı
daha da zəiflədir. Sabit infrastruktura qoyulmuş böyük sərmayələr və məhsuldarlıq Afrika
üçün çox zəruridir. Təbii resursların idarə olunmasının planlaşdırılması və təlimi ümumqitə
boyu əlaqələndirilməlidir.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Çin CO2 emissiyalarında ABŞ-ı ötüb keçib. Asiyanın üzərində olan
ozon qatı və his səbəbindən havanın çirklənməsi qlobal orta hesabdan iki dəfə artıqdır.
Çin SO2 çirklənməsi səbəbindən ÜDM-nin 12%-ini və kənd təsərrüfatı torpaqlarının
çirklənməsi səbəbindən 2.6 milyard dollar itirib. Hindistan il ərzində korlanmış ekologiyası
səbəbindən il ərzində ÜDM-nin 10%-ini itirir. Etil spirti və heyvanların qidalanması üçün
lazım olan taxıl istehsalının artması kənd-təsərrüfatı torpaqlarını məhdudlaşdıra bilər.
Halbuki, Çin dünya əhalisinin 22%-ini dünyanın 7%-dən az əkin üçün yararlı torpağının
hesabına qidalandırmalıdır.
AVROPA: AB istixana qazlarının emmisiyasını cəmi 0.9% azaldıb, halbuki, 2012-ci ilədək
12% azaltmağı hədəfə almışdı. Lakin bununla belə o, binalar üçün enerji pasportları,
məhsullar/ekodizayn direktivi, bir maşında havaya buraxılan qazların həcmini 130g
CO2/km səviyyəsinə qədər aşağı salmaq (2012-ci ilə qədər) və bir çox ekoloji müqavilələr
və təşəbbüslərdə öz liderliyini saxlayır. İslandiya 2025-ci ilədək karbon qazı məsələlərində
neytral olmağı planlaşdırır. İqlim dəyişikliyi növbəti 20 il ərzində Rusiya kənd təsərrüfatına
fayda verə bilər.
LATIN AMERIKASI: Latın Amerikasında və Karib dənizi hövzəsi ölkələrində illik meşə
itkilərinin sürəti dünyada ən yüksək həddə çatmışdır. Baxmayaraq ki, etil spirti neftdən
daha təmiz bir yanacaqdır, onun Braziliyadakı genişləndirilmiş şəkər qamışı tarlalarından
sürətlə istehsalı torpağı korlayır və Amazon tropik meşələrinin tələf olması ilə nəticələnir.
2007 Gələcəyin Durumu

34

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

Torpaqların ələ keçirilməsi və fermaların kiçik hissələrə bölünməsi bir çox ölkələrə bərpası
mümkün olmayan ekoloji ziyanlar vurur. Transmilli şirkətlər ekologiyaya ziyan vuran
qısamüddətli gəlirlərin axtarışında olduqları üçün, təkcə xarici sərmayəyə deyil, həm də
ədalətlilik prinsipinə əsaslanan yeni model axtarılır.
ŞIMALI AMERIKA: Al-Qoranın “Narahatedici Həqiqət” filminin uğuru iqlim dəyişikliyini BMTnin gündəliyinin əsas məsələsinə çevirməyə kömək etdi. ABŞ Ali Məhkəməsi CO2-nin
çirkləndirici maddə oludğunu təsbit etdi. Yerli hökumətlər və korporasiyalar istixana
qazlarının emissiyasını dayandırmaq üçün öz strategiyalarını işləyib hazırlayırlar;
Kaliforniya ştatı 2020-ci ilədək emissiyaları 25% azaltmağı vəd edib. Kanadanın CO2
emissiyaları indi 1990-cı ildəkindən 30% artıqdır. Bu regionda nanotexnologiyanın və
günəşin tədqiqində əldə olunan texnoloji nəticələr dünyada davamlı inkişafa kömək
göstərməlidir.

Dərəcə C

Qrafik 2. Qlobal Səthi Temperatur Anomaliyaları (0C)
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Mənbə: NOAA Milli İqlim Məlumaları Mərkəzi Minilliyin Layihəsi dəyərləndirmələri ilə
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2. Hər kəs üçün kifayət qədər təmiz suyu münaqişəsiz necə əldə etməli?
2025-ci ilədək 1.8 milyard insan su az olan ərazilərdə yaşaya bilər, bu da kütləvi köçlərin
başlaması üçün kifayətdir. Digər 3 milyard insan isə su çatışmayan ərazilərdə yaşaya
bilər. Bu gün 750 milyon insan il ərzində adambaşına düşən 1 700 kub metr su payından
çox aşağı miqdarda su əldə edir və 1 milyard insanın təhlükəsiz içməli su mənbələrinə
çıxışı yoxdur. Hər qitədə suyun səviyyəsinin aşağı enməsi qeydə alınıb: bəşəriyyətin
40%-i beynəlxalq su qovşaqlarından asılıdır; kənd təsərrüfatı torpaqları şorlaşır; yeraltı
suların su saxlayan təbəqələri çirklənir; və urbanizasiya suya olan tələbatı bir çox
sistemlərin təchiz edə biləcəyindən daha sürətlə artırır. Göllərdən və çaylardan suyun
arıdılması son 40 ildə ikiqat artıb. İnsanın təmiz sudan istifadəsinin 70 %-i artmaqda olan
əhalini qidalandırmaq üçün bundan da daha çoxuna ehtiyac duyan kənd təsərrüfatının
payına düşür. Təbiətə də həyat üçün kifayət qədər su lazımdır. Nəticə etibarilə təkcə
paylaşdırma müqavilələrinə yox, daha çox təmiz suya ehtiyac var. Çirklənmənin daha
ucuz şəkildə aradan qaldırılması ilə yanaşı buxar şırnaqları istehsal etmək üçün dəniz
suyunun daxili təzyiqinin artırılması, karbon nanoboruları vasitəsilə suyun filtrasiyası və
suyun əks-sızması kimi suyun şirinləşdirilməsi prosesində irəliləyişərə də ehtiyac duyulur.
Səhra sahil xətləri boyu dəniz suyu ilə işləyən kənd təsərrüfatı proqramlarının həyata
keçirilməsi kənd təsərrüfatının təmiz suya olan tələbatını azalda bilər.
Bizə müştərək qlobal su strategiyası, planı və bu çağırışa cavab vermək üçün biliklərimizi,
maliyyəmizi və siyasi iradəmizi cəmləşdirmək üçün idarəetmə sistemi lazımdır. Ərimiş
sularla suvarma və müəyyən kənd-təsərrüfatı vasitəsilə az suyla çox qida istehsalı, yağış
suyunun toplanılması və süni suvarma, su qovşağının idarəolunması, su qiymətlərinin
seçim əsaslı müəyyən edilməsi və dünyada uğurlu ictimai miqyaslı layihələrin
çoxaldılmasından əldə olunmuş təcrübələr tətbiq olunmalıdır. Plan, həmçinin, korlanmış
və baxımsız vəziyyətə düşmüş əkin torpaqlarının meşələrə və otlaqlara çevrilməsinə;
məişət sanitariyasına, meşə salınmasına, su anbarlarına və çoxməqsədli su sxemlərində
sənaye çirkab sularının emalına (təmizlənməsinə); suyun, su bol olan ərazilərdən su
çatışmayan ərazilərə köçürülməsini təmin etmək üçün ətraf mühitə ziyan vurmayan torpaq
bəndlərinin, boru kəmərlərinin və su kəmərlərinin inşasına kömək etməlidir. Təmiz suyun
və elementar sanitariyanın əldə olunması insan haqlarına çevrilməlidir. Həmçinin,
heyvanların gövdə hüceyrələrindən istifadə etməklə ət toxumalarının istehsal edilməsi
(heyvanın yaradılması zərurəti olmadan) və dünyada vegeterianlığın artırılması yolu ilə
suya qənaət edilə bilər.
İnkişaf edən dünyada mövcud olan xəstəliklərin 80%-i su ilə əlaqəlidir. Onların çoxu insan
ifrazatının aşağı səviyyədə idarə olunmasından qaynaqlanır. Təqribən 2.6 milyard insan
sanitar xidmətlərin çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Bir çox böyük çaylar okeana
çatmamışdan əvvəl ilin bir hissəsi ərzində quru axırlar. YUNİCEF və ÜST-nin
dəyərləndirmələrinə görə, inkişaf edən ölkələrə 2015-ci ilədək həm ən ucuz içməli su və
həm də ən ucuz elementar sanitar xidmətləri qarşılamaq üçün il ərzində ən azı 11.3
milyard dollar lazım olacaq. Halbuki, inkişaf məqsədilə göstərilən yardımdan cəmi 5%-i su
sahəsinin payına düşür. Əgər dünya MİM-in su üzrə məqsədinə nail olsa, ümumi iqtisadi
mənfəət çəkilən xərcləri ötərək ildə 38 milyard dollar olacaq. Böyük siyasi və texnoloji
dəyişikliklər baş verməyincə, suyun kənd təsərrüfatı, şəhər üçün və ekololoji məqsədlərlə
istifadəsində güzəştlər ətrafında münaqişələr qaçılmazdır. Su bölüşdürücü müqavilələr
hətta münaqişədə olan insanlar arasında meydana gəlib və digər sahələrdə əməkdaşlığa
gətirib çıxarıb.
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2-ci Çağırışa o vaxt ciddi cavab veriləcək ki, təmiz su əldə edə bilməyən insanların və su
ilə əlaqəli xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin sayı yarıbayarı azalacaq və kənd təsərrüfatına
sərf edilən suyun faizi 5 il dalbadal azalacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: aşağı Sahara Afrikası 2015-ci ilədək su üzrə MİM-nə nail olmaq üçün təmiz suya
olan çıxışını 3 dəfə artırmalıdır, lakin çox az sayda Afrika hökumətləri ÜDM-nin 0.5%indən çoxunu suya və sanitar xidmətlərə sərf edirlər. İqlim Dəyişiklikləri üzrə
Hökumətlərarası Komissiya xəbərdarlıq edir ki, orta temperaturun 1-2°C artması 250-600
milyon afrikalını su çatışmayan şəraitdə qoya bilər. Afrika dünyanın ən böyük beynəlxalq
su hövzələrinin 1/3-nə malik olsa da, öz bərpa olunan su mənbələrinin 6%-dən azını
istifadə edir. Afrikanın çox hissəsi yağış suyu ilə işləyən kənd-təsərrüfatından asılı olduğu
üçün, təkmiləşdirilmiş yağış-suyu ilə işləyən sistemlər və artan kənd təsərrüfatı
məhsuldarlığı bilavasitə milyonlarla afrikalının həyatını yaxşılaşdıracaq.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Yantszı, Mekonq, Saluin, Qanqa, və Hind çayları dünyanın 10 ən
çirklənmiş çayları arasındadır və onların bəziləri zaman keçdikcə quruya bilər. Hadisələrin
ən yaxşı gedişatına görə Çində suyun vəziyyətinin növbəti 8 il ərzində pisləşməsi
gözlənilir. Çin dünya əhalisinin 22%-inin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün dünyanın təmiz
suyunun cəmi 8%-inə malikdir. 12 milyondan çox Çinli içməli su azlığından əziyyət çəkir
və içməli suyun 75%-i çirklidir. Çinin 2010-cu ilədək günbəgün 800 000-dən 1 milyon
kubmetrədək dəniz suyunu şirinləşdirməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, bu göstərici 2005-ci
ildə gün ərzində 120 000 kub metr olub. Çin, həmçinin suyu Tibet dağlarından daha
inkişaf etmiş şimali-şərq hissəsinə köçürməyi planlaşdırır. Çində su çatışamamazlığı
səbəbindən məcburi köçmələr başlayıb, Hindistan isə bu vəziyyətlə üzləşəcək növbəti
ölkə olmalıdır. Hindistanda 2025-ci ilədək şəhərin suya olan tələbatının ikiqat artması və
sənayenin suya olan tələbatının üçqat artması gözlənilir. İshal Hindistanda il ərzində 450
000 insanın ölümünə səbəb olur.
AVROPA: Kipr, Bolqarıstan, Belçika, İspaniya, Malta, Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası
Makedoniya, İtaliya, Birləşmiş Krallıq və Almaniya da su çatışmayan ölkələrdən sayıla
bilər; AB əhalisinin 14%-i su çatışmamazlığının təsirinə məruz qalıb. Dunay çayı boyu
əsas subasar ərazilərin 80%-dən çoxu və onun əsas qolları su bəndləri, çirklənmə və
iqlim dəyişikliyi səbəbindən itib batıb. Belçika hökuməti suyu insan haqqı kimi tanıyır və
onun inkişaf məqsədilə göstərəcəyi yardım suyun üzərində cəmləşəcək. Almaniyada su
kəməri təsərrüfatı fermerlərə üzvi (orqanik) əməliyyatlara keçmələri üçün pul ödəyir, çünki
bu, kənd təsərrüfatında istifadə olunan kimyəvi preparatların su resurslarından
ayrılmasından daha ucuz başa gəlir. Rusiya Çin və Mərkəzi Asiyanı suyla təchiz edə bilər.
LATIN AMERIKASI: Regionun dünya su ehtiyatının 28%-nə malik olmasına baxmayaraq
demək olar ki, 80 milyon insanın təhlükəsiz içməli su mənbələrinə çıxışı yoxdur və 120
milyon insan çirkab suların təmizlənməsinə ehtiyac duyur. Yeni su ehtiyatları yaradılmasa,
suyun idarə edilməsi mədəniyyətinə nail olunmazsa, özəlləşdirməyə yönəlmiş həm
uğurlu, həm də uğursuz yanaşmalardan əldə olunmuş təcrübələr tətbiq olunmasa və
həmçinin qanunvericilik institutlar və ölkələr arasında su ehtiyatlarının daha etibarlı, şəffaf
və sabit idarə olunması siyasətlərinin tətbiqinə doğru təkmilləşdirilməsə, su böhranı yaxın
zamanda böyük şəhərlərdə də meydana gələcək. Su və sanitar xidmətlərdə problemlər
regiona ildə təqribən 29 milyon dollara başa gəlir. Siyasət qurucuları özəlləşdirmə
prosesindən əldə olunmuş təcrübələrə və keçmişdə baş vermiş uğursuzluqlardan alınmış
dərslərə daha çox diqqət ayırmalıdırlar.
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ŞIMALI AMERIKA: ABŞ-da elektrikin hər kilovatt/saatına soyudulma üçün 25 qallon su tələb
olunur, bu da elektrik stansiyasını kənd təsərrüfatından sonra ölkədə ikinci ən böyük su
istehlakçısına çevirir. Son 5 il ərzində şəhərin suya olan tələbatı ABŞ-da orta hesabla
27% və Kanadada 58% artıb. Son 20 il ərzində adambaşına düşən su istehlakı aşağı
düşüb, amma hələ də 16 milyon amerikalıya su norma ilə verilir. Su ictimai problemə
çevrilə bilərdi; kasıb insanlar azad bazar paylaşdırmasının ilk qurbanları olacaqlar. Ekoloji
Mühafizə Agentliyi aşkar edib ki, ABŞ-dakı çayların yarısı çirklənib. Hökumətin kəndtəsərrüfatının su tələbatına ayırdığı subsidiyalar mühafizəni təşviq etmək üçün
dəyişdirilməlidir. Atmosferdən su ayrılmasından tutmuş nanofiltrasiya və suyun
saflaşdırılması üçün istifadə olunan paketlərəcən yeniliklər artır.

Əhalinin Faizi

Qrafik 3. Təmiz su mənbələrindən istifadə imkanı olmayan əhali (əhalinin faizi)
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Mənbə: Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı və YUNİSEF, MİM-in İçməli Su və Sanitariya
Məqsədinə nail olunması və Minilliyin Layihəsi tərəfindən dəyərləndirmə
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3. Əhali artımını və resursları (ehtiyatları) necə tarazlaşdırmalı
Dünya əhalisi yüksək ölüm sayından və yüksək doğum sayından aşağı ölüm sayına və
aşağı doğum sayına doğru dəyişir. Bu gün 6.6 milyard insanın yarısı şəhərlidir; 2050-ci
iləcən isə 2/3-si şəhərli ola bilər. Şəhər əhalisinin təqribən 1/3 hissəsi xarabalıqlarda
yaşayır və 2030-cu iləcən xarabalıq sakinlərinin sayı ikiqat artacaq. Dünyadakı uşaqların
25%-i protein-enerji çatışmamazlığından əziyyət çəkir, bu da əqli inkişafın zəifləməsiə
səbəb olur. 2050-ci ildə dünya əhalisinin ¼-nin (Afrika istisna olmaqla) yaşı 6-dan yuxarı
olacaq. BMT-nin orta proqnozuna əsasən 2045-ci ildə yaşı 60-dan yuxarı olanların sayı
yaşı 15-dən aşağı olanların sayından çox olacaq. Bu gün yaşlı insanların təqribən 65%-i
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır; 2050-ci ilədək bu göstərici təqribən 80% olacaq.
Dünya ilk olaraq varlandı, sonra yaşlandı, lakin inkişaf etməkdə olan ölkələr vaxtın idarə
olunmasında daha çox çətinliklərlə üzləşəcəklər. Baxmayaraq ki, onlar o qədər də sürətlə
yaşlanmırlar. Təqaüd, səhiyyə sistemləri və mədəniyyət dəyişməyə məcburdur. BMT-nin
aşağı proqnozuna əsasən, 2050-ci ilədək əhalinin sayı düşməyə başlamamışdan daha
2.8 milyard nəfər arta və 2100-cü ilədək 5.5 milyarda çata bilər, lakin texnoloji
irəliləyişlərin bu proqnozları növbəti 50 il ərzində dəyişərək insanlara bu gün mümkün
olan həyatdan daha uzun və daha səmərəli həyat sürmək imkanı verəcəyi ehtimal olunur.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının dəyərləndirmələrinə əsasən aclıq üzrə
MİM-nə nail oluna bilər, lakin bu bilavasitə ac insanların azaldılması ilə yox, əhalinin
artması ilə şərtənir. Doyunca qidalanmayan insanların mütləq sayı 90-cı illərin
əvvəllərindən bu yana cəmi 3 milyon azalıb, halbuki 70-ci illərdə 37 milyon, 80-cı illərdə
isə 100 milyon azalmışdı. 2001-2003-cü illərdə onların sayı 90-cı illərdəkinin əvəzini
çıxmaqla 23 milyon çoxalıb. Dünyada hələ də 854 milyon doyunca qidalanmayan insan
var. İqlim dəyişikliyi və monokulturalar kənd-təsərrüfatının yaşaması üçün çox mühüm
olan biomüxtəlifliyi korlayır. Əhali artımını azaldan amillərin hələ də gücləndirilməyə
ehtiyacı vardır. Gəlirlərin artması, savadlılığın artırılması, uşaq ölümü hallarının azalması,
qadınların təhsil alması və onlara səlahiyyələrin verilməsi, urbanizasiya və ailə
planlaşdırması bu amillərə aiddir.
Bütün balıq ehtiyatlarının ¼-i tükənib. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının
dəyərləndirmələrinə əsasən şəhərin su ilə bağlı tələbləri artdığı halda kənd təsərrüfatına
2030-cu ilədək əlavə 2 milyard nəfəri qidalandırmaq üçün tələb olunan suyun miqdarı
60% artırılmalıdır. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının təqribən 40%-i orta və 9%-i isə yüksək
dərəcədə korlanıb və ümumi məhsuldarlıq 13% azalıb. Daha düzgün insan-təbiət vəhdəti
sayəsində kifayət qədər qidalanma, sığınacaq, su və sanitar xidmətlər olmadan,
miqrasiyalar, münaqişələr və xəstəliklər qaçılmaz görünür. “UN-HABITAT”-ın verdiyi
məlumata əsasən şəhər yoxsullarının 1/3-i iqlim dəyişikliyi səbəbindən meydana gəlmiş
“ekoloji qaçqınlardır”.
Problem olduğu zənn edilən urbanizasiya öz əlverişliliyinə və miqyasın müsbət effektinə
görə insan şəraitini yaxşılaşdıran başlıca amillərdən biridir. Şəhərlərdə mənzillə, suyla,
sanitar xidmətlər və yaxın zamanda ikiqat artacaq digər şəhər infrastruktur tələblərilə
təmin olunma üçün yaradıcı maliyyə modelləri işlənib hazırlanır. Gənc nəslin çiyinlərində
olan iqtisadi yükü azaltmaq və həyat səviyyəsinə dəstək vermək üçün insanlar daha uzun
müddət işləyəcək və uzaqdan idarə olunan işlərin, natamam işlərin və iş yerlərinin
rotasiyasının bir çox formalarını yaradacaqlar. Nanotexnologiyalar məhsul buraxılışının
hər vahidi üzrə material sərfiyyatını azaldır, lakin məhsulun faydasını və davamlılığını
artırır. İKT dünya miqyasında real zaman məkanında tələb və resurslar arasında optimal
tarazlığın tapılması üçün yararlıdır. Yağış suları ilə suvarılan kənd təsərrüfatına,
suvarmanın idarə edilməsinə, məhsul göstəricisinin artması, quraqlığa dözümlü olan bitki
sortlarının yetişdirilməsi üçün genetik mühəndisliyə ehtiyac duyulacaq. Hal-hazırda,
inkişaf edən ölkələrdə kənd təsərrüfatı şumluq torpaqların 80%-indən istifadə edir. Bu
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torpaqların 20%-i suvarılır. Məhsuldar şumluq torpaqları əldə saxlamaq üçün kütləvi
səylərə ehtiyac var. Heyvani zülala olan tələbat 2020-ci ilədək 50% arta bilər və bu da
genetik cəhətdən şəklini dəyişmiş ərzağa, akva-mədəniyyətə (insan istehlakı üçün
müxtəlif heyvan və bitkilərin yetişdirilməsi) və heyvanın böyüdülməsi zərurəti olmadan
heyvanların gövdə hüceyrələrindən istifadə etməklə ət toxumalarının istehsal edilməsinə
kütləvi sərmayələrin qoyulmasına təkan verə bilər. Səhra sahil xətləri boyunca dəniz suyu
ilə işləyən kənd təsərrüfatı proqramlarının həyata keçirilməsi bioyanacaqlar, kağız
sənayesi üçün maddə, insanlar və heyvanlar üçün qida istehsal olunmasını təmin etməklə
yanaşı, həmçinin karbonun sorulmasına səbəb ola və təmiz suyun istifadəsini azalda
bilər.
3-cü Çağırışa o vaxt ciddi cavab veriləcək ki, dünya əhalisinin illik artımı 30 milyondan
aşağı düşəcək, ac insanların sayı yarıbayarı azalacaq, körpə ölümü yarıbayarı azalacaq
və yaşlanmaya doğru yönələn yeni yanaşmalar iqtisadi cəhətdən yaşamağa qabil olacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR:
AFRIKA: Afrika bu gün yaş medianı 20-dən aşağı olan yeganə regiondur və 2050-ci ilədək
60 və 60-dan daha çox yaşı olan əhalinin faizi 10%-dən bir az çox olacaq. Şəhər
ərazilərinin idarə olunması keyfiyyətini xeyli azaldan amillərdən biri QİÇS-dir. Bu xəstəlik
Botsvanada həyat davamlılığını 35 yaşa endirib. Halbuki, 1985-ci ildə bu göstərici 67
olub. Münaqişələr hələ də inkişaf məqsədilə qoyulan sərmayələrin qarşısını alır,
məhsuldar şumluq torpaqları korlayır, qaçqınların meydana gəlməsinə, qitə boyu ərzaq
böhranlarının baş verməsinə səbəb olur və təbii resursların daha yaxşı idarə olunmasının
qarşısını alır.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Çində 2005-ci ildə 60 və 60-dan daha yuxarı yaşı olan 144 milyon
insanın 2050-ci ildə 438 milyona çatacağı gözlənilir. Ultrasəsli müayinənin geniş
yayılması, abortların asanlıqla başa gəlməsi və adət üzrə oğlanlara üstünlük verilməsi
səbəbindən Çində hər doğulan 118 oğlana 100 qız düşürdü. Çin ən tez 2010-cu ildə işçi
qüvvəsinin çatışmamazlığı ilə üzləşə bilər. 2050-ci ilədək Hindistanda Çindən daha çox
insan olacaq və bu gün Hindistanda aşağı-Sahara Afrikasındakından daha çox ac uşaq
var. Dünyada ən çox yaşlı əhaliyə malik ölkə Yaponiyadır. Yaponiyada hal-hazırda 43
olan yaş medianı 2050-ci ilədək 55-ə çata bilər. Bu, Yaponiyanın öz mühacir işçi
siyasətlərini dəyişməyə və robotlaşdırılmış işçi qüvvəsi cəlb etməyə vadar edəcək. İl
ərzində 7 000 dollardan çox qazanan asiyalılar sayca ABŞ-ın, Kanadanın və Avropanın
ümumi əhalisini ötüb keçir. Bu da tayı-bərabəri olmayan bir istehlak üçün özül deməkdir.
Yeni məşğullluq konsepsiyaları hal-hazırda yaşları 25-dən aşağı olan və ənənəvi
məşğuliyyət axtarışında çətinliklə üzləşən ərəblərin 60%-i arasında hökm sürən siyasi
səbatsızlığın qarşısının alınması üçün gərəkli ola bilər.
Sinqapur növbəti 40-50 il ərzində yaşlanma tendensiyaları ilə mübarizə aparmaq
məqsədilə 2 milyon mühacir toplamağı planlaşdırır.
AVROPA: Avropanın yaşlanan əhalisi, durğun artım, 2050-ci ilədək əhalinin
layihələşdirilmiş şəkildə 70 milyon azaldılması və gənc əhalinin azlığı təqaüd və sosial
sığorta sistemlərində, daha çox uşaq üçün təşviqedici vasitələrdə və mühacir əməyində
baş verən artımlarda dəyişikliklərin meydana gəlməsinə təkan verərək, beynəlxalq
münasibətlərə, mədəniyyətə və sosial quruluşa təsir göstərəcək.
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Birləşmiş Krallığın əhalisi yeni AB ölkələrindən miqrasiya və yaşlanma səbəbindən 2005ci ildə 0.6% artıb. Proqnozlara görə Rusiyanın əmək qabiliyyəti yaşında olan əhalisinin
sayı yaxın 10 il ərzində 50% aşağı düşə bilər və 2050-ci ilədək onun ümumi əhalisinin
1/3-ini təşkil edə bilər. Bu, Rusiyada doğulan hər ikinci uşağa görə 10 000 dollar
məbləğində müavinətin verilməsinə və analıqla bağlı səhiyyə xidmətinin
təkmilləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. Əgər adambaşına düşən sərfiyyat artmaqda davam
etsə, azalan əhali avtomatik şəkildə resurslardan daha az
istifadəyə gətirib
çıxarmayacaq. BSE (“dəli dana”) kimi heyvan xəstəlikləri və müxtəlif ərzaq qalmaqalları
üzvi qidalara olan istehlak tələbatının artmasına təkan verdi.
LATIN AMERIKASI: 2050-ci ilədək əhalinin cari 550 milyondan təqribən 800 milyona qədər
artması və 2030-cu ilədək əhalinin 85%-nin şəhərli olması gözlənilir. Bu da şəhərə və
kənd təsərrüfatına kütləvi infrastruktur sərmayələrinin qoyulmasını tələb edəcək. BMT-nin
azaldılmış dəyərləndirmələrinə görə region əhalisinin yaş medianı 2050-ci ilədək təqribən
20 il arta bilər. Miqrasiya siyasətləri əhalinin məkani bölüşdürülməsi üçün müvazinət amili
kimi qəbul oluna bilər. Böyük gəlir boşluqları siyasi iğtişaşlara səbəb ola bilər.
ŞIMALI AMERIKA: ABŞ-da yeni immiqrasiya siyasətlərinə ehtiyac var. ABŞ-da hər il
təqribən 100 milyard dollarlıq qida istifadə edilir. Biotexnologiya və nanotexnologiya
təzəcə tibbə təsir etməyə başlayır; nəticə etibarilə yaxın 25-50 il ərzində insan ömrünün
uzadılmasında əsaslı irəliləyişlər labüddür. Biliyin (elmin) və təcrübənin xeyri üçün
“birdəfəlik” istifadənin azaldılması əhali-resurs balansını dəyişə bilər.

Adambaşına düşən kalori

Qrafik 4. Qida ehtiyatı (kalori/həcm)

Baza
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Mənbə: Ümumdünya Ehtiyatlar İnstitutu, Minilliyin Layihəsinin dəyərləndirmələri ilə

4. Avtoritar rejimlərdən həqiqi demokratiyayа necə keçməli?
Demokratiyanın ölçülməsinə dair beynəlxalq konsensusun mövcud olmadığına
baxmayaraq, belə bir mürəkkəb anlayış mövcuddur ki, demokratiya məsul vətəndaşlar və
qayğıkeş hökumət arasında siyasi proseslərdə iştiraka təşviq edən və əsas haqlara
təminat verən qarşılıqlı bir əlaqədir. Bu cür əlaqə dünyada artmaqda və inkişaf
etməkdədir. “Freedom House”-un verdiyi məlumata əsasən, müstəqil dövlətlərin sayı son
30 il ərzində 46-dan 90-a qalxıb. Bu da dünya əhalisinin 46%-i deməkdir. Son bir neçə il
ərzində ölkələrin 64%-i seçki sisteminə malik demokratik ölkələrə çevriliblər. Demokratik
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ölkələrin bir-birilə vuruşmaq niyyətləri olmadığından və humanitar böhranlar demokratik
rejimlərdən çox avtoritar rejimlər üçün xarakterik olduğundan, demokratiyaya doğru
meyylər milli dövlətlər arasında daha dinc gələcəyə gətirib çıxarmalıdır.
Qismən müstəqil olan ölkələrin sayı 49-dan 59-a qalxdığı bir dövrdə, 2.4 milyard insan
avtoritar rejimə malik 45 ölkədə yaşayır. Təqribən 5.4 milyard insanın azad mətbuata
çıxışı yoxdur və 2006-cı ildə 80-dan çox jurnalist qətlə yetirilib. Bununla belə vətəndaş
cəmiyyətinin böyüməsi, demokratiya tərəfdarları olan şəxslərin mətbuata çıxışı,
uzunmüddətli iqtisadi sabitlik, diqqətin vətəndaş iştirakına yönəlməsi, şəffaf məhkəmə
sistemi, İnternetə çıxışı olan elektron hökumət, artan savadlılıq, idarəetməni
qiymətləndirmə sistemlərinin keyfiyyətinin artırılması, beynəlxalq müstəqillik, və qlobal
şüurun inkişafı avtoritar rejimdən daha demokratik rejimə keçidə kömək olur. Baxmayaraq
ki yaxşı hakimiyyətdən asılı olan inkişaf məqsədli yardımlar bir çox ölkələrə kömək olub,
xalis demokratiyaya o vaxt nail olunacaq ki, əhali – xarici iştirakçılar yox - hökumətdən
hesabat verməsini tələb edəcəklər. Müflis olmuş ölkələrə və ya ölkədaxil regionlara
yardım göstərmək üçün beynəlxalq protokollara və ölkə öz vətəndaşlarına və ya
digərlərinə qarşı böyük təhlükə yaratdığı zaman müdaxilə prosedurlarına ehtiyac var.
Dünya Bankının hakimiyyət göstəriciləri azad mətbuat, şəffaf və effektiv hökumət,
həmçinin demokratik məsuliyyət (hesabatlılıq) və rüşvətxorluq az yayılmış hökumət
arasındakı qarşılıqlı əlaqələri göstərir. Bankın dəyərləndirmələrinə görə hakimiyyətdə bir
standart siyasi təmayülün inkişafı adambaşına düşən gəlirin üçqat artması ilə nəticələnə
bilər. Bankın dəyərləndirmələrinə əsasən 2006-cı ildə ödənilmiş siyasi rüşvətlərin məbləği
1 trilyon dolları keçib. Bu da dünyadakı bütün hərbi büdcələrə bərabərdir. Anti-korruspiya
normalarının təsis olunmasında əldə olunan irəliləyişlərə baxmayaraq, sorğu keçirilmiş
163 ölkədən 71-ində korrupsiyanın sürətlə artdığı məlum olub. Dünya Bankının yeni
yardım proqramları və BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyası artan siyasi
rüşvətxorluğun qarşısının alınmasında atılmış ilk addımlardır. Həmçinin İnternet
vətəndaşların ictimai məsələlər üzrə elektron çıxış imkanlarının təmin olunması üçün
imkanları artırır.
Hakimiyyətlərin öz vətəndaşlarına qarşı daha təltəlhesab, şəffaf və qayğıkeş olmaları
gözlənilir. Bununla belə, demokratik elektron hökumətlərin internetə çıxışa tələbi var.
Dünya əhalisinin çoxunun internetə çıxışı olmasa da, 100 dollarlıq portativ kompüterlərin
uğuru kasıb ölkələrdə bu vəziyyəti dəyişə bilər.
İnternet milliyətindən və dilindən asılı olmayaraq insanlara ümumi ideallar, ənənəvi
institusional idarənin müstəqilliyi ideyası ətrafında birləşərək gələcəyi inkişaf etdirməyə
imkan verir. Dünyanın müxtəlif hissələrində baş qaldıran haqsızlıq həll yollarını tapmaq
üçün yerli, regional və ya beynəlxalq idarə sistemlərinə təzyiq göstərən milyonlarla insanı
əhatə edir. Bu misilsiz sosial qüvvə vətəndaşların siyasi proseslərdəki rolunu yeniləndirir
və institutları, siyasət quruculuğunu və hakimiyyəti dəyişir. Bununla belə informasiyanın
idarə olunmasının qarşısının alınması üsullarının inkişafı, həmçinin informasiya
ötürülməsi azadlığının artması, davamlı demokratik həmrəyliyin meydana gəlməsində
mühüm rol oynayacaq. Mütəşəkkil cinayətkarlıq, seçkilərin nəticələrinin gizli şəkildə
dəyişdirilməsi üsullarına, informasiya müharibəsinə, və fərdlərin kütləvi qırğın silahları
düzəltmək və onlardan istifadə etmək potensialına bu gün kifayət qədər diqqət ayrılmır.
Bu da demokratiyanın gələcəyinin təmin olunacağını şübhə altına salır. Demokratiyaya
qarşı yönələn bu təhlükələrin birləşəcəyini düşünmək belə qorxuncdur, lakin əks-tədbirlər
nə qədər tez işlənib hazırlansa və həyata keçirilsə, bir o qədər yaxşı olar.
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4-cü Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, bu təhlükələri aradan qaldırmaq üçün
strategiyalar mövcud olacaq, dünyanın 10%-dən azı qeyri-demokratik ölkələrdə
yaşayacaq, silahlı münaqişələrin sayı (ildə 1, 000 və daha çox ölümlə nəticələnən)
yarıbayarı azalacaq və çox demokratik ölkələrdə çox seçkilərdə seçicilərin iştirakı 60%-i
ötüb keçəcək.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Bir neçə il demokratik irəliləyişlərdən sonra 2006-cı ildə sub-Sahara Afrikası əldə
etdiyi irəliləyişlərdən daha çox geriləmələrə məruz qaldı. Freedom House-un
dəyərləndirmələrinə əsasən regionda olan 48 ölkədən 11-i “müstəqil”, 22-si “qismən
müstəqil”, 15-i isə “müstəqil deyil”. 2007-ci ildə Afrika birliyi tərəfindən qəbul edilmiş
Demokratiya, Seçkilər və İdarəetməyə dair Xartiya Afrika hökumtələrinin cavab verməli
olduqları demokratik standartları müəyyən edir və onların uğurunu qiymtələndirmək üçün
struktur hazırlayır. 2007-ci ildə Afrikada 15-dən çox seçki həyata keçiriləcək. Afrika
ölkələri birliyi yaratmağa və Pan-Afrikan Parlamentinə qanunverici hakimiyyət verməyə
dair təkliflər irəli sürülüb.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Hindistan dünyada ən böyük demokratik ölkədir, Çində isə
deomkratiyanın
elementləri
peyda
olmağa
başlayır.
Freedom
House-un
dəyərləndirmələrinə əsasən Asiyada olan 39 ölkənin 16-sı “müstəqil”, 12-si “qismən
müstəqil” və 11-i isə “müstəqil deyil”. 2006-cı ildə region əhalisinin yalnız 70%-inin azad
mətbuata çıxışı var. ASEAN (Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri Assosiasiyası) inteqrasiyaya və
demokratiyaya təkan vermək üçün (AB-dəki kimi) yeni Xartiya hazırlayır. Baxmayaraq ki 6
“qismən müstəqil” və 11 “müstəqil olmayan” ölkəsi olan Yaxın Şərqdə İsrail “müstəqil”
dəyərləndirilən yeganə ölkədir, Yaxın Şərqdə bir çox ölkələrdə qadınların səs vermək və
vəzifə tutmaq haqları üzrə inkişafa nail olunub.
AVROPA: AB, siyasət quruculuğunda ictimai iştiraka görə birinci yerdə gedir. AB-yə daxil
olan 27 ölkənin hamısı “müstəqil” qiymətləndirilib. Lakin yeni üzvlər olan Rumıniya və
Bolqarıstanda hələ də mətbuat azadlığının inkişafına ehtiyac var. Hal-hazırda AB-də 7
milyon qeyri-qanuni mühacir mövcuddur. Hər il əlavə olaraq 500, 000 mühacir gəlir.
Beynəlxalq miqrasiya və mühacirlərin inteqrasiyası üzrə qanuni sistemi möhkəmləndirmək
üçün yeni normaların işlənib hazırlanması nəzərdə tutulub. Sovet İttifaqı və Mərkəzi və
Şərqi Avropa ölkələrindən (AB-yə daxil olmayan) 4-ü “müstəqil”, 8-i “qismən müstəqil” və
7-si “müstəqil” kimi qiymətləndirilib. Bu ölkələrdən bəzilərində mütləqiyyətə, korrupsiyaya
doğru tendensiyalar və mütərəqqi institutların çatışmamazlığı demokratizasiya prosesinə
mane olur.
LATIN AMERIKASI: Latın Amerikası dünyada qeyri-bərabərsizliyin ən yüksək dərəcəsinə
malikdir, və burada yerləşən bir çox ölkələr korrupsiya və vətəndaş azadlıqlarının azlığı ilə
üzləşirlər. Lakin 2006-cı ildə bir çox rəqabətli və ədalətli seçkilər həyata keçirilib. Azad
bazara malik demokratik ölkələr sosial ədalətlilik və bərabərlik istiqamətində kifayət qədər
inkişaf etmədikləri üçün, yeni və günü-gündən artan mütləq populist liderlər dəstək alıblar
və sənayenin milliləşdirilməsini genişləndirirlər. Region ölkələrinin daha güclü
inteqrasiyası demokratiyanın möhkəmləndirilməsinə (AB-də olduğu kimi), ticarətin inkişaf
etdirilməsinə, və korrupsiya və mütləqiyətlərə qarşı mübarizə aparmağa kömək edə
bilərdi.
ŞIMALI AMERIKA: Milli Təhlükəsizlik üzrə 51 saylı Prezident Direktivi və Vətənpərvərlik
haqqında Akt ABŞ-da demokratiyanın gələcək səhhəti barədə maraqların baş
qaldırmasına səbəb olub. Çünki burada güclü lobbilər, geniş şəkildə korrupsiya və
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mətbuatın mərkəzləşdirilməsi hökm sürür. Regionun iqtisadi və siyasi azadlıqları bütün
dünyadan mühacirləri bura cəlb edir. Kanada hələ də demokratik islahatların
çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Burada senat hələ də seçkilər yolu ilə seçilmir və
qadınlar və azlıqlar Parlamentdə az təmsil olunur. Nümayəndəli demokratyaya qarşı
İnternet yolu ilə birbaşa səsvermə barədə müzakirələr aparılır.
Qrafik 5. Azadlıq üzrə Qlobal Tendensiyalar

Mənbə: Dünyada Azadlıq, 2007, Freedom House
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5. Siyasi qərarların qəbul edilməsini qlobal uzunmüddətli perspektivlərə

(strategiyaya) qarşı həssaslığını nеcə аrtırmаlı?
İqlim dəyişikliyinin və qlobal qarşılıqlı asılılğın maliyyə və yoluxucu xəstəliklər kimi digər
formalarının geniş şəkildə tanınması möhkəm qlobal sistemlərə olan ehtiyacı nümayiş
etdirir. İqlim dəyişikliklərinin və maliyyə zəncirləri və yoluxucu xəstəliklər kimi qlobal
qarşılıqlı asılılığın digər formalarının geniş şəkildə qeydə alınması, qlobal sistemlərin
davamlılığa - sunami kimi təbii fəlakətləri, su çatışmamazlığı səbəbilə baş vermiş kütləvi
köçləri, uzunmüddətli elektrik və ya İnternet kəsilmələrini, maliyyə böhranlarını və
münaqişələri qabaqcadan görmə, onlara cavab vermə və onlardan sonra bərpa olunma
qabiliyyətinə - olan ehtiyacını nümayiş etdirir. Yeni texnoloji və sosial yeniliklər çox vaxt
siyasət qurucularının əldən buraxdıqları imkanları təqdim edir. Hər bir ölkənin gələcəyi
araşdırma statusu və müvafiq strateji qurumun potensialı müəyyən olunmalı, lazımi olan
yerlərdə yeniləndirilməli, BMT-nin Katibliyi və ÜST və Dünya Bankı kimi beynəlxalq
orqanlar da daxil olmaqla dünyadakı bənzər vahidlərlə əlaqələndirilməlidirlər. Ən
mükəmməl təcrübələr bölüşdürülməli, araşdırma müqayisə edilməli, fərziyyələr
təsdiqlənməli, və uzunmüddətli anlayışlar elan olunmalıdır. Bu istiqamətdə ilkin addımlar
YUNİDO, AB, və beynəlxalq futurist təşkilatları tərəfindən atılıb. Gələcəyin araşdırılmasını
qərar qəbul etmə prosesi ilə daha yaxşı əlaqələndirilməsi üsullarının siyahısını əlavə
edilmiş CD versiyasının 11-ci Fəslində tapmaq olar.
Daha gələcək-yönümlü qlobal-fikirli siyasətçiləri seçmək üçün bizə daha gələcək-yönümlü
təhsilli ictimaiyyət lazımdır. Ozon qatının deşilməsinin proqnozlaşdırılması Monreal
Protokolunda vaxtında verilmiş qərarların əks olunmasına gətirib çıxardı. KQB-nin insan
haqlarını proqnozlaşdırması yenidənqurmaya gətirib çıxardı. Əhalinin proqnozlaşdırılması
ailə planlaşdırılmasına gətirib çıxardı. “Səssiz bahar”, “Artımın hüdudları” kimi kitablarda
verilən proqnozlar bir çox ekoloji mühafizə proqramlarına təkan verdi. Cari problemlərin
gündəlik çətinliklərinə gəldikdə bunun miqyasını daha yaxşı anlamaq üçün vaxtı rəqabət
amilinə çevirmək gərəkdir. Korporativ iştirakçılar korporativ liderləri öz diqqətlərini növbəti
rübün nəticələrini təkmilləşdirəcək işlər üzərində cəmləşdirməyə məcbur edərək tez fayda
əldə etmək istəyirlər; hökumət başçıları hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün təcili məsələlərə
üstünlük verirlər; daha uzun müddəti işdə rəhbər tutan QHT liderləri çox zaman bu kimi
yanaşmanı vahid məsələ baxımından tətbiq etməyə meyl edirlər; beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri də fikrin bir məsələ üzərində cəmləşməsinə meyl göstərirlər və qlobal miqyasda
bir-birindən asılı olan bir neçə məsələnin aradan qaldırılması müşküllüyü onların işini
ağırlaşdıra bilər; xəbərlər sahəsinin icraçı şəxslərinin fəaliyyəti isə gündəlik vaxt
çərçivəsinə və insanların diqqətinin hər bir anın neqativ hadisələrlə dolu hissələrinə
yönəltmək ehtiyacına əsaslanırlar. Nəticədə, qərar qəbul edicilər qlobal uzunmüddətli
perspektivləri müzakirə etmək üçün bir balaca təzyiq hiss edirlər.
Bununla belə, bir vaxtlar qeyri-mümkün görünən aya enmək və ya çiçək xəstəliyinin
qarşısını almaq kimi uzunmüddətli məqsədlərə nail olunması bir çox insanları eqoist,
qısa-müddətli maraqlardan yan keçərək böyük nailiyyətlər əldə etməyə ilhamlandırdı. Bu
cür gələcək nailiyyətlərin beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilmələrini kompakt disk
versiyasının 7-ci Fəslində tapmaq olar. 2015-ci il üçün BMT-nin Minilliyin İnkişafı
Məqsədləri beynəlxalq əməkdaşlığı və gücləndirilmiş həssaslığı qlobal uzunmüddətli
perpsektivlər üzərində cəmləşdirərək inkişaf meyarlarına çevriliblər. Beynəlxalq vasitəçilər
hər gün uzunmüddətli və qlobal təsəvvürləri əks etdirəcək razılaşmalar əldə etmək üçün
mübarizə aparırlar. Sürətli dəyişikliyin uzunmüddətli perspektivlər tələb etdiyi fikrini qəbul
edənlərin sayı günbəgün artır.

2007 Gələcəyin Durumu

45

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

Milli qanunvericilik orqanları Finlandiya kimi daimi “Gələcək Komitələri” təsis edə bilər;
Gələcək üzrə Beynəlxalq Komitə qlobal gələcəyin araşdırılmasını siyasət yazarların
üzərində cəmləşdirə bilər; hökumətlər, qlobal uzunmüddətli təsəvvürlərə təkan verəcək
icraedici məlumat idarəetmə sistemləri və alətlər panelinə malik proqram təminatından
istifadə etməklə strategiyanı koordinasiya etmək üçün yüksək dərəcədə rəhbərlik edilən
gələcəyə-yönəlmiş idarələrarası komandalar təsis edə bilər. Bir çox ölkələr tərəfindən
həyata keçirilən proqnozların araşdırılması davamlı olaraq yeniləndirilməli,
təkmilləşdirilməli və digər milli uzunmüddətli cəhdlərlə qarşılıqlı şəkildə həyata
keçirilməlidir.
Hökumət büdcələrindən edilən 5-10 illik ayırmalar elə düşünülməlidir ki, 5-10 illik
ssenarilər və strategiyaların icra olunması üçün yetərli olsun. Qərar qəbul edənlər və
strateji məşvərətçilər gələcəyin araşdırılmasının sistematik və müştərək şəkildə istifadə
edilməsinə dair təlim keçməlidirlər. Onların tədqiqatlarının uzunmüddətli nəticələrinə aid
elmi rəyləri bölüşmək və təsdiqləmək üçün sistem yaradılmalıdır. Bu Fəsildə göstərilən 15
Qlobal Çağırışdan hər biri və 8 Minilliyin İnkişafı Məqsədləri, xüsusi bir məqsədə nail
olmaq üçün resurslarını və bacarıqlarını ayırmaq istəyində olan hökumətlərdən, QHTlərdən, universitetlərdən və beynəlxalq təşkilatlardan ibarət transinstitusional koalisiyalar
üçün əsas rolu oynaya bilər. Dünya o qədər mürəkkəbləşib ki, milli dövlət ierarxiyalarının
onu təkbaşına idarə etməsi qeyri-mümkündür; qlobal uzunmüddətli qərar qəbul etmə
proseslərini daha yaxşı idarə etmək üçün yeni idarəetmə tendensiyaları meydana gəlir.
Qlobal Gələcəyin Durumu İndeksi (2-ci Fəslə baxın) qlobal çağırışların inkişafı ilə əlaqəli
olan göstəricilərə əsaslandığı üçün, 10 illik müsbət proqnozlara əsasən güman etmək olar
ki, qərar qəbul etmə prosesi qlobal uzunmüddətli perspektivləri günü-gündən daha çox
şəkildə nəzərə alır. Əgər milli GDİ-lər qərar qəbul edicilərin işini qiymətləndirmək üçün
tərtib və istifadə olunsaydı, qərar qəbul edicilər daha uzunmüddətli strategiyaları izləməyə
meylli olardılar. Dünya Bankı kredit qərarlarından bundan istifadə edə bilərdi.
Gələcək konsepsiyaları üzrə istiqamətlərin və üsulların sayını və keyfiyyətini artırmaq
cəhdləri, dəstəklənilməli, həmçinin gələcək metodologiyalarına malik standart təhsil
planlarının gələcəyə-yönəlmiş təlimatlara kömək edəcək öyrətmə texnikalarına
çevrilməlidir. Məlumat vasitələri və reklam şirkətləri ictimaiyyətə daha gələcək-yönümlü
olmağa kömək etmək üçün stereotiplər yarada bilərlər .Mükafatlar qlobal uzunmüddətli
qərar qəbul etmə prosesinin ən yaxşı nümunələrinin araşdırılması üçün təqdim
olunmalıdır.
Biz həmçinin gələcəyin araşdırılması vasitəsilə məlumatlandırılmış müştərək siyasət
quruculuğu prosesi təsis etməli, proqnozlaşdırma və strategiyaların təhlilində daha asan
istifadə üçün məlumatlar bazası təşkil etməli və strateji əməliyyat formatında qeydlərin
aparılması üçün proqram təminatı işləyib hazırlamalıyıq.
5-ci Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, proqnozlaşdırma funksiyaları bir çox
təşkilatların və hökumətlərin bir hissəsinə çevriləcək, ən az 50 ölkədə milli GDİ-lər
istifadə olunacaq, yüksək riskli layihələrin nəticələri onlar həyata keçirilməmişdən qabaq
nəzərə alınacaq, və Gələcək üçün nəzərdə tutulmuş daimi Komitə ən az 50 ölkənin milli
qanunvericiliyində mövcud olacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR:
AFRIKA: Nigeriya 2008-cil ilədək bir çox dövlət xidmətlərinin onlayn şəkildə təmin olunması
planlarını elan edib. 10 il ərzində BMT-nin İnkişaf Proqramı/Afrikanın Gələcəyi
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uzunmüddətli perspektivləri orta və qısamüddətli planlaşdırmaya birləşdirmək üçün
hökumətlərlə iş aparıb. 80-cı illərin əvvəllərində, bəzi Afrika ölkələri yenidənqurma
proqramları həyata keçirmək məcburiyyətində qalandan, siyasət quruculuğunun qlobal
uzunmüddətli perspektivlərə doğru istiqamətləndirilməsi davamlı şəkildə artıb.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Çin beynəlxalq arenada qlobal uzunmüddətli qərar qəbul edici kimi
üzə çıxır. Yaponiya korporasiyaları və Keydanren uzunmüddətli planlaşdırmaya görə
məşhurdurlar. Uzunmüddətli planlaşdırma və qərar qəbul etmə səbəbindən Cənubi
Koreya geniş diapazonlu rabitə yetişim dərəcəsi, onlayn bankçılıq, qlobal hesablamalar
və klonlaşdırmanın tədqiqi baxımından dünya lideridir.
AVROPA: AB-nin 7-ci Quruluş Proqramı proqnozlaşdırmaya dəstəyi artırır, Gələcək
Texnoloji Araşdırmalar İnstitutu AB qərar qəbul etmə proses üçün gələcək araşdırmasını
həyata keçirir, və Avropa Sağlamlıq üzrə Erkən Xəbərdarlıq Sistemi təsis edir.
Proqnozlaşdırma 2007-12-ci il üçün Rusiya Federal Proqramına daxil edilib və Elm və
Texnologiya prioritetlərini təsis etmək üçün Delphilər və senarilərdən istifadə edəcək.
Qlobal uzunmüddətli təsəvvürlərə, yaşlanan əhali üçün sosial və səhiyyə xidmətləri üçün,
enerji sistemlərinin strukturunu dəyişmək, etnik demoqrafik göstəriciləri dəyişmək və
Çinin meydana gəlməsi kimi geosiyasi dəyişikliklər üçün nəzərdə tutulan dövlət maliyyəsi
ilə təkan verilir.
LATIN AMERIKASI: Bu Fəsildə göstərilmiş 15 Qlobal Çağırışa cavab vermək üçün dünyada
ən yaxşı ideyalara malik orta məktəb şagirdləriniə Qlobal Minillik Mükafatı təsis olunub.
Siyasətin sol qanadına, daha sosialist siyasətə doğru dəyişmə regionda gələcək
haqqında təsəvvürlərə səbəb ola bilər.
ŞIMALI AMERIKA: Yeni interaktiv və analitik mexanizmlər proqnozlaşdırmanı inkişaf etdirə
bilər. Təbii ki əgər vətəndaşlar bunu gözləsə və tələb etsə. Yüksək təsirli halların toplu
şəklinə salınması lazımdır; bunun vasitəsilə tədbirlilik işinin fayda və ya (gələcəyin
araşdırılması üzrə mütəxəsislərin düşüncələri yetərli olmadıqdan) xərclərin artırılması ilə
nəticələnməsi bariz şəkildə özünü biruzə verir. (Nümunələr üçün CD versiyasının 11-ci
Fəslinə baxın).
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6. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının məcmusu hər kəs üçün

necə işləməlidir?
Əgər Mur Qanunu davam etsə, 25 il ərzində kompüter insan beyninin emal etmə gücünə
yiyələnəcək; ondan 25 il sonra, kompüter dünyadakı bütün insanların beyinlərinin emal
etmə gücünə yiyələnəcək. Eyni vaxtda milyarddan çox insan (dünyanın 17.5%-i) İnternetə
qoşuludurlar. Texnoloji bərabərsizlik aradan qalxır və davam edə də bilər, çünki 100
dollarlıq (XO-1) Massaçusets Texnologiyalar İnstitutunun təlqin etdiyi portativ kompüterlər
inkişaf edən ölkələrdə sifariş olunur. Bununla da Hər Uşağa Bir Portativ Kompüter arzusu
reallığa daha bir addım yaxınlaşır, və Makedoniya, Venesuela və Hindistanda əlaqədar
cəhdlərə təkan verilir. İnternet, axtarış və oxu səhifələrindən ibarət olan sistemdən
multimediya mühitinə töhfə verən və bu mühitdə bir-biri ilə əlaqə yaradan istifadəçilərin
məkanına çevrilir. YouTube əsası qoyuladan cəmi 21 ay sonra 1.65 milyard dollara
satıldı; şirkətlər dünyadakı milyonlarla insanın diqqətini cəlb edərək ənənəvi reallıqla
rəqabət aparan “İkinci Həyat” adlı virtual reallıq sistemində və digər kiber-dünyalarda
ofislər tikirlər; Vikipedia qlobal kütləvi intellektə çevrilir; bir çox ölkələr elektron hökumətlər
təsis edirlər; İnternet sistemi də həmçinin marketinq, təhlükəsizlik və ekoloji idaretmə
məqsədlərilə binaların və digər obyektlərin daxilində yerləşdirilən çox ucuz nanotex
sensorları, kameraları və transqəbulediciləri dəstəkləyəcək. Bəziləri təklif edir ki mövcud
sistemə olan həddən artıq tələb səbəbindən meydana gələn problemlərin aradan
qaldırılması üçün yeni İnternet sistemi yaradılmalıdır. 2011-ci ilədək əlavə 1 milyard
istifadəçinin də meydana gəlməsi gözlənilir.
Hal-hazırda dünyada 70 milyon bloq mövcuddur və hər gün 120, 000-i əlavə edilir. Axtarış
sistemləri multimedia materiallarına, peyk vasitəsilə çəkilmiş təsvirləri və tərcümə
imkanlarına malik bir çox dilləri aşkar edir. İnsanlar əldə etdikləri məlumatları və
Şəbəkədə olan proqram təminatlarını daha çox idarə etməyə başlayırlar. Əvvəllər
istifadəçilər bunu ancaq öz şəxsi kompüterlərində edirdilər. Nəticə etibarilə proqram
təminatının yeniləndirilməsi və faylların arxivləşdiriləsi barədə narahatçılıqlar aradan
qalxır və məlumatların məxfiliyi məsələləri meydana çıxır.
İnternet artıq qlobalizasiyaya, demokratikləşməyə, iqtisadi artıma, və təhsilə təkan verən
ən güclü qüvvələrdən biridir. Və indi planetar kollektiv intellekt meydana çıxır. Şəbəkə
daha ağıllı olacaq, müxtəlif proqram təminatlarını əlaqələndirəcək, terminləri müxtəlif
kontekstlərdə başa düşəcək, və xidmətçidən çox yoldaş rolunu oynayacaq. Kiberməkan,
məlumatlar, təsvirlər və ideyalar üçün qlobal özül yaradır, və milli, linqvistik, dini və digər
sərhədləri aşaraq fikirlərin, düşüncələrin və arzuların sərbəst mübadiləsinə imkan verir.
Biz artıq dünyada həyata keçirilən minlərlə geniş, faydalı layihələrin şahidi olmuşuq. Bu
layihələr, 20 il əvvəl onların keçirilməsini qeyri-mümkün edən məsafə və zaman
məhdudiyyətlərindən azaddırlar.
Elektron ticarət varlı-kasıb uçurumunu aradan qaldırmağa kömək edir. 2006-cı ildə 1
milyard mobil telefon daşınıb və 2007-ci ilin sonunadək 3 milyard mobil telefonun
istifadədə olacağı gözlənilir. Ay-Fon (iPhone) və əlaqədar cihazlar telefonlar, kompüterlər,
ay-Podlar (iPods) və televizorlar arasındakı fərqləri itirir. 2006-cı ildə Çində onlayn biznes
50% artaraq 127.5 milyard dollara çatıb; iqtisadi spektrin digər ucunda, Kinşasa sahibkarı
3 ictimai mobil telefondan ayda 100% qazanır.
Bu mənfəətlər bir çox mürəkkəb problemlərə yol açır. Qartnerin dəyərləndirmələrinə
əsasən, ABŞ istifadəçiləri şəxsi məlumatların oğurlanması (“fişinq”) səbəindən 2.8 milyard
dollar itirirlər. Spamlar getdikcə təhlükəliliyini itirir, çünki kiber cinayətlər çiçəklənən
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beynəlxalq biznesə çevirilirlər. Bu cinayətlərin hədəfi iri şirkətlər və məlumatların kütləvi
şəkildə oğurlanmasıdır. Onlayn apteklər qeyri-qanuni və saxta dərmanlar təklif edirlər, və
hal-hazırda Şəbəkə qəddar ekstremistlərin əsas gücləndirilmə və təlimləndirmə alətinə
çevrilib. Hələ ki dünyada bütün iştirakçıları qane edəcək, və istifadəçilərə musiqi yazıları
kimi dəyərli intellektual mülkiyyətləri sərbəst şəkildə mübadilə etmə imkanı verən iqtisadi
model icad olunmayıb. Geniş diapazona malik şəbəkə daşıyıcıları “şəbəkə neytrallığı”
konsepsiyasına qarşı mübarizə aparırlar, çünki bu konsepsiya istifadəçi və ya məzmunun
tipi əsasında ödəniş tələb etmək imkanının qarşısını alacaq. Sosial şəbəkələşmə saytları
seksual yırtıcılar üçün gəlir yeridir. Şəbəkənin arxitekturası köhnəlmiş və təhlükəli olduğu
üçün tənqid atəşinə tutulub. Bütün bu çətinliklər, Şəbəkənin özünün bacarıqlarını onlara
tətbiq etməklə ümumdünya kollektiv intellekti və sürətli və çevik layihə idarəetməsini
özündə əks etdirən qlobal “kollaborasiyalar” yaradaraq həll olunmalıdırlar. Maarifləndirici
proqram təminatına və çoxdilli səs müəyyən olunması proqramına və sintezə qoyulan
kütləvi sərmayələr kasıb çoxluq üçün zəruri olacaq. Biz hamıya təlim keçmək məqsədilə
təşviqedici vasitələr icad etməli, kasıb regionlara yardım göstərmək üçün telekönüllülərdən istifadə etməli və hücumlara və mühafizə sistemindəki zədələrə qarşı
kompüter və proqram təminatı baryerlərini təkmilləşdirməliyik.
6-cı Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki İnternetə çıxış və elementar tele-təhsil
bütün dünyada pulsuz əldə olunacaq və elementar tele-tibb (uzaqdan idarə olunan
təbabət) hər yerdə adi bir hal kimi qəbul olunacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: 2006-cı ildə Afrikada internet istifadəçilərinin sayı 41% artıb, lakin penetrasiya
cəmi 3.6%-dir və Misir, Mərakeş, Nigeriya və Cənubi Afrika ümumilikdə 59% təşkil edirlər.
Nigeriya havaya kommunikasiya peyki buraxıb və tezliklə Cənubi Afrikadan da bir peyk
buraxılacaq. “E-tədris Afrika 2007“ Keniyada keçirilib, və keçən ilki görüşdən 4 dəfə artıq
iştirakçıları özünə cəlb edib. Tele-təhsil, tele-tibb və elektron hökumət tezliklə böyük
əhəmiyyətə malik olacaq, çünki QİÇS-dən ölən Afrika mütəxəssislərinin sayı günügündən artır.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Dünyada ən çox İnternet istifadəçisi Asiyadadır, lakin burada da
penetrasiya cəmi 11% təşkil edir; nəticə etibarilə İnternetdən istifadənin artması burada
hələ təzə başlayıb. Çin dili İnternetdə istifadə olunan ikinci ən ümumi dildir, və 11%
penetrasiyaya malikdir (2007-ci ilin Aprelinədək 144 milyon istifadəçi). Çin 20 milyon
bloqa və 843, 000 internet-səhifəyə malikdir. Çin, televiziyanı, telefoniyanı və tək bir
şəbəkə hesabına geniş diapazonlu İnternetə çıxışı özündə birləşdirən dünyanın ən böyük
kabel-TV-şəbəkəsinə malikdir. Çin hökuməti „zərərli“ məlumatların qəbulunun qarşısını
almaq məqsədilə güclü nəzarət həyata keçirməyə davam edir və xarici şirkətlərin onlarla
əməkdaşlıq etikası üzrə mübahisələr yaranmışdır. 2007-cil ildə Hindistanda proqram
təminatı və xidmətlərinin ixracının 31 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Bu göstərici
2006-cı ildəkindən 33% yuxarıdır, və 2010-cu ilədək 60 milyard dollara çatması gözlənilir.
Yapon dili bloqosferanın istifadə olunmasında ingilis dili ilə əlaqəlidir. Qlobal hesablamalar
Cənubi Koreya üçün milli məqsədə çevrilib, bu da dünyada geniş diapazonlu
penetrasiyanın mövcudluğuna gətirib çıxaracaq.
AVROPA: Avropada 319 milyon İnternet istifadəçisi var, penetrasiya səviyyəsi isə 39.4%
təşkil edir. Fransız namizədləri “İkinci Həyat” adlı virtual reallıq sistemində seçki
kampaniyası həyata keçiriblər. Estoniya bütün millətlərə qarşı yönəlmiş ilk kibermüharibənin obyekti olmuşdur. Rusiya öz KİV və telekomunikasiya xətləri/İnternet/Şəbəkə
dövlət idarəetmə orqanlarını birləşdirib.
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LATIN AMERIKASI: Yalnız Argentina və Çili 30%-dən çox penetrasiyaya malikdirlər, halbuki
qitədə olan ölkələrin çoxunda bu göstərici cəm 10-20%-dir. Braziliya Amazon
regionundakı 150 icmanı İnternetlə təmin edir. İnternet vasitəsilə həyata keçirilən
müştərək əməkdaşlıqlar regionun inkişafı üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.
ŞIMALI AMERIKA: Massaçusets Texnologiya İnstitutu Kollektiv İntellekt Mərkəzi açıb. Tibbi
fəlakət planlaşdırması, ekoloji monitorinq, təhsilin inkişafı, enerjinin idarəolunması və
digər qlobal çağırışlara tətbiq olunan kollektiv intellekt üçün məlumat infrastrukturu
yaradır. ABŞ Senatı Avropa Şurasının Kibercinayətlər üzrə Konvensiyasını ratifikasiya
etmişdir. Şəbəkənin 2008-ci il ABŞ Prezident seçkilərinə gətirib çıxaran siyasətdə mühüm
rol oynayacağı gözlənilir.
Qrafik 6. Regional İnternet istifadəçilərinin Artımı

Yaxın Şərq

Afrika

milyon əhali

Latin Amerikası və Karib regionu

Asiya və Okeaniya

Avropa
Kanada və ABŞ

Mənbə: internetworldstats.com
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7. Etik bazar iqtisadiyyatını varlı və kasıb arasında fərqin аrаdаn

qаldırılmаsınа yardım etməyə necə vadar etməli?
2006-cı ildə Qlobal iqtisadiyyat 5.4% artaraq 66 trilyon dollara (PPP) çatıb. Əhalinin 1.1%
artması orta hesabla adambaşına düşən gəliri 4.3% artırıb. Belə halda 2000-2015-ci illlər
arasında dünyada yoxsulluq yarıdan çox azalacaq, bununla da BMT-nin MİM-inə nail
olunacaq. Baxmayaraq, ola bilsin ki, sub-Sahara Afrikasında buna nail olunmayacaq.
Baxmayaraq ki, dünyanın illik iqtisadi artımı inkişaf edən ölkələrin payına düşür və 2006cı ildə iqtisadiyyatda 7% artım qeydə alınıb, gəlir bərabərsizlikləri hələ də böyük
miqyasdadır: dünyanın ən varlı insanlarının 2%-i dünya sərvətlərinin yarıdan çoxuna
sahibdir, kasıb insanların hamısı isə bu sərvətin sadəcə 1%-inə yiyələnib. Dünya
Bankının verdiyi məlumatlara əsasən 2004-cü il ilk il idi ki, gün ərzində adambaşı 1%
dollara yaşayan insanların sayı 1 milyarddan aşağı düşüb, və 2015-ci ilədək dünyanın
son dərəcədə yoxsulluq içində yaşayan insanlarının sayı 10% azalacaq. Dünya əhalisinin
demək olar ki yarısına gün ərzində adambaşı 2 dollardan az düşür, və bu məbləğin 2015ci ilədək 1/3 nisbətdə azalacağı gözlənilir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım Komitəsinin üzvlərinin rəsmi
inkişafa yardımı 2006-cı ildə 5.1% düşərək 103.9 milyard dollar olub. Halbuki inkişaf edən
ölkələrə göstərilən fərdi maliyyə vasitələri 647 milyard dollara çatıb. BMT-nin İnkişaf
Proqramına əsasən sənaye ölkələri tərəfindən kənd-təsərrüfatına ayrılan subsidiyalar
inkişaf edən ölkələrə ildə 72 milyard dollara başa gəlir. ÜTT kənd-təsəsrrüfatı ixrac
subsidiyalarını 2013-cü ilədək azaltmağa razılaşıb. Bunun və əlavə olaraq qarşılıqlı
mənfəətə əsaslanan ticarətin, artan iqtisadi azadlığın və uğurlu Doha Raund
danışıqlarının inkişaf edən ölkələrdə iqtisadi artımını əhəmiyyətli şəkildə irəli çəkəcəyi
gözlənilir. Karbon emissiyaları ticarəti tezliklə ildə 200 milyard dollara çatacaq. Bunun
yarısı inkişaf edən ölkələrə doğru yönəlir. İqtisadi Azadlıq İndeksi, Korruspiyanın
Qavranılması İndeksi, və Rüşvət Verənlərin İndeksi göstərir ki, korrupsiyanın azaldılması
və artan azadlıq təkmilləşmiş iqtisadi inkişafla əlaqəlidir. Dünya Bankının həyata keçirdiyi
araşdırmaya əsasən 2006-cı ildə rüşvətxorluq 1 trilyon dollara çatıb. BMT-nin Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyası 2005-ci ilin Dekabrında qüvvəyə minib.
ÜTT-nin verdiyi məlumata əsasən, 2006-cı ildə Çinin ixracatı 969 milyard dollara, ABŞ-ın
ixracatı isə 1,037 dollara milyarda çatıb. Belə getsə Çin 2007-ci ildə ABŞ-ı keçəcək. Onun
yüksək texnologiyaya və aşağı əmək haqqıya malik şəraiti, və əlavə olaraq Hindistanın
günü-gündən artan inkişafı digər inkişaf edən ölkələrin onlarla rəqabətə girməsini
çətinləşdirəcək. Nəticə etibarilə bir çox inkişaf edən ölkələr üçün ixracat-yönümlü artım
strategiyalarını yenidən nəzərdən keçirmək və təkcə onların kənd-təsərrüfatı və daxili
sənaye bazarlarına əsaslanmaqla kifayətlənməyib, məlumat, xidmət və bilik
təsərrüfatlarının istehsal vasitəsi olan İnternet vasitəsilə yeni fəaliyyətlərə təkan verən
alternativ inkişaf stretagiyaları yaratmaları ağıllı bir iş olardı. Strategiyalar mövcud
olmayan işləri axtarmaqdansa, İnternet vasitəsilə bazarlar axtaran fərdləri
dəstəkləməlidirlər. İşgüzar Faəliyyət hesabatlarına əsasən 2005-06-cı illərdə 43 ölkədə
fərdlərin biznesə başlaması asanlaşıb.
Varlılar və kasıblar arasında, azad bazarların gücündən istifadə edən və qlobal əxlaqa
əsasən qeyri-bərabərlikləri azaltmaq üçün idarə həyata keçirən qlobal əməkdaşlıq üzrə
strateji plan yaradılmalı və həyata keçirilməlidir. Əks halda bu qeyri-bərabərliklər kifayət
qədər arta və kasıbların varlı regionlara miqrasiya etməsi və nəticə etibarilə münaqişələrin
artmasına səbəb ola bilər. Strategiyaya həmçinin tele-təhsilə və tele-işlərə qoyulmuş
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kütləvi sərmayələr daxil edilməli və beləliklə, rifah mövqeləri sahibikarlıq ruhu ilə
əvəzlənməli və bu da öz növbəsində texniki yardımla kombinə edilmiş, geniş mikrokredit
mexanizmləri ilə gücləndirilməklə yanaşı, geniş özəl sektora malik olmayan ölkələrdə
dövlər rifahından istifadə edilməlidir. Etik bazar iqtisadiyyatları ədalətli məhkəmə sistemi
və siyasi sabitliyi olan, yerli inkişaf qərarlarında iştirak etmə şansı verən, sosial və ekoloji
məqsədlərə əməl edən biznes vasitələrinə, qarşılıqlı mənfəətə əsaslanan ticarətə, sağlam
sərmaye atmosferinə və torpağa, kapitala məlumata çıxışı təmin edən hökumətlər
tərəfindən təmin edilən “hamı üçün bərabər imkanlar” tələb edir.
7-ci Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, bazar iqtisadiyyatından sui-istifadə edən
və korrupsiya ilə məşğul olan şirkətlər və hökumətlər intensiv şəkildə məhkəməyə cəlb
olunacaq və inkişafdan qalma – bütün mənalarda – yaxın 10 ilin 8-ində azalacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: 1997-ci ildə ancaq 1 Afrika ölkəsi ən yüksək kredit ödəmə qabiliyyətinə malik
olub; indi isə bu göstərici 20-dir. Bu da Afrikaya, məhsul ixracına deyil, gələcək-yönümlü
fəaliyyətlərə sərmayə qoymaq üçün daha yaxşı kredit əldə etmə imkanı verir. Cənubi
Afrika istisna olmaqla, sub-Sahara Afrikasında orta hesabla 4.5% artım qeydə alınıb, lakin
yüksək doğum sayları, korrupsiya, silahlı münaqişələr, kasıb hökumət, ekoloji tənəzzül,
zəif səhiyyə xidmətləri və savadsızlıq ucbatından yoxsulluq artmağa davam edir. Halhazırda dünyadakı ən kasıb insanların 30%-i Afrikadadır. 1990-cı ildə bu göstərici 19%,
1981-ci ildə isə cəmi 11% olub. Afrikanın İnkişafı üzrə Yeni Əməkdaşlığın məqsədi özəl
sektoru inkişaf etdirmək, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını təkmilləşdirmək,
istehsalatı və ixracatı müxtəlifləşdirmək (diversifikasiya etmək), ekoloji idarəetməyə imkan
yaratmaq, kiçik biznesləri təşviq etmək və korrupsiya ilə mübarizə aparmaqdır. Dövlət
büdcələri Misirdə olduğu kimi yerli özünəyardımla əlaqələndirilməlidirlər; mədəniyyətlər
daha elm və sahibkarlıq yönümlü olmalıdırlar.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Su və enerji çatışmamazlığı, kənd-şəhər gəlirləri arasındakı
uçurumun genişlənməsi, və ümumi ekoloji şərait Çin və Hindistanın müstəsna şəkildə
iqtisadi inkişafını – 200 milyon sahibkarın millyonlarla insanı yoxsulluqdan çıxarmasını –
təhlükə altına salır. Region dünya istehsalatının təqribən 1/3 hissəsini hasil edir və
dünyadakı yoxsul əhalinin 2/3-si bu regionun payına düşür. ASEAN öz üzvləri arasında
inteqrasiyanı sürətləndirməyi və 2015-ci ilədək ASEAN Birliyini təsis etməyi planlaşdırır.
Yaxın Şərqdə iqtisadi inkişaf üçün əsas amillər daha geniş iqtisadi azadlıq, İsrail-Fələstin
münaqişəsinin həll olunması, qanunun aliliyi, savadlılığın artması, cinsi bərabərlik və kiçik
biznesin inkişafıdır.
AVROPA: Yüksək dərəcədə işsizliyin, yaşlanan əhalinin və baha ictimai xidmətlərin
kombinasiyası mühacirlərin sayının artması, və təqaüdə çıxmış Avropalıların yeni nəsli
arasında daha çox tele-sahibkarların mövcudluğu olmadan tab gətirə bilməz. AB-nin
genişlənməsi əxlaqi bazarı böyütməyə və qanuni sistemləri tarazlaşdırmağa davam edir.
Lakin varlı-kasıb bərabərsizliyi günü-gündən artır, sosial xidmətlər azaldılır, və əmək
aşağı məvacibə malik ölkələrə doğru miqrasiya edir.
LATIN AMERIKASI: Latin Amerikası və Karib dənizi hövzəsindəki ölkələrin iqtisadiyyatı
2006-cı ildə 5.6% artıb, və 2007-ci ildə bu artımın 4.7%-ə düşəcəyi gözlənilir. Dünyada
varlılar və kasıblar arasında ən böyük uçurum bu regioda mövcuddur və regionda bu
uçurumun aradan qalxmasına və 100 milyon insanın yoxsulluqdan çıxmasına hələ çox
var. Bəzi azad bazar liderlərinin iqtisadi inkişafı artırmasında və kasıb əhali üçün sosial
ədalətin təmin olunmasında ciddi səyləri nəzərə çarpmır. Bu, solçu hökumətlər üçün
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milliləşdirici ehtiyatlara malik daha mərkəzləşmiş straetigaylara doğru hərəkət etməyə
yeni bir yol açıb. İstehsalat vasitələrinin və torpaqların bölüşdürülməsi dəyişdirilməli, aşağı
məvacibə malik insanların, təhsilli orta təbəqə və aktiv vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən
gücləndirilimiş inkişaf layihələrinin bütün mərhələlərində iştirakına doğru dəyişməlidir.
ŞIMALI AMERIKA: ABŞ-da ticarətin passiv balansı – xaricdə işsizliyə kömək etməklə
özünün daxilindəki iqtisadiyyatı təhlükəyə ataraq - özünün ən yüksək dərəcəsinə çatıb.
ABŞ-ın dövlət borcları 9 trilyon dollara çatır və bu da gələcək inflyasiyanın
xəbərdarçısıdır. Özəl sektorda işçilərini yarısını işlədən və ABŞ-dakı yeni işlərin 2/3-ni
yaradan kiçik bizneslər bu dəyişkən iqtisadi şəraitə hazırlaşmalıdırlar. ABŞ-da isə gəlir
boşluğu genişlənməkdə davam edir: belə ki, ən yüksək pillədə dayanan 300 000
amerikalının 2005-ci ildəki gəliri an aşağı pillədə yer alan 150 milyonun gəlirinə
bərabərdir. 2004-cü ildə, Kanadadakı varlı ailələrin 10%-i kasıb ailələrin 10%-indən 82
dəfə çox pul qazanıb.
Qrafik 7. Gündəlik Adambaşına 1.08 Dollar düşən Əhalinin Payı (%)

Şərqi Asiya və Okeaniya
Cənubi Asiya

Afrikanın Sub Saxara regionu
Latın Amerikası və Karib regionu

Orta Şərq və Şimali Afrika
Avropa və Mərkəzi Asiya

Dünya

Mənbə: Qlobal Monitorinq Hesabatı 2007, Dünya Bankı
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8. Yeni və yenidən baş qaldıran xəstəlik və immun mikroorqanizmlərin

təhlükəsi necə azaldılmalıdır?
ÜST-nin verdiyi məlumatlara əsasən dünyada 2.4 milyon həkimin, tibb bacılarının,
mamaların kifayət etmədiyi və insanlar daha çox ömür sürdükləri şəraitdə, tele-səhiyyə,
özünümüayinə üçün bioçip sensorlarına, və digər avtomatlaşdırılmış sistemlərə olan
ehtiyac kəskin şəkildə arta bilər. Ağır Kəskin Respirator Sindromu (SARS) təhlükəsi
insanların çağırışlara lazımi şəkildə cavab verməsi ilə aradan qaldırılıb. Hal-hazırda
dünya 25 milyon insanın ölümünə səbəb ola biləcək, hava yolları şirkətlərinə, turizmə və
digər iqtisadi sektorlara saysız-hesabsız zərbə vuracaq H5N1 quş qripi virusu nəticəsində
meydana çıxa biləcək irsi dəyişkənliklər üçün hazırlaşır.
Bu günə kimi davamlı insandan-insana ötürülmə faktı qeydə alınmayıb. Asiya
quşçuluqfermaları öz canlı-bazar bizneslərini donmuş məhsullar bazarına çevirmək üçün
vasitələr əldə etməlidirlər. 63-dən çox ölkədə quşlar arasında yayılmış quş qripi Avropa və
bir neçə hallar qeydə alınan ABŞ-da daxil olmaqla qərbə doğru hərəkət edib. ÜST 13
ölkədə 317 insanın quş qripinə yoluxduğunu, və 191 insanın ölüm hallarını təsdiqləyib.
2005-2006-cı illər arasında xəstəlik 15%, 2004-2005-ci illər arasında isə 55% artıb.
Ölümlərin təqribən 30%-i yoluxucu xəstəliklər səbəbindən baş verib. Bu gün dünyada ən
geniş yayılmış yoluxucu xəstəlik 2 milyon insana yoluxmuş Hepatit B virusudur. QİÇS halhazırda dünyada baş verən ölümlərin 4-cü başlıca səbəbidir: 25 milyon insan QİÇS-dən
ölüb. Bu ölümlərin 2.9 milyonu 2006-cı ildə baş verib; 34.1-47.1 milyon insanda HİV
virusu var, bunlardan 3.6-6.6 milyonu bu virusa 2006-cı ildə yoluxub. Təqribən 7.3 milyon
qız və 4.5 milyon oğlan HİV/QİÇS virusunun daşıyıcılarıdır. Aşağı və orta gəlirə malik
ölkələrdə yaşayan, QİÇS virusu daşıyıcısı olan insanların təqribən 28%-i dərman qəbul
edir – 2005-ci il ərzində 54% artıb – lakin bir insanın müalicəyə başladığı vaxt ərzində
daha 6 insan HİV/QİÇS virusuna yoluxur. Klinton Fondu QİÇS dərmanlarının illik həddini
təqribən 100 dollara və gündə bir dəfə qəbul edilən həbləri isə gündə 1 dollara endirməyə
kömək edib. Baxmayaraq ki QİÇS sub-Sahara Afrikasında baş verən ölümlərin birinci
səbəbidir, lakin Şərqi Avropada və Mərkəzi və Cənubi Asiyada bu xəstəlik daha sürətlə
yayılır. 2006-cı ildə qlobal sərmayələr 12 milyard dollara çatıb və QİÇS sınaqlarının
qiyməti bir sınağa 15 dollar olmaqla aşağı düşüb. Hələ ki, müsbət vaksin nəticələri əldə
olunmayıb, lakin tədqiqatlar göstərir ki, kişilərdə sünnət olunmaq yolu ilə HİV virusunun
50%-ə qədərindən yaxa qurtarmaq olar.
Quş qripinə və SARS virusuna qarşı qarşı həyata keçirilən tədbirlər göstərib ki, hətta
vaksin olmadan belə xəstəliyi erkən mərhələsində müəyyən və dəqiq məruzə etməklə,
təcili təcrid və davamlı qlobal məlumatlandırma yolu ilə nəzarət altında saxlamaq olar.
ÜST hər il orta hesabla 200 elmi tədqiqat həyata keçirir, və təqribən 50-sinə beynəlxalq
cavab tələb olunacaq. Son 20 ildə 30-dan çox yeni və yüksək yoluxuculuğa malik
xəstəliklər müəyyən olunub. Bundan əlavə 20 məlum xəstəlik növü antibiotiklərə qarşı
müqavimət göstərib, xolera, sarı qızdırma, vəba, tropic qızdırma, meningit, hemmoraqik
qızdırma və difteriya kimi köhnə xəstəliklər yenidən meydana gəlib. Afrikada, Çində və
Cənubi Asiyada heyvanlar arasında yayılmış yoluxucu viruslar müəyyən olunur ki.
epidemiya insanlara çatmamış onun qarşısı alınsın. Genetik məlumatın, proqram
təminatının və nanotexnologiyanın gələcəkdə istifadəsi xəstəlikləri genetik və ya
molekulyar səviyyədə müəyyən və müalicə edəcək. Eyni zamanda əllərin yuyulması
yoluxucu xəstəliklərin azaldılmasının ən münasib yolu ola bilər.
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Qlobal sağlamlığa yoxsulluq, miqrasiya, ticarət, insanların təbii mühitə zorla girməsi,
ekoloji ziyan, meşəsizləşdirmə, beynəlxalq səyahət, silahlı münaqişələr və şəhərlərdə
çoxlu sayda insanın anti-sanitariya mühitində cəmləşməsi təsir göstərir.Bio-terrorizm bio
sensorlar və yanğın söndürənlər kimi bütün dünyada yerləşdirilə bilən əsas vaksinlər üçün
Tədqiqat və Təkmilləşdirməni artırıb. Qida və ya heyvanlardan törəyən xəstəliklərin
qarşısını almaq üçün daha yaxşı ticari təhlükəsizlik zəruri olacaq. Digər problemlər gen
laboratroiyalarından və naməlum nano-orqanizmlərdə olan süni bakteriyalardan törəyə
bilər.
ÜST-nin elektron-sağlamlıq sistemləri, SARS virusu kimi təhlükələrə cavab vermək üçün
yeni qaydalar, immunizasiya prqoramları və Qlobal Epidemiya Həyəcanı və Tədbirlər
Şəbəkəsi bu çağırış üzrə qlobal cavablar olmaqla yanaşı, Qlobal Fond vasitəsilə QİÇS,
vərəm və malyariya xəstəlikləri ilə mübarizə üçün 7 milyard vəsait xərclənmiş və bu da öz
növbəsində dərman preparatlarının qiymətinin daha aşağı olması ilə nəticələnərək
malyariyanın qarşısının alınması üçün 30 milyon insektisid (çarpayı torluqları ilə birgə)
təmin etmişdir. Alimlər malyariya paraziti daşımayacaq genetik cəhətdən modifikasiya
edilmiş elə bir ağcaqanadın düzəldilməsi üzərində iş aparırlar. Nə vaxtsa dərmanlar
məlum və naməlum səbəblərdən meydana gəlmiş infeksiyaların qarşısını alması üçün
immun sistemimizi inkişaf etdirə bilər, və edilmiş bir vaaksinasiya daimi ola və gələcək
nəsillərə irsən keçə bilər.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR:
AFRIKA: Qlobal xəstəliklərin 24%-ini daşıyan Afrika dünyanın cəmi 3% sağlam işçisinə və
dünyadakı tibbi xərclərinin 1%-dən də azına malikdir. HİV/QİÇS-in sub-Sahara
Afrikasında yayılması getdikcə azalır: 2004-cü ildə yayılma faizi 5.3-6.8%, 2006-cı ildə isə
5.2-6.7% olub. Lakin bu dövr ərzində daha 2 milyon insan HİV virusuna yoluxub və bu
virusa yoluxanların ümumi sayını 21.8-27.7 milyona çatdırıb. Bu da Cənubi Afrikada həyat
davamlılığını təqribən 15 il azaldıb. Bir çox ölkələrdə QİÇS virusu mütəxəssislər arasında
ölümlərin baş verməsinə səbəb olaraq ölkənin inkişafını təhlükə altında qoyub. Burada
illik 1 milyon ölümün 90%-i Sub-Sahara Afrikasında malyariya nəticəsində baş verir, və bu
da regiona ildə 12 milyard dollara başa gəlir. Yaxın 2 ildə malyariya əleyhinə təcrübi
vaksinanın sınaqdan keçirilməsi nəzərdə tutulub.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Regionda təqribən 8.6 milyon insan HİV virusuna yoluxub. Bunların 5
milyonu Hindistanda, 2 milyonu isə Çindədir. Yaxın 5 il ərzində regionda bu virusa
yoluxmuşların sayı 20 milyona çatacaq. Malyariya endemikdir, adi qızdırma verir və hətta
müasir, dezinfeksiya olunmuş Sinqapurda vərəm çöpləri yenidən meydana çıxıb.
Dünyada Vərəm xəstəliyinin ən yüksək dərəcəsi Cənubi Asiyadadır. Hər il burada 3
milyon yeni hal qeydə alınır. Hal-hazırda dünyada quş qripi səbəbindən ən çox itki verən
ölkə İndoneziyadır. Karaçidə az təmin olunmuş uşaqlar arasında əl yumanın təşviq
olunması impetiqo xəstəliyini 34%, ishalı 53% və sətəlcəmi (pnevmaniya) 50% azaldıb.
AVROPA: 2006-cı il ərzində təqribən 84 000 Avropalı QİÇS səbəbindən dünyasını dəyişib.
Avropada ən yüksək HİV/QİÇS əmsalı Rusiyadadır və Rusiya onun yayılmasının qarşısını
almaq üçün təşəbbüs irəli sürüb. Vərəm də həmçinin Şərqi Avropada geniş yayılan
xəstəliklərdəndir. HİV-in Qərbi və Mərkəzi Avropada yayılması təqribən 0,3%
stabilləşdirilib. Burada ildə 22, 000 insan yeni HİV infeksiyalarına yoluxur və 12, 000 insan
QİÇS-dən vəfat edir.
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LATIN AMERIKASI: Braziliya 1996-cı ildə QİÇS virusuna yoluxmuş bütün vətəndaşlarına
antiretrovirus terapiyası təklif edib. Bu da 1996-2004-cü illər arasında xəstəxana
xərclərində 2.2 milyard dollar qənaət olunmasına və başqa yerlərdə də oxşar cəhdlərin
həyata keçirilməsini ruhlandırmağa səbəb oldu. Argentina, Braziliya, Çili və Kuba kimi
ölkələrdə müalicənin miqyası 80%-i ötüb keçib. Latın Amerikasında yaşayan HİV/QİÇS
viruslu 1.8 milyon insanın çoxu Argentina, Braziliya və Kolumbiyada yaşayır. Latın
Amerikası müalicəyə ehtiyacı olan insanların 72%-ini müalicə ilə təmin edir.
ŞIMALI AMERIKA: Biotexnoloji şirkətlər müayinə və müalicə üçün çoxlu yeni mexanizmlər
işləyib hazırlayırlar; xəstəliklərin kökünün kəsilməsi üçün Tədqiqat və Təkmilləşdirməyə
qoyulan sərmayələr artacaq. Bu çox da mənfəətli olmasa da, kasıb çoxluq (əhali) üçün
çox vacibdir. Hal-hazırda ABŞ-da milyondan çox insan, Kanadada isə 58, 000 insan HİV
virusununun daşıyıcısıdır. Antiretrovirus dərman preparatları QİÇS ölümlərinin sayını
aşağı salır.
Ərzaq idxalının artması xaricdən gələn infeksiyalara qarşı zəifliyi artırır.
Qrafik 8. Terapevtlərin Sayı (hər 1000 adama)

Latin Amerikası
Şimali Amerika
Yaxın Şərq və Şimali
Afrika
Cənubi-Şərqi Asiya
Qərbi Sakit Okean
Regionu (Asiya)
Avropa və MDB
Sub Saxara Regionu

Mənbə: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Sağlamlıq üzrə Əsas Göstəricilər

9. Qərar qəbuletmə qabiliyyəti (bacarığı) işin təbiəti və müəssisələr dəyişdikcə

necə təkmilləşdirilməlidir?
Qərar qəbul etmə prosesi lazımi məlumatın dərhal əldə edilməsi üçün, kollektiv düşüncə
vasitəsi ilə qlobal hesablama sistemi istiqamətində inkişaf edir.Təsdiq olunmuş geniş
məlumat bazası elə qarşılıqlı əlaqələndirilir ki, müxtəlif mənbələrdən əldə edilən kompleks
məlumatlar hər hansı bir qərar üçün ən optimal faktlar toplusu kimi istifadə olunsun. Əgər
əvvəllər ,müzakirə edilən məlumat ilk növbədə ayrı-ayrı şəxslərin və ya çox kiçik
qrupların fikirlərinə əsaslanırdısa, indi dünyanın istənilən yerindən olan mütəxəssis
qrupların və fiziki şəxslərin birgə iştirak etdiyi geniş və şəffaf ,müzakirə və açıq
sistemlərin sayının durmadan artması ,qərarqəbuletmə prosesinin səmərəliliyini xeyli
artırır.
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Eyni zamanda, yararsiz məlumatlarin qəbulunda vaxt itkisinə yol verilir. Qlobal
hesablamalar hər an daha üstün, daha vacib qərarları önə çəkərək və hər an qərar
siyahısında yerdəyişmələr edərək gün ərzinda daha cox qərar qəbul edilməsinə imkan
verir. Belə qərarlaşdırmanı çox sadə komputer proqramı vasitəsi ilə də yerinə yetirmək
olar. Əgər Mur Qanunu davam etsə, 25 il ərzində kompüter insan beyninin emal etmə
gücünə yiyələnəcək. Bununla da qərar qəbul etmə prosesi avtomatlaşdırılmış olur. Sinir
sistemi insan bədənində baş verən proseslər barədə qərar verdiyi kimi istənilən qərar
qəbul etmə prosesi avtomatlaşdırıla bilər. Amma seçim variantları hədsiz çoxaldıqca, belə
mürəkkəb seçimləri təhlil etmək və qərar qəbul etmək olduqca çətinləşir. Açıq sistem,
demokratiya və azad kütləvi informasiya vasitələri daha çox insanı qərarqəbuletmə
prosesinə cəlb edir.Bu isə prosesi daha da mürəkkəbləşdirir, yekun nəticəyə gəlməyi
çətinləşdirir. Yeni sistemlər təşəkkül tapana qədər, qərarqəbuletmə prosesi xaotik bir
şəkil almış olur.
Məlumatın bir qismi məhsullarda,binalarda, digər yaşayış obyektlərində birləşdirilmiş
qəbuledicilər ilə, həmçinin sövdələşmə, komunikasiya , təhlükəsizlik və diaqnostika
sistemi vasitəsi ilə əldə edilir. Sonra bu məlumat bazası, analizin və simulyasiyanın
gələcək forması vasitəsi ilə sosial davranış, epidemiologiya, nanobiologiya kimi fərqli
sahələr arasında qarşılıqlı əlaqənin mahiyyətini aydınlaşdırmaqda istifadə olunur.
Böyükölçülü cədvəl proqramı və axtarış mexanizmlərində də olduğu kimi, daha rahat,
güclü və dəyişkən simulyasiya və modelləşdirmə proqramları qərarqəbuletmədə istifdə
edilə bilər.
Qərar qəbul etmə hər yerdə mövcud olan sensorların – bizə təkmilləşən qərarları almaq
və onlara cavab verməyə kömək edən daha ağıllı şəbəkənin, və institusional və şəxsi
intellekt proqram təminatının - inteqrasiyası nəticəsində əsaslı şəkildə artacaq. Belə
potensial imkanlar məsul qərarqəbuletmənin göstəricilərini müəyyənləşdirə bilər və onları
bir-biri ilə əlaqəli sistemləşdirərək daha mükəmməl qərarların əldə edilməsini reallaşdıra
bilər.Ən yeni versiya kimi Real Taym Delfi (Real Time Delphy) proqramını misal
göstərmək olar ki, burada qərar qəbul edən tərəflər, ekspertlərin birgə rəylərinə birbaşa və
sürətli çıxış əldə edirlər. Bu da sürətli əks təsirin əldə edilməsinə imkan verir. Dünyanın
istənilən yerindəki təşkilat və ya könüllülər internet ( səhifə) vasitəsi ilə əlaqəsinin
mümkünlüyü isə şəffaflığın artırılması və qərarqəbuletmə prosesində iştirakı
genişləndirmək üçün əldə olunan yeni strategiyalardan biridir.
Rəsmi şəkildə avtomatlaşdırımış Dövlət Elektron - idarəetmə orqanı( və ya elektron
hökumət orqanı) kiber-terrorizm, korrupsiya və digər cinayət halları zamanı qərar qəbul
etmə prosesini avtomatik şəkildə aparır. Hər il 1 trilyon dollara yaxın rüşvət halları siyasi
qərar qəbul etmə prosesinə təsir edir. BMT-in Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası əsasında
fəaliyyət göstərən işçi qrupları korrupsiyanın qarşısını almaq və onu qeyri qanuni hallar
kimi qeydə almaq sahəsində tədbirlər irəli sürürlər. Dünya Bankının idarəetmə üzrə
müqayisə əsaslı göstəricilərinə mətbuatın diqqəti və Transparency İnternational
təşkilatının korrupsiya üzrə göstəriciləri hökumətlərin öz fəaliyyətlərini təkmilləşdirməyə
doğru istiqamətləndirməlidir. Həmçinin, BMT ən etibarlı qərar qəbul etmə sisteminə
malikdir ki, bütün dünya əhalisi üçün bu sistem dövlətlərarası qərarqəbuletmə prosesi
üçün nəzərdə tutulub.Bu tədbirlər yalnız ayrı-ayrı dövlətlər, korporasiyalar,QHTlər,Universitetlər, dövlətlərarası rəsmi orqanlar tərəfindən aparılsa yekun nəticə əldə
etmək çox çətin olar.Bu baxımdan transinstitutsional qərarqəbuletmə inkişaf etdirilir və
transinstitutsional strateji qərarların qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi istiqamətində
ümumi müzakirə platformaları təşkil olunur.Ətraf şəraitin tədqiq olunması və
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proqnozlaşdırılması bu gün hələki diqqətdən kənar qalmış gələcək imkanları diqqət
mərkəzinə gətirir.
Qərarqəbuletmə üzrə təşkil olunmuş təlim proqramları aşağıdakı məsələləri əhatə edir:
qeyrirasional qərarların qəbul edilmə səbəbləri , tarixi baxış, gələcək tədqiqat metodları,
planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış nəticələrin proqnozlaşdırılması, şüurlu elmi metodla
dəyərləndirmə , məlumatın etibarlılıqğı, statistik göstəricilərin faydalılığı ,ənənəvi
qərarqəbuletmə metodları ( məsələn: xərc/mənfəət; PERT proqramı, və s.) , etik
qavrama, məqsədin axtarılması , risk, liderlik rolu , şəffaflıq, təltəlhesablılıq və müştərək
qərarqəbuletmə. Buraya həmçinin e-hökumətlərin(elektron dövlət idarəetmə sistemlərinin)
hazırki vəziyyəti, təşkilati təkmilləşdirmə sistemlərinin müəyyənləşdirilməsi
və
yaxşılaşdırması, qərarqəbuletmə kompyuter proqramı, biliyin vizual təsviri,
prioritetləşdirmə prosesi,və digər təşkilatlarla kollektiv qərarqəbuletmə prosesləri də
daxildir. Sənaye iqtisadiyyatında effektivlik qərarqəbuletmənin əsas meyarı olmaqla,
qlobal etikaya əsaslanan məqsədyönlülük uğurlu bilik iqtisadiyyatında qərar qəbuletmə
üçün meyar olmaqla yanaşı, qərar qəbul edənlər və iştirakçılar arasında tərəfdaşlıq və
iştiraka da diqqət yetirilir.
9-cu Çağırış yalnız o zaman icra oluna bilər ki, Gələcək Durum İndeksi və ya müvafiq
sistemlər Qərarqəbuletmə prosesində davamlı olaraq istifadə edilsin, Milli korporasiya
qanunları transinstitutsional təşkilat formasına keçəndə uyğunlaşdırılsın və ən azı 50
ölkədə qərarqəbuletmə üzrə hazırlanmış rəsmi nümayəndələrə ehtiyac yaransın.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR:
AFRIKA: Afrikanın İnkişaf üzrə Yeni Əməkdaşlıq mğüştərək qərar qəbul etmə prosesini
təkmilləşdirməyə başlayıb. Afrikada əsas problem yaxşı idaretmənin və hakimiyyəti bir
liderlərdən digərinə ötürmək qabiliyyətinin olmamasıdır. Afrika vətəndaş cəmiyyəti
mətbuat azadlığı, hesabatlılıq, və hükumətin şəffaflığını təmin etmək üçün inkişaf
etməlidir. Əgər beyin axını prosesi geriyə istiqamətlənməzsə, vətənini tərk etmiş
miqrantlar internet sistemi vasitəsilə vətəndə baş verən inkişaf prosesləri ilə
əlaqələndirilməlidirlər.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Çin kütləvi elektron hökumət sistemləri işləyib hazırlayır. Korea
kollektiv intellekt imkanlarını araşdırır. Yaponiyanın iyerarxik qərar qəbul etmə prosesi
QHT-lər tərəfindən təsirə məruz qalgr. Regional inkişaf planı yaratmaq üçün regional
dialoq və əməkdaşlığın mövcudluğu zəruridir.
AVROPA: Bürokratik çətinlik, şəffaflığın kifayət qədər olmaması və qərarların yayılması
AB-də şəffaf qərar qəbul etmə prosesini təhlükə altına alır. AB və onun üzv-ölkələri və
etnik qruplar arasındakı gərginlik qərar qəbul etməni çətinləşdirir. Qlobal müşahidə
stansiyaları və qabaqcıl informasiya texnologiyaları insanların bilavasitə demokratiya
prosesində iştirakını asanlaşdıra bilər.
LATIN AMERIKASI: Artırılmış effektivlik və şəffaflıqdan əlavə dövlət qərar qəbul etmə
prosesinin modernizasiyası artan vətəndaş nəzarətinə malik siyasi strategiyaların yeni
məqsədlərinə nail olmaq üçün yeni agentliklərin və vəzifələrin planlaşdırılmasını tələb
edir. Latın Amerikası siyasi maarifləndirici məlumatlandırmanı və əhalinin cəlb olunmasını
(iştirakını) təkmilləşdirməli və korrupsiyanı azaltmalıdır.
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ŞIMALI AMERIKA: Şimali Amerikalılar səbəb-nəticə effektli, tək nəticəli problem təhlilindən,
gələcəyin araşdırılmasından, sistemli təsəvvürlərdən və texnoloji qiymətləndirmədən
istifadə edərək daha vahid, daha qlobal yanaşmalara və problemlərin həll olunmasına
dorru hərəkət etməlidirlər. İnternetdə yaranan özünü təşkil qrupları regionda de-fakto
qərar qəbul edicilərinə çevrilirlər. Belə verilən qərarlar, problemlərə ən az uyğun gələn
qərarlardır. Qərar qəbul etmə məsuliyyəti kompleks işçi qüvvəsi vasitəsilə yayılır.
Qrafik 9. Beynəlxalq təşkilatların Artımı (QHT-lər və Hökumətlərarası Təşkilatlar)

Mənbə: Beynəlxalq Assosiasiyalar Birliyi, Minillik Layihəsinin dəyərləndirmələri ilə

10. Ortaq dəyərlər və yeni təhlükəsizlik strategiyaları etnik münaqişə,

terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının istifadəsini necə azaltmalı?
Münaqişənin təsirinə məruz qalmış dünya ölkələrinin 44%-inin atəşkəs elan olunandan 5
il ərzində müharibəyə yenidən başladıqları üçün, “müharibədə qalib gəlmək” “sülhə nail
olmağ”-ın ilkin şərtidir. Bu da zorakılıq strukturlarını aradan qaldırıb sülh strukturları –
vicdanlı hökumət, sabit iqtisadiyyat, və ədalətli məhkəmə sistemi təsis etməyi tələb edir.
BMT, bolluca məlumatlardan ibarət Sülh keşikçiləri veb-səhifəsi təsis edib. BMT-nin 83,
000 uniformalı heyəti və 15, 000 mülki şəxs bugün 115 ölkədə BMT-nin 18 sülhün
qorunması əməliyyatlarında xidmət göstərir.
Gələcək müstəvi molekulyar və farmasevtik istehsalat və mütəşəkkil cinayətkarlığın nüvə
materiallarına olan çıxışı ayrı-ayrı fərdlərə kütləvi qırğın silahları – bioloji silahlardan
tutmuş aşağı səviyyəli nüvə (“çirkli”) bombaları - düzəltmək və istifadə etmək bacarığı
verir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən 2006-ci ildə
radioaktiv maddələrin qeyri-qanuni istifadəsi ilə bağlı 149 hadisə qeydə alınıb. Şəhər
sivilizasiyasının çox hissəsi İnternetdən asılıdır; nəticə etibarilə kiber silahlar da fərdlər
tərəfindən istifadə oluna biləcək kütləvi qırğın silahları sayıla bilər. Hər yerdə mövcud olan
sensorlar və təhlükəsizlik sistemləri ilə bərabər, biz, bu silahları istifadə edə biləcək
fərdləri müəyyən və müalicə etmək məqsədilə təhsil və psixi sağlamlıq sistmlərini
təkmilləşdirmək və əlaqələndirmək üçün təfəkkür elmini tətbiq etməliyik. Bir çox terror
aktları daha Əl-Qaidə kimi qruplar tərəfindən mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunmur. Bu
aktlar artıq İnternetdə yayımlanan video yazılardan ilhamlanan və təlim keçən fərdlər
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tərəfindən təşkil olunur. Terrorizmlə mübarizəyə dair 13 beynəlxalq razılaşma müvcuddur.
Bunlara 2007-ci ilin iyul ayında qüvvəyə minmiş Nüvə Terrorizmi Aktlarının Qarşısının
alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiya da daxildir. 2006-cı ildə, BMT-nin Baş
Assambleyası Qlobal Terrorizm Əleyhinə Strategiya qəbul edib. Anti-terrorizm cəhdləri
diqqəti daha çox bu aktları törədə qüvvələrə quşula biləcək insanları ideoloji olaraq ələ
almaq üzrində fikirni cəmləşdirməlidir. İğtişaşın əsas səbəblərinə həmlə etmək, zorakılıq
partlaygışlarını dayandırmaqdan daha ucuz və daha effektlidir. Münaqişələr artıq döyüş
meydanlarında qoşunlardan daha çox şəhər ərazilərində fərdləri və ya kiçik qrupları əhatə
edir. Müharibə, ictimai iğtişaşlar, terrorizm və cinayət arasındakı fərqlər demək olar ki itib.
Bu da ənənəvi hərbi qoşunların qeyri-effektiv olmasına gətirib çıxarır. Silahlı
münaqişələrdə öldürülənlərin və ya yaralananların ən az 75%-i qeyri- döyüşçülərdir. İqlim
dəyişikliyi və suların səviyyəsinin aşağı enməsi gələcəkdə münaqişələrin meydana
gəlməsinə səbəb olacaq miqrasiyalarla nəticələnəcəyi gözlənilir.
Müdafiə Məlumatları Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən, 2007-ci ildə də 2006-cı ildə
olduğu kimi 15 müharibə (1000 və ya daha çox ölümlə nəticələnən) baş verib.
“Terrorizmlə qlobal müharibə”-yə əlavə olaraq, hər regionda: Afrikada 5, Asiyada 4,
Amerikada 2, Yaxın Şərqdə 2 və Avropada 1 müharibə baş verib. Bununla bərabər
dünyada təqribən 1700 ton zənginləşdirilmiş urana malik 30 000-dən çox nüvə silahı və
100 000-dən çox nüvə silahı hazırlaya bilən 500 ton ayrılmış plutonium müvcuddur. Hərbi
xərclər ildə təqribən 1.4 trilyon dollara çatır. Bunlardan 30 milyard dolları inkişaf edən
ölkələrə satış xərcləridir. BMT-nin dəyərləndirmələrinə əsasən, 2006-cı ildə 250,000-dən
çox uşaq 30 silahlı münaqişədə fəal iştirak ediblər. Hər gün xəbərlərdə münaqişələr
haqqında eşitəyimizə baxmayaraq, dünyangn büyük əksəriyyəti sülh içində yaşayır. Son
10 il ərzində münaqişələr azalıb, müxtəlif dünyagörüşləri arasında dialoqlar artıb, və
ölkədaxili münaqişələr beynəlxalq müdaxilələr yolu ilə tənzimlənir. Demokratiyanın
inkişafı, beynəlxalq ticarətin, qlobal mətbuatın, İnternetin, peyklə müşahidənin, dünya
səyahətinin artması, daha yaxşı həyat səviyyəsi və BMT-nin inkişafı, daha dinc dünyanın
olması ehtimalını artırır. Müxtəlifliyə, bərabər haqlara və zorakılığa qarşı alternativlərə
hörməti təşviq etmək üçün kütləvi ictimai təhsil proqramlarına ehtiyac var. Yaxın Şərqdə
olduğu kimi müştərək proseslər yolu ilə sülh ssenariləri yaradılmalıdır (Kompakt disk
versiyasının 3.7-ci Fəslinə baxın). BMT-nin erkən xəbərdarlıq sistemləri QHT-lərin və
kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə gücləndirilməlidir ki, kütləvi fəlakətlər baş
verməmişdən əvvəl hərəkətə keçmək
üçün
siyasi iradə meydana çıxsın; yerli
vətəndaölar qabaqcıl kommunikasiya sistemləri ilə təmin olunmalıdırlar ki, yerli reallıqlar
dünyaya yayımlansın. Sanksiyalar günahsız insanları deyil, elit cinayətkarları hədəfə
almalıdır. “Təqlidi zorakılıqlar”-ı azaltmaq məqsədilə kütləvi informasiya vasitələrində
terrorizmin əks etdirilməsi üzrə yeni yanaşmalar zəruridir. Hökumətlər bioloji silahların
mövcud olan ehtiyatlarını məhv etməli, potensial bioloji silahların aktivlərinin izlənilməsi
üçün sistemlər yaratmalı, hər bir silah üzrə beynəlxalq audit sistemi təsis etməli, və
gələcəkdə qisas silsilələrini azaltmaq üçün, ölümlə nəticələnməyən silahların istifadəsini
artırmalıdır. “Ekonomist” jurnalının hazırladığı Qlobal Sülh İndeksinə əsasən, 2007-ci ildə
121 ölkə 24 göstəriciyə əsasən dincölkə olaraq qiymətləndirilib. Bioterrorizmin təsirləri ilə
mübarizə aparmaq üçün Xəstəliklərə Nəzarət və Ehtiyat Tədbirləri Mərkəzi kimi
mərkəzlərin şəbəkəsinə ehtiyac olacaq. Biz münaqişələrin həll olunması və diqqəti insan
müxtəlifliyinin əsasını təşkil edən ortaq əxlaqi dəyərlərdə və vahidlikdə cəmləşdirmə
konsensusunun qurulması üzrə tədqiqatlarımızı paylaşmalıyıq.
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10-cu Çağırışa o vaxt uğurla cavab veriləcək ki, silah satışları və zorakı cinayətlər 50%
azaldılacaq. “Təhlükəsizliyə yeni təhlükələr” müfəssəl, standartlaşdırılmalı və kəmiyyət
cəhətdən əsaslandırılmış təhlükəsizlik indeksi ətrafında birləşdirilməlidirlər.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Darfurda baş verən dəhşətlər Afrika xalqlarını öz regional sülhqurucu qüvvələrini
yaratmağa vadar edir. QİÇS nəticəsində yetim qalmış milyonlarla uşaq zorakılığın yeni
mənbəyinəçevrilə bilərlər. Asiyanı mühasirəyə almış Əl-Qaidə təşkilatı Mavritaniyadan
tutmuş Somaliyə kimi Müsəlman ərazilərində öz təsirini artırmağa çalışır. Çevrilişlər,
iğtişaşlar və qiyamlar kontinenti başına alıb,lakin Afrika birliyinin və digərlərinin müştərək
cəhdləri regionun sabitliyinin artmasına səbəb olur.
ASIYA VƏ OKEANIYA: İrandan və Şimali Koreyadan qaynaqlanan nüvə silahı təhlükələrinin
aradan qaldırılmasının hələ ki heç bir həlli yolu tapılmayıb. Hindistanda marksist və
separatçı qüvvələr iğtişaşlara başlayıb. Çin öz hərbi bacarıqlarını artırır və öz iqtisadi
gücünü Afrikaya və Latın Amerikasına yönəldir.
AVROPA: Əgər münaqişələrin qarşısı alınacaqsa, AB-yə və Rusiyaya axışan çoxlu sayda
mühacir özlərinin cəmiyyətə inteqrasiyasını asanlaşdırmaq üçün yeni yanaşmalara
ehtiyac olacaq. 2006-cı ildə 15 ölkədə terrorizmdə şübhəli 706 şəxs həbs olunub; onların
yarısı müsəlman ekstremistləri olub.
LATIN AMERIKASI: Venesuela və Kubada solçu rejimlərin üsyana qalxması, narkotika
alveri ilə məşğuı olan birləşmələrlə davamlı mübarizə, hökumətlər və yerli əhali arasında
münaqişəyə səbəb olacaq potensial səbəblərin çoxalması ilə regionda gərginlik artıb.
ABŞ-ın İraqa soxulması və İsrailin işğal olunmuş ərazilərdə davamlı əməliyyatları kimi
beynəlxalq amillərin təsiri ilə Argentina, Braziliya və Paraqvayın sərhəd regionlarında
müsəlman ekstermistlərinin fəaliyyəti artıb. Bütün bunlar regionda yeni silahlı yarışmaya
səbəb ola bilər.
ŞIMALI AMERIKA: Həqiqi mədəniyyətlərarası anlayışlar və daha yaxşı çoxtərəfli əməkdaşlıq
olmadan, kəşfiyyat texnologiyası və hərbi güc heç vaxt assimetrik müharibədə
təhlükəsizliyi təmin etməyiblər. Genetik mühəndislik, nanotexnologiya və süni intellekt
kimi meydana gələn mexanizmlərin köməyilə kütləvi qırğınları necə həyata keçirmək
haqqında məlumatlara yiyələnmək, sivilizasiyanı məhv etmək üçün nüvə, bioloji və
kimyəvi silahlardan daha çox potensiala malik ola bilər. BMT-nin Minilliyin İnkişaf
Məqsədlərinə nail olunmasının 135 milyard dollara başa gələcəyi gözlənilir; müqayisə
üçün, İrqadakı müharibə üçün 600 milyard dollar xərclənib və ABŞ Konqresi tərəfindən
təsdiqlənib, və digər 140 milyard dollar isə 2008-ci il üçün tələb oluna bilər.

Müharibələrin həcminin cəmi

Qrafik 10. Silahlı Münaqişələrdə Qlobal Tendensiyalar, 1946-2006
Müharibə Ümumilikdə
Sosial Müharibə
Ölkələrarası Müharibə
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Mənbə: Qlobal Münaqişə Tendensiyaları, Sistemli Sülh Mərkəzi, 2007

11. Qadınların dəyişən statusunun insanların şəraitinin yaxşılaşdırılmasına

kömək еtməsinə necə nail olmalı?
BƏT-in verdiyi məlumatlara əsasən, qadınlar tərəfindən tutulan qanunverici, dövlət, və ya
rəhbər vəzifələr 1995-ci ildə 25.6%-dən çox az artaraq bugün 28.3%-ə çatıb. Baxmayaraq
ki, qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin hər hansı bir forması demək olar ki, bütün dünyada
bəyənilmir, amma yenə də irəliləyiş çox müxtəlifdir. Təqribən 56.6% qadın nəğd pul
iqtisadiyyatında çalışır. Hal-hazırda ibtidai məktəbdə oxuyan hər 100 oğlana 94 qız düşür.
1999-cu ildə isə bu göstərici 92 olub. 2004-cü ildə əldə olunan məlumata əsasən 181
ölkədən təqribən 2/3-sində ibtidai təhsildə cinsi bərabərliyə nail olunub. Lakin 177 ölkədən
cəmi 1/3-ində orta təhsildə cinsi bərabərliyə nail olunub.
ÜST-nin verdiyi məlumata əsasən xəstəliklər və aclıqdan sonra qadınların arasında
ölümün əsas səbəbi zorakılıqdır; 5 qadından 1-i həyatı boyu ya zorlanıb ya da zorlanma
cəhdinə məruz qalıb. İbtidai və orta məktəb sistemləri, qızlar üçün bədən tərbiyəsi
proqramlarında döyüş sənətinə və özünümüdafiənin digər formalarına xüsusi yer
verməlidirlər. “Plan International”-ın verdiyi məlumata əsasən, kiçik yaşlarında kifayət
qədər qidalanmama səbəbindən təqribən 450 milyon qadın inkişafdan geri qalıb; 62
milyon ibtidai məktəb yaşına çatmış qız məktəbə getmir; 15 yaşından 24 yaşına qədər 96
milyon qadın savadsızdır (savadsız kişilərin ikiqat sayı); təhlükəli abortlar və doğum
ağırlaşmaları 15-19 yaşlı qızlar arasında ölümün başlıca səbəbidir; və bəzilərinin yaşı 12dən də az olan 100 milyondan çox qızın növbəti onillik ərzində ərə getmələri gözlənilir.
Halbuki beynəlxalq sazişlər erkən evlilikləri qanunla qadağan edir. Hər il “tarixdə ən büyük
qul ticarəti” sayılan insan alverində alınıb-satılan 600 000-800 000 fərdin 80%-i qadındır.
Qızların təhsilə çıxışında, qadınlargn parlamentə üzv olmasında, və onların nəğd pul
iqtisadiyyatda iştirakında, prezervativlərin istifadəsində və qadınların tibbi xidmətlərə
çıxışında irəliləyiş nəzərə çarpır. 2007-ci ilin mayından parlamentə üzv olan qadınlar 17%
təşkil edib. 2006-cı ildə isə bu göstərici 16.6% faiz olub. Məktəbə yazılan oğlanların
sayının 90%-ində qızlar məktəbə yazılır. Qadınlar eyni iş üçün kişilərdən 2/3-3/4
nisbətində çox pul alırlar.
Qadınların siyasi, iqtisadi və təhsili statusunun artırılması bu Fəsildə göstərilmiş digər 14
Qlobal Çağırışa cavab verməyin ən səmərəli yollarından biridir. Bir çox ölkələrdə
universitetlərdə kişilərdən çox qadınlar oxuyur. Bu da qadınların peşəkar işini
məhdudlaşdırır və Səudiyyə Ərəbistanı və Yaponiya kimi fərqli ölkələrdə “qadın beyinləri
axını” məsələsini kəskinləşdirir. İnternet vasitəsilə elm və texnologiyaya çıxış və keçmişdə
əlyetərli olmayan maliyyə məlumatlarının əldə edilməsi ilə qadınlar mədəni iyerarxiyada
öz yerlərini tuta bilərlər. Araşdırmaların kifayət qədər olmamasına baxmayaraq,
diplomatiya və sülh-qurucuları qəbul edirlər ki, qadınların dinc həllər üçün qarşılıqlı
razılığa kişilərdən daha asan gəlirlər. Qadınlara Qarşı Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının
Aradan Qaldırılmasına dair Konvensiya, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1325 saylı
qətnaməsi həyata keçirilməli, milli fəaliyyət planları yaradılmalı, geniş miqyasda həyata
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keçirilməlidir. Silahlı münaqişədə qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə etibar və razılaşma
komissiyaları təsis etmək cəzasızlığa son qoyulmasına kömək edə bilər. Dövlət iştirakı
olan şirkətlərin idarə heyətinin 30%-ində hər cinsdən ən az 30% olaraq təşkil olunması
tələb olunmalıdır.
Cinsi bərəbərliyə əsaslanan Cini əmsalı və digər cinsi bərabərlik indeksləri, həmçinin
qadınların siyasi səlahiyyətləri tutmaq üçün maarifləndirilməsi təşviq olunmalı, rəqabət
əvəzinə həmrəylik ideyası inkişaf etdirilməli, qadınların qanuni haqları (kreditə, torpağa,
texnologiyaya, təlimlərə, səhiyyə xidmətləriə və uşağa baxım xidmətlərinə çıxışı kimi)
təmin olunmalg,və qadgnlargn siyasi və iqtisadi öəbəkələömə təökilatlarg təsis
olunmalgdgr. Bu, kəndli, miqrant, qaçqın, məcburi köçkün və əlil qadınlar üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu cəhdlərə həmçinin, kişilərin qadınlara tamamilə hörmət etmələri
üçün maarifləndirilmələri və çox tez-tez zərərli gender stereotiplərini qabardan kütləvi
informasiya vasitələri ilə bilavasitə iş aparılması da daxildir.
11-ci çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, məktəblərə qəbulda, savadlılıqda və
kapitala çıxışda cinsi bərabərliyə nail olunacaq, ayrı-seçkiliyə səbəb olan qanunlar aradan
qaldırılacaq və parlamentlərdə və nazirlər kabinetində qadınların və kişilərin sayı
bərabərləşəcək.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Sub-Sahara Afrikası parlamentlərindəki qadınların faizi 17.5%-dir. Bu da dünyada
orta hesabdan yuxarıdır. Dünyada parlamentdə olan qadınların ən çox sayına görə
Ruanda birincidir (49%). Sub-Sahara Afrikasında 6 qadından 1-i hamiləlik nəticəsində
ölür. Müqayisə üçün deyək ki, sənaye ölkələrində 2800 qadından 1-i hamiləlik nəticəsində
həyatını itirir. Afrikada yeniyetmə qızların təhsilini başa vurmaması çox yüksək səviyyəyə
çatıb. Uqanda təhsildə cinsi boşluğu aradan qaldırmaq üçün məktəb ödənişlərini
yığışdırıb.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Asiyada qanunverici vəzifələrdə çalışan şəxslərin 16.4%-i qadındır.
Tailandda cinsi partnyorlara göstərilən zorakılıq 15-24 yaşlı qadınlar və qızların ölməsinin
başlıca səbəbidir. Asiyada qız uşaqlarının doğulmadan öncə və doğulduqdan sonra
valideynlər tərəfindən öldürülməsi, qız uşaqlarına qəsdən qayğı göstərilməməsi və ac
qoyulması nəticəsində ən az 60 milyon qız uşağı “itirilir”. Oğlan uşaqlarına üstünlük verən
ailələrlə mübarizə aparmaq üçün Çin qızları olan valideynlər üçün təqaüd planlarını
maliyyələşdirir. Çində İnternet istifadəçilərinin 40%-i qadınlardır. Yaxın Şərq
universitetlərində oxuyan tələbələrin çoxu ərəb qadınlarıdır, lakin ərəb ölkələrinin
parlamentlərinin cəmi 8.9%-i qadınlardan təşkil olunub.
AVROPA: AB-də qanunverici və rəhbər vəzifələrin 30.6%-i, ATƏT-ə daxil olan ölkələrdə isə
qanunvericilərin 19.2%-i qadınlardan təşkil olunub (AB-yə daxil olan ölkələrdə orta
hesabla 24%). Norveç tələb edir ki fond birjasında qeydiyyatdan keçmiş bütün şirkətlərin
idarə heyəti hər cinsdən ən azı 40% olaraq təşkil olunmalıdır. AB-də qadınların təqribən
57%-i işləyir, lakin orta hesabla 15%-i eyni işə görə kişilərdən daha az pul alırlar. Çox az
kişilər ailədə daha çox məsuliyyəti üzərlərinə götürdükləri üçün qadınlar analara üz
peşəkar karyeralarını davam etdirməyə imkan verən inkişaf etmiş ictimaiyyət və şəxsi
(özəl) infrastrukturların olmasını istəyirlər. Lakin onlar ailə həyatına həsr etmək üçün boş
vaxtın azalmasından da narahatlıq keçirirlər. Təqribən 700 000 Şərqi Avropalı qadın
Qərbi Avropada cinsi qullardır. Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən yeni
2007 Gələcəyin Durumu

63

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

Gender Bərabərliyi üzrə Avropa İnstitutu qadınların cəmiyyətin bütün sahələrinə yardım
etdikləri və bununla da daha yaxşə strategiyaların işlənib-hazırlanmasına səbəb olduqları
haqqgnda kişiləri maarifləndirməlidirlər. Bosniyada baş vermiş müharibə zamanı 50 000dən çox qadın zorlanmışdır.
LATIN AMERIKASI: Regionda qanunverici və rəhbər vəzifələrin 35%-i qadınlardan təşkil
olunub. Son bir neçə il ərzində Latın Amerika və Karib dənizi hövzəsi ölkələrində yaşayan
qadınlar öz insan haqlarının qorunmasında böyük irəliləyişlərin şahidi olsalar da, təhlükəli
abort mühüm ictimai səhiyyə problemidir və regionda ana ölümlərinin başlıca səbəbidir.
Meksikanın bəzi ştatlarında ilk 12 həftədə abort elətdirmək istəyən qadına himayədarlıq
edirlər. Hökumətlər zorlama, cinsi təzyiqlər və qadınlara və qadınlara zəhmət haqqının
ödənilməsinə dair qanunları dəyişməlidirlər. Regionda müşahidə olunan ən büyük
irəliləyişlərdən biri kişilərin öz “kişilik” mövqelərində dəyişiklik etmələridir.
ŞIMALI AMERIKA: Şimali Amerikada qanunverici və rəhbər vəzifələrin 41.2%-i qadınlardan
təşkil olunub. ABŞ-da xüsusilə qadınların təhsildə nailiyyətləri ürəkaçandır və ancaq
iqtisadiyyatda və siyasi səlahiyyətlərin tutulmasında qadınların iştirakı nisbətən azdır.
Lakin hamiləliyə gürə məzuniyyət, analığa görə maddi yardım və uşaqların sosial
müdafiəsi məsələlərində ABŞ zəifdir. Kanada Beynəlxalq İqtisadi Forumun Qadınlara
Səlahiyyətlərin Verilməsi ölçülərinə əsasən dünyada yeddinci, ABŞ isə 17-cidir. ABŞ hələ
Qadınlara Qarşı Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının Aradan Qaldırılmasına dair
Konvensiyanı ratifikasiya etməyib. Qvebekdə qəbul olunan qanuna əsasən 2012-ci ilədək
dövlət korporativ təşkilatlarının idarə heyətlərinin 50%-i qadınlardan ibarət olmalıdır.
Qrafik 11. Parlamentlərdə Qadınlar (faiz)
Skandin. ölkələri
Amerika

Asiya
Avropa-ATƏT

Sub Saxara Regionu
Sakit Okean regionu

Ərəb ölkələri
Dünya

Mənbə: Parlamentlərarası Birlik

12. Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq şəbəkələrini daha güclü və mürəkkəb

qlobal təsisаtа çеvrilmədən necə dayandırmalı?
Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq müfəssəl, müştərək qlobal mübarizə strategiyasının
yoxluğunda inkişaf etməyə davam edir. Havocscope.com-un dəyərləndirmələrinə əsasən
dünyada qeyri-qanuni ticarət 1 trilyon dollara, saxtalaşdırma və piratçılıq 521.6 milyard
dollara, qlobal narkotika alveri 321.6 milyard dollara, ekoloji məhsullar alveri 55.7 dollara,
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insan alveri 43.8 milyard dollara, istehlak malları 37.5 milyard dollara və silah alveri 10.1
milyard dollara gəlib çatır. Əsasən qeyri-qanuni narkotika və silah alveri yüksək dərəcəyə
çatıb. Dünya Bankının dəyərləndirmələrinə əsasən, keçən il ərzində verilən rüşvət 1
trilyon dollar, “yuyulmuş pullar” isə 1.5-6.5 trilyon dollar təşkil edib. Nəticə etibarilə, ümumi
məbləğ 2 trilyon dollarg ötüb keçir və bu da dünyadakı bütün hərbi büdcələrdən 2 dəfə
çoxdur. Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq üçün də hesablamalar aparmaq çox çətindir,
çünki nəğd pul daşıyan qaçaqmalçı kuryerlərin, brilyantların geniş şəkildə istifadəsi və
anonim İnternet bankçılıq onun əsl qazancını gizlədir.
BMT-nin verdiyi məlumata əsasən, hal-hazırda dünyada 27 milyon insan qul kimi saxlanır.
Bu da o deməkdir ki, butün dünyada Afrika qul ticarətinin kulminasiya nöqtəsində olduğu
zaman mövcud olan saydan daha çox qul var. Bunların çoxu Asiyadadır. İnsan Alveri ilə
Mübarizə üzrə Qlobal Təşəbbüs bu il təsis olunub və BMT-nin İnsan Alveri ilə Mübarizə
Protokolu 110-dan çox ölkə tərəfindən ratifikasiya edilib, lakin arzuolunan nəticə hələ əldə
olunmayıb. Dünya Bankının dəyərləndirmələrinə əsasən verilən rüşvətlərin cəmi 20-40
milyard dolları inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrə gedibsə, onda
rüşvətlərin büyük əksəriyyəti daha varlı ölkələrdəki insanlara ödənilib. Bu, həmin ölkələrdə
qərar qəbul etmə prosesinin çox böyük məbləğdə pullara qarşı zəiflik göstərməsi ilə izah
olunur. Qərarlar da heroin kimi alınıb-satla bilir və bununla da demokratiyanı bir xəyala
çevirirlər.
Şimali Koreya hökumətinin verdiyi məlumata əsasən, ölkə il ərzində 500 milyon dollardan
1 milyard dollara qədər məbləğdə pulu cinayətkar qruplaşmalardan xilas edir. Bir çox
əfqan dövlət məmurları qeyri-qanuni narkotika alveri ilə məşğul olurlar. Gün ərzində 2
trilyon dollar məbləğində pulların kompüter komunikasiyaları vasitəsilə beynəlxalq
köçürmələri şirnikdirici bir hədəfdir. Şəxsiyyətin kütləvi şəkildə oğurlanması kimi İnternet
cinayətləri transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın əsas fəaliyyətinə çevrilib. QİÇS
nəticəsində yetim qalmış 13-15 milyon uşaq, bundan savayı, 2010-cu ilədək QİÇS
nəticəsində yetim qalmaları gözlənilən digər 10 milyon uşaq, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlıq üçün yeni istedadlar yetişdirən geniş bir bataqlıq əmələ gətirə bilər. Bir çox
ölkələrdə reseptlər vasitəsilə narkotiklərin istifadəsi, narkotiklərin ənənəvi qeyri-qanuni
istifadəsini ötüb keçib. Və dərmanların tərkibinin saxtalaşdırılması transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlıq üçün yeni biznes sahəsidir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Əməliyyatları Operativ Qrupu pulların
yuyulması ilə mübarizə üçün 40 tövsiyyə işləyib-hazırlayıb, BMT-nin Narkotiklər və
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi Çirkli Pulların Yuyulması əleyhinə Qlobal Proqram
yaradıb. Bundan əlavə, Narkotiklərə Nəzarət Beynəlxalq Heyəti, Ümumdünya Gömrük
Təşkilatı, Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Koordinasiya Qrupu, İnterpol və Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsi də mövcuddur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Transmilli Mütəşəkkil
Cinayətkarlıq artmaqda davam edir və yoxulluğun, suyun və sabit inkişafın daxil edildiyi
kimi beynəlxalq gündəliyə daxil olunmayıb. Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıq əleyhinə
qlobal yekdilliklə əməliyyatlara başlanılması üçün cəmiyyətin bütün sahələrinin beynəlxalq
kampaniyaya başlaması vaxtıdır. Çünki, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq elə bir nöqtəyə
gəlib çıxıb ki, dövlətlərin onunla mübarizə aparması günü-gündən çətinləşir. BMT-nin
Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi bütün ölkələri bu problemi dəf etmək üçün
müştərək strategiya işləyib hazırlamağa dəvət edib. Bir neçə Avropa və Latın Amerikası
ölkəsi qeyri-rəsmi şəkildə bir qlobal strategiya qəbul ediblər. Beynəlxalq orqan cinayətlərin
kateqoriyalarını müəyyənləşdirməkdənsə yuyulmuş çirkli pulların həcmi əsasında eyni
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vaxtda 1 transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq liderinin həbs olunması və məhkəməyə cəlb
olunması məqsədilə əməkdaşlıq üçün prioritetlər sistemi istifadə edəcək.
BMT-nin Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Əleyhinə Konvensiyası 2003-cü ilin
sentyabrında qüvvəyə minib. Bu konvensiya ölkələri mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə
üçün beynəlxalq əməkdaşlığa çağırır. Ola bilsin ki, bu konvensiyaya edilmiş əlavə
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın müxtəlif sahələrinə qarşı yönəlmiş əlaqədar
təşkilatları tamamlamaq üçün yeni bir orqan kimi maliyyə təqibatı sistemi təsis edə bilər.
Bu təşkilatlarla əməkdaşlıq etməklə bu yeni sistem, yuyulmuş pulların məbləğinə əsasən
əsas cinayətkarları müəyyən edəcək, məhkəmə prosesinə başlayacaq, şübhəli şəxsin
dondurula biləcək aktivlərini müəyyən edəcək, şübhəli şəxsin cari yerini hazırlayacaq,
yerli hökumət orqanlarının həbs etmə bacarığını qiymətləndirəcək və dərhal tədbir
görülməsi üçün məsələni müvafiq məhkəməyə göndərəcək. Hər şey hazır olanda,
cinayətkarı həbs etmək, aktivləri və çıxışı dondurmaq, məhkəmə işi açmaq və prioritet
siyahısında olan digər cinayətkara keçmək üçün bütün əmrlər eyni vaxtda icra olunacaq.
Məhkəmələr BMT-nin sülh məramlı hərbi qüvvələri kimi, lottereya sistemi yolu ilə könüllü
ölkələr arasından təmsil oluna bilərlər. Ölkələr hakimiyyət hüquqlarından qismən imtina
etməlidirlər, çünki qlobal sistem əsasən cinayətdə günahlandırılan ölkədən kənarda təqib
üçün yer müəyyənləşdirəcək (cinayətkarın qaytarılması BMT-nin Mütəşəkkil Cinayətkarlıq
Əleyhinə Konvensiyası tərəfindən qəbul olunub). Hökumət tərəfindən ilkin
maliyyələşdirilmədən sonra, sistem, davamlı əməliyyatlar üçün maliyyə dəstəyini hökumət
yardımlarından yox, təqsirli bilinən cinayətkarların dondurulmuş aktivlərindən alacaq.
12-ci Çağırışa o vaxt uğurla cavab veriləcək ki, pulların yuyulması və cinayətlərin gəlir
mənbələri 75% azalacaq və hüquq-mühafizə orqanları bütün ölkələrdə effektiv şəkildə
təşkil olunacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Mərakeşdə həşiş ticarəti həm Avropada həm də Şimali Afrikada terrorizmi
dəstəkləmək üçün istifadə olunur. Afrikadakı üsyankar kütlələr, mütəşəkkil cinayətkarlıq
və terrorizm arasındakı bağlar genişlənə və yaşamaq üçün çox az qanuni vasitələri olan,
QİÇS nəticəsində yetim qalmış milyonlarla uşaq tərəfindən gücləndirilə bilər. Korrupsiya
Afrika cəmiyyətinin çox hissəsinə nüfuz edib və hal-hazırda bəlkə də bir çox ölkələrdə
inkişafı məhdudlaşdıran ən böyük amildir.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Heroin istehsalı və insan alveri region üçün əsas gəlir mənbələrindən
biridir. Məlumatlara əsasən Çində mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalar öz fəaliyyətlərini
Rusiyada da həyata keçirirlər. Çin yeni güclü pulların yuyulması əleyhinə qanun qəbul
edib.
AVROPA: Milli siyasətə əsaslanan Avropa koalisiyaları qlobal mütəşəkkil cinayətkarlığa
cavab verə bilmirlər. Hal-hazırda Rusiyanın məsaməli sərhəddi, AB-nin vahid iqtisadi
ərazisi səbəbindən törənmiş təhlükəsizlik problemlərinə bir əlavə olacaq və Şərqi Avropa
ölkələrində insan alveri problemi açıq sərhədlər sayəsində güclənəcək. Avropanın və
Mərkəzi Asiyanın keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsi azalıb.
LATIN AMERIKASI: BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin verdiyi
məlumata əsasən, cinayətkarlıq narkotiklərlə əlaqəli zorakılığın kəskin şəkildə artdığı
Mərkəzi Amerikanın sabitliyinə əngəl törədən yeganə böyük məsələdir. ABŞ-ın 6 il davam
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edən və demək olar ki, 5 milyard dollara başa gələn Kolumbiya Planı kokainin əldə
olunmasında, qiymətində və keyfiyyətində heç bir dəyişikliyə nail olmayıb.
Dəyərləndirmələrə əsasən, Meksika ÜDM-sinin 5%-i “yuyulur” və onun narkotika birlikləri
Peruya köçür. Çünki, orada kokainin hasil olunması 40%-ə bərabərdir.
ŞIMALI AMERIKA: ABŞ Milli Təhlükəsizlik Departamenti İnsan Qaçaqmalçılığı və Alveri
Mərkəzi açıb. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və onun terrorizmlə əlaqəsi milli təhlükəsizliyə
təhlükə kimi qiymətləndirilməlidir. Ölkələr, öz ölkələrində və digər ölkələrdə baş verən
cinayətkar fəaliyyətlərə cəlb olunmuş birliklər üçün məsuliyyət daşımalıdırlar. Əqli
mülkiyyət itkisi təkcə ABŞ-da 200-250 milyard dollar dəyərindədir. Radio tezliklərinin və
digər müəyyən etmə üsulları qanuni materialların qeyri-qanuni sövdələşmələrə cəlb
olunmalarını izləməyə imkan verəcək. 2006-cı ildə ABŞ-a aparılan 17000 əcnəbi qurbanın
yarısı kommersiya məqsədi daşıyan cinsi biznes üçün buraya gətirilmiş və təqribən 200
000-i isə ABŞ-da köləlik etmək üçün nəzərdə tutulublar.
Qrafik 12. Beynəlxalq Qeyri-Qanuni Ticarət
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Mənbə: Havocscope.com

13. Enerjiyə artan tələbat necə təhlükəsiz və səmərəli şəkildə təmin

оlunmаlıdır?
Qlobal enerji strategiyalarını işləyib-hazırlamaq və yeniləşdirmək imkanları çox mürəkkəb
görünür və qərar qəbul edənlərin səlis siyasət qurmaları üçün sürətlə dəyişir. Bununla
belə qeyri-səlis siyasətin ekoloji və sosial nəticələri o qədər ciddidirlər ki, tanıma, təhlil,
mümkün nəticələrin qiymətləndirilməsi və enerji imkanlarının sintezi üçün yeni qlobal
sistemin qurulması bir daha təsdiqlənir. Elə bir sistem qurulmalıdır ki, o ictimaiyyət,
siyasətçilər və qeyri-elm adamları, həmçinin dünyanın qabaqcıl alimləri və mühəndisləri
tərəfindən başa düşülə və istifadə oluna bilinsin.
İki böyük enerji istehlakçısı və CO2 istehsalçısı kimi ABŞ və Çin, həm yerdə, həm də
kosmosda təsis edilmiş günəş-elektrik enerjisi iqtisadiyyatından tutmuş, kütləvi bioloji
yanacaqlar və uzaqdan idarə olunan işlərə qədər çoxlu imkanlara malik “Apollo-like”
(“Apolloya bənzər”) qlobal enerji Tədqiqat və Təkmilləşdirmə proqramı həyata
keçirməlidirlər. İlkin ABŞ-Çin əməkdaşlığı daha təmiz kömür və bioyanacaqların istehsalı
ilə başlayıb. Enerjidən istifadənin effektivliyi daha zəngin ərazilərdə tələbatı artıracaq və
azaldacaq – bugün, 1973-cü ildə Beynəlxalq Enerji Agentliyinə daxil olan ölkələrdə ÜDM2007 Gələcəyin Durumu
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nin vahidini istehsal etmək üçün sərf etdiyi enerjidən 33% az enerji sərf olunur. Lakin Çin
və Hindistan kimi digər ərazilərdə mövcud olan tələbat 2003-cü ildən 2030-cu ilədək
qlobal tələbatı 50%-dən çox artıracaq və bu da alternativlər uğurlu nəticə verənədək
mədən yanacaqlarının istehlakını enerjiyə olan ilkin tələbatın 81%-nə qədər artırır. Eyni
zamanda karbonun geniş miqyasda sorulması, saxlanılması və yenidən istifadəsi də əsas
prioritetlərdən biri olmalıdır. 2006-cı ildə bərpa olunan və az karbonlu texnologiyaya 70
milyard dollardan çox pul qoyulub. 2005-ci ildəkindən 43% çox; 1500 təmiz texnoloji
(klintek) şirkət açılıb və ABŞ-da 4093 patent günəş və bioloji yanacaqların üstünlük təşkil
etdiyi təmiz texnologiyaya əsaslanır.
Tədqiqatlar göstərir ki, günəş enerjisi elektrik enerjisinin əsas mənbəyinə çevrilə bilər və
əgər ətraf mühitin çirklənməsi artmasa və ərzaq qiymətləri çox qalxmasa, biomassa nefti
geniş şəkildə əvəz edə bilər. Hallofit bitkilərindən və yosunlardan istifadə etməklə sahildə
yerləşən səhralıqları dəniz suyuyla kütləvi şəkildə suvarmaqla ildə hər hektara 190 000 litr
bioyanacaq istehsal etmək olar. İstifadə olunmuş istini bir daha istifadə etməklə müştərək
enerji istehsalı enerji istehsalına böyük yardım göstərə bilər. Bundan əlavə, fəaliyyət
müddətinin 40 il olacağı gözlənilən təqribən 1000 kömür zavodu CO2 –nin sorulması
nəzərdə tutulmadan planlaşdırılma və ya inşa edilmə mərhələlərindədirlər. Növbəti 25 il
ərzində tikilmələri layihələşdirilən kömürlə işləyən elektrik stansiyalarından buraxılan
emissiyalar, ötən 250 il ərzində havaya buraxılmış emissiyalardan çoxdur. Ətraf mühitin
qorunması hərəkatları mədən yanacağı sənayelərini bağlamağa cəhd edə bilər, necə ki,
30 il bundan qabaq bu cür hərəkatlar atom (nüvə) enerjisinin inkşafını dayandırmışdır.
Atom (nüvə) enerjisinin mədən yanacaqlarından emissiya olunan istixana effektini
yaradan qazların əvəz etməsi üçün təqribən 2000 atom elektrik stansiyası tikilməlidir – 15
ildə həftəyə 2 və ya 3 stansiya. Daha bir Çernobl hadisəsinə bənzər hadisənin baş
verməsi atom (nüvə) enerjisinin genişlənməsini dayandıra bilər.
Daha yaxşı elektrik keçiriciliyi üçün naqillər nanoborucuqlarla əvəz oluna bilər. Günəş
fermaları gümüş və digər generatorların köməyilə günəş işığını qüllələrin təpəsində
cəmləşdirə bilər. Binalara və digər səthlərə yapışdırılan plastik nanotex fotoqalvaniklər
xərcləri azalda və effektivliyi artıra bilərlər. Külək enerjisinin potensialının
dəyərləndirilməsi günü-gündən artmağa davam edir. Hidrogen infrastrukturuna keçid çox
baha başa gələ və iqlim dəyişikliyinə gec təsir edə bilər. Qoşula bilən hibridlər və elastik
yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələri, batareyaların qiymətinin düşməsi və preslənmiş
havayla işləyən avtomobillər teziklə yalnız neftlə işləyən nəqliyyat vasitələrinə alternativ
olacaqlar. “C hydrogenoforman” bakteriyalarının suyu və dəm qazını hidrogenə necə
çevirməsini öyrənmək davamlı hidrogen istehsalında irəliləyişlərə səbəb ola bilər. Günəş
enerjisi ilə işləyən kosmik peyklər baza-əsaslı elektrik enerjisi qlobal əsasda idarə edə
bilər və bununla da effektliliyi artıra və enerjini elektrik şəbəkəsinə doğru yönəldə və
dünyanı davamlı zəngin elektrik enerjisiylə təmin edə bilərlər. Enerji istehsalının və
istifadəsinin təsirlərini əks etdirmək məqsədi daşıyan, enerjinin dəyərləndirilməsi
strategiyaları və karbon vergiləri üçün elmi ölçülər üzrə razılaşmalar zəruri olacaq. Bütün
bunlar Beynəlxalq Enerji Təşkilatının yaranmasını tələb edə bilər.
13-cü Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, ekoloji cəhətdən zərərsiz olan
proseslərdən istehsal olunan enerji 5 il dalbadal digər enerji mənbələriniüstələyəcək,
atmosferik CO2 aşqarları ən az 5 il ərzində azalacaq və bu 5 illik amil sayəsində dünyada
enerji tədqiqat və təkmilləşdirmə xərcləri artacaq.
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REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Afrika Çinə idxal olunan neftin 30%-ini istehsal edir. Afrika çox davamlı bərpa
edilə bilən enerji mənbələrinə saatda 3140 teravatdan çox tükənən texniki hidroenergetika
potensialına, 9000 meqavatdan çox geotermal potensialına, zəngin biomas potensialına,
davamlı günəş potensialına və bəzi ölkələrdə əhəmiyyətli külək potensialına malikdir.
Bununla belə bərpa oluna bilən mənbələr regionun ilkin enerji təchizatına 1%-dən az
yardım göstərir.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Çin istehsalı olan ucuz batareyalar tezliklə elektrik enerjisiylə işləyən
maşınların tezliklə meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Baxmayaraq ki, Çin 1991-ci ildən
bu yana ÜDM-yə görə enerjini 50% azaldıb, onun CO2emissiyalarI 2008-cİ ildə ABŞ-ı
ötüb keçib. Çin dünyada ikinci böyük neft istehlakçısıdır və 2020-ci ilədək öz nüvə
imkanlarını 4 dəfə artırmağı planlaşdırır. Çində istehsal olunan enerjinin 2/3-si kömürdən
əldə olunur – bu da Çini hər hansı bir istixana effekti yaradan qazların qarşısının alınması
strategiyasında tənqidçi oyunçuya çevirir. Filippində istehsal olunan elektrik enerjisinin
27%-i geotermal mənbələrdən əldə olunur. Yaponiya və Cənubi Koreya enerjinin demək
olar ki, hamısını idxal edirlər. Yaponiya orbitdə günəş enerjisini necə emal etməyin və o
enerjini Yer kürəsindəki elektrik stansiyaları şəbəkəsinə yönləndirməyin yollarını araşdırır
və 2020-ci ilədək yanacaq elementləri ilə işləyən 5 milyon maşına malik olmağı
planlaşdırır. Avstraliya 2010-cu ilədək közərmə lampalarının istifadəsini qadağan edərək
yığcam flüoresent lampaların istifadəsinə keçməyi planlaşdırır.
AVROPA: AB planlaşdırır ki bioyanacaqlar 2020-ci ilədək onun yanacaqlarının 10%-ini
təşkil edəcək və region İstixana Qazlarının emissiyasını 1990-ci ildəkindən ən az 20%
azaldacaq. ABŞ-AB sammitində, 2015-ci ilədək 12 karbon-sorma-və-saxlama nümayiş
zavodları şəbəkəsi təsis etmək planlaşdırılıb. 2030-cu ilədək küləyin Avropa elektrik
enerjisiinin 23%-ini istehsal etməsi gözlənilir. Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığının
artması Rusiyanın əlində yeni bir diplomatik alətə çevrilir. İsveç 2020-ci ilədək mədən
yanacaqlarından azad iqtisadiyyata malik ölkəyə çevrilməyi hədəfə alıb. Almaniya
dünyanın günəş elektrik enerjisinin yarısını istehsal edir, Avropanın ən böyük biodizel
isehsalçısıdır və 2020-ci ilədək CO2 emissiyalarını 40% azaltmağı planlaşdırır. Bu da
Almaniyanı dünyanın ən qənaətcil enerji istifadəçisinə çevirəcək.
LATIN AMERIKASI: Braziliya etil spirtinin istehsalı üzrə dünya lideridir; 2006-cı ildə ölkədə
alınan maşınların 70%-i qıvraq tipli yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələri olub; 2010-cu
ildə ölkənin etil spirtinin ixracından əldə etdiyi gəlir 1.3 milyard dollara çata bilər. Boliviya
və Venesuela öz neft və qaz sənayelərini milliləödirməyə davam edirlər. Meksika üz təbii
qazının xarici investisiyalar tərəfindən inkişaf etdirilməsini istəmir, amma eyni zamanda
bunu özünün etməsi üçün kifayət qədər maliyyəyə sahib deyil. Venesuelanın ağır neft
ehtiyatları bu günün texnologiyalarından istifadə edə və bununla Səudiyyə
Ərəbistanındakı ehtiyatlardan da çox ehtiyatlara sahib ola bilər.
ŞIMALI AMERIKA: 15-illik avtomobil dövriyyəsini nəzərə alsaq, 2012-ci ilədək ABŞ-dakı yeni
avtomobillərin yarısı benzinsiz işləməlidir ki, növbəti 20-30 il üçün Yaxın Şərq neft asılılığı
azalsın. Bu da elastiki yanacaqla işləyən qoşula bilən hibridlər vasitəsilə həyata keçirilə
bilər. Kosmik günəş enerjisi dünyadakı elektrik maşınlarının yanacağa olan tələbatını
bütünlüklə ödəyə bilər. Atom (nüvə) enerjisi ABŞ-ın CO2 emissiya edən elektrik
stansiyalarını əvəz etməsi üçün təqribən 350 atom (nüvə) elektrik stansiyaları inşa
edilməlidir – 15 il ərzində hər 2-3 həftədə bir ABŞ Enerji Departamenti belə hesab edir ki,
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nəqliyyat vasitələri qoşula bilən hibrid elektrikləri olsaydı, “baza” elektrik enerjisinin
istehsalı və ötürücülük imkanları ölkənin 220 milyon nəqliyyat vasitəsinin 84%-ini
yanacaqla təmin edə bilərdi. Hal-hazırda ABÖ-da yol tıxaclarında il ərzində 2.3 milyard
qallon qaz sərf olunur. ABŞ nümayiş məqsədli “emissiyasız” kömürlə işləyən elektrik
stansiyası və karbonu soran və istixana qazlarının qarşısını almaqla hidrogen istehsal
edən qurğu inşa etməyi planlaşdırır. ABŞ-da benzin vergisi Avropada olduğundan
təqribən 1/7 dəfə çoxdur.

Qrafik 13. Beynəlxalq Əsas Enerji Təchizatı
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Mənbə: Beynəlxalq Enerji Agentliyi, Əsas Beynəlxalq Enerji Statistik Məlumatları, 2006

14. Elmi və texnoloji nailiyyətlər insanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün

necə sürətləndirilməlidir?
Son 25 ildə elm və texnologiyanın müstəsna təsirləri növbəti 25 ildə baş verəcək təsirlərlə
müqayisədə cüzi görünəcək. Yeniliklərin sürətini tezləşdirən amillər özləri yüksək sürətlə
dəyişirlər. “İntel” şirkəti ilk proqramlaşdırıla bilən və saniyədə trilyon əməliyyat həyata
keçirən 1 teraflopluq çiplər işləyib hazırlayıb. Beyin-kompüter qarşılıqlı əlaqəsi indi fikirləri
proqramlı şəkildə hərəkət etdirir, nanohissəciklər və fibra liflər sinir böyüməsini
stimullaşdırır və mini-biokompüterlər xüsusi fərdi hüceyrələri müalicə etməyə kömək edir.
Fotonlar yavaşıyıb və sürətlənib, yetkin gövdə hüceyrələrinin zədələnmiş toxumanı bərpa
etmə qabiliyyəti aşağı düşüb; bərk nümunənin içərisində gizlənmiş tək elektronun zəif
maqnetik siqnalları aşkar olunub; tək-molekullu kanal uzunluğuna malik üzvi tranzistorlar
artıq gözə görünürlər; mikrobial yanacaq elementi nümayiş etdirilib.
Elm və texnologiyanın imkanlarını sürətləndirməklə insanların inana biləcəyindən daha
çox şeyləri mümkünləşdirmək olar; insanın həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün elmi
irəliləyişlərin tətbiq olunması imkanları da davamlı şəkildə əldən buraxılır. Proqram
təminatını yaratmaq üçün kod xətlərindən istifadə olunurdusa, genetik kodlardan da yeni
həyat formaları yaratmaq üçün istifadə olunur. Süni orqanlar 3-ölçülü prototiplərə bənzər
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şəkildə hazırlana bilər; cərrahiyyə robotları artıq Maqnetik Rezonans Təsvirlərinə uyğun
gəlir və tibbi problemlərə görə məsuliyyət daşıyan hüceyrəvi və irsi anomaliyalar müəyyən
olunur və onların müalicəsi layihələşdirilir. Telefonlar üçün 10 qiqabaytlıq bərk disklər
tezliklə mümkün olacaq. Genetik cəhətdən modifikasiya edilmiş viruslar özlərini elektrik
keçiriciliyinə malik metallarla örtərək öz-özlərinə batareya elementlərinə çevrilən nanonaqillər əmələ gətirirlər. Milyonlarla insan xərçəng xəstəliyinin dərmanını tapmaq üçün öz
kompüterlərinin ehtiyat yaddaşını könüllü şəkildə verirlər. Nanotexnologiya,
bilotexnologiya, informasiya texnologiyası və təfəkkür elmləri arasında gələcəkdə
müştərək fəaliyyət sivilizasiyanın perspektivlərini dəyişəcək. Bizə irəliləyişləri izləmək
üçün qlobal məlumat sistemi lazımdır ki, siyasətçilər və ictimaiyyət yeni elm və
texnologiyanın potensial nəticələrini anlasın. Elm və texnologiyanın sürətlənməsi və
qloballaşmasından irəli gələn risklər çox böyükdür (kompakt disk versiyasının 3.5-ci Fəsli,
2025-ci il üçün Qlobal Elm və Texnologiya Ssenarilərinə baxın) və gələcəkdə əxlaqi
məsələlərə səbəb ola bilər. Məsələn, bizim özümüzü klonlaşdırmağa, minlərlə yeni həyat
növü yaratmağa və əsaslı tədqiqatlarda elmi suverenitet tələb etməyə haqqımız varmı?
(Kompakt disk versiyasının 4-cü Fəsli, Elm və Texnologiyanın İdarəolunması
Məsələlərinə baxın).
“Lux Research” araşdırma şirkətinin verdiyi məlumata əsasən, 2006-cı ildə nanotexnoloji
tədqiqat və təkmilləşdirməyə 12.4 milyard dollar sərmayə qoyulub və nanotexnoloji
məhsullar 50 milyard dollardan çox qiymətə satılıb, beynəlxalq patent fondları 31% artıb
və ABŞ və Yaponiyada özəl sektorlar tədqiqat və təkmilləşdirmə xərclərində hökuməti
geridə qoyub. Hər halda, nanotexnoloji mühitin sağlamlığa təsirinin tədqiq olunması geniş
yayılıb, bu da tənzimləyən istehsalı dəyişəcək standartlara gətirib çıxaracaq. Yeni
avtomatik nano-miqyaslı standart bloklar, elementlər və qurğular üçün elmi plan
hazırlanır. Qan hüceyrələri ölçüsündə olan nanorobotlar bir vaxt müayinə və müalicə və
daxili VR təsvirlərini çəkmək üçün insan bədəninə daxil ola bilərlər. Daha uzun müddət
üçün kvant fenomeni və qarışıqlıq yaradan vasitələr tədqiq olunur. Kvant fizikləri
teleportlaşan fərdi fotonları təcrübədən keçirir və orjinalın 2 demək olar ki eyni surətini
teleportlaşdıran üsul nümayiş etdirirlər. Astronomlar, cazibə qüvvəsinə əks olaraq
kosmoloji qüvvə olan qaranlıq enerjisinin imkanlarını tədqiq edirlər.
14-cü Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, ictimai tələblər üçün tədqiqat və
təkmilləşdirmə xərcləri, digər məqsədlər üçün edilmiş xərclərə bərabər olacaq və tədqiqat
və təkmilləşdirmə prioritetləri sistemində və qanunvericilikdə istifadə üçün dünya elm və
texnologiya biliklərini əlaqələndirəcək, beynəlxalq elm və texnologiya təşkilatı təsis
olunacaq. Belə bir sistem riskləri, imkanları və müştərək əsaslı məsələlərə dair fərziyyələri
aydgnlaşdırmaq məqsədilə dünya biliklərinin istifadəçi üçün rahat şəkildə toplamaqla
siyasi və mətbuat qərar qəbul edicilərini daha elm və texnologiya fəhmli edə bilər. Bu
sistem həmçinin, bionanotexnologiya kimi mübahisəli sahələrin şəffaf beynəlxalq elmi
qiymətləndirilməsini asanlaşdıra və onların mümkün və arzu olunduqları yerlərdə onların
insanın həyat şəraitini necə yaxşılaşdıracağını aydınlaşdıra bilər. Hal-hazırda
Akademiyalararası Panel – dünyadakı 90 elmi akademiyaların şəbəkəsi elm və
texnologiya məlumatlarına çıxışı və əməkdaşlığı artırır; hər kəs, tətbiqi elmin insanın
həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə mənbələndiyi, günü-gündən genişlənən biliklər
məcmusunu təmin etmək üçün yeni nəzəri prinsiplərin əsas tədqiqat və
təkmilləşdirilməsini dəstəkləməlidir.
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REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Afrikada elm və texnologiya maliyyələşdirilməsi hələ də ÜDM-nin 1%-dən azdır.
2007-ci ilin oktyabrında Afrika Elm və Texnologiya stratgiyaları liderlərinin Misirdə
keçirilən görüşünün nəticələri, Afrikanın İnkişafı üçün Yeni Əməkdaşlığın strategiyaları və
elm üzərində işlərini, texnologiyanı və milli qərar qəbul edicilik prosesi üçün yenilik
göstəricilərini qidalandırmalıdır. Elmi Birliklərin Beynəlxalq Şurası Afrikada diqqəti
sağlamlığa və insanların rifahına, çirklənmə və meşəsizləşmə kimi təhlükələrə, sabit
enerjiyə və qlobal iqlim dəyişikliyinə yönəldən idarə təsis etmişdir.
ASIYA VƏ OKEANIYA: Hal-hazırda Çin Yaponiyanı ötərək dünyada ikinci ən böyük tədqiqat
və təkmilləşdirmə sistemidir və 2010-cu ilədək dünyanın tədqiqat və təkmlləşdirmə
xərclərinin 23%-ini təşkil edir. ABŞ-dan sonra Çin dünyada nanotexnologiya haqqında
maddələrini buraxan ikinci ən böyük ölkədir. Yaponiya isə üçüncü yerdədir. Çin Nigeriya
üçün peyk layihələşdirib və havaya buraxıb və Venesuela üçün də birini layihələşdirməyi
və havaya buraxmağı planlaşdırır. Hindistanın Banqalor şəhərində ABŞ-ın Silikon Valli
rayonundakından daha çox İT mühəndisi var. Yaponiya kosmik günəş peyklərinin inşa
edilməsi və saxlanılmasının təcrübi üsulu kimi ilk sınaq Furoşiki peykini havaya buraxıb.
AVROPA: Tibbi-, bioloji-, və neyrotexnologiyada irəliləyişlər Avropada yaşlanan cəmiyyətlə
olan problemlərin bir çoxunu azalda bilər. Avropada, əsasən Almaniyada bir çox tədqiqat
institutları, kompüterləşdirilmiş protezlərə və beyin-kompüter interfeyslərinə malik Süni
Görmə Sistemləri üzərində işləyirlər. AB 2010-cu ilədək tədqiqat və təkmilləşdirmə
xərclərini ÜDM-nin 3%-dək artırmağı və daha 700 000 tədqiqatçı cəlb etməyi planlaşdırır.
500 000-dən çox alim son 15 il ərzində Rusiyanı tərk edib; Rusiya indi nanotexnoloji
tədqiqat və təkmilləşdirməyə böyük sərmayələr qoyur. Sloveniya hökuməti şəffaflığı və
ictimai anlaşmanı artırmaq üçün öz tədqiqat proqramını şərhlər üçün açıq elan edib.
LATIN AMERIKASI: Region ÜDM-nin orta hesabla 0.4%-ini elm və texnologiyanın inkişafına
sərf edir, lakin 2010-cu ilədək bu göstəricini 3%-ə qədər artırmağı planlaşdırır. Region
həmçinin öz uzunmüddətli dövlət-özəl tədqiqat və təkmilləşdirmə əməkdaşlığını, regional
tədqiqat şəbəkələrini, milli strateji tədqiqat və təkmilləşdirmə planlaşdırmasını, əsaslı
tədqiqatları, fayda və risklər üzrə elm və texnologiya məlumatlılığnı və yerli tədqiqat və
təkmilləşdirməyə qoyulan özəl sərmayə qoymaq stimulunu inkişaf etdirməlidir.
ŞIMALI Amerika: Massaçusets Texnologiya İnstitutu pulsuz onlayn elm və texnologiya
kursları təklif edir. Milli Elmlər Akademiyasının verdiyi məlumata əsasən, hal-hazırda ABŞ
ixrac etdiyindən daha çox yüksək-texnologiyaya malik məhsulları idxal edir. Saf enerji
texnoloji innovasiyaları sürətlənməkdə davam edir – 2006-cı ildə 4000 ABŞ əlaqəli patent
olmuşdur. ABŞ Patentlər İdarəsi ictimai şərhlərin edilməsi üçün patent ərizələrini
internetdə yerləşdirməyi planlaşdırır. Elm və Texnologiya üzrə təhsil alan tələbələrin
sayının azalması, dini fundamentalist siyasətlər və digər siyasi nəzər nöqtələrinin
mövcudluğu ABŞ elminin davamlı uğuruna potensial təhlükələrdir. Mükafatlar bəşəriyyətə
xeyir verən texnologiyanın yayılmasını sürətləndirə bilər. Məsələn, Kaliforniya ştatı, San
Xose Texnoloji Muzeyinin təsis etdiyi Texnologiya Mükafatg və ya ildə milyonlarla ton
karbon qazının təmizlənməsinə səbəb olan Rizard Brensonun təsis etdiyi mükafat ya da
Massaçusets Texnologiya İnstitutunun həyata keçirdiyi robot yarışları.
Qrafik 14. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatında və Əməkdaşlıq edən Qeyri-Üzv
Ölkələrdə Gözlənilən Tədqiqat və Təkmilləşdirmə xərcləri (ÜDM-nin faizi)
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Mənbə: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Məlumatlar bülleteni, 2007 – İqtisadi,
Ekoloji və Sosial Statistik göstəricilər

15. Etik düşüncələri qlobal qərarlarla daha mütəmadi surətdə necə

birləşdirməli?
Qeyri-əxlaqi qərarlar kütləvi informasiya vasitələrinin, bloqların, mobil telefon
kameralarının, etik komissiyaların və “Transparency İnternational” kimi təşkilatların
vasitəsilə geniş şəkildə ifşa edilir. Bununla belə mənasız xəbərlər və əyləncələr beynimizi
əxlaqsız davranışlarla doldurur, halbuki 1 trilyon dollar rüşvətə, 2 trilyon dollar mütəşəkkil
cinayətkarlığa xərclənir və terrorizmin yayılmaması üçün qlobal əxlaqi rəhbərliyə böyük
ehtiyac var. Dəyərləndirmələrə əsasən, 30 münaqişədə 300 000 uşaq əsgər, cinsi qul,
hambal və gözətçi işləyir. Braziliyanın QİÇS-ə dair qərarları kimi daha çox əxlaqi qərarlar
necə möhkəmləndirilə bilər? Və ya CO2-nin emissiyasını azaltmaq üçün yaranan ABŞ-Çin
ittifaqı kimi ittifaqlar necə təşviq oluna bilər?
Dini dünyagörüşünə əsaslanan ictimai əxlaq günü-gündən artan ateizmin təsirinə məruz
qalır. Bu da qərar qəbul etmə prosesinin əxlaqi özülü haqqında qeyri-müəyyənliklərə
səbəb olur. Həyat quruluşunun dəyişmə sürəti bir çox insanların və institutların qavrama
bacarıqlarından xaric olduğu üçün əxlaqi qeyri-müəyyənliklərə gətirb çıxarır. Bizim genetik
kodları yenidən yazmaqla minlərlə yeni həyat formaları yaratmağa və ya özümüzü və
gələcək nəsilləri genetik şəkildə dəyişməyə haqqımız varmı? İnsanların texnologiya ilə
birləşməsi nə dərəcədə doğrudur? Azad sorğunun dəstəklənməsi və nəzərəçarpacaq
dərəcədə qəza halı yarada biləcək məlumatlara çıxışın təmin olunması arasında baıans
mövcuddurmu? Texniki vasitələr terrorizmin elektronik faşizmə gətirib çıxarmasının
qarşısını ala bilərmi? Mütəxəssislər belə bir fərziyyə irəli sürür ki, dünya “spesifikliyə”
doğru hərəkət edir – bu düvrdə texnoloji dəyişkliklər elə çox sürətlə baş verir və elə
mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, biz məsələn bugün 2025-ci ildən o tərəfə həyatın necə
olacağı haqda təsəvvürlərə malik olmaq iqtidarında deyilik.
Qlobalizasiya və qabaqcıl texnologiya çox az insana, əvvəlkindən daha az vaxt ərzində və
daha zox ziyan vurmağa imkan verir. Nəticə etibarilə hər bir insanın rifahı, hamını
maraqlandırmalıdır. Bu cür bayağılıqlar yenilik deyil, lakin onların nəticələrinin
uğursuzluğu gələcəkdə keçmişdəkindən tamamilə fərqli olacaq. Yeni texnologiyalar da
həmçinin çox az insana, əvvəlkindən daha çox kömək etməyə imkan verir. BMT-nin
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Korrupsiya əleyhinə Konvensiyanın Tərəfləri müqaviləni həyata keçirməyə başlayıblar və
Dünya Bankı milli anti-korrupsiya dəstələrini gücləndirməyə kömək edir. QHT-lərin, qlobal
mətbuatın və özünütəşkil İnternet bloqlarının yayılması şəffaflıq üçün yeni qüvvələrdir. Bu
qüvvələr hakimiyyətdən sui-istifadəyə dair nəzarəti həyata keçirir. 16 000-dən çox İSO
standartları arasında müştərək fəaliyyət dünyada verilən qərarların əxlaqiliyini/etikliyini
artırır.
Dünya Bankı qeyri-etki şirkətlərin və fərdlərin siyahısını hazırlayır və yaxşə idarəçiliyin
göstəricilərini işləyib hazırlayır. Ümumi əxlaq əmsalları, yeni jurnallar, vətəndaş cəmiyyəti
forumları və dinlərarası dialoqlar qərar qəbul etmə prosesində qlobal etikaya müraciət
edirlər. Sorğu keçirilmiş 14 ölkədən 9-u silah ticarətinə vergi tətbiq olunmasını və ya neftin
BMT-nin daha effektiv şəkildə fəaliyyət göstərmə qabiliyyətinə yardım etməsini
dəstəkləyiblər. BMT əxlaqi mülahizələri qlobal qərarlara qoşmaq üçün təsis olunmuş əsas
qlobal orqandır. 2000-dən çox ticarət müəssisəsi qərar qəbul etmə prosesində qlobal
əxlaqi prinsiplərdən istifadə etmək üçün BMT-nin Qlobal Müqaviləsinə qoşulublar.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi siyasi liderləri məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edib.
Qərar qəbul etmə prsoesində qlobal əxlaqa dair kollektiv məsuliyyət təzə-təzə yaransa
da, getdikcə artır. Təəssüflər olsun ki, mənəvi üstünlük tələb edən dinlər və ideologiyalar
“biz-onlar” ayrı-seçkiliyinə səbəb olur. Qlobal Çağırışların təmin edilməsi üçün zəruri olan
milli, institusional, dini və ideoloji çərçivələr boyu əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət
göstərmək üçün mənəvi iradə qlobal etikanın qəbul edilməsini və reallaşdırılmasını tələb
edir.
Millətlərarası korporasiyalar, hökumətlər və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə digər
14 Qlobal Çağırışa cavab verməklə biz qlobal qərar qəbul etmə prosesinə əxlaqi
mülahizələri də əlavə etmiş oluruq. Bəzi fərdlər İnternet vasitəsilə müxtəlif əxlaqi
məsələlər ətrafında birləşirlər. Digərləri açıq-aydın şəkildə universal İnsan Haqları
Bəyannaməsi, YUNESKO-nun Universal Əxlaqi Prinsiplər Layihəsi, Qlobal İdarəetmə
Komissiyası və Qlobal Əxlaqi Prinsiplər İnstitutu kimi qlobal əxlaqi prinsipləri inkişaf
etdirməyə çalışırlar. Uğurlu əxlaqi məcəllələr ataların verdiyi xeyir-duaların yox, sosial
yekdilliyin məhsuludur. Uşaqları məsuliyyətli vətəndaşlar olmaları üçün maarifləndirmək
böyüklərə və bu yolla bütün əhaliyə təsir edəcək.
Qlobal əxlaqi prinsiplər təkcə əsas dini adətlərə müvafiq olmaqla kifayətlənməməli və
həmçinin həm möminlər, həm də mömin olmayanları bütün bəşəriyyətlə “birgə olmaq”
hissi yaradan yeni bir ittifaqda birləşdirməlidir ki, biz gələcək nəsillərin maraqları üçün
hərəkət edək. Stereotiplər bu şəkildə aparılmalıdır: Mənim üçün, sənin üçün və dünya
üçün. Biz lobbiçiliyi nəzarətdə saxlamalı, tamahkarlığı və eqositiyi azaltmalı, hörmət və
vicdanı təşviq etməli, əxlaqi meyarların əsasını qoymaq üçün valideynlərin rəhbərliyini
artırmalı, sorğu azadlığı qarşısında duran sərhədləri azaltmalı, qanuni hakimiyyətə qarşı
hörməti təşviq etməli, təqlid modellərinin təsirinin müəyyən olunmasını və uğurunu
dəstəkləməli, daha ziyalı bir dünya üçün səmərəli qlobal maariflənmə strategiyaları
həyata keçirməli, insanların davranışlarını inandıqları dəyərlərlə uyğunlaşdırmalı və
Olimpiya oyunları əhval-ruhiyyəsini yaymalıyıq. Beynəlxalq sazişlərin bütün millətlər
arasında bərabər şəkildə tətbiq olunması da daxil olmaqla, BMT kimi çoxtərəfli orqana
nəzarət üçün səlahiyyət verən beynəlxalq davranış məcəlləsinin yaranması ilə
nəticələnən qlobal prosesə balanılmalıdır. Vaxtın boş yerə sərf olunması qeyri-əxlaqi
yanaşmaların başlıca əlamətidir.
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15-ci Çağırışa o vaxt ciddiliklə cavab veriləcək ki, korrupsiya 50% azalacaq, əxlaqi biznes
standartları beynəlxalq səviyyədə tanınacaq və müntəzəm olaraq yoxlanılacaq, bütün
tələbələr məsuliyyətli vətənda. olmaq üçün maarifləndiriləcəklər və qlobal əxlaqi
prinsiplərin dini və milliyyəti aşacağı haqqgnda ümumi bir fikir formalaşacaq.
REGIONAL MÜLAHIZƏLƏR
AFRIKA: Mənəvi üsyanların vəziyyəti dəyişməsinə qədər Zimbabve hələ nə qədər ziyan
çəkəcək? Keniyanın xəzinəsindən ölkənin ÜDM-sinin 20%-nə bərabər məbləğdə pul qarət
olunub. “Transparency İnternational” təşkilatının verdiyi məlumata əsasən ən aşağı
səviyyəli hökumətlər Afrikadadır. 1999-cu ildə əsası qoyulmuş Afrika Biznes Əxlaqi
Prinsipləri Şəbəkəsi 2006-cı ildən Afrika Biznes Əxlaqi Prinsipləri Jurnalını nəşr etməyə
başlayıb.
ASIYA VƏ OKEANIYA: İraqda təqribən 3500 korrupsiya halı qeydə alınıb. Bunlardan 780 hal
məhkəməyə təqdim olunub, lakin 50-dən də azı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Asiyanın sürətli urbanizasiyası qərarların o qədər sürətlə verilməsinə səbəb olur ki,
onların əxlaqi nəticələrini nəzərə almağa çox az vaxt qalır. Bəziləri ümumi qlobal əxlaqi
prinsiplərin mövcudluğuna inanmır və onları yaratmağın qərbsayağı anlayışlar olduğunu
iddia edirlər.
AVROPA: AB ksenofobiya və rasizmi qanuna zidd davranışlar elan edib. Vittenberq
Mərkəzi qlobal əxlaqi prinsiplərin gələcəkdə təsir edəcəyi 5 sahəni müəyyən edib: sabitlik
və qlobal idarəetmə, korporativ vətəndaşlıq və yeni ittifaqlar, qloballaşma və beynəlxalq
təşkilatlar, anti-korrupsiya və bütövlüyün idarəedilməsi və mədəniyyətlərarası
mühakimələr.
LATIN AMERIKASI: Fərdiyyətçiliyin artan təsirlərini balanslaşdırmaq üçün təhsilin, KİV-in,
ekoloji əxlaqi prinsiplərin, insan haqlarınının, demokratiyanın, bərabər hüquqlu inkişafın,
azlıqların müdafiəsinin, şüurlu dərrakənin, xoşbəxtliyin, sosial məsuliyyətin və həmrəyliyin
gücləndirilməsinə ehtiyac var.
ŞIMALI AMERIKA: 2006-cı ildə ABŞ-da keçirilən seçkilərdə korrupsiya və əxlaqi prinsiplər
seçicilərin seçimlərini müəyyənləşdirən ən mühüm məsələlər olub. Qlobal Əxlaqi
Prinsiplər İnstitutunun apardığı araşdırmaya əsasən, qərar qəbul etmə prosesinin
proqram təminatı, istifadəçiləri onların universal hörmət, vicdan, mərhəmət, ədalət və
məsuliyyət dəyərlərinə əsaslanan qərarlarının əxlaqi müzakirələri vasitəsilə təhrik edə
bilər. Sosial məsuliyyətli investisiya fondları günü-gündən artır. Korrupsiyanın qarşısını
almaq məqsədilə daha yaxşı real-vaxt əsaslışəffaflıqla yanaşı, siyasi qərar qəbul etmə
prosesində əxlaqi prinsipləri təkmilləşdirmək üçün yeni tipli maliyyə yanaşmalarına
ehtiyac var.
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Qrafik 15.
Qlobal Çağırışlar və GDİ Prosesi

182 Dəyişiklik

180 Dəyişiklik

131 Fəaliyyət ilə
15 Məsələ

213 Fəaliyyət ilə
15 İmkan

Distilə edilmiş
Məlumat

213 Fəaliyyət ilə
15 Qlobal Çağırış

Qlobal Çağırışlar

Gələcəyin Durumu İndeksi

- Ümumi Təsvir
- Regional Baxışlar
- Fəaliyyət
- İndekslər

Qlobal Çağırışlar
- Davamlı Yenilənmə
- Tərəqqinin Ölçülməsi
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GDİ-nin Yenilənməsi

Milli GDİ

- Ən yaxşı və pis dəyərlər
- Tendensiyaların
Təsirinin Təhlili
- Ən
yaxşı və pis dəyərlər
- GDİ-yə təsir edən
amillər
- Tendensiyaların
Təsirinin
Təhlili
- Tarixitəsir
Məlumat
və Proqnozlara Baxış
- GDİ-yə
edən amillər
- Metodologiyaya
yenidən Baxış
- Tarixi
Məlumat və Proqnozlara
Baxış
Real
Time
Delphi-dən
istifadə edərək Dəyişənlərə yenidən baxış
- Metodologiyaya yenidən Baxış
- Real Time Delphi-dən istifadə edərək Dəyişənlərə yenidən baxış
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2. Gələcəyin Durumu İndeksi
Gələcəyin Durumu İndeksi ümumilikdə gələcəyə baxışın onillik ölçüsüdür. O əsas
dəyişənlərdən və proqnozlardan istifadə edilərək hazırlanır və bütövlükdə gələcəyin daha
yaxşı və ya pis olacağını təsvir edir. GDİ gələcəyə baxışın istiqamətlərini və intensivliyini
göstərmək və məsul amilləri müəyyən etmək niyyəti daşıyır. Minillik Layihəsinin bəzi
indeksli eksperimentləri, irəli sürülmüş strategiyaların nominal Gələcəyin Durumu
İndeksinə təsirini nümayiş etdirməklə strateji məqsədlər üçün necə istifadə oluna
biləcəyini aydınlaşdırıb. GDİ yanaşması sistem daxilindəki elementlər arasındakı əlaqələri
– vahid dəyişikliyin necə bütün sistem boyu pulyasiya etdiyini - araşdırmaq üçün
mexanizm təqdim edir. Başqa sözlə, bəzi müsbət, gözlənilən, həmçinin gözlənilməyən
nəticələr və bu il aparılan işlər də daxil olmaqla, millət-millət müqayisələrini artıracaq milli
GDİ-lərin qurulması üçün standartlar yaradır.
Lakin çoxlu sayda dəyişənləri vahid indeksdə birləşdirmək detalların itkisinə gətirib çıxara
bilər. İndeksin yaradılması, təkcə daxil ediləcək dəyişənlərin seçilməsini deyil, həm də
onların qiymətləndirilməsini tələb edir. Qlobal şərtlərin indeksi regionlar, millətlər və ya
qruplar arasındakı dəyişənlərin üstünü örtə bilər. İndeksin aşkar qiymətləndirilməsi
asanlıqla onun dəqiqliyi ilə səhv salına bilər. Bu səbəblərdən, sosial və iqtisadi şərtlərin
izlənilib tapılmasında maraqlı olan bir çox insanlar özlərinin vacib, xüsusi və fərqli hesab
elədikləri dəyişənləri saxlamağa üstünlük verirlər. Nəticə etibarilə, indeksi formalaşdıran
dəyişənlərə xüsusi diqqət yetirilir. Bu dəyişənlər dəqiq mənbələri axtarıb tapır və
dəyişikliklər meydana gələrkən onarı izləyib tapır.
Gələcəyin Durumu İndeksi ilk dəfə Minillik Layihəsinin 2001-ci il üçün Gələcəyin Durumu
hesabatında şərh edilib. O vaxtdan bəri Gələcəyin Durumu hesabatlarının GDİ fəsli bütün
səylərini məlumatlar mənbəyində və metodun özündə təkmilləşdirmə aparmağa
cəmləşdirib. Bu fəsil 2006-07-ci illərdə həyata keçirilmiş GDİ araşdırmasının xülasəsini
təqdim edir. GDİ-lərin altı-illik təffərüatları və təhlili və köməkçi məlumatlar kompakt disk
versiyasının 2-ci Fəslinə daxil edilib.
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Cədvəl 2. GDİ Dəyişənləri
2007-ci il üçün GDi-nə Daxil Edilmiş Dəyişənlər
¾ Təmiz su mənbələrindən istifadə imkanı olmayan əhali (əhalinin faizi)
¾ Savadlılıq səviyyəsi, yaşlı insanların ümumi sayı (yaşı 15 və daha çox olan insanların faiz
göstəricisi)
¾ Korrupsiya səviyyəsi (15 ən böyük ölkə)
¾ Məktəblərə qəbul, orta məktəblər (ümumi faiz)
¾ Gündəlik 1 dollar səviyyəsində adambaşına düşən yoxsulluq nisbəti (əhalinin faizi) (Aşağı və
Orta Gəlirli Ölkələr)
¾ Nüvə silahına malik və ya onunla bağlı planlarının olması zənn edilən ölkələr (sayı)
¾ CO2-nin (karbon qazının) emissiyası (qlobal, karat )
¾ İşsizlik, ümumi (ümumi işçi qüvvəsinin faizi)
¾ Enerji istifadəsinin hər bir vahidi üzrə ÜDM ( hər neft kiloqramı ekvivalenti üzrə 2000$
konstanta)
¾ Geniş silahlı münaqişələrin sayı (ölüm hallarının sayı >1 000)
¾ Əhali artımı (illik faiz)
¾ Tədqiqat və Təkmilləşdirmə xərcləri (dövlət büdcəsinin faizi)
¾ Terror aktları nəticəsində öldürülmüş və ya yaralanmış insanlar (sayı)
¾ Bölünməyən və qeyri-mədən mənbələrdən hasil edilən enerji (əsas enerji
təchizatının müəyyən faizi olaraq)
¾ Qida ehtiyatı (kalori/həcm)
¾ Müstəqil ölkələrdə yaşayan əhali (ümumi qlobal əhalinin faizi)
¾ Qlobal Səthi Temperatur Anomaliyaları
¾ Adambaşına düşən ÜDM (sabit 2000 ABŞ dolları)
¾ Seçkilərdə səs verən Əhali (səsvermə hüququna malik olan əhalinin yaş qrupunun faizi)
¾ Terapevtlər (hər 1000 adama) (Səhiyyə işiçilərini əvəz edə biləcək)
¾ İnternet istifadəçiləri (hər 1000 adama)
¾ Körpə ölümü (hər 1000 doğuma düşən ölüm sayı)
¾ Meşə torpaqları (bütün torpaq sahələrinin faizi)
¾ Doğum zamanı gözlənilən həyatın davamlılığı (illər)
¾ Parlamentlərdə qadınlar (bütün üzvlərin faizi)
¾ Qaçqınların sayı (ümumi əhalinin hər 100.000-nə düşən)
¾ Tam Borc Xidməti (Ümumdaxili Gəlirin faizi) (Aşağı və Orta Gəlirə malik Ölkələr)
¾ HİV virusunun yayılması (əhalinin faizi)
¾ Qətillər, düşünülmüş (qəsdlə) (hər 100 000 adama)
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2007-ci il üçün Qlobal GDİ
GDİ-yə daxil edilən dəyişənlər 2006-07-ci illərdə yenidən qiymətləndirilib. (metodun
təfərrüatları üçün kompakt disk versiyasının “L” Əlavəsinə baxın). Araşdırmada iştirak
etmiş iştirakçılar dəyişənləri qiymətləndirmək, ən pis və ən yaxşı ssenariləri
qiymətləndirmək, GDİ-yə daxil edilmək üçün yeni dəyişənlər təklif etmək, ən azı 20 il tarixi
məlumatlara malik mənbələri təklif etmələri üçün sorğu-sual ediliblər.
Real Time Delphi metodunun verdiyi nəticələr üzərində işləyərək, 29 dəyişəndən istifadə
olunaraq yeni qlobal GDİ qurulub. Bu dəyişənlər, məlumatın əldə olunması və əsas GDİ
araşdırmalarında dəyişənlərin istifadəsi üzrə RT Delphi araşdırmasında aldıqları xallar
əsasında seçiliblər. Daha sonra, mümkün olan yerlərdə, həm milli həm də qlobal GDİ
tətbiqinə faydalı olan vahidlər seçilib. 2007-ci il GDİ-sində istifadə olunmuş dəyişənlərin
siyahısı Cədvəl 2-də yer alıb.
Tez-tez manipulyasiya tələb olunsa da, demək olar ki bütün dəyişənlər üzrə onlayn tarixi
məlumat mənbələri əldə olunub. Və həm çatmayan məlumatları daxil etmək və həm də
növbəti 10 ildə proqnoz əldə etmək üçün məlumatlar zaman seriyalarına uyğunlaşdırılır.
2007-ci il GDİ-si daha əvvəlki təhlillərlə bilavasitə müqayisə edilmir, çünki dəyişənlərin
çoxu onların milli GDİ hesablamalarında istifadəsini asanlaşdıracaq şəkildə ifadə olunur.
Məsələn, köhnə dəyişən sayılan “Əhalinin illik əlavəsi (milyon)” indi “Əhali artımı (iilik faiz)
kimi ifadə olunur. İkincisi, artıq “Tədqiqat və Təkmilləşdirmə xərcləri (milli büdcənin faizi)”
kimi Real Time Delphi-yə daxil olunan məlumatların nəticələri kimi əlavə edilmiş yeni
dəyişənlər mövcuddur. Əvvəlki araşdırmalarda istifadə olunan bəzi dəyişənlər yenilərilə
əvəz olunub; məsələn, “Yerli tibbi xidmətlərə çıxışı olan insanların sayı (15 ən çox əhalisi
olan ölkələrdə)”, “Terapevtlərlə (hər 1000 min adama)” əvəz olunub. Bu isə milli GDİ-lər
üçün daha asan əldə oluna bilən və daha müvafiqdir. Ən son olaraq, məlumatları daha
fərqli şəkildə təqdim edən yeni məlumat mənbələri tapıldığı üçün bəzi dəyişənlər dəyişilib.
Məsələn, əvvəlki araşdırmalarda “Zorakı qətllər (17 ölkədə. hər 100, 000 adama)”
dəyişəni istifadə olunurdu. Cari araşdırmalarda isə “Qəttlər, düşünülmüş (qəsdlə) (hər
100, 000 adama)” dəyişəni istifadə olunur.
The 2007 GDİ qrafik olaraq Qrafik 16-da şəkildə göstərilib.
Qrafik 16. GDİ 2007

RT Delphi araşdırmasında iştriak etmiş respondentlərin GDİ-nin nəticələri üçün vacib ola
biləcəyini düşündükləri hadisələrin təsirlərini tədqiq etmək üçün tendensiyanın təsirin
təhlili də həyata keçirilib. Bütövlükdə 90-dan çox hadisə nəzərə alınıb. Bu hadisələrdən,
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və meydana gəlmə ehtimallarının qiymətləndirilməsindən və heyət tərəfindən edilən
təsirlərdən istifadə etməklə, fərdi dəyişənlərin Tendensiyanın Təsirinin Təhlili proqnozları
və GDİ özü hazırlanıb. Tendensiyanın Təsiri Təhlili proqnozlaşdırılmış GDİ-ni elə
təkmilləşdirir ki, tarixi tendensiyalar növbəti onillik ərzində uzadılsın. Qrafik 17 Tendensiya
Təsirinin Təhlilinin istifadə olunmuş GDİ-ni göstərir.
Məlum olub ki, proqnozlar öldürülən insanların sayının gözləniləndən iki dəfə çox olduğu
terror aktları və gözlənilməz, lakin baş verə biləcək fəlakətlər kimi bəzi gələcək hadisələrə
qarşı çox həssas olub. Bu cür hadisələr GDİ-ni 15 il əvvəl mövcud olmuş dəyərlərdən də
aşağı dəyərlərə sala bilər. Rəqəmlərin bir az fərqli olmasına baxmayaraq, 2007-ci il GDİ
Qrafikı də eynən son bir neçə ilin GDİ qərarlarının ümumi şəklini göstərir: 1980-ci illərin
ortasından nisbətən sürətli artım, sonra növbəti 10 ildə davamlı, lakin daha sonra artım
yavaş olmuşdur. Daha əvvəl sadalanmış səbəblərdən fərdi müqayisələrin aparılmasının
mümkün olmasına baxmayaraq, 2005-ci və 2007-ci il üçün GDİ-lər Qrafik 18-də göstərilib.
Qrafik 17. 2007-ci il üçün GDİ, Tendensiya Təsirinin Təhlili ilə

Baza

YK

Med

AK

Qrafik 18. 2005 və 2007-ci il GDİ-lərinin müqayisəsi

GDİ dəyişənləri 6 sahədə qruplaşdırıla bilər: mənəvi gözləntilər, fiziki gözləntilər,
təhlükəsizlik gözləntiləri, səhiyyə gözləntiləri, intellektual gözləntilər və sərvət gözləntiləri.
Hər kateqoriya özü bir proqress ölçüsü ola bilər. Səhiyyə, intellektual və sərvət sahələri
üçün, tarixi və layihələşdirilmiş dəyərlər “ən yaxşı” məqsədlərə doğru hərəkət edir;
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mənəvi, fiziki və təhlükəsizlik sahələri üçün, tendensiyalar qismən qarmaqarışıqdır, lakin
zaman keçdikcə gələcəyə doğru “ən mənfi” çərçivələri istiqamətində spiralvari hərəkət
edirlər. Qrafik 19 hər bir kateqoriya üzrə tendensiyanı göstərir.
Qrafik 19. Əxlaqi, Fiziki, Təhlükəsizlik, Səhiyyə, İntellektual və Sərvət Gözləntiləri üzrə
Tendensiyalar

Varlılıq

Təhlükəsizlik
iziki

ntellekt
ağlamlıq

Mənəvi

Milli GDİ-lər
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GDİ-lər qlobal, milli, regional və ya sektoral səviyyədə hesablana bilər. Milli GDİ-lər,
bütövlükdə ölkəni inkişaf etdirmək məqsədi daşıyan strateji və sərmayə qərarları üçün
prioritetlər qurmağa kömək edə bilər. Bu ölkələri, yaxın 10 ildə özlərindən xalqın daha
yaxşı və daha pis təmin olunmasının nə olduğunu soruşmağa – və bu suala daha
obyektiv və kəmiyyətli şəkildə cavab verməyə təşviq edə bilər.
2004-cü ildə Minillik Layihəsi Venesuela Bölməsi Deloitte & Touche C.A. şirkəti ilə birlikdə
milli GİD-lərin hesablanması təşəbbüsünü həyata keçiriblər. Onlar Amerikanın seçilmiş
ölkələri – Argentina, Braziliya, Kanada, Çili, Kolumbiya, Ekvador, Meksika, Peru, ABŞ və
Venesuela üçün GDİ-ləri hesablayıblar. Bu təşəbbüs məlumatların əldə olunmasının və
müqayisə oluna bilməsinin qiymətləndirilməsinə, həmçinin hər ölkədə əlverişli və ya
əlverişsiz dəyişiklikləri hansı amillərin müəyyən etməsinin təhlilinə imkan verib.
Milli GDi-lərin hesablanması həmçinin müxtəlif ölkələrin perfrormansları arasında
müqayisə aparmağa imkan verir. Bundan əlavə, milli GDİ-lər problemə qlobal GDİ-ylə
yanaşırlar: regionlar və xalqlar arasında dəyişilmələr. Qrafik 20, Amerikanın 10 ölkəsinin
GDİ-lərinin müqayisəsini əks etdirir.
Milli GDİ-lər yaratmaq marağı geniş şəkildə yayılıb; Kanada, Çin, Misir, Macarıstan,
Küveyt, Cənubi Koreya və Türkiyə milli məlumatlardan istifadə edərək öz şəxsi
indekslərini işləyib-hazırlamaqda maraq göstəriblər.
Qrafik 20. Ölkələrin Tənzimlənməyən GDİ Mütləq Dəyərləri
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Türkiyə üçün ilk GDİ 2006-cı ildə, Türkiyənin Bütün Futuristləri Assosiyasiyasında Minillik
Layihəsinin Türkiyə Bölməsi tərəfindən hesablanıb. Növbəti il, onlar hesablamada nəzərə
alınmış dəyişənləri yenidən qiymətləndiriblər və metodolgiyanı təkmilləşdiriblər.
2007-ci il üçün GDİ-yə daxil edilən 11 dəyişən (2006-cı ildəkindən 3 dəyişən çox),
məlumatların 20 il üçün əldə oluna bilinməsinə və Türkiyənin gələcəyinə aidiyyatı olan 15
Qlobal Dəyişənə olan münasibətə əsasən seçilib.
Türkiyənin Bütün Futursitləri Assosiasiyasının 28 üzvü Delfi araşdırmasından istifadə
edərək, Türkiyə GDİ-nə daxil edilmiş dəyişənlər üçün ən yaxşı və ən pis dəyərləri
qiymətləndiriblər. Qrafik 21 onların hesablamalarının nəticələrini göstərir.
Aşağıdakı dəyişənlər daxil edilib:
• Qida ehtiyatları
• Adambaşına düşən ÜDM
• Körpə ölümü
• Su mənbələrinə çıxış
• Hər ÜDM-yə düşən xarici borc
• Meşə torpaqları
• Savadsızlıq
• İşsizlik
• Səhiyyə xidmətlərindən istifadə imkanı
• Həyat davamlılığı
• Orta məktəblərə qəbul
Türkiyənin GDİ-si 2016-cı il üçün 1.62 indeks dəyərinə malik daha yaxşı gələcəyi təsvir
edir – müqayisə üçün, 2006-cı ildə bu göstərici 1 olub. 2001-2005-ci illər arasında GDİ
qrafikləri arasındakı güclü dəyişiklik 90-cı illərdə olan koalisiya-əsaslı hökumətlərlə
müqayisədə, o dövrün tək-partiyalı hakimiyyəti ilə əlaqəli ola bilər. Türkiyə GDİ-si
həmçinin 1999-2001-ci il maliyyə böhranlarının qarşısını almağa qadir idi.
Ən həssas və ən mühüm dəyişənlər hər ÜDM-yə düşən xarici borc, İşsizlik, və meşə
torpaqları olub. Hər ÜDM-yə düşən xarici borcun azalması Türkiyənin Sabit İnkişafının
2013-cü ilədək ÜDM-nin 7% artmasına nail olması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Meşə torpaqları iqlim dəyişikliyi ucbatından günü-gündən daha da mühümləşən bir
mülkiyyətdir. Dünyada işsizlik son 3 ildə təqribən 10% sabit olub, lakin fəaliyyət planları
bu göstəricini 6-7%-ə endirmək üçün layihələşdirilməlidir ki, Türkiyənin 2015-ci ildə
Avropa Birliyinə üzv olma ehtimalından öncə o iqtisadi və sosial cəhətdən sağlam bir
formaya düşsün.
Türkiyə öz GDİ hesablamalarını təkmilləşdirməyə davam edir. 2008-ci il üçün Türkiyə
GDİ-sinə daha bir neçə dəyişənlərin daxil edilməsi gözlənilir: Parlamentdə qadınlar (2007ci il seçkilərindən sonra yniləndirilib), Tədqiqat və Təkmilləşdirmə xərcləri, İnternet
penetrasiyası, və CO2 emissiyaları. Türkiyənin Bütün Futursitləri Assosiasiyası da
həmçinin, GDİ-yə daxil edilmiş dəyişənlərin qiymətləndirilməsi prosesində iştirakını
genişləndirmək üçün müvafiq Türkiyə QHT-ləri ilə əməkdaşlıq aparacaq.
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Qrafik 21. Türkiyə üçün GDİ (2006=1 olaraq tənzimlənmiş)

2006-cı ildə, Cənubi Koreya üçün GDİ hesablanıb. Daxil edilən dəyişənlər əvvəllər digər
GDİ araşdırmalarında istifadə olunmuş dəyişənləri əks etdirir və 20 il üzrə məlumatların
olduğu çoxluq silsiləsi seçilmişdir. Bu hesablamada istifadə olunmuş ən yaxşı və ən pis
dəyərlər 30 Koreyalı mütəxəssis arasında aparılmış yeni Delfi araşdırması yolu ilə əldə
olunub. Cənubi Koreya üçün ikinci GDİ birincidə olan eyni dəyişənlərdən və o dövrdə əldə
olan qlobal GDİ üçün əvvəllər müəyyən olumuş ən yaxşı və ən pis dəyərlərdən istifadə
etməklə hesablanıb. Bu hesablama digər ölkələrin də GDİ-ləri ilə bilavasitə müqayisə
oluna biləcək bir GDİ əldə etmək üçün aparılıb.
Qrafik 22 nisbi şərtlərdə qlobal və Cənubi Koreya normalizasiya dəyərlərini istifadə edən
Cənubi Koreya GDİ-sinin müqayisəsini göstərir.
Cənubi Koreya GDİ hesablamalarında nəzərə alınmış dəyişənlər aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Körpə ölümü
adambaşına düşən ÜDM
təmiz su mənbələrindən istifadə imkanı olan əhali təsərrüfatların faizi
Atmosferik CO2 emissiyaları
İllik əhali əlavələri
İşsizlik
Həyat davamlılığı
Meşə torpaqları
Azadlıq İndeksi

Cənubi Koreya GDİ-si Cənubi Koreyalıların gözləntilərini və ölkənin konkret situasiyasını
özündə əks etdirir. Məsələn, bütün dünyada əhalinin sayının azalması mübət bir
tendensiya kimi qəbul olunur, Koreya isə bunun əksini düşünür (Bu Cənubi Koreya Delfi
araşdırmasında aydın olub. Bu araşdırmada “illik əhali əlavəsi” üçün ən yaxşı dəyişən ən
pis dəyərdən böyükdür).
İki GDİ versiyası ayrı-ayrılıqda hesablanıb, çünki təhlilin məqsədi təkcə Cənubi Koreyanı
digərləri ilə müqayisə etmək yox, həmçinin Cənubi Koreyalıların gözündə gələcəyin nə
qədər yaxşı və nə qədər pis göründüyünü ölçməkdir. Xüsusi olaraq qurulmuş Cənubi
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Koreya GDİ-si milli mülahizələrə əsasən milli mənzərəni təsvir edir. Çünki normalizasiya
üçün ən yaxşı və ən pis dəyərlər, bütün dünya üçün ümumi gözləntilərə qarşı Cənubi
Koreyalıların növbəti 10 il üçün konkret gözləntilərinə əsaslanır.
GDİ metodologiyası pis dəyərləri daha ciddi şəkildə “cəzalandırdığı” üçün, 80-cı illərdəki
Koreya dəyərləri üçün aşağı GDİ Koreyalıların yüksək gözləntilərini özündə əks etdirir.
Böyük fərqlərin mövcud olduğu 1984-1991-ci illər arasındakı dövrdə, GDİ-nin əsas
dəyişənləri bugünün gözləntilərindən çox aşağı şəkildə qurulmuşdu (Təhlilin təfsilatı və
nəticələrin şərhləri üçün kompakt disk versiyasının 2-ci Fəslinə baxın).
Qrafik 22. Qlobal və Cənubi Koreya Normallaşdırma Dəyərlərini istifadə edən Cənubi
Koreya üçün Nisbi (müvafiq) GDİ-nin Müqayisəsi (2006 = 1 olaraq tənzimlənmiş)

Qlobal Standartlaşma

Cənubi Koreya Standartlaşması

Nəticələr və Gələcək İnkişaf
İndi məlum olur ki, milli GDİ-lər üçün “standartlar”-ın yaradılması çox faydalı ola bilər. Bu,
milli GDİ-lərin qurulmasında texnoloji təlimat rolunu oynaya bilərdi; bu, müvafiq yerlərdə
elektron cədvəl proqram təminatından və qlobal məlumatlardan ibarət ola bilər. Bəzi
ölkələr GDİ-lərini eyni standartlar üzrə qurduqları üçün, sistemli çarpaz və uzununa
müqayisələr aparıla bilər.
2006-07-ci il GDİ araşdırması milli GDİ-nin qurulması üçün standartlaşdırılmış metodlara
yeni məğzlər əlavə edib. Bu, ölkələr arasında və qlobal və milli GDİ arasında daha effektiv
müqayisələr aparmağa imkan verəcək. Bu standartlaşmış yanaşmada milli GDİ-nin 2
növü mövcuddur: birincisi qlobal GDİ və digər ölkələrin GDİ-ləri ilə müqayisə edilmək
üçün qurulub (bu növü milli müqayisə GDİ-si adlandırın). İkinci növ isə ölkənin səylərini öz
nadir məqsədləri və gözləntiləri ətrafında birləşdirməsi üzrə proqresini şərh etmək və
izləmək üçün qurulmuş milli unikal GDİ-dir (bu növü milli səyləri birləşdirmə GDİ-si
adlandırın). Bu standartlaşdırılmış yanaşma hələ də işlənib hazırlanmaqdadır. Və ilkin
konsepsiya daha təfsilatlı şəkildə kompakt disk versiyasını 2-ci Fəslində, “Gələcəyin
Durumu İndeksi Dəyişənləri və onların Ölkədən-Ölkəyə Müqayisələrində İstifadəsi”
yarımfəslində şərh olunub.
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Milli müqayisə GDİ-ləri üçün hər bir ölkə bir neçə istisnaları çıxmaqla qlobal GDİ-dəki
standart dəyişənləri, öz milli tarixini və proqnozları, qlobal GDİ üçün seçilmiş eyni ən yaxşı
və ən pis dəyərləri və əhəmiyyətlilik dərəcələrini, və eyni xarici Tendensiyanın Təsiri
Təhlili hadisələrini (hallarını) və ehtimalları istifadə edərdi. Lakin son halda hadisələrin
dəyişənlərə göstərdiyi təsirlər milli səviyyədə qavranılardı. Beləliklə milli müqayisə GDİ-si
qurmaq məqsədilə ölkə standart dəyişənlər üçün milli tarixi məlumatları toplamalı, bu
məlumatları proqnozlaşdırmalı və Tendensianın Təsiri Təhlili hadisələrinin bu dəyişənlərə
göstərdiyi təsirləri qiymətləndirməlidir. Milli müqayisə GDi-sini qurmaq üçün tələb olan
digər məlumatlar qlobal GDİ-dən əldə olunur. Bu yanaşmayla, bütün ölkələr müqayisəli
milli GDİ-ləri qura bilərdilər.
Milli səyləri birləşdirmə GDİ-ləri prosesə daha sərbəst seçim imkanı verər, lakin ölkələr
arasında və ölkənin GDİs-i və qlobal GDİ arasında birə-bir müqayisə aparmaq
qabiliyyətini qurban verməli olardı. Bu növün həyata keçirilməsində ölkələr, öz ölkələri
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən (məsələn xüsusi milli strategiyalara nail olunması), ən
yaxşı və ən pis dəyərlərin və həcm ağırlıqlarının seçilməsi yolu ilə ifadə olunmuş unikal
məqsədlərdən, milli əhəmiyyət kəsb edən xüsusi Tendensiyanın Təsiri Təhlili
hadisələrindən və onların ehtimalları və təsirlərindən ibarət olan qeyri-standart
dəyişənlərdən istifadə edə bilər. Milli səyəri birlşdirmə GDİ-ləri ölkədən-ölkəyə
müqayisələrində istifadə olunmasa da, bu GDİ-lər zamanla ölkənin gələcəyin durumunun
izlənməsində daha faydalı ola bilər, strategiyaların və məqsədlərə yaxınlığın
qiymətləndirilməsində, və səmərəli strategiyalar və onların uğuruna təsir edə biləcək
amillər haqqında müzakirələrə təkan verə bilər.
Ölkənin GDİ-sinin (əhali tərəfindən mülahizə edilmiş) qlobal GDİ-yə uğyun gəlibgəlmədiyini aşkar etmək üçün layihələşdirilmiş təhlil xüsusi maraq kəsb edir. Bundan
əlavə, korporativ GDİ-lər kimi digər tətbiqlərlə də təcrübələr həyata keçirilə bilər. Bir təklif
də budur ki, milli novatorluğun ölçüsü də əlavə olunsun. Nəhayət, milli və digər tətbiqləri
asanlaşdırmaq üçün, dəyişənlərin və hadisələrin onlayn məlumat bazası qurula bilər.
Ümumiyyətlə GDİ-yə gələndə, hələ çox iş görülməlidir. Hələ də, təkcə milli GDİ-lərdən
yox, həm də korporativ tətbiqatlardan ibarət geniş spektrə malik tətbiqatlarda istifadə
oluna biləcək sağlam “korporativ müəssisə proqram təminatının” hazırlanması
arzuolunandır.
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www.BrainPaint.com
Bu təsvir elektroensefaloqramma bioloji əks-əlaqəsi adlı proses zamanı Maykl L.-in Beyin
dalğaları (insanın baş dərisinə birləşdirilmiş sensrolarla aşkarlanan elektrik siqnalları)
vasitəsilə yaradılmışdır. Elektroensefaloqramma məlumatları demək olar ki, faks
aparatının ötürücüsü kimi özündə saxlayır. Bill Skot o məlumatları real zamanda emal
edən və qrafik şəklində təsvir edən BreynPeynt adlı proqram yaradıb. Bu proqram Maykla
öz bioloji əks-əlaqə prosesinin bir hissəsi kimi bu təsviri çəkməyə imkan verib. Bu təsvirə
nə tuşla düzəlişlər, nə də əllə edilə biləcək heç bir düzəlişlər edilməyib. O düşüncə və
hisslərdən başqa heç nə tələb etmir. Bu təsvirin yaradılması zamanı Mayklın iştirak etdiyi
təlim, was to experience power through releasing control. İşin mahiyyəti onu daha az
narahat etdikcə, o daha çox nəticə əldə edirdi. Həm də bəzən adama elə gəlir ki, kimsə
təsvirlərə daha çox qiymət verdikcə onlar daha da gözəlləşir.
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3. 2030-cu ilədək Gələcək Təhsil və Öyrənmə (Tədris) İmkanları
2030-cu ilə 23 ül qalıb. 23 il bundan öncəyə nəzər salmaqla biz o vaxt yaşadığımız
dəyişikliklərin sürətliliyini və əhəmiyyətliliyini görmüş olarıq. 23 il bundan qabaq 1984-cü il
idi. O vaxt kim inanardı ki, 2007-ci ildə Koreya Respublikası daşınma, məlumat və
kommunikasiya sənayelərinin bəzi sahələrində ABŞ-la uğurla rəqabət aparacaq? Və ya
kim inanardı ki, milyonlarla insan əlavə pul ödəmədən dəfələrlə 1 saniyədən də az vaxt
ərzində milyardlarla kompüter istinadları axtarmağa qadir olacaq? 23 il əvvəl hansı Təhsil
Nazirliyinin şagirdləri İnternetə qoşulmaq məqsədi var idi? Son 23 il ərzində baş verən
dəyişiklərin tempi bəzi insalar üçün çox sürətli görünür. O dəyişikliklərə səbəb olan amillər
özləri isə hələ də sürətlənməkdədirlər. Nəticə etibarilə növbəti 23 ildə dəyişikliklər daha
böyük olacaq. Bəs təhsil və öyrənmədə (tədrisdə) hansı dəyişikliklər baş verə bilər?
Koreya Respublikası Təhsil üzrə Prezident Komissiyasının xahişi və Təhsil Nazirliyinin
dəstəyi ilə, Minillik Layihəsi, Layihənin Bölmələri tərəfindən seçilmiş 213 mütəxəssisin
rəylərini toplamış Real Time Delphi-ni layihələşdirmək haqqında futurist bir ideya
nəzərdən keçirib. Onların nəzərdə tutduqları 19 imkan (Cədvəl 3-ə baxın), çoxlu sayda
strategiya alternativləri və siyasət quruculuğu prosesini məlumatlandıracaq imkanlar
təqdim edir. Beynəlxalq paneldən 2030-cu ilədək bu imkanların meydana çıxma
ehtimallarını qiymətləndirməyi xahiş olunub. 19 ehtimaldan yanız 5-i 50%-dən az
meydana çıxma ehtimalı ilə qiymətləndirilib. Qrafik 23 imkanların ortalama ehtimalları ilə
siyahısını təqdim edir.
Bu imkanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi bugünkündən kəskin şəkildə fərqlənən bir təhsil
mənzərəsi yaradır. Əgər Mur Qanunu növbəti 23 il üçün qüvvədə olsa, 2030-cu ilədək
kompüter insan beyninin emal etmə gücünə yiyələnəcək. Fərdlər Şəbəkə 17.0 tərəfindən
“vaxtında bilik və öyrənmə” məqsədilə birləşdirilmiş dünya biliklərinə çıxış əldə edəcək, və
onların həyatları boyu mövcud olan nadir tələblərinə uyğunlaşmış virtual reallıq
interfeyslərinə malik simulyasiyalardan istifadə edəcəklər. İnsanların qeyri-stabil
yetişməsinin və ya ruhi xəstəyə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün layihələşdirilmiş fərdi
öyrənmə (tədris) prosesinin davamlı təkamülü ilə birgə xürafatı və nifrəti aradan
qaldırmağa yönəldilmiş proqramlar daha gözəl, sevgi dolu dünyaya gətirib çıxara bilər.
Paralel olaraq, beynin funksiyası təkmilləşdirilmiş fərdi qidalandırma və beynin
genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş dərman preparatlarının köməyilə əsaslı şəkildə
artmalıdır. İnsan beyninin qismən xəritələşdirilməsi və digər metodlar 2030-cu ilədək şəxsi
intelektin əsaslı şəkildə artmasına və uzunömürlülüyünə səbəb ola bilər. Yaxın gələcəkdə
beyinlər irsi cəhətdən genişlənə bilər və dizaynedici mikro-orqanimləər beyin hücüyrələrini
daha effektiv işləməyə vadar edə bilərlər. Elmin arxasınca qaçmağı gücləndirən ictimai
əlaqələr sistemindən və bu öyrənmə yeniliklərindən və maarifləndirici konsepsiyalardan
istifadə etməklə fərdi və kollektiv intellekt inkişaf etdirilə bilər.

2007 Gələcəyin Durumu

88

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

Cədvəl 3.
2030-cu ilədək Təhsilə təsir edən Imkanlar
1.
2.
3.
4.
5.

Kollektiv intellekti inkişaf etdirmək üçün milli proqramlar
Vaxtında təhsil və tədris
Fərdiləşdirilmiş təhsil
Simulyasiyalardan istifadə
İnsanların qeyri-stabil yetişməsinin və ya ruhi xəstəyə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün
layihələşdirilmiş fərdi öyrənmə prosesinin davamlı qiymətləndirilməsi
6. Təkmilləşdirilmiş fərdi qidalandırma
7. İrsi yüksək intellekt
8. İbtidai sosial elmi tədqiqat aləti kimi qlobal onlayn simulyasiyalarından istifadə
9. Elmin arxasınca getməyi gücləndirən ictimai əlaqələr sistemi
10. Portativ süni intellekt cihazları
11. Öyrənmənin necə meydana çıxdığını aşkar etmək və bunun vasitəsilə öyrənməni
təkmilləşdirmək üçün strategiyalar işləyib hazırlamaq məqsədilə insanın sinir hüceyrələrinin
əlaqələrinin (sinaps) tam şəkildə xəritələşdirilməsi
12. Yetkin şəxslərin beyinlərini uzun müddət üçün daha sağlam saxlamaq üçün vasitələr
13. Beynin genişləndirilməsi üçün Kimya
14. Veb 17.0
15. Inteqrə edilmiş ömürlük öyrənmə sistemləri
16. Xürafatı və nifrəti aradan qaldırmağa yönəldilmiş proqramlar
17. E-Tədris
18. İnsanlardan ağıllı kompüterlər
19. İntellekti artıran süni mikroblar
Qrafik 23. 2030-cu ilədək Təhsil İmkanları Ehtimalı
Web 17.0
İnteqrə edilmiş ömürlük öyrənmə sistemləri
Beynin genişləndirilməsi üçün kimya
Vaxtında təhsil və tədris
Elmin arxasınca getməyi gücləndirən ictimai əlaqələr sistemi
Simulyasiyalardan istifadə
E-tədris
Yetkin şəxslərin beyinlərini uzunmüddətə daha sağlam saxlamaq üçün vasitələr
Fərdiləşdirilmiş təhsil
Təkmilləşdirilmiş fərdi qidalandırma
On-layn simulyasiyalardan istifadə
Kollektiv intellekti inkişaf etdirmək üçün milli proqramlar
Portativ süni intellekt cihazları
İnsanlardan ağıllı kompüterlər
Xürafatı və nifrəti aradan qaldırmağa yönəldilmiş proqramlar
Fərdi öyrənmə prosesinin davamlı qiymətləndirilməsi
İnsan sinapsının tam şəkildə xəritələşdirilməsi
İrsi yüksək intellekt

Ehtimal
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Tarix boyu irəliləyişlər, ilkin yüksək xərcləri ödəməyə imkanı olan və olmayan erkən
uyğunlaşanlar arasında uçurum yaradıb. Bu araşdırmada iştirak edən bir çoxları, təhlükəli
biliyin və qeyri-sabit şəraitə gətirib çıxaran intellekt boşluqlarının qarşısını almaq üçün
ciddi səylərin həyata keçirilməli olduğu haqqında xəbərdarlıq ediblər. Siyasət qurucuları
bəziləri tərəfindən sui-istifadənin çoxlarına zərər vurmasına imkan vermədən bu yeni
qüvvələrin demokratik şəkildə İstifadəsini təşviq etməyin yollarını işləyb hazırlamalıdırlar.
Son bir neçə il ərzində, texnoloji boşluqlar daralmağa başlayıb. Bu isə öz növbəsində,
böyük əks-əlaqə mexanizmlərinin desentralizasiyası, onlardan istifadə imkanı, onların
şəffaflığı və yayılmasının bu narahatçılıqlara cavab verə biləcəyi fikrini doğurur.
Baxmayaraq ki, beynəlxalq panel tərəfindən edilmiş şərhlər fərdi öyrənmə (tədris) və ya
qrup şəkilndə öyrənmə (tədris) kimi qruplaşdırıla bilər, gələcəyin ümumi mənzərəsi o
qədər zəngin və mürəkkəbdir ki, hər iki yanaşma tətbiq oluna bilər.
Əgər təhsil üzrə qərar qəbul edicilər bu nəticələrə inanırsa, bəs onlar bugün hansı
addımlar atmağı nəzərdə tutmalıdırlar? Bu suala cavab vermək üçün, respondentlər, bu
imkanlara yardım göstərəcək və ya əngəl törədəcək amillər haqqında mühakimələr irəli
sürməyə və bu imkanların meydana gəlməsini təxmin etdikdə ortaya çıxacaq nəticələri
nəzərdən keçirməyə təşviq olunublar. Bu Fəsil, anketdə olduğu sıralanma ilə düzülmüş
imkanların siyahısını (anketdə iştirakçılara təqdim olunmuş istinadlarla (tövsiyyələrlə)
bərabər) və bu imkanların müsbət və mənfi səciyyələrinin modelinin distillyasiyasını
təqdim edir. Cavabların tam mətni Kompakt Disk versiyasının 5-ci, 2030-cu ilədək Təhsil
və Öyrənmə (Tədris) Fəslində təqdim olunub.

Hər bir imkan aşağıdakılar əsasında qiymətləndirilib:
Bunun baş verməsinə səbəb nə ola bilər?

Bunun baş verməsinə nə mane olur?

Hansı müsbət nəticələr ola bilər?

Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
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1. Kollektiv intellekti inkişaf etdirmək üçün milli proqramlar
Bəzi yüksək, həmçinin bəzi aşağı gəlirə malik ölkələr 2030-cu ilədək kollektiv intellekti
artırmağı milli məqsədə çeviriblər; bura həm fərdi bacarıqların, həm də bütövlükdə xalqın
intellektinin artırılması daxildir1.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Kollektiv məlumatlılığın günü-gündən inkişaf edən elmə və yaradıcılıq-yönümlü
qloballaşmış iqtisadiyyata siyasi və iqtisadi fayda verməsini hamı tərəfindən başa
düşülməsi bu milli məqsədin qəbul olunmasına gətirib çıxaracaq. Bundan əlavə, ölkə
həmçinin cəmiyyətin ümumi fəaliyyətini və sosial rifahı inkişaf etdirməli və geridə qalma
qorxusunu azaltmalıdır. Bəzi respondentlər bunu labüd hesab edirlər, çünki informasiya
və komunkiasiya texnologiyalarının davamlı olaraq irəliləyir, Mur Qanunu qüvvədə qalır və
ictimaiyyət İnternetdən asanlıqla istifadə edir. “kollektiv məlumat” ən çox işlənən sözə
çevriləcək və əsas elmi institutlar ondan strateji araşdırma obyekti kimi istifadə edəcək və
onun sosial-texnoloji təkamüldə növbəti addım olduğunu nümayiş etdirəcəklər.
Masaçusets Texnoloji İnstitutu və bənzər digər institutların kollektiv intellekt üçün
yaratdığı yüklənəbilən açıq mənbə prototipləri və “Wikipedia” və “Google” kimi uğurlu
proqramların inkişaf etdirilməsinin də böyük köməyi dəyə bilər.
Liderlərinin söz azadlığına və fərdin hüquqlarına hörmət etdiyi, və onları təşviq etdiyi
ölkələrdə, xüsusilə yüksək hörmətə və iqtisadi gücə malik olmaq istəyən Asiya ölkələrində
bu məqsəd birinci olmalıdır. Lakin “kollektiv məlumat“ -ın milli məqsəd kimi qəbul
olunması üçün çox mürəkkəb və mühüm milli və beynəlxalq problemlər və fəlakətlərlə
üzləşmək olar. Ölkələr arasında günü-gündən artan intensiv beynəlxalq rəqabət də
həmçinin milli təhsil proqramları çərçivəsində rəqabətli insan kapitalı konsepsiyasının
işlənib hazırlanmasına səbəb ola bilər.“Kollektiv məlumat“-ı qəbul etməyin digər yolu aya
enmək kimi dövlət əhəmiyyətli layihələrin izlənməsidir. Əgər proses çoxlu sayda insanları
kollektiv həmrəyliyi təmin etmək üçün səfərbər etməkdə obyektivlik göstərirsə, onda
nəticə daha yaxşı olacaq. Nəhayət, biliyin həcmini və mürəkkəbliyini artırmaq, dünyanı
kollektiv intellekt konsepsiyalarına doğru hərəkət etdirməyə davam edəcək.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
İnsanlar problemləri həll etmək üçün birləşə bilərlər. Geniş-miqyası intellekti-artıran
proqramlar mümkün ola bilər. Bu da milli iqtisadiyyatları inkişaf etdirə və varlı-kasıb
fərqlərini azalda bilər. Bu, vətəndaş cəmiyyətinin milli məlumatlılıqda daha yaxından
iştirakına təkan verə, təkrarı, və üst-üstə düşməni azaldavə və informasiya çirklənməsi və
həddən artıq yükləmə kimi narahatçılıqları azalda bilər. Virtual öyrənmə və qərar qəbul
etmə birlikləri, milli dövlətləri, sosial stabilliyi artıran effektiv qərar qəbul etmə prosesindən
tədricən sıxışdırıb çıxara bilər. İnsan həyatı daha mədəniləşə və Yerdəki resurslar daha
da zənginləşə, ətraf mühit daha da yaxşı mühafizə oluna bilər.
Ağıllı cəmiyyət az-şüurlu fərdlərin (cinayət, əbəs yerə sərf olunan təhsil cəhdləri, puça
çıxmış sosial layihələr mənasında) törtədiyi xərcləri azalda, daha mürəkkəb işlərin
öhdəsindən gələ bilən insanların sayını artıra, və daha yaradıcı insanları cəlb edə bilər.
1

RT Delphi istinadları: 13 oktyabr 2006-cı il, MTİ Kollektiv Məlumatlılıq üzrə yeni Mərkəz açmışdır; “Kollektiv
Məlumatlılıq Nümunələri”, Kollektiv Məlumatlılıq üzrə Tədris Vəsaiti; “Kollektiv İnsani Mexanizm Məlumatlılığı
Sistemində Artım 25 il ərzində realdırmı? Bəli – 70%” Minilliyin Layihəsi Delphi, ACUNU, 2003-cü il.
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Təhsil sistemi kökündən dəyişdirilə və təhsil inkişaf etdirilə bilər. Tədqiqatlar göstərir ki,
öyrənmə prosesi mahiyyətcə sosial bir prosesdir. Açıq-mənbə, bilik əmələ gətirən birliklər
və kütləvi əməkdaşlıqlar, geniş istifadə olunan informasiya ilə sosial paylaşmayla və
“Wikipedia”, “YouTube”, “MySpace”, “FaceBook”, və “SecondLife” kimi tədqiqi mənbələrin
yaranması ilə nəticələndi. Yeni strukturlaşdırılmış biliklərin davamının şəbəkədə
Wikipedia kimi proqramların vasitəsilə işlənib hazırlandığı üçün, öyrənmə prosesi əsasən
Şəbəkədə həyata keçirilərdi. Bu da insanlara öz ilkin biliklərini qiymətləndirməyə və
onların öz öyrənmə templəri ilə, idarə olunan öyrənmə təcrübəsi qazanmaq üçün girməli
olduqları xüsusi bilik mühitində yerləşdirilməyə imkan verərdi.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Bəzi ideologiyalar siyasi cəhətdən ziddiyətli olan idraka müdaxilə edirlər. Bura idraki
fərqləri əhatə edən məsələlər, idraki bacarıqların irsiliyi, keyfiyyətin artırılması üçün biotəbabətdən istifadə və fərd və dövlət arasındakı münasibətlər daxildir. Qlobalizasiyaya
qarşı mübarizə aparan siyasətçilər, mühafizəkar fikirlərə malik dini qruplar və status kvoda dəyişikliklərin olunmasını istəməyən digər şəxslər kimi qərar qəbul etmə prosesinə
cəlb edilmiş və ideyanı puça çıxaracaq insanların sayının artırılmasına meyl edən təhsil
proqramlarının ortaq bir qərar nöqtəsinin olmaması.
Bu imkana əngəl ola biləcək bəzi digər anlayışlar gələcəkdə “real” görünə biləcək
faydalarla əlaqədar artmaqda olan xərclərdən, əsas diqqətin hisslərə yönəldilməsi ilə
romantik anti-elm yönümlü geri reaksiya, tədris və dəyərin formalaşdırılması prosesinin
real olaraq necə baş verə biləcəyi ilə əlaqədar inanclarda əhəmiyyətli dəyişiklərin edilməsi
potensialının olmaması və artmaqda olan məlumatlılıq metodları ilə bağlı “məxfilik
nəzəriyyələri”ndən ibarətdir. Müharibə, aclıq, epidemiyalar, iqtisadi tənəzzül, sosial
iğtişaşlar, xəstəliklər, yoxsulluq, cəhalət, dini xürafatlar və digər fəlakətlər kollektiv
intellekti inkişaf etdirməyə əngəl ola bilər. Bu isə öz növbəsində qüsurlu bir dövrə və
özünüməhvə gətirib çıxara bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
İntellektin artırılmasını öz qarşılarna milli məqsəd kimi qoymayan ölkələr əsasən,
“intellekt fərqlərinə”, varlılar və kasıblar araısndakı fərqlərin artmasına və kütləvi şəkildə
aşağı səviyyədə olma komplekslərinə və “geridə qalma” qorxusuna gətirib çıxaran zəif
iqtisadiyyata malik ölkələrdir. Əgər texniki üsullar məharətlə həyata keçirilsəydi, bu
qüsurlu rəqabətə, əsas təhsilə əhəmiyyət verilməməsinə, seçimlərə nəzarət olunmasına
və şəxsi həyata müdaxiləyə və fikirlərin idarə olunmasına gətirib çıxara bilərdi. Fərdiliyin
və müəllifliyin azaldılmasının psixoloji təsirləri tələbələrin “kollektivin” bir hissəsi olmamaq
üçün üsyana qalxmalarına səbəb ola bilərdi. Əgər təkmilləşdirilmiş idrak ənənəvi
dəyərlərin qəbul olunmasını azaltsaydı, bu siyasi pozuntulara gətirib çıxarardi, idrakın
artırılmasının digər formaları isə ideoloji məqsədlərə doğru yönəldilmiş nəzərə çarpan və
ya çox da nəzərə çarpmayan manipulyasiya cəhdləri ilə təchiz oluna bilərdilər.
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2. Vaxtında bilik (elm) ə öyrənmə (tədris)
Mexaniki yaddaş üsulu ilə öyrənmə 2030-cu ilədək öz əhəmiyyətini itirib. Qlobal
hesablamalar və ömürlük təhsil sayəsində, “vaxtında bilik” normaya çevrilib2.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Bu, mexaniki yaddaş üsulu ilə öyrənmənin təhsil məqsədlərinə nail olmaması ilə,
fərdiləşdirilmiş öyrənməyə olan istəyin olması, süni intellektdə davamlı irəliləyişlərin
mövcudluğu və bunun bütün sahələrdə sürətlə dəyişən biliklə ayaqlaşmanın yeganə yolu
olduğunu anlamaqla baş verə bilər. Həyat çox mürəkkəbdir və məhz buna görə insanın
nəyi bilməli olduğunu və nə zaman bilməli olduğunu bilmək çətindir. Ona görə baş vermə
səbəbi zərurət olduqca ortaya çıxacaq. Dünyada müəllimlər və tələbələr üçün həftədə 7
gün, gün ərzində 24 saat istifadə oluna bilən infrastrukturlar tikiləcək.
Nanotexnologiya, nevrologiya, süni intellekt və interaktiv obyektə əsaslanan süni onlayn
dünyalarda baş verən irəliləyişlərin birləşməsi 2030-cu ilədək təhsili daha da
empirikləşdirəcək və cəlbedici edəcək. Mexaniki yaddaş üsulu ilə öyrənmə davam
edəcək, çünki o beyni “məşq” etdirir, “vaxtında bilik” isə bizə istədiyimizi çatdırmaq üçün
fəaliyyət göstərir. Yeni bilklərin və hadisələrin daim yeniləndirilməsi zərurəti, tədrisin
sürətli, praktiki öyrənmə prosedurları və yeni tədris metodları sayəsində xüsusi
subyektlərdən, xüsusi məqsədlər üçün lazım olan subyektlərə keçirilməsini tələb edəcək.
Biz necə öyrənmək, və informasiyadan necə istifadə etmək haqqında biliklər toplamalı
olacaq və xüsusi məlumatların və ya subyektlərin öyrənilməsinə daha az vaxt sərf
edəcəyik.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Hər kəs bu proqamın həyata keçirildiyi istədiyi yerdə təhsil alma imkanına malik olacaq.
İnsanlar daha özünəinamlı və daha səlahiyyətli, kommersiya fəaliyyəti daha səmərəli
məşğul olacaq, ölkələr öz iqtisadi inkişaflarını təkmilləşdirəcək və cəmiyyətlər daha
bacarıqlı, effektiv və ahəngdar olacaqlar. Təhsil və təlim xərcləri azaldılacaq. İnsan
qaynaqlarından daha çox faydalanmaq mümkün olacaq və işi dəyişmək asanlaşacaq.
Mexaniki yaddaş üsulu azalmağa davam edəcək və öz yerini zəruri öyrənmənin əsası
olan reflektiv düşünməyə verəcək.
Vaxtında bilik və öyrənmə, insan rəqabətini və intellekti geniş şəkildə artıra, daha təhsilli
ictimaiyyət yaratmaqla demokratiyanı genişləndirə, məsul qlobal vətəndaşların sayını
artıra, qabaqcıl bilik və öyrənmə şəbəkələrinin yaradılmasını sürətləndirə, elmi
təkəbbürün “gücünü” azalda, və növbəti bir intibah dövrünün başlanmasına səbəb ola
bilər. Bir çox ənənəvi təhsil sistemləri İnternet-əsaslı sistemlərlə əvəzlənəcək, idarəolunan
tədrisi açıq mənbə əsaslı birliklər və ya ödənişlərinin əsası sürət və effektivlik olmaqla,
qiymətləndirilə bilən biliyin qazanılması və saxlanılmasını təmin edilməsi üzrə rəqabət
aparan tərəflər həyata keçiriləcəkdir. Müəllimlər və tələbələr, müəllimin məlumatlar
məcmusunun koordinatoru olduğu komandanın bir hissəsi olmalıdırlar.

2

RT Delphi istinadları: Monica Sambataro, “Vaxtında Tədris,” Computerworld, 3 April 2000-ci il; Vaxtında Təhsil:
Qlobal İnformasiya Əsrində Tədris, 2000-ci il; “Vaxtında Tədris: Zərurət yarandıqca Bilik və ya Bacarıqların əldə
olunması,” Word Spy, 1 iyun 1998-ci il.
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Bunun baş verməsinə nə mane olur?
İnternetin texnoloji məhvi bunun baş verməsinin qarşısını ala bilər; xakerliyin artması,
informasiyanın idarə olunması və informasiya müharibəsinin digər formaları insanları
nəyə etibar etməkdə qərarsızlığa gətirib çıxara bilər. Xərclər həddindən artıq ola bilər.
Müəllimin yeganə aktiv subyekt və tələbənin isə passiv element olduğu ənənəvi təhsil
sistemləri daxilində cahil, geridə qalmış fikirli insanlar, mövhumatçılar mühafizəkar dini
liderlərlə birgə bu inkişafa mane ola bilər. Meyllər və boşluqlar, həmçinin sağlam
informasiyanın tədris olunmasında, bacarıqların qazaılmasında yaranan problemlər bu
işin tətbiqini zəiflədə bilər. Bir sözlə, hər kəsin mütəxxəssis kimi görünə bildiyi bir
dünyada, qərarların daha qərarsız zəmində veriləcəyi riski artacaq, həqiqi ekspertizaya
hörmət azalacaq və əsl rəqabətin təsdiqlənməsi üçün yaxşı üsulların sayı azalacaq. Ləng
və köhnə təhsilin təsdiqlənməsi sistemləri bu imkanın əldə olunmasını ləngidə bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Vaxtında bilik və öyrənmə çox sərfəli, lakin çox səthi bir bilik dünyası yarada bilər.
Yeniliklər məğlubiyyətə düçar ola bilər. Bu, zəif öyrənmə vərdişlərinə; özü-mərkəzləşmiş
tənbəl düşünməyə; siyasi prosesdə az iştirak edən ictimaiyyətə və nəticədə hökumət
tərəfindən daha çox idarəetməyə; planetin xeyrinə daha “geniş mənzərəni” görməməyə;
və bir çox insanların fasilə və ya reklam pauzası olmadan diqqəti mövzu üzərində
cəmləmə bacarığı olmadığı kimi, problemin həll olunması üçün yürüdülən mühakimələrin
azalmasına səbəb ola bilər. Bu mənfi nəticələri aradan qaldırmaq üçün bir az mexaniki
yaddaş üsuluna əsaslanan öyrənməyə ehtiyac olacaq.
Bu hadisə Elm və Texnologiyada irəliləyişlərə gətirib çıxarsa da, tarix və vətəndaş
hüquqları kimi sahələrə ziyan dəyə bilər. Bu imkan varlı-kasıb fərqlərini artıra bilər, çünki,
onun aşağı gəlirə malik ölkələrin həyata keçirməsi qeyri-mümkün olacaq. “Vaxtında
öyrənmə” üçün qabaqcıl texnologiyalara malik ölkələr parçalanmaya və gerdiə qalmaya
məruz az inkişaf etmiş cəmiyyətlərə malik ölkələrdən fərqli şəkildə təkamül edəcək.
3. Fərdiləşdirilmiş təhsil
Simulyasiyalar da daxil olmaqla, müxtəlif növ testlər yolu ilə fərdi tələbələrin ehtiyacları
qiymətləndirilir və təhsil planı və maarifləndirici metodlar fərdi tələbələrə tətbiq olunurlar.
2030-cu ilədək bütün tələbələrin xüsusi ehtiyacları olacağı, və bu ehtiyacların dünyanın
bir çox yerində geniş şəkildə qarşılanacağı nəzərdə tutulub3.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
İnternetdə baş verən irəliləyişlərin bir nöqtədə cəmləşdirilməsi, təfəkkür elmləri, təbabət,
süni intellekt, Mur Qanunun qüvvədə qalması, vaxtında öyrənmə və 100 dollarlıq portative
kompüterlərin uğuru bu imkanın daha da mümkün edə bilər. Daha ağıllı şəkildə fəaliyyət
göstərmək istəyən tələbələr və qabaqcıl texnologiya bacarıqlarına malik müəllimlər artıq
bu prosesi hərəkətə gətirirlər. Bu proses rəhbərlər tərəfindən idarə olunsa, o yeni bir təhsil
sisteminin özülü ola bilər. Prosesə, fərdiləşmiş öyrənməni təkcə ibtidai, orta və ali təhsildə
deyil, həmçinin böyüklər üçün “ömürlük öyrənmə” sistemində təmin etmək məqsədilə
İnformasiya Texnologiyalarının və “onlayn təlim”-lərin istifadəsi daxil edilməlidir. Bu
həmçinin, hər kəsin potensial dahi olduğu və hər bir dahinin digərlərindən fərqləndiyi
fikrini qəbul edilməsi, hər bir tələbədə maraq və yaradıcılıq qabiliyyəti oyadan müəllimlərin
3

RT Delphi istinadları: Fərdiləşdirilmiş Təhsil Planları, 2003-cü il; “İnternetdə Xüsusi Təhsil Resursları”,
seriweb.com, 2001-ci il
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olması, təkmilləşdirilmiş ucuz fərdiləşdirilmiş təhsil proqramın təmin olunması, təkrar
istifadə oluna bilən öyrənmə modullarının cəmiyyətin bütün sinifləri arasında yayılması, və
öyrənilmiş məlumatlarda dolaşıqlığın və üst-üstə düşmənin (təkrarlanmanın) baş
verməməsi üçün cəmiyyətin bütün sinifləri üçün öyrənmə modullarının təmin olunması
standartlarının və mərkəzləşdirilmiş mənbələrin yaradılması yolu ilə mümkün ola bilər.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu proses, tələbələrin daha razı qalmasına, fərdi müstəsnalığa və mütərəqqi məqsədlərə
böyük hörmətin qoyulmasına, bərabər təhsil hüququ haqqında fikirlərdə dəyişikliklərə,
öyrənmə prsoesini qaydasına salmaq üçün genetik məlumatlardan daha səmərəli
istifadəyə, və öz potensialları ilə təlimlənmiş daha çox xüsusi “dahilərin” yaranmasına
gətirib çıxara bilər. Kimin öyrədilməsi lazım olduğu haqqında elmi təkəbbür də azaldıla
bilər.
Həyatın müxtəlif aspektlərində lider olacaq insanların sayı artırıla bilər. Liderlər,
komandaya daha yaxşı işləməyə kömək etmək üçün öz aralarından təlimatçılar və
hakimlər seçməli və müxtəlif komandaların bir yerdə yaşaya bilmələri üçün ədalətli
rəqabət aparmalıdırlar.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Bu prosesin baş verməsinin qarşısını, dünyanı tək-mövzulu bir təhsil sisteminə doğru
sürükləyən yeni ideoloji və ya dini hərəkatlar, tələbə-müəllim nisbətinin aşağı olması və
nəticədə qiymətlərin yoxsul təhsil sisteminin ödəmək imkanı olmayacaq dərəcədə
yüksəlməsi, müəllimlərin çatşmamazlığı, standartlaşdırılmış imtahanlar, özlərindən üstün
olan həmkarların təşviq olunmasına nisbət bəsləyən müəllim birlikləri, etibarlı diaqnozların
qoyulmasında və nəticələrin qiymətləndirilməsində çətinliklər və orta hesabdan da aşağı
tələbə bacarığına əsaslanan, öyrənmədən çox tədris materiallarına üstünlük verən
standart kursların saxlanılması istəyi ala bilər. Müəllimlərin əlində tələbələrin fikirlərini
oxumaq üçün vasitələr olmadıqca tamamilə “fərdiləşmiş” təhsil mümkün ola bilməz.
Öyrənmə sosial bir fəaliyyət olduğundan, öyrənmə üçün ümumi məqsədlərin tələbləri
həmişə olmaqda davam edəcək.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Çox fərdiləşdirilmiş öyrənmənin geniş şəkildə istifadəsi sosial bağlılığı azalda bilər;
fərdiləşdirilmiş öyrənmə cəmiyyət daxilində daha fərdiləşmiş əks komandalara və ya qrup
fəaliyyətlərinə gətirib çıxara bilər. Belə fərdlər, təhsili necə daha yaxşı həyata keçirmək
məsələsi üzrə cəmiyyəti parçalayan yeni öyrənmə üsullarını yarada bilərlər.
Fərdiləşdirilmiş təhsilin nəticələri, cəlb olunmuş insanların intellektdən, obyektivlikdən,
mərhəmətdən və niyyətlərindən və istifadə olunan süni intellekt sistemlərindən asılıdır.
Bu, insanların xüsusi ideologiyanı və ya fəaliyyət üsullarını mənimsəmələri üçün
“beyinlərinin yuyulmasının” gözəl yolu ola bilər.
4. Simulyasiyalardan istifadə
2030-cu ildə, proqramlaşmış öyrənmə sisteminə malik virtual reallıq (VR) simulyasiyaları
mümkün olacaq və beynəlxalq səviyyədə istifadə olunacaq. Bu da ibtidai və orta
məktəblərdə olan tele-təhsil sistemlərinin təqribən 1/3-ini əhatə edəcək. Bu simulyasiyalar
insanlara öz templəri ilə, təkbaşına və ya qruplar şəklində inkşaf etməyə imkan verir.
Onlar təfəkkür elmindən bəhrələnən anlayışlar əsasında qurulublar. Onlar fərdlərin və ya
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qrupların öyrənmə üslublarını və ehkamlara və təlqinlərin digər formalarına olan
ehtiyaclarıını müəyyən edir və ona uyğunlaşırlar. Simulyasiyalar, süni təcrübənin və sosial
eksperimentlərin təhlükəsiz bir mühitdə təmin olunması üsullarıdır4.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Buna VR oyun sənayesinin və təhsil sistemlərinin qarşılıqlı təsiri; əldə olunan xeyirləri
nümayiş etdirmək üçün daha uzunmüddətli vaxta vəsait qoymaq istəyində olan rəhbərlik;
Mur Qanununun, nano prosesinin davamlı irəliləyişi, gücləndirilmiş tezliklər zolağı, yüksək
texnologiyaya malik VR-ın populyarlaşdırılması; video oyunların və istifadəsi asan
proqram yaradılması vasitələrinin yayılması (X Bot tədris vasitəsi olacaqmı?) ilə nail
olmaq olar; İkinci Həyat kimi süni cəmiyyətlərə qəbul və iştirakın artması; xüsusi tədris
mühitləri üçün simulyasiyaların yaradılması məqsədilə wiki kimi proqramlardan
(yanaşmalardan) istifadə; təfəkkür elmindən alınmış yeni anlayışların tətbiqi; bilik
iqtisadiyyatının tələbləri nəticəsində mümkün ola bilər. Bu gün bütün növ simulyasiyalar
hərbi təlimlərin geniş yayılmış və həyati əhəmiyyətli bir hissəsinə çevrilib.
Elmi birliklər məlumatların və simulyasiya formatlarının standartlaşdırılmasını
sürətləndirdikləri üçün, maarifləndirici simulyasiyaların qiyməti aşağı salına bilər. Xərclər
həmçinin qlobal əməkdaşlıq və dünyada hamı tərəfindən istifadə olunan modullardan
ibarət subsidiyalaşdırılmış wiki kimi proqramların köməyilə azaldıla bilər. Bu tətbiqatlar
getdikcə gəlir mənbəyinə çevrildiyi üçün, “İkinci Həyat”-kimi simulyasiyaların gələcək
nəsilləri də həmçinin təhsilə ayrılan subsidiyaları azalda bilər. Maarifləndirici simulyasiya
proqram təminatının əldə olunmasını asanlaşdırmaq üçün açıq mənbəli standartlar
nəzərdə tutulmalıdır. İnteraktiv obyektə malik VR dünyalara çevriləcək “Facebook” və
“MySpace” kimi sosial şəbəkələr vasitəsilə Kompüter-ağıllı tələbələr daha tez mümkün
olacaq. VR dizaynı və həyata keçirilmə xərcləri yaxşılaşacaq, və interfeys daha təbii
olduqca, dünyada çoxlu yeni tətbiqatlardan istifadə edən insanların sayı çoxalacaq.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu immersiv təcrübi öyrənmə metodu davamlı artan təsirə malik olacaq, həqiqətən təhsilli
insanların sayını artıracaq, yeni təcrübələrə yol açacaq, yaradıcılıq qabiliyyətinə təkan
verəcək, mürəkkəb sistemlərin davranışının avtomatik (xəyali) biliklərini təkmilləşdirəcək,
fərdi şəxsiyyətin inkişafına imkan yaradacaq və bəşəriyyətin təkamülünə yardım
göstərəcək. Bu sistem insanları inandırmağa çalışacaq ki, əgər problem virtual reallıqda
həll oluna bilirsə, deməli o “real dünyada” həll oluna bilər.
Simulyasiyalar həm fərdi ehtiyacları və həm də kollektiv öyrənmə təcrübələrini qane edə
bilər. Davamlı real-vaxt elm, idarəçilik, və öyrənmə simulyasiyaları real-vaxt ictimai
intellekti və hökumət büdcələrinə verilən məlumatları əlaqələndirəcək, və simulyasiyaları
dialoq və qərarlar üçün bir əsasa çevirəcək. Simulyasiyalar qarşılıqlı əlaqənin daha
normal bir tərzi olacaq və yüksək keyfiyyətli avadanlıqların qiymətlərini aşağı salacaq. Bu
isə fərdiləşdirilmiş təhsil platformalarının yeni formalarına təkamül edəcək
www.thetransitioner.org/wiki/tiki-index.php?page=Holopticism linkinə bax.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?

4

RT Delphi istinadları: Jong-Heon Kim, “Fizika Təhsilində Virtual Reallıq Simulyasiyaları”, IMEJ (İnteraktiv
Multimedia Elektron Jurnalı), tarixsiz; “Virtual Reallıq: Tarix”, Minillik üçün Elm, Superkompüter Əməliyyatları üzrə
Milli Mərkəz, İllinois Universiteti, 1995-ci il; “Virtual Reallıq,” Vikipedia.
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Video oyunlardakı zorakılıq, evə çıxışın və ya valideynlərlə qarşılıqlı anlaşmanın məhdud
olması, rəhbərliyin kifəyət qədər olmaması, baha qiymətlər, həyata keçirilmənin çətinliyi
və hansı dəyərlərin və məzmunun daxil ediləcəyi barədə fakir ayrılıqları simulyasiyaların
həyata keçirilməsinə əngəl törədə bilər. Bu gün ciddi VR təhsil tətbiqatlarını yaratmaq,
“İkinci Həyat”-da istifadə olunan tətbiqatlardan daha çətindir.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Bu kiber “asılılığa”, reallıqla əlaqənin və üz-üzə insan təmasının itirilməsinə, və
simulyasilarla öyrənmə ilə real həyatdakı həqiqi fəaliyyət arasında əlaqənin kəsilməsinə
gətirib çıxara bilər. Əslində yaxşı olan, lakin sosial cəhətdən geri qalmış, komanda ruhu
və paylaşmaq hissi zəif olan fərdlərin sayı arta bilər. Həmçinin, “real dünyadakı” imkanlar
haqqında düşüncələri məhdudlaşdıraraq “virtual reallıq” sistemlərində təklif olunan
imkanlara yol aça bilər. Insanlar real həyatda nail olmadıqları mövqeyə kiberməkanda nail
olduqları üçün, bu sistem eqoist və qeyri-real qavrayışlara təkan verə bilər.
Simulyasiyaların çox canlı olmasına baxmayaraq, xüsusilə gənc insanlar üçün zəruri olan
üz-üzə təmaslar məhdudlaşdıra bilər. Təhsil simulyasiyalarının bəşəri olaraq qəbul
olunması üçün onlar səthi olmaqla daha az həssaslıq və əxlaqi xüsusiyyətlər daşıya
bilərlər və “təhsil və əyləncə kombinasiyası”nda çatışmayan real eksprementlərin
mürəkkəbliyi və interaktivliyini nəzərə almayan müəllimlər tərəfindən zəif şəkildə istifadə
oluna bilər.
Simulyasiyalardan istifadə edən və etməyən millətlər, regionlar və mədəniyyətlər
arasındakı fərqlər zaman keçdikcə artacaq. Bu tendensiyanın mənfi nəticələri də ola bilər.
Bəzi qruplar “real” qaşılıqlı əlaqələri təsdiq edəcək və virtual simulyasiyaların faydalarını
inkar edəcəklər. Bu nəticənin kəskin olub olmayacağı qismən, bu texnologiyadan istifadə
etmək imkanı olan əhalinin sayından asılı olacaq. İnsan davranışlarına mənfi təsir
göstərmək üçün kiber cinayətlər və immersiv VR texologiyalarının məqsədyönlü dizaynı
da mümkündür. Edvard Kastronovanın “Süni Dünyalar” adlı möhtəşəm bir kitabına baxın.
5. İnsanların qeyri-stabil yetişməsinin və ya ruhi xəstəyə çevrilməsinin qarşısını
almaq üçün layihələşdirilmiş fərdi öyrənmə (tədris) prosesinin davamlı təkamülü
Bir neçə ölkədə həyata keçirilən bu proqramların məqsədi, terrorçu fəaliyyət və zorakı
cinayətkarlıq da daxil olmaqla, yaşlanma dövründə cəmiyyətin mənafeyinə zidd davranış
nümayiş etdirən şəxsləri müəyyən etməkdir. Bu yolla müəyyən olunmuş insanların
yaşlandıqca qeyri-stabil olmalarını və ya ruhi xəstələrə çevrilmələrinin qarşısını almaq
üçün xüsusi tərbiyə proqramları həyata keçirilir5.
Bunun baş verməsinə nə səbəb olar?
Ayrı-ayrı fərdlərin kütləvi məhvlərə (SİMAD) səbəb ola biləcəyi fikrinin günü-gündən
artması buna səbəb ola bilər, lakin bu fəaliyyətlərə ictimai marağın olduğunu və onların
totalitar istiqamətdə tətbiq olunmadığına təminat vermək üçün böyük diqqət
göstərilməlidir. Psixoloji təkamül nəzəriyyəsinin və metodlarının təkmilləşdirilməsi və
Malloun ehtiyacların ierarxiyasından istifadə bu cür proqramların inkişafına rəhbərlik edə
bilər. Bunun baş verməsi üçün təkamül sistemləri bir çox fərdlər tərəfindən təsdiqlənməli
və nümunələr mühüm əhəmiyyətə malik olmalıdırlar, proqramlar çox faydalı, yaradıcı
olmalı və onun geniş şəkildə qəbul edilməsini təşviq etməlidir.
5

RT Delphi istinadları: Jean-Pierre Voyer, “Konstruktiv Araşdırma Gündəliyi üçün İlkin Şərtlər”, 27 mart 2003-cü ildə təqdim
olunmuşdur.
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Bu fəaliyyət insan mühitində inkişaf etdirilsə təhlükədə olan gənc insanları müəyyən edə
bilər. Elis Uolkerin əsəri göstərdi ki, həyatı ağır keçmiş, lakin yenə də xoşbəxt yaşayan
insanların bir ümumi cəhəti olub: onların hamısını onları sevən bir nəfər tapıb. Bu cür
proqramlar bu kimi gəncləri müəyyən edə və müvafiq tərbiyəçilərin köməyilə onları
maarifləndirə bilər.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu daha ahəngdar və sabit cəmiyətlərin yaradılmasına səbəb ola; intihar, narkotik asılılıq
və terror kimi sosial problemləri azalda; insan təbiəti haqqında daha çox biliklərlə təmin
edə; profilaktik psixi sağlamlıq və dərman preparatalarına qoyulan sərmayələrin
artmasına gətirib çıxara bilər. Bu proqramlar, həmçinin müəyyən psixi sağlamlıq
məsələləri ilə - xüsusilə də insanların indi çox yaşadığı bir dövrdə - məşğul olmağın
nisbətən ucuz yolu ola bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Bu proqramın normadan kənar davranışların aradan qaldırılması və ya bu davranışlara
nəzarət olunması üçün hökumətlər tərəfindən istifadə olunan bircədəfəlik təsnifat sistemi
ola bilməsi və ya bu proqramın daha despotik paranoidal cəmiyyətlər tərəfindən həyata
keçirilərək yaradıcılığın və yeniliklərin azalmasına səbəb ola biləcəyi haqqında fikirlər
bunun baş verməsinin qarşısını ala bilər. Bütün dahilər bir az dəli olurlar! Yaxşı niyyətlərlə
irəli sürülməsinə baxmayaraq bu təklif bir çox mənfi cəhətlərə malikdir, məsələn, bütün
dünyada qəbul olunması üçün onun “profilləşdirilməsi”. Terrorçu fəaliyyət və zorakı
cinayətkarlıq da daxil olmaqla, cəmiyyətin mənafeyinə zidd olan davranışlar, təkcə fərdi
tərbiyənin problemi deyil; bunun, həmçinin sosial səbəbləri də var. Bunu necə həyata
keçirməyi, xüsusilə geniş əhali kütlələri arasında təsir göstərməyə vadar etməyin yollarını
heç kim bilmir. Psixi xəstəliklərin çoxunun irsi və ya psixoloji səbəblərdən baş verdiyinin
günü-gündən artan sübutları onu göstərir ki, ola bilsin ki, bu proqramlar genom təhlillərlə
müqayisədə effektivliyi məhdudlaşdırıblar.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Bu proqram, milli dövətlərdə qrup şəklində danışığa, məxfiliyin, söz və fikir azadlığının
azalmasına və məlumat toplayan/polis orqanlarının gücləndirilməsi və tarixdə insan
haqqlarının ən pis şəkildə pozulması ilə nəticələnə bilər. Bu isə, incəsənətin yeni
formalarının yaranmasının qarşısını almaqla neo-sosialist realizmə gətirib çıxara bilər. Bu
proqramlar nəticəsində dünyanın ən dahi filosofları mənfi üslubda göstərilə bilər. Onda
onların və onların nailiyyətlərinin başına nə gələrdi? Gələcəkdə əgər biz anormal
şəxsiyyətə malik fərdləri “sağaltmağa” və ya təcrid eləməyə başlasaq, görəsən biz
dünyaya faydası olan bir şeyi məhvmi edəcəyik? Axı nəyin “anormal” olduğuna kim qərar
verir?
6. Təkmilləşdirilmiş fərdi qidalandırma
İnsanın özü tərəfindən aparılan diaqnostik testlər təkmilləşmiş təfəkkürün inkişafı üçün
fərdiləşdirilmiş qidalanma tələblərini müəyyən edir. Bu testlər daha zəngin ərazilərdə
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həyata keçirilir, hökumət və sığorta şirkətlərinin dəstəyilə artıq az gəlirli ərazilərində də
istifadə olunmağa başlayır6.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Tibbi sığorta şirkətləri, təhsil proqramları və ticarət müəssisələri arasında ittifaqlar
insanların özü tərəfindən aparılan testlərin artmasına səbəb ola və istehlakçıları yeni
bəsləyici qidalar haqqında maarifləndirməyə kömək edə bilər. Sığorta şirkətləri testlərdən
və yeni qidalardan istifadə edənlər üçün sığorta qiymətlərini aşağı sala bilər.
Qidalandırmada, DNT testlərində, “təbiət və qidalanma” amillərinin sağlamlıqda rolunu
anlamanın təkmilləşməsində, fərdiləşdirilmiş təbabətdə elmi nailiyyətlərin əldə olunması
və “nutrigenomlar” da bu ehtimalın həyata keçmə şansını artıra bilər. Yoxsul ölkələrdə bu
proqramın həyata keçirilməsi üçün QHT-lərin və BMT qurumlarının köməyi zəruri olardı.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu, xalqın sağlamlığını və idraki inkişafını təkmilləşdirə, tibbi xidmətlərin qiymətlərini
azalda və insanların ömrünün uzanmasına, fiziki qüvvələrinin və fəaliyyətlərinin artmasına
səbəb ola bilərdi.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Təkmilləşdirilmiş fərdiləşdirilmiş qidalanmaya yoxsulluq, pis qidalanma vərdişlərinə malik
mədəniyyətlər, siyasi iradənin azlığı, yeyinti sənayesini daha da fərdiləşdirilmiş və
bəsləyici qidaların istehsalına yönəltmə xərcləri və diaqnostik təhlillərdə səhv ola biləcəyi
qorxusu əngəl törədə bilər. (Lakin, tam və növbə-növ qidalanmanın ümumi sərfəli
nəticələri fərdi nəticələrin sərfəli yüksək-xərclərini kölgədə qoyur). Bu isə yoxsul ərazilər
üçün maliyyə cəhətdən mümkün ola bilməz. İrsən əldə edilmiş qidalanma vərdişlərindən
duyulan həzz bu cür fikirləri inkar edə bilər. Əgər DNT testləri tələb olunsa, onda bəzi
insanlar buna müqavimət göstərəcəklər.
Hansı mənfi nəticələr olabilər?
Bu, xüsusi pəhrizlərlə qidalanma imkanı olan varlı insanlar və imkanı olmayan kasıblar
arasında fərqləri artıracaq.
7.

İrsi yüksək intellekt

İntellektin və öyrənmənin artmasına kömək edən genlər müəyyən olunub və öz gələcək
uşaqlarının potensial intellektini dəyişmək üçün dünyanın yuxarı və orta siniflərindəki bir
çox valideynlər tərəfindən istifadə olunub. Yoxsul regionlardakı bir çox insanların
müalicəsinə pul ayrılıb7.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?

6

RT Delphi istinadları: “Düşünmə üçün Qidalar:Beyni Tikən və tükətən Qidalar”, AskDrSears.com, 2000; “Beynin
inkişafına və Zədələrin sağalmasına Kömək edən Qidalar və Vitaminlər,” at Yourfamilyclinic.com, tarixsiz; BMT-nin
Ərzaq və Kənd-Təsərrüfatı Təşkilatı, “Balıq da, Protein də Büyin üçün Qidadır”, Fokus: Balıq tutulan yerlər və Qida
təhlükəsizliyi”, tarixsiz.
7
RT Delphi istinadları: Uesli Smit, “Biotəhlükələr”, San Francisko Xronikası, 6 Noyabr 2005; Joao Pedro de
Maqalaes, “Uşaqlarımızın Səciyyəvi Cizgilərinin Müəyyən Olunması”, 2006; Everet Mendelson, “Yevgenik
Həvəslər”, Harvard Jurnalı, Mart-Aprel 2000.
2007 Gələcəyin Durumu

99

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

Nevrologiya və genetika elmləri arasında gələcək müştərək fəaliyyət (sinerji), öz uşaqları
üçün daha firavan həyat istəyən valideynlər və dərman preparatları vasitəsilə təfəkkürün
artırılmasının ilkin uğuru bunun baş verməsinə səbəb ola bilər. Yaxın gələcəkdə genetik
əqli inkişafın əsas forması Preimplantasiya Genetik Diaqnozu olacaq. Bu üsul pataloji
cəhətdən aşağı olan intellektə cavab verən genləri seçərək kənarlaşdırır. Bu, aşağı
fəaliyyətin sayının azaldılmasına və orta hesabın artırılmasına gətirib çıxaracaq, lakin
PGD daha da ümumiləşdirilməlidir. Bu isə, texnologiyanın təkmilləşməsini, qiymətləri
aşağı salmaq üçün prosesin avtomatlaşdırılmasını, müxtəlif müalicələrin müqayisəsinə
imkan verən standartların yaradılmasını və ən əsası, genetik seçməni daha da məqbul
edən vəziyyət dəyişikliklərini tələb edir. İdrakın genetik cəhətdən artması, həmçinin
cinayətkar davranışlara cavab verən genlərə təsir göstərən tək bir prosedurda
birləşdirilməlidir. Biz görmə qabiliyyətimizi eynəyin köməyilə “düzəltdiyimiz” kimi, həmçinin
zəif intellektimizi də düzəldə bilərik. İntellektin artırılması üçün təhlükəsiz bir prosedur
mümkün olan kimi valideynlər öz uşaqlarını bu proseduru ilk təklif edən ölkəyə
aparacaqlar. Sosial əxlaqi prinsiplərin inkişaf etdirilməsi, müxtəlifliyin qəbul edilməsi və
digərlərinə hörmət və ya genetik cəhətdən artırılmış intellektlə müşaiət olunmalı, ya da
ondan əvvəl mövcud olmalıdırlar.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu, əqli cəhətdən geri qalmış uşaqları sağalda bilər. Bütün irəliləyişlər kimi bu proqram da
ilk əvvəl varlı insanlar tərəfindən öz uşaqları üçün təmin ediləcək, lakin vaxt keçdikcə,
gələcək nəsilləri daha ağıllı etmək məqsədilə qiymətlər aşağı düşəcək.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Genetikanın kifayət qədər irəliləməsi, baha qiymətlər və genetik texnologiyadan yalnış
istifadə etməyin genetik mutasiyalara səbəb olacağı qorxusu və bu həyatın ALLAH
tərəfindən verilən dəyişilməz bir hədiyyə olduğuna inanmaq bu ideyanın həyata keçməsini
çətinləşdirəcək.
Hansı mənfi nəticələr ola biər?
Adi seçim meyarı bir neçə aşkar oluna bilən “ağıl genlərinə” gətirib çıxara bilər,
baxmayaraq ki, bu genlər insanın bütün bacarıqlarını təmsil etmir (digər tərəfdən, bu
texnologiyanın geniş şəkildə təsdiqini tapması və istifadəsi mümkün olsa da, bu
məhdudiyyət 2030-cu ilədək çətin ki, çox sayda insana təsir göstərsin). Bu, varlı-kasıb
fərqlərini artıra və ola bilsin ki, ağıllı menecerlər və nisbətən az ağıllı istehlakçıların olduğu
parçalanmış cəmiyyətə gətirib çıxarsın və ya insanları idarə etmək arzusunda olan
gələcək diktatorlar tərəfindən istifadə oluna, ya da “super yarışa (irqə)” və yaxud da
“dünya liderlərinin” meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Uşaqların daha uşaq olmağa
“vaxtları” olmaya bilər.
8. İbtidai sosial elmi tədqiqat aləti kimi qlobal onlayn (internet şəbəkə)
simulyasiyalarından istifadə
2003-cü ildə açılmış və 2007-ci ilin ortasına kimi təqribən 7 milyon sakini olan “İkinci
Həyat” kimi virtual reallıqlar, sosial davranış üçün təbii hüquqların ekvivalentini və yeni
tele-virtual təhsil simulyasiyalarını təkmilləşdirmək məqsədilə aparıcı təfəkkür alimləri,
təhsil planı mütəxəssisləri və davranışların tədqiqi ilə məşğul olan alimlər tərəfindən
istifadə olunur. Bu elektron universitetlərdə insanlar özlərini cəmiyyət kimi aparır, yeni
mədəniyyətlər qurur və insan eksprementlərində müşahidə oluna biləcək narahatçılıqlar
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olmadan cəmiyyətin birləşdirici elementləri üzrə eksprementin həyata keçirilməsinə zəmin
yaradırlar.8
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
İlkin istifadə iş bazarı araşdırması və siyasi porqnozlaşdırma məqsədi daşıya bilər. Lakin
qiymətlər aşağı düşdükdən sonra bu proqram sosiologiyanın tədrisində istifadə oluna
bilər. Bu, “İkinci Həyat” kimi fenomendən təbii şəkildə təkamül edəcək.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu, tədqiqat xərclərini azalda, müqayisəli təhlil üçün əla bir “müqəvva” rolunu oynaya bilər
və yaradıcı mədəniyyətlərin inkişafını təşviq etmək üçün fantaziyalara təkan verər. Hamı
hər yerdə qabaqcıl sosialogiya araşdırma təhsilindən istifadə etmək imkanına malik
olacaq.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Real sosial vəziyyətləri kiber məkanda yenidən qurmaq demək olar ki, mümkün deyil.
İnsanlar simulyasiyalar üçün kifayət qədər dəqiq məlumatları təqdim etməyə bilərlər,
nəticə etibarilə onların dəyərini azaldarlar. Bu vasitələrdən istifadə edən məqbul
idarəetmə elementləri də bu proqramın həyata keçməsində rol oynaya bilər.
Eksperimentatorların keçmişdə tədqiqatlar üçün insanlardan sui-istifadə etdikləri kimi,
kiberməkanda da insanlardan sui-istifadə etmək mümkündür. Əgər nəticələr siyasi
istiqamətlərin “səhv” yöndə olduqlarını göstərirsə, o zaman gələcəkdə bu proqramın tətbiq
olunmasına əngəl yaranır.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Virtual reallıqlar şəxsiyyətin parçalanmasına – birinin diqqətinin kiber dünyada, digərinin
isə ənənəvi dünyada cəmləşməsinə - gətirib çıxara bilər. Bu isə insan cəmiyyətinin
təkamülünə zidd ola bilər. “İkinci həyat” mədəniyyət, əxlaqi prinsiplər, mənəviyyat və digər
aspektlərdə real həyatla münaqişəyə girə bilər.
9. Elmin arxasınca qaçmağı gücləndirən ictimai əlaqələr sistemi
2030-cu ildə öyrənmə konsepsiyalarının və ya stereotiplərinin sosial marketinqi geniş
şəkildə yayılmış olacaq. Mövzulardan bəziləri artıq yayılıb: İntellekt Cazibədardır, Bilik
Gözəldir, Bilik Əhəmiyyətlidir, və Cəhalət Yoxsulluğa Bərabərdir. İctimai KİV rəhbərləri
tez-tez təhsil rəhbərləri, təfəkkür alimləri, və artistlərlə görüşür ki, öyrənmənin həyatın
əsas işi olduğunu yaymaq üçün müzakirələr aparsınlar.9
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Qarşıdan gələn elm-tutumlu iqtisadiyyatlar sayəsində biliyin (elmin) və intellektin
əhəmiyyəti xüsusi olaraq nəzərə çarpacaq, KİV və əyləncə sənayeləri biliyin arxasınca
gedən yolda, məsələn QİÇS əlayehinə “Yu-tu” qrupunun iştirakı ilə həyata keçirilən
“Qırmızı Layihə” kimi proqramlarda mühüm bir rol oynamaq üçün cəlb oluna bilərlər. Bu
8

RT Delphi istinadları: Baş səhifə, at secondlife.com; Annali Nyuits, “Sizin İkinci Həyatınız Hazırdır”, “Məşhur
Elm”, sentyabr 2006; “Həqiqi İnsan Əlaqələrinin Sirlərini Açmaq üçün İstifadə olunan Süni Dünyalar”, Kornel Nyus,
14 Fevral 2003.
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kimi qeyri-rəsmi görüşlər ABŞ-ın Reklam Şurasında baş verir. Buna görə ehtimal var ki,
yaxın 25 ildə ictimai komunnikasiya vasitələri daha da yayılsın.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu sistem insanların fantaziyalarını, yaradıcılığını və yenilikləri inkişaf etdirə; əhalinin
daha təhsilli olmasına səbəb ola və bilik iqtisadiyyatını təkmilləşdirə; demokratik dövlətləri
möhkəmləndirə və cəmiyyətlərin ümumi rifahını artıra; və yoxsulluğun azaldılmasında,
sosial ədalətin artırılmasında və proqressin sürətləndirilməsində əsas rol oynaya bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
KİV daxilində fikir ayrılığı, ictimai mühafizəkarlıq və ictimai KİV daxilində peşəkar əxlaqın
kifayət qədər olmaması bu ideyanın həyata keçməsinə mane ola bilər. Lakin əvvəlcə
cəmiyyətlər təhsilə daha çox tərəfdar olmalıdırlar. Fərdiləşdirilmiş öyrənmənin uğuru ilə
ictimai KİV-ə çox da ehtiyac qalmaya bilər və bu daha az maariflənmiş hökumətlər
tərəfindən yaradılmış sosial mühəndisliyin yeni bir forması kimi nəzərdən keçirilə və
nəticə etibarilə azad cəmiyyətlər tərəfindən inkar oluna bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Verilən ideyalar cansıxıcı ola bilər və onlardan sui-istifadə oluna bilər, bu da təhsilə mənfi
təsir göstərə bilər.
10. Portativ süni intellekt cihazları
2030-cu ildə bir çox insanlar özlərilə geniş şəxsi yaddaşa malik və öz sahiblərilə insan
kimi qarşılıqlı əlaqədə olan kiçik kompüterlər daşıyacaq. Küçədə bir insanlar rastlaşırsız
və üz cizgilərinin tanınması əsasında qulaqcıqlarınız sizə pıçıldayır: “Bu Billi Consondur.
Sən onunla 3 il bundan qabaq əyləncə gecəsində tanış olmusan. O pilotdur və onun
arvadının adı Encidir”. Daha ciddi desək, mexanizm həmçininin şəxsi qərar qəbul etmə
prosesində və informasiyaya olan bilavasitə ehtiyacların qarşılanmasında iştirak edər.
Bəzi fərdlər nanobotlar, beyin çipləri və paltara bərkidilir, nanotexnoloji qəbuledicilər
sayəsində bir çoc texnoloji nailiyyətlər əldə ediblər10.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Çox varlı insanlar tərəfindən istifadə olunan tanıma texnologiyasının (səs, üz və gözün
torlu qişası və s.), nanobotların, beyin çiplərinin və nanotexnoloji qəbuledicilərin digər
növlərinin inkişafı bunun baş verməsinə səbəb ola bilər.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu cihazlar yaddaşın təhlilini və qərar qəbul etmə prosesini təkmilləşdirəcək və insan
bacarıqlarını sürətlə artıracaq. Təbii olaraq, daha varlı dövlətlər bunu birinci əldə
edəcəklər, lakin cib kalkulyatoru kimi qiymətlər aşağı düşən zaman onlar bütün dünyada
geniş şəkildə istifadə olunacaq. İnsanların həyatları və təcrübələri yazıya alınacaq və bu
da onlara öz həyatlarını daha yaxşı idarə etməyə, öz təcrüəbələrindən bəhrələnməyə, və
yaşlandıqca öz xoşbəxt anlarını yenidən yaşamağa imkan verəcək. Şəxsi Süni İntellekt
10

RT Delphi istinadları: Süni İntellekt Mərkəzi, SRI International, www.ai.sri.com; Massaçusets Texnologiya
İnstitutu, Kompüter Texnikası və Süni İntellekt Laboratoriyası, www.csail.mit.edu/index.php; Süni İntellektin Tədqiqi
Jurnalı, www.jair.org.
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həmçinin cinayətkarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Təsəvvür edin ki, cibinizdə çox
təkmilləşdirilmiş bir Quql chiazı daşıyırsız və o sizə küçədən keçən bir nəfəri müəyyən
etməyə imkan verir və ya ərazidə eyni maraqlara malik digərl insanları göstərir. Süni
İntellekt cihazları həmçinin sizə kiminlə əlaqə saxlamığınızı deyə və onlarla əlaqə
saxlamağa kömək edə bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Üz tanınmasına daxil olan üz cizgilərinin tanınmasının çətinliyi, məxfilik məsələləri və
qərar qəbul etmə prosesi üçün lazım olan digər informasiya tələbləri bunun baş
verməsinə əngəl törədə bilər. Cihazların müəyyən (bəzi) istifadələri müdafiə və kəşfiyyat
mülahizələri səbəbindən məhdudlaşdırıla bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Məxfiliyin itməsi, davamlı şəkildə meydana çıxan əxlaqi məsələlər, varlı-kasıb fərqlərinin
artması, cinayətkarlar tərəfindən istifadə və məxfiliyi qorumaq üçün portativ “anti-süni
intellekt cihazları” inşa etmək üçün yarışma və bu cihazlardan asılı hala gəlmiş insanların
intellektual və emosional bacarıqlarının azalması potensial mənfi nəticələrdəndir.
11. Öyrənmənin necə meydana çıxdığını aşkar etmək və bunun vasitəsilə
öyrənməni təkmilləşdirmək üçün strategiyalar işləyib hazırlamaq məqsədilə insanın
sinir hüceyrələrinin əlaqələrinin tam şəkildə xəritələşdirilməsi
Genlərin şifrələri açıldığı kimi insan beynindəki sinapsların birləşmə sxeminin də şifrələri
açılaraq oxunub. Bu mürəkkəb xəritədən idraki inkişaf, intellekt və emosiyalar barədə,
süni intellekt cihazlarını necə inşa etmək haqqında və nəticə etibarilə öyrənmənin sürətini
və intensivliyini artırmaq haqqında məlumatlar əldə olunub.11
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Artırılmış intellektin bilik iqtisadiyyatında rəqabət aparmaq bacarığına malik əsas
üstünlüyə malik olduğunun dərk edilməsi, irəliləyişə nail olmaq üçün uzun müddət ərzində
tədqiqatlara pul ayıracaq bəzi ölkələr tərəfindən beynin kütləvi şəkildə araşdırılmasına
təkan verəcək. Allen Beyin Atlası Layihəsi (siçan beynində gen ekspresiyyasının
interaktiv, bütün genləri əhatə edən təsvirlər bazası) nevrologiyada sürətlə baş verən
irəliləyişlərin bariz nümunəsidir. Əqli fəaliyyətin tamamilə başa düşülməsi, dinamik
skanerləşdirmə üsullarında (imkanların yayılması və funksional Maqnetik Rezonans
Təsvirlərdə mövcud olan texniki üsullara icazə verilməsi kimi), məlumat bazasının idarə
olunmasında, təsvirlərin hazır şəklə salınmasında, hesablayıcı nevrologiyada və
avtomatlaşdırılmış tədqiqatlarda təkmilləşmələrin olmasını tələb edir. Çünki bu gedişlə
2030-cu ilədək bu iş başa çatdırılmaya bilər. Hər halda, hətta cüzi nəticələrin belə
öyrənmə haqqında mühüm nevrologiya anlayışlarını meydana gətirəcəyi ehtimalı var.
Hesablamaların çətinliyi nəzəriyyəsində irəliləyişlər, bu prosesə nail olmaq üçün
irəliləyişlərin tədricən baş verməsini qəbul etmək və böyük nailiyyətlər əldə etmə zərurəti
də bu prosesin əmələ gətirilməsinə kömək edə bilər.

11

RT Delphi istinadları: T. H. Mörfi, J. M. Baraban, və U. G. Viyer, “Kalsium Təsvirindən istifadə etməklə Miniatür
Sinaptik Axınlarının Vahid Sinaptiklərlə Cədvəlləşdirilməsi Sinaptikdən sonrakı Nəticədə Heterogenliyi aşkara
çıxarır”, Neyron 15 (1995), 159–68 səhifələr; Nevrologiya üçün Cəmiyyət, “Alimlərin insan beyninin İnkişafını
xəritələşdirməsi”; Stressin davamlı Təsirlərinin Başa düşülməsində İrəliləyişlər etmək, Nikotin və Alkoqol,” pres reliz,
8 Noyaber 2003; Beyn elmləri Allen İnstitutu, www.alleninstitute/content/about_the_institute.htm.
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Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Nevrologiyanın daha da tam şəkildə başa düşülməsi robot texnikasının müstəsna
proqresi ilə nəticələnə bilər və Süni İntellektdən tutmuş öyrənmənin keyfiyyətini artıran
kimyəvi preparatlara kimi təfəkkürün bir çox sahələrinə yardım göstərə bilər. Bu, bioloji
elmlərdə böyük irəliləyişlərin baş verməsinə, öyrənmə nəzəriyyəsində və insan
intellektində, həmçinin süni intellektdə sıçrayışın baş verməsinə və bəşər tarixində
mühüm bir hadisənin başlanğıcının qoyulmasına səbəb ola bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Bu, prosesin çox çətin olduğunu və 25 il ərzində başa vurmaq üçün çox bahalı olduğunu
düşünməklə qarşısı alına bilən çox mürəkkəb bir tapşırıqdır. Digər əngəl törədici amillərə
intellektin və emosiyaların sinaps formalarını ötüb keçməsi və ya bu tədqiqatın
nəticələrinin, öyrənmə prosesinin fərd üçün şəxsi səviyyədə meydana gəlməsinin başa
düşülməsində çox da köməyi olmayacağı fikri daxildir. İnsanlar üzərində sınaqların
aparılması üzrə əsas təhsil təsisatları və əxlaqi məsələlər də bu prosesin qarşısını ala
bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Əgər bu baş versə, alimlər və həkimlərin hakimiyyətdən və nüfuzdan sui-istifadə etməsi,
və insanlar, heyvanlar üzərində sınaqların aparılması ilə bağlı bir sıra problemlərin
meydana çıxması ilə nəticələnə bilər. Bu, həmçinin insan emosiyalarını sadələşdirə bilər
və o zaman belə bir sual meydana çıxa bilər: məgər Sevgi sadəcə kimyəvi reaksiyalar
məcmusudurmu?
12. Yetkin şəxslərin beyinlərini uzun müddət daha sağlam saxlamaq üçün vasitələr
2030-cu ildə yaşlanma prosesində yetkin şəxslərin beyinlərini daha sağlam şəkildə
saxlamaq üçün texniki üsulların olması nəzərdə tutulub. Məsələn, yetkin şəxslərin sinirgövdə hüceyrələri klonlaşdırılacaq və onların əvvəl mümkün olduğundan daha uzun
müddət ərzində sağlam qalmaları üçün yetkin şəxslərin beyinlərinə yeridiləcək. Bu da
qoca yaşda öyrənməyə və daha yaşlı elm-tutumlu işçi qüvvəsinin olmasına imkan
verəcək12.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Həyat səviyyəsinin artırılması, artan siyasi hakimiyyətə malik yaşlanan əhali və azalan
nəsil vermə əmsalı tibb elminin buna nail olmasını sürətləndirəcək. İnsanlar həmişə
fikirləşiblər ki, yaşlıların beyni daha yeni sinir hüceyrələri emal edə bilməz. Lakin tədqiatlar
göstərir ki, hər gün yeni beyin hüceyrələri yaranır. Hər gün əmələ gələn yeni hüceyrələrin
çoxu ölür, lakin məşqlər və daha stimullaşdırıcı mühit hüceyrələrin ölüm dərəcəsini
azaldır. Bəzi tədqiatlar göstərir ki, yaşlıların davamlı şəkildə tədqiqi yeni beyin
hüceyrələrinin artması ilə əlaqəli ola bilər. Sinir hüceyrəsinin inkişafının (yeni beyin
hüceyrələrinin artması) tədqiqi yəqin ki, 2030-cu ilədək beyinləri daha uzun müddət
sağlam saxlamağa nail olacaq və bu tədqiqatın sadəcə bir xəttidir. Yaşlıların beyinləri
12

RT Delphi istinadları: Monika Qutman, “Yaşlanan Beyin”, USC Health, yaz 2001; Beynin Yaşlanması Beynəlxalq
Jirnalı, www.brainaging.ro/Pub-BAJ.htm; “ Bəzi Amillər sayəsində, Embrionik gövdə hüceyələrinin səciyyəvi
xüsusiyyətləri ilə mübarizəyə girən yetişkin hüceyrələr”, Medikal Nyus Tudey, 14 Avqust, 2006.

2007 Gələcəyin Durumu

104

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

məşğələlər, bioloji əks-əlaqələr, davranış dəyişiklikləri, müalicələr və digər stimulyantlar
sayəsində daha uzun müddət sağlam qalacaq. Bu proseslər insanları “yaxşıdan da yaxşı”
edəcək.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu vasitələr ruhi xəstəliklər və Alsqeymer və Parkinson xəstəlikləri də daxil olmaqla, beyin
xəstəliklərini aradan qaldıra, nəticə etibarilə ağıl azlığı olan yaşlıların sayının artmasının
qarşısını ala və yaşlıları işçi qüvvəsinə çevirə bilər. Bu isə azalan nəsil vermə əmsalı-nın
iqtisadi təsirlərinin azalması ilə nəticələnə bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Təfəkkür elmlərində bəzi irəliləyişlər, bunun baş verəcəyinə inanmayan insanların, və
nəticə etibarilə zəruri tədqiqatlara, əxlaqi məsələlərə pul ayırmama, yaşlılaırın tənəzzülün
qaçılmaz olduğu haqqında fikirləri, və “təbiətin qanuna” və bu dünyada ən mürəkkəb
struktur olan beyinə müdaxilə etmək qorxusu sayəsində ləngiyə bilər. Bu vasitələrin
potensial xərcləri, beynin fəaliyyətini genişləndirmək üçün müvafiq texniki üsulların bütün
dünyada istifadəsini məhdudlaşdıra bilər. Funksional Maqnit Rezonans Təsvirləri kimi
texniki üsulların nəticələri hasil etməsi gözləndiyindən də çox vaxt apara bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Bu proqram bir qrup müalicə olumayan yaşlı insanı diqqətdən kənarda qoya bilər. Həyat
dolu yaşlılar isə özlərini gəncliyə-istiqamətlənmiş cəmiyyətlərdən təcrid olunmuş hiss
eləyə və bundan narazılıq duya, təcrid olunmuş sub-mədəniyyətlər yarada və ya həyat
keyfiyyətində digər tarazlıqların pozulmasına səbəb ola bilərlər.
13. Beynin genişləndirilməsi üçün Kimya
Beyin kimyasının araşdırılması intellekti artıran, yaddaşı genişləndirən, diqqətin həcmini
artıran və görmə qabiliyyətini və görmə-hərəki koordinasiyasını təkmilləşdirən təhlükəsiz
dərman preparatlarının meydana gəlməsinə səbəb olub.13
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Bunun baş verməsi üçün beynin genişləndirilməsinin dərk edilməsində dəyişikliklərə
ehtiyac var, və dərmanların istifadəyə uyğun olub olmadığı haqda sosial normalar
yaratmaq üçün insanlar arasında “genişləndirmə mədəniyyətinin” inkişafı zəruridir. Əxlaqi
nəticələrin müsbət təkamülü, Müdafiə Nazirliyinin Perspektiv Tədqiqatlar və Layihələr
İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən cari araşdırmanın mülki tətbiqatları genişləndirməsi, və
M. Pardricin yazdığı “Beyin Dərmanlarının Hazırlanması: Beyin Dərmanlarının Gələcək
İnkişafı” kimi mənbələr haqqında məlumatlılğın artması bu proqramın həyata keçməsi
ehtimalını artıracaq. Ritilin, Valium və Prozak, insan intelektini “genişləndirməyən”, lakin
əqli problemlərə baxmayaraq insana normal fəaliyyət göstərməyə imkan verən yeni
psixotrop dərman nümunələridir. Adrenalin travmatik yaddaşları silmək üçün istifadə
olunmuşdur.
13

RT Delphi istinadları: “Psixotrop Dərman”, Wikipedia; “Psixotrop Dərmanlar”, Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı,
www.who.int/topics/psychotropic_drugs/en; “Psixotrop Dərmanlar və Uşaqlar: Məktəblər üçün İstifadəsi, Meylləri, və
Nəticələri”, Məktəblərdə Səhiyyə və Səhiyyə Xidmətləri Mərkəzi, Corc Vaşinqton Universitetu, Vaşinqton,
Kolumbiya Dairəsi, Dekabr 2004.
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Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu, insanın intellektinin və fiziki fəaliyyətinin artmasına, bundan əlavə yaşlıların beyinlərini
daha uzun müddətə sağlam saxlamaq üçün şərh edilmiş müsbət nəticələrə gətirib çıxara
bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Sınaqdankeçirmə və marketinq üzrə tibbi təlimatlar, İstifadənin əxlaqi prinsipləri,
dərmanlardan çəkinmə, “təbii” vasitələrə verilən yüksək qiymət, tibbi inhisarlar, və
“möcüzəli dərmanların” naməlum təsirlərindən qorxma bu imkanın həyata keçməsinə
mane olacaq.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
“Möcüzəli dərmanların” insanların bütün problemlərini həll edəcəyi haqqında düşüncələr
təhlükəli nəticələrə gətirib çıxaracaq. Məsələn insanları rəqabətli dərman yarışına, izafi
dozalara cəlb etmək, və insan psixikasının mürəkkəbliyinə etinasız yanaşmaq kimi
nəticələrə.
14. Veb 17.0
2030-cu ilədək, əsrin dönüşündə başlamış Şəbəkədə məlumatların inteqrasiyasına doğru
meyllər (Quql Örs, Vikipediya, Masaçuset Texnologiya İnstitutunun kurs materialları) elə
bir nöqtəyə çatıb ki, dünya biliyinin çox hissəsi – məlumatlar, təhlillər, müzakirələr –
Semantik Veb 17.0-a daxil olub. Bu struktur konsepsiyaların (həm dəqiq və həm də qeyridəqiq) məntiqi bünövrəsinə əsaslanaraq təşkil olunub, təbii dil interfeysinə malikdir,
dinamikk şəkidlə saxlanılır, və obyektlərin qaşılıqlı əlaqəsini idarə edən məntiqi qaydaları
“bşa düşən” ağıllı sub-sistemdən ibarətdir. İnterfeys, bilikləri və prosesləri ifadə etmək
üçün virtual reallıq kimi qrafiki texniki üsullardan intensiv şəkildə istifadə edir14.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Uşaqları tədris etməkdən, böyükləri tədris etməyə və sonra özünütədrisə doğru proqress,
semantik təhlilin inkişafı və biliklər üzərində müştərək şəkildə işləməyin lazım olduğunun
başa düşülməsi, Web 17.0-ı insanların istədiyi vaxt və istədikləri kimi öyrənməyə
getdikləri bir yerə çevirəcək.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Veb 17.0 şəbəkələri daha ağıllı etməli, soğuları və təhlilləri daha dəqiq aparmalı, bilik
əməkdaşlığının qarşısında duran maneələri aradan qaldırmalı, kütləvi birgə inkişaf üçün
birgə imkanların yaradılmasını stimullaşdırmalı, mürəkkəbliyi, qarışıqlığı, xaosu və
xətaları azaltmalıdır. O, eyni zamanda əqli mülkiyyətə çıxış üzrə ödənişin iqtisadi
paradiqmasını hər hansı birgə mülkiyyətlə “işləməklə əlaqədar bilik hərəkəti”ndən irəli
gələn gəlir paradiqmasına dəyişə bilər. Duqlas Enqlbartın Açıq Hipertekstdokyument
Sistemi və Pyer Levinin İnformasiya İqtisadiyayatının Meta Dili, XML Geo ilə və digər açıq
yeniliklərlə birləşə və insanlara özlərini tarixi məlumatlar da daxil olmaqla informasiya
14

RT Delphi istinadları: Ulliam E. Halal, “Ağıllı İnternet”, Dövlət Kompüter Xəbərləri, 23 JBMTe 2004; Bill Qeyts,
“Ağıllı İnternetə doğru”, Ekonomist Qrup, Maykrosoft-dan yenidən çap olunub, Noyabr 2000; Süni İntellekt Fondu,
alice.pandorabots.com.
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müxtəlifliyinə,
çoxmədəniyyətli
və
alternativ
perspektivlərə,
real-vaxt
ciddi
oyunlarda/dəyişiklik oyunlarına, və praktiki əsaslı dialoqlara və konsensusun qurulmasına
baş vurmağa imkan verə bilər. Şəbəkələşmiş intellektin həmişə mövcudluğu və dərhal
istifadəsinin mümkünlüyü, və nəyisə bilmək üsullarının artıq mübarizə olmaması, kollektiv
insan şüurunun xeyli irəliləməsin səbəb olacaq.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Əgər daha çox əxlaqi vasitələr həyata keçirilməsə, İnternetdən qeyri-qanuni və qeyriəxlaqi şəkildə istifadə getdikcə artacaq. Bəzi məhdudiyyətlər təkmilləşdirilmiş semantik
təhlil, “fərdiyyətçi həllərə qarşı qrup həlləri”, və açıq-mənbəli proqram təminatı
təşəbbüsləri ilə mübarizə aparan sənayelərə gətirib çıxaracaq.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Yeni virus növləri və informasiya çatdırılmasının idarə olunması üsullarının yeni bilikləri
sevməyənlər tərəfindən istifadə olunması, Semantik Şəbəkə üzrə bilikləri təhrif edə bilər.
Keçmişdə, siqaret istehsal edən şirkətlər xərçəng xəstəliyi araşdırmalarını təhrif edirdilər,
bu gün neft şirkətləri qlobal istiləşmə araşdırmalarını təhrif edirlər, və gələcəkdə bəzi
qruplar onların ideologiyalarına qarşı çıxan araşdırmaları təhrif etmək istəyə bilərlər.
İdeoloji müharibələrə qarşı Koreya və Vyetnamın sənaye vasitələri ilə mübarizə aparıldığı
üçün, gələcəkdə ideoloji müharibələrə qarşı hələ ixtira olunmaqda olan informasiya
müharibəsi vasitələri ilə mübarizə aparıla bilər. Bu da Semantik Şəbəkəni döyüş zonasına
və nəticə etibarilə az etibar olunan bir yerə çevirəcək. Əsas geosiyasi problemlər,
terrorizm, ideoloji münaqişələr və hətta açıq mənbəli müzakirələr informasiya
müharibəsinin mərkəzinə və ya versiyasına çevrilə bilər.
15. Vahid ömürlük öyrənmə sistemləri
2030-cu ildə təhsil – körpə doğulmadan öncə həyata keçirilən proqramlardan tutmuş,
yaşlıları bilik, iş və asudə vaxtda əyləncə ilə təmin edən proqramlara qədər bütün yaş
qruplarını əhatə edəcək15.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Ömürlük öyrənmə artıq uzunömürlülük, və həmçinin biliyin gələcək inkişafı və cəmiyyətin
tədqiqi ilə möhkəmləndirilmiş bir tendensiyadır; Yaşlılar yataqxanası bunun müasir bir
nümunəsidir. Hal-hazırda İnternet ömürlük öyrənməni qismən də olsa təmin edir, lakin
bunu çox az insanlar dərk edir. Tarixdə ilk dəfə bu qədər insan özünü uzun müddətə
təhsilə (təhsil və öyrənməyə) həsr edib. Bütün yaş qruları üçün müxtəlif peşələrin tələb
etdiyi səlahiyyətlərin təkmilləşdirilmiş təsnifatı, öyrənmə prosesinin başlanğıcını ibtidai
məktəbdən qoyulduğunu daha yaxşı anlamaq, və daha humanist təhsil konsepsiyaları ilə
insanların mənəvi tələblərinə diqqətin artırılması bu imkanın meydana gəlməsi ehtimalını
artıra bilər.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?

15

RT Delphi istinadları: “Yaşlılar yataqxanas: Ömürlük Öyrənmə Macəraları”, www.elderhostel.org; Baş
Strategiyalar: STEP (Tələbələr, Müəllimlər, Yaşlılar, Valideynlər, Tələbə Nailiyyətləri) Proqramı, Ev və Məktəb
İnstitutu, Vaşinqton, Kolumbiya Dairəsi, 1983; “ABŞ-da Həyat: Yeni peşələr və Təhsil”,
www.lifeintheusa.com/aging.careers.htm
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Müsbət nəticələrə təhsilin islahatlaşması, marağın artması, özünütəkmil, öyrənmənin
həyatın daha çox hissəsinə çevrilməsi və cəmiyyətin təkamülünə kömək daxildir. Körpə
doğulmadan öncə onun qayğısına qalınmasına xüsusi diqqət yetiriləcək ki o doğulandan
sonra daha yaxşı fiziki və əqli bacarıqlar nümayiş etdirsin.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
İqtisadi və mədəni tənəzzül, nəsillər arasında artan fərqlər və varlı və kasıblar arasındakı
fərqlərin genişlənməsi bu təhsil proqramının təkamülünə əngəl törədəcək münaqişələri
çoxalda bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Əgər insanlar mühafizəkardırlarsa və təhsil rəhbərləri özlərindən razıdırlarsa,
kompüterlərdən və öyrənmə sistemlərindən ifrat asılılıq mənfi nəticə ola bilər. Bu proqram
həmçinin sistemləri istifadə edən və etməyənlər arasında boşluq yarada bilər.
16. Xürafatı və nifrəti aradan qaldırmağa yönəldilmiş proqramlar
Psixoloqlar güman edirlər ki 2030-cu ildə bir çoxmüharibələr və ekstremist fəaliyyətlər
valideynlərin, həmyaşıdların və ya müəllimlərin açıq və gizli öyrədilmələrindən
qaynaqlanacaq. Gənclərin maarifləndirilməsində bu təsirləri azaltmaq üçün mühüm
addımlar atılıb16.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
YUNESKO və ya Vikipedia 8.0. kimi beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş orqanları
tərəfindən yaradılmış tədris planının beynəlxalq səviyyədə qəbul olunması və təhsil
müqaviləsinin tərəfləri tərəfindən istifadə olunması ehtimalı daha çoxdur. Bu proqramlar
həm Çikaqoda həm də Ciddədə tədris olunmaları firkri ilə işlənib hazırlanmalıdırlar. Tədris
planına həm emosional həm də intellektual inkişaf, və fərdin cəmiyyətə yardım etmə
potensialının olduğunu dərk etmək, həmçinin mədəni müxtəlifliyə, “yumşaq” biliyin
dəyərlərinə hörmət, və daha dəqiq tarix daxil edilməlidir. Bundan əlavə, psixoloji
tedensiyaların daha yaxşı inteqrasiyası biliklərin itirilməsi prosesinin, tanınmanın və
fikirlərin yeni əqidələrə və emosional dəyişikliklərə olan ehtiyacının dərk edilməsinə
kömək edə bilər. Gənclik dövründə meydana çıxan öyrənmə prosesinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Çünki məhz bu dövrdə tələbələr öz şəxsi fəlsəfələrini və dünya görüşlərini
formalaşdırırlar. KİV-də və əyləncə fəaliyyətlərində zorakılğın azaldılması, tədris planının
effektivliyini daha da artırmağa yardım göstərəcək.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Cəmiyyət daha yararlı, hörmətcil, demokratik, azad, ədalətli, sülh dolu və sabit ola bilər.
Bu cür proqramlar bəşəriyyətin yaşaması üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Çünki gün
keçdikcə kiçik qruplar və fərdlər məhvedici bacarıqlara daha çox yiyələnirlər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
16

RT Delphi istinadları: ABŞ Təhsil Departmenti, Gənclərin Nifrət səbəbilə Törətdikləri Cinayətlərin qarşısının alınması:
Məktəblər və Birliklər üçün Dərsliklər, Vaşinqton, Kolumbiya Dairəsi, tarixsiz; Ketlin Kotton, “Məktəblərdə Mədəniyyətlərarası
Ahəngdarlığa Şəraitin yaradılması: Araşdırmanın Nəticələri, Şimali-qərbi Regional Təhsil Laboratoriyası, Portlend, Oreqona ştatı,
Noyabr 1993; Kanadanın İrsi Departamenti, Kanadanın Vətəndaş və Siyasi Hüquqlarına dair Beynəlxalq Müqaviləyə müvafiq
Dördüncü Hesabatı, Qatino, Kvebek Əyaləti, Kanada Noyabr 2003.
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Əgər bu proqram “Sizə uşaqlarınızı necə öyrətmək lazım olduğunu deyəcəm” şəklində
hazırlansa, onda o iflasa uğrayacaq. Hələ ki varlılar və kasıblar və məhdud ehtiyatlar
arasında böyük fərqlər mövcuddur, xürafat və nifrət ekstermistlər tərəfindən
alovlandırılmağa davam edəcək. Bəzi hökumətlər insanların davranışına müdaxilə və
idarə etmək istəyəcəklər. “Dövlət hər şeydən üstündür” fikrinin hamılıqla qəbul olunması
üçün ən az bir nəslin gəlib keçməsi lazımdır; nəticə etibarilə, cəmiyyətdə ziddiyətləri daha
az vurğulayan təhsil vasitələri yaratmaq və təklif etmək məqsədilə ciddi səylər göstərmək
üçün “fasilə” meydana gələ bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Nifrəti və xürafatı azaltmaq və ya aradan qaldırmaq mümkün olsa, onda bu o demək
olacaq ki insanların ağıllarının digərləri tərəfindən mənfi istiqamətdə idarə edilməsi də
mümkün olacaq. Məsələn, etiqad rəhbərləri, totalitar hökumətlər, və ya ideoloji siyasi
düzgünlüyün yeni formaları bu üsullardan və texnologiyalardan istifadə edərək ictimaiyyəti
idarə edə bilər. Xürafatı və nifrəti aradan qaldırmaq üçün təkcə təhsil kifayət olmayacaq;
proqramlara, sosial ədalətə nail olunması üçün xüsusi vasitələr daxil edilməlidir.
17. E-Tədris
2030-cu ildə nisbətən kasıb ərazilərin, həmçinin varlı ərazilərin çoxu elektron-müəllimlərə
olan tələbatı qarşılamaq üçün xaricdən vəsaitlər cəlb edəcək. Bu elektron-müəllimlər canlı
insanlardan çox süni intellektdən istifadə edən süni konstruksiyalardır.17
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Elektron-təlimin həm zəngin, həm də nisbətən kasıb regionlar üçün faydalı olduğunu,
olduğu yerdən asılı olmayaraq bir çox insanları daha yaxşı müəllimlərlə təmin edə
biləcəyini və daha səmərəli ola biləcəyini dərk etmək bu proqrama təkan verə bilər. Bu
proqram diqqəti həm təhsil sistemlərində bilik səviyəllərinin müxtəlifliyi və biliyi əldə etmə
imkanının qeyri-müntəzəmliyinə yönəldə bilər. Ən yaxşı elektron-müəllimlərin xaricdən
cəlb olunması bu regionların mədaxilini artıracaq, və onlara dünyada daha çox insanı
əhatə edən möhtəşəm proqramlar hazırlamaq üçün kompüter proqramistləri, təfəkkür
alimləri və digər mütəxəssisləri işə götürməyə imkan verəcək. Təhsil müəssisələri,
hökumətlər, kommersiya fəliyyətləri və QHT-lər arasında virtual reallıq, avtonom kompüter
proqramları və tele-təhsil üzrə əməkdaşlıqda davamlı təkmilləşmələr və xərclərin
azaldılması da buna yardım ola bilər. Bu gün Hindistandan Homework Help adlı
proqramla istənilən fənn üzrə xüsusi dərslərin keçirilməsi saatda 18 dollara başa gəlir.
Biliklər pulsuz payaşıla və qurula bilər. Komunikasiya sistemləri xərcləri sıfıra yaxın
olacaq və hamı elektron-təlimlərin xərclərini ödəmək iqtidarında olacaq, xüsusən əgər
hökumət elektron-öyrənməyə pul ayırsa. Xüsusi maraqlar, sabit və müdrik hökumət
strategiyaları vasitəsilə məğlub edilməli olacaq.

Hansı müsbət nəticələr ola bilər?

17

17 RT Delphi istinadları: Con M. Harris, Jr., “Niyə daha yaxşı elektron-öyrənməyə deyil, elektron-təlimə ehtiyac
duyuruq?”, MELD (E-Tədris Diskursu), 6 May 2005; “e- tədri”, Vikipediya; “Təkmil Paylanmış Tədris”, Vikipediya.
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Elektron-təlimlər təhsilin daha da demokratikləşməsinə kömək edəcək, daha çox insanın
ondan istifadə etmək imkanı olacaq, hər tələbəyə düşən maliyyə və ekoloji xərcləri və
nəticə etibarilə yoxsulluğu azaldacaq, elm və mədəniyyəti populyarlaşdıracaq,
öyrənmənin ləzzətini artıracaq, təhsil müəssisələri arasında informasiya mübadiləsini
asanlaşdıracaq, və yeni təhsil metdodları açacaq. O həmçinin sifarişlə iki nəfərlik şəxsi
təlimlərin keçirilməsinə gətirib çıxaracaq və biliklərin əldə olunmasını asanlaşdıracaq,
sürətləndirəcək, daha fərdiləşdirəcək, virtulallaşdıracaq və qloballaşdıracaq. Ehtimal var
ki, virtual və süni dünyalarda təhsil imkanları, həmçinn tədris vasitələri davamlı şəkildə
təkmilləşdiriləcək. İnteraktiv obyektlər və ya 3-ölçülü holoqrafik video yazılar müəllimlərə
dərsləri kasıblar da daxil olmaqla hamıya göndərməyə imkan verəcək.
Maliyyələşdirmələrin müvafiq səviyyələri və Tədqiqat və Təkmilləşdirmənin təhsilə xüsusi
əhəmiyyət verməsi (təkcə “oynamaq” yox) bu proqramın irəliləməsinə səbəb ola bilər. Ola
bilsin ki 2030-cu ilədək texnologiyaların sürətləndirilməsi elə bir nöqtəyə çatacaq ki,
seçilmiş insanlar beyinlərinə bilavasitə yükləmələr edilməklə və ya yeni nanotexnoloji
tətbiqatların köməyilə təhsil alacaqlar, və kasıb ərazilərdə yaşayan insanlar 3-ölçülü
virtual reallıq müəllimlər və “köhnə üsulla” – qulaq asmaq və yadda saxlamağa çalışmaqla
razılaşmalı olacaqlar. Canlı müəllimlər ən qeyri-effektiv və bəlkə də ən qeyri-səmərəli
tədris vasitələridir; süni konstruksiyaların mövcudluğu günü-gündən daha da normal hala
çevriləcək.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Kök salmış inhisarlar, təhsil sisteminin ətalətliliyi, yüksək sürətli İnternetə malik
kompüterlərdən istifadənin olmaması, təhsilə kifəyət qədər dəyər verməyən hökumətlər
və digər institutların mövcudluğu, və informasiya mübadiləsində əməkdaşlığın azlığı
elektron-təlimlərin həyata keçirilməsinə əngəl törədə bilər.
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Bu proqram uzaq ictimaiyyətlər üçün faydalı bir vasitə olsa da, insanla üz-üzə təhsilin
əvəzini verməyə bilər. Müəllimlərin şəxsiyyəti və şəxsiyyətlərarası əlaqələr təhsil prossinin
mühüm bir hissəsidir; elektron-tədris şəxsi fərqləri nəzərə almaya bilər. Təhsil təkcə
informasiya mübadiləsindən ibarət deyil. Kasıb ərazilər elektron-müəllimləri əldə etmək
imkanı olmaya bilər, bu isə bilik fərqlərini əbədiləşdirər.
18. İnsanlardan ağıllı kompüterlər
2030-cu ildə mexanizmlər hər mənada insanlardan “ağıllı” olacaq. Bu başlanğıcla təhsil
və öyrənmənin rolu və metodları hər yerdə yenidən qiymətləndiriləcək18.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?
Rey Kursveylin proqnozlarına görə, Mur Qanunu, 2029-cu ilədək süni intellektin insan
intellektinə çatacağının bir göstəricisidir. Əslində, İnternet artıq insandan “daha ağıllı” bir
kompüterdir; əlbəttə ki bu “ağıllılığın” hansı məna daşıdığından asılıdır. Əgər “daha ağıllı”
sözü xüsusi funksiyalar yaddaşına aiddirsə, onda İnternet artıq fərdi insan beynini ötüb
keçib. Süni həyat və nanotexnologiya sahələrində baş verən irəliləyişlər davam edəcək,
və ehtimal var ki kompüterlər Türinq sınağından keçəcək və sadə informasiya emalından
daha çox şeylərə nail olacaq. 2030-cu ilədək bu və digər ssenarilərin həyata keçirilməsi
18

RT Delphi istinadları: Süni İntellekt Spesifiklik İnstitutu, www.singinst.org/overview/whatisthesingularity; Nik
Bostrom, “Kompüterlər İnsanlara Kələk Gələndə”, Fyuçers 35(7) (2000), səhifələr: 759–64; Reymond Kursveyl,
“Şəxsi Kompüterim məndən ağıllı mı olacaq?” Time, 19 İyun 2000.
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ənənəvi məktəblərə və insan müəllimlərə olan tələbi aradan qaldıracaq. Əgər fövqəlinsan, yəno Süni İntellekt meydana gəlsə, bu obyektlər də təhsilin bəzi formalarına
ehtiyac duyacaq, lakin çox güman ki bu, öyrənmə faktları, sosial qarşılıqlı əlaqələr, fiziki
dünyayla əlaqələr, və uşaqlıqdan yetkinliyə doğru böyümək şərtləri altında öyrənmədən
kəskin şəkildə fərqlənəcək.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu proqram insan inkişafını artıra və bəşəriyyət tərəfindən yaradılmış ən yaxşı alət vasitə
və ya birgə vasitə kimi nəzərdən keçirilə bilər. Süni İntellektin və insan intellektinin mikroqurğulara doğru inteqrasiyası öyrənmənin effektivliyini və işin xassəsini artıracaq, və
təhsil və öyrənmə metodlarını əsaslı şəkildə dəyişəcək. Bu emaletmə gücü
insanlarınkından daha fərqli “düşünmə” tərzləri hasil edə və reallığı dərk etmək üçün
müxtəlif amillərin müştərək şəkildə nəzərdən keçirilməsini təmin edə bilər.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
Kompüterlər “ağlımızı” ancaq bir mənda ötüb keçə bilərlər. Lakin onlar heç vaxt fərdlərin
digər öyrənmə sahələri ilə rəqabət aparmağa qadir ola bilməzlər. Məsələn fərdlərin
maraqlarının məskən saldığı emosional və sosial sahələrlə.
Bizim idarə etmək bacarığımıza üstün gələcək robotlar və kompüterlərdən qorxan, və ya
belə kompüterlərin güclü şər qüvvələr tərəfindən istifadə olunacağına inanan insanlar
tərəfindən buna əks reaksiya verilə bilər. Bu məqsədə nail olmaq istəyinin puça çıxması
proqramın gələcək inkişafına əngəl törədə bilər. Çünki bəziləri güman edirlər ki istənilən
halda insanlardan daha ağıllı kompüterlər düzəltmək mümkün deyil. Fiziki, psixoloji, sosial
və emosional sahələrin bilikləri və intellekti təqlid oluna bilər, düşünmə intellkti isə təqlid
oluna bilməz. Və əgər olunsaydı, buna kim inanardı?
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Bu İşsizliyi artıra və bəşəriyyətin 2 hissəyə - “texnoloji cəhətdən irəliləmişlər” və “təbiilər”-ə
bölünməsinə gətirib çıxara bilər. Bu isə süni intellektin inkişafında və onun bilavasitə
insanlara tətbiq olunmasında daimi bir narahatçılıq deməkdir. Gələcək “qeyri-bərabər
şəkildə paylaşdırılılması” – bəzi seçilmiş insanların digərlərindən qabaq faydalanması
davam etsə də, nəticələr texnologiyanın idarə olunmasında iştirak edən insanların
xeyirxahlığından asılı olacaq. Biz fövqəl-insan intellektini olduğu kimi qəbul eləməyə
bilərik, xüsusilə ona görə ki, o paylana bilər və tədricən insanlar özləri dərk etməzdən
əvvəl bəşəriyyəti idarə edən intellekt maşınlarının elmi fantaziya təsvirinə aparıb çıxaran
vahid qavranılan məfhumda əks olunmaya bilər.
19. İntellekti artıran süni mikroblar
Beyində birgə yaşayan və sinir fəaliyyətini artıran yeni mikrobların genetik kodları
yazılıb19.
Bunun baş verməsinə nə səbəb ola bilər?

19

RT Delphi istinadları: Antonio Reqalado, “Bioloqun Məqsədi Ekskoriasiyadan Həyat Yaratmaqdır”, Wall Street
Jurnalı, 29 İyun 2005; Deyvid A. Relman, “İnsan Bədəni Mikrobial Müşahidə Məntəqəsi kimi”, Neyçr Genetiks 30
(2002), səhifələr: 131–33; Maykl Pardi, “Bağırsaq Mikroblarının Əməkdaşlığı Bədənə Qidadan Enerji Hasil etməyə,
və Onu Piy kimi Saxlamağa Kömək edir”, press reliz, Tibb Məktəbi, Vaşinqton Uiversiteti, Seyn Luis, 12 İyun 2006.
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Kreyq Venterin nadir həyat formaları yaratmaq üçün genetik kodların yaradılması
üzərində işləri 2010-cu ilədək yeni həyat formalarının yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Sonra beyində yaşayan və ona köməklik göstərən mikrobların yaradılması üçün növbəti
10 il, və sonra bunların digər məməlilər üzərində sınaqdan keçirilməsinə daha 10 il lazım
olacaq. Nəticə etibarilə, 2030-cu ilədək beyinə sinir hüceyrələrini (neyronları) sağlam
saxlamağa kömək edən təhlükəsiz mikroblar mövcud olacaq. Tədqiqatlara ayrılmış
pulların bir hissəsini dövlət təhsilinə ayırmaq ağıllı bir iş olardı. Genom Layihəsində məhz
belə edilmişdi ki tədqiqatın irəliləyişi ilə bərabər ictimaiyyətin dərk etməsi də təkmilləşsin.
Nouveau-super-riche (ən yeni zəngin) tərtibatında vasitəsilə maliyyələşdirilən Qeyts-tipli
fondlar Hindistan, Rusiya və Çin kimi ölkələrdə tədqiqatları sürətləndirə bilər.
Simbiotik orqanizmlər gen terapiyasından daha üstün cəhətlərə malikdirlər, lakin onlar
immune sistemininə üstün gəlmə üsularını tələb edirlər. Simbiotik bağırsaq bakteriyaları
həqiqi dərmanlara bənzər dərmanlar istehsal edir, və çox güman ki beynin
genişləndirilməsi üçün istifadə oluna bilərlər. Anti-kaverna ağız bakteriyaları artıq nümayiş
olunub. Psixpandemikarmologiya, nanobotlar və kompüter-beyin interfeysləri də həmçinin
insan intellektini artıra bilər.
Hansı müsbət nəticələr ola bilər?
Bu, həyat haqqında elmləri inqilabiləşdirəcək. Beyinlər daha uzun müddət sağlam
qalacaq, tibbi xərclər azalacaq, və bu da daha müdrik sivilizasiyanın meydana gəlməsinə
səbəb olacaq.
Bunun baş verməsinə nə mane olur?
İnsanların naməlumluqlara qarşı qorxusu normaldır; bir çox insanlar süni mikroblardan,
yeni bakteriyalardan və nanobotlardan qorxacaqlar. Anti-GMO normalarının arxasında
duranlarla bərabər insan bilogiyasını dəyişməyin əxlaqsızlıq olduğunu hesab edənlər belə
buna qarşı çıxa bilər (bunun qarşısının alınması üçün qlobal insanı müşahidə şurası
yaradıla bilər).
Hansı mənfi nəticələr ola bilər?
Mikroblar mutasiya edə və psixi xətsəliklərə və ya digər naməlum əlavə təsirlərə səbəb
ola bilərlər; buna görə illər ərzində bir sıra tədqiqat sınaqları həyata keçirilməlidir.
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Növbəti onilliklərdə ətraf mühitdə baş verən – və quraqlıqdan tutmuş, sahil ərazilərinin
subasmasına qədər geoloji çevrilişlərlə nəticələnən - dəyişikliklər, çox güman ki müharibə
və münqaişələrin əsas təkanverici qüvvəsinə çevriləcək.
BMT Baş Katibi Ban Ki-Mun
“Qlobal İstiləşmə: Böhranla Üzbəüz” Konfransı
Nyu York, Mart 1, 2007

BMT, NASA və AFA tərəfindən təmin edilmiş şəkillər

4. Meydana çıxan Ekoloji Təhlükəsizlik Məsələləri
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Bu il dünyanın iqlim dəyişikliyinə verdiyi diqqət xeyli şəkildə artıb, və milli və beynəlxalq
təhlükəsizlik və sabitlik üçün potensial nəticələr haqqında məlumatlılıq çoxalıb. Qlobal
istiləşmənin artan və saysız-hesabsız sübutları, Al Qoranın “Narahat Həqiqət” filminin
uğuru, və Çinin CO2 (karbon qazının) emissiyasında ABŞ-ı keçməsi qlobal iqlim
dəyişikliyini Dünya Liderlərinin gündəliyində ən birinci sıraya salıb. Nəticə etibarilə, ətraf
mühit və təhlükəsizlik vətəndaşların, siyasi liderlərin və KİV-in beyinlərində əlaqələnirlər.
BMT-nin Baş Katibi iqlim dəyişikliyini “bizim eramızın müəyyənedici məsələsi” adlandırıb.
BMT Baş Assambleyasında bir çox Dünya Liderləri iqlim dəyişikliyini və ekoloji tənəzzülü,
həmçinin terrorizmi, qarşılıqlı mənfəətə əsaslanan ticarəti, QİÇS-i, və insan haqlarını
beynəlxalq birliyin öhdəsindən gəlməli olduğu əsas məsələlər kimi qeyd edibər. BMT-nin
Təhlükəsizlik Şuradı iqlim dəyişikliyinin təhlükəsizlik cəhətdən nəticələri haqqında ilk
debatını (müzakirələrini) həyata keçirib. Və bir çox Şura üzvləri bu məsələni öz dövlətləri
üçün ən mühüm məsələ olduğunu bildiriblər. “Dünya bir zamanlar Soyuq Müharibə
adlandırılan qlobal təhlükədən çıxdı, və indi İstiləşmə Müharibəsinə girdi” – Tuvalunun
BMT-dəki Səfiri Afili Pita deyib.
Beynəlxalq ekoloji idarəetmə getdikcə təkmilləşir. Ekoloji təhlükələri və cinayətləri
müəyyən etmək üçün texnoloji bacarıqlar yeni sensorlar və komunikasiya sistemləri
vasitəsilə daha da səmərəli olurlar. Keçmişdə insanların və təşkilatların yan keçdiyi ekoloji
ziyanlar çox güman ki gələcəkdə aşkar olunacaq və qarşıları alınacaqdır. Ekoloji
diplomatiya münaqişələrin qarşısının alınması cəhdlərinə və beynəlxalq etibarlılıq
qurmağa dəstək vermək üçün geniş şəkildə istifadə olunur, və eyni zamanda Ekoloji
Təhlükəsizlik getdikcə həm hərbi həm də diplomatik çevrədə tanınmağa nail olur.
Minillik Layihəsi, Ekoloji Təhlükəsizliyi 3 sub-elementə malik həyati təminat kimi müəyyən
edir:
•
•
•

ekologiyaya dəyən hərbi ziyanın qarşısının alınması və ya təmir edilməsi,
ekoloji səbəbdən meydana gələn münaqişələrin qarşısısının alınması və ya onlara
cavab verilməsi, və
özünəməxsus mənəvi dəyərinə görə ətraf mühitin qorunması.

Bu Fəsil, bu anlayış ətrafında təşkil olunmuş tədbirlər və ekoloji təhlükəsizliklə əlaqədar
meydana çıxan məsələlərin xülasəsini təqdim edir. Təfərrüatlar və Ekoloji Təhlükəsizliklə
bağlı digər Minillik layihəsi tədqiqatları kompakt disk versiyasının 9-cu Fəslinə daxil edilib
və onları www.acunu.org saytında, “Kitablar və Hesabatlar” bölməsində tapmaq olar
(“Xüsusi Tədqiqatlar”-ı seçin).
Son bir neçə il ərzində, ABŞ Ordusu Ekoloji Strategiya İnstitutunun köməyilə, Minillik
Layihəsi meydana çıxan və potensial təhlükəsizlik və sazişlə nəticələnən ekoloji
məsələlərin aylıq hesabatlarını hazırlamaq üçün müxtəlif mənbələri tədqiq ediblər. Keçən
il ərzində 200-dən çox məsələ, və ümumilikdə bu işin başlandığı 2002-ci ilin Avqustundan
bugünə qədər 900 məsələ tədqiq olunub.
Məsələlərin tam mətni və onların mənbələri kompakt disk versiyasının 9.1.-ci “Meydana
çıxan Ekoloji Təhlükəsizlik Məsələləri” Fəslində, aylıq yenilənmiş hesabatları isə Minillik
Layihəsinin İnternet saytında tapmaq olar, www.acunu.org (“Yeniliklər” bölməsindən
“Beynəlxalq Ekoloji Təhlükəsizlik Məsələləri”-ni seçin).

Ümumi Nümunələr və Qiymətləndirmələr
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İqlim dəyişikliyinin milli və beynəlxalq təhlükəsizlik nəticələri və ekoloji tənəzzül
münaqişələrin qarşısının alınması üçün strateji müdaxilələrə ehtiyac duyan məsələlər kimi
hökumətlər, korporasiyalar, QHT-lər, akademik institutlar, və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən rəsmi forumlarda geniş şəkildə təsdiqlənir.
Qlobal istiləşmənin artan elmi sübutları, fövqəladə hava halları, və təbii fəalkətlərin sayı
və intensivliyi, istixana qazlarını azaltmaq, daha yaxşı nəzarət sistemləri və modellərinin
qurulması, və iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin öhdəsindən gəlmək məqsədilə erkən
xəbərdarlıq, zəiflətmə, və uyğunlaşma sistemlərinin işlənib hazırlanması strategiyaları
üçün yeni qaydaların meydana gəlməsinə təkan verib. Daha ciddi zəiflətmə və
uyğunlaşma tədbirləri görülməsə, iqlim dəyişikliyi, suyun səviyyəsinin düşməsi və digər
ekoloji amillər səbəbindən kütləvi miqrasiyalar və münaqişələr qaçılmaz olacaq. Halhazırda, sayları 2010-cu ilədək 50 milyonu, 2050-ci ilədək isə 200 milyonu keçəcəyi
gözlənilən Ekoloji qaçqınların öhdəsindən gələcək adekvat beynəlxalq sistem və ya
struktur mövcud deyil.
Ekolji məsələlər “təhlükə çoxaldıcılarıdır”. Bir çox münaqişələr ekoloji cəhətdən ən qeyrisabit regionlarda meydana çıxır, və bununla da belə fikir meydana çıxır ki ətraf mühit və
münaqişələrə eyni vaxtda cavab vermək lazımdır və onlardan biri digərinin pisləşməsinə
səbəb olur.
Çoxtərəfli ekolji müqavlələrin ratifikasiyasının getdikcə artması və İSO 14001
standartlarının qəbul olunması ekolji idarəetməni qlobal şəkildə inkişaf etdirir. ÇEM-in
hazırlanması və onun qüvvəyə minməsi arasındakı vaxt və həmçinin onun yüksək
dərəcəli ratifkasiya olunmasına qədər keçən vaxt əhəmiyyətli dərəcədə qısalır.
Beynəlxalq diqqət mövcud olan müqavilələrin effektivliyini artıran yeni ÇEM-lərin
hazırlanmasına yönəlib.
ÇEM-lər çox vatx milli iqtisadi və ya siyasi maraqlarla münaqişəyə girir. bu da beynəlxalq
konvensyalara uyğun gəlməməyə, beynəlxalq orqanlarla əməkdaşlığın kifayət qədər
olmamasına və bir çox beynəlxalq konvensiyalarla əlaqədar danışıqların durğun vəziyyətə
gəlib çıxmasına səbəb olur. İxtilaflar əsasən istixana qazlarının emissiyasının
dayandırılması strategiyaları, nüvə silahının yayılmaması, ekoloji dəyişikliyin təhlükəsizlik
aspektləri və kosmik təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar olur.
İnstitusional strukturları, sazişlər arasındakı əlaqələri, həyata keçirməni təkmilləşdirmək
üsullarının vasitəsilə beynəlxalq ekoloji idarəetməni və ekoloji cəhətdən doğru idarəetmə
məqsədilə beynəlxalq prinsipləri və sistemləri möhəkmləndirmək cəhdləri günü-gündən
artır. Ekoloji dəyişiklikləri ölçmək məqsədi daşıyan analitik vasitələrin sayı, dəqiqliyi və
həcmi sürətlə artır.
Yeni beynəlxalq təhlükəsizlik orqanları yaradılıb və digərləri ekoloji cinayətlərə qarşı
aparılan qanuni əməliyyatlara kömək etmək təklifini irəli sürüblər.
Bəzi varlı ölkələr çirkləndirici sənayeləri kasıb ölkələrə ixrac edirlər, yəni ekoloji
strategiyaları dəyişməmək üçün iqtisadi səbəblər mövcuddur; nəticə etibarilə inkişaf
etməkdə olan ölkələri ekologiyaya zərər vurmayan fəaliyyətlər həyata keçirməyə
meylləndirmək üçün dah ciddi səbəblər lazımdır. Hər halda Hindistan və Çin kimi ölkələrin
ölçüsünü və təsirini nəzərə alsaq strategiyaların dəyişilməsi üçün ölkələrə beynəlxalq
təzyiqin göstərilməsi qaçılmazdır.
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Daha yaxşı, müştərək ekoloji strategiyaların və fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üzrə
müxtəlif institutlar arasında əməkdaşlıqlar meydana gəlir. Bu isə fəaliyyətdə olan
subyektlər və ictimaiyyət arasında ekoloji mülahizələrin fəaliyyət dairəsini genişləndirir.
Reaktiv fəaliyyətlərə qarşı ehtiyat prinsipinin qəbul olunmasında doğru tendensiyalar
mövcuddur.
Ekoloji cəhətdən mühafizə olunan dəniz və quru ərazilərinin sayı, ölçüsüü və əhatə
dairəsi genişlənməkdədir.
Təhlükəli tullantıların qeyri-qanuni ticarəti, qeyri-qanuni təhlükəli maddələrin
kontrabandası, və mühafizə olunan təbii resursların istismarı və alqı-satqısı kimi qlobal
ekoloji cinayətlərlə mübarizə aparmaq üçün daha güclü beynəlxalq və transinstitusional
kolasiyilar və sistemlərə ehtiyac var.
Texnoloji dəyişikliklərin sürətlə artması, elektron tullantılar, nanotexnologiya və
biotexnologiyadan istifadənin mümkün riskləri, kimyəvi preparatların istifadəsi, və nüvə
(atom), kimyəvi və biotexnoloji laboratoriyaların yayılması kimi ekologiyaya və insan
sağlamlığına yönəlmiş təhlükələrin spektrini əsaslı şəkildə dəyişib.
Kosmik texnologiyanın Yer kürəsinə müşahidəni artırması, təbii fəlakətlərin erkən
xəbərdarlığını verməsi, razılaşma mexanizmlərini təkmilləşdirməsi, və kosmik və Yer
fenomenlərinin dərk edilməsini artırmasına baxmayaraq, yerli yerdən koordinasiya və
tətbiqatlar hələ də qeyri-mükəmməldir.
Ya təbii ya da terrorçu fəaliyyət səbəbindən yayılmış epidemiyalarla mübarizə aparmaq
məqsədilə qlobal sistem işlənib hazırlanmaqdadır.
Peyk vasitəsilə qlobal informasiya sistemlərinə qoşula bilən, və ətraf mühitə zərər vuran
fəaliyyətlərin dərhal və beynəlxalq səviyyədə bilnməsinə imkan verən natotexnoloji ekolji
sensorların qiyməti düşür.
İKT və robot texnikası, yeni aşkarlayıcı və təmizləyici texnikalar, və ekologiyaya daha az
ziyan vuran hərbi əməliyyatlar, hərbin ekologiyada qoyduğu izləri azaltmağa kömək edir.
Hərbi qüvvələr, ekoloji səbəblərən meydana gəlmş təbii fəlakətlər və ya münaqişələr və
ya onların ekologiyaya təsiri, ÇEM-lərin həyata keçirilməsi, və öz ekoloji təsirlərini
azaltmaq kimi ekoloji məsələlərdə köməklik göstərməyə çağırılıblar. Avropa ekolgiyayla
bağlı nizamnamələrin həyata keçirilməsinə və yenilərinin hazırlanmasına davam edir.
Onların həyata keçirilməsini asanladşırmaq üçün ekoloji nizamnamələrin təftişi həyata
keçirilməyə başlanıb. Avropa Komissiyası ciddi ekoloji pozuntulara görə cinayət
sanksiyaları tətbiq etmək niyyətindədir.
* * *
Ekoloji Təhlükəsizlik təhlilinə yeni növ silahların; assimetrik münaqişələrin; təbi resurlara
qarşı artan tələbin; urbanizasiyanın (daha çox insanları zəif kommunal xidmətlərdən asılı
edən); ekoloji tənəzzülün və iqlim dəyişikliyinin təsirlərini; kəskinləşən ekoloji iddialara
malik ekoloji qanunda irəliləyişləri; və qarşılıqlı asılılğı artıran qlobalizasiyanı özündə əks
etdirməlidir.
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Qrafik 24. 2070-2100-cu illər və 1961-1990-cı illər arasında HadGEM1 A1B Temperatur
Fərqləri (qlobal mean=3.40C)

Mənbə: Met Office tərəfindən təmin edilmiş bütün hüquqların qorunduğu Crown məlumat
bazasından götürülərək adaptasiya edilmişdir.
(təsvir ağ-qara versiyada düzəldilib)
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Ekologiyaya dəyən hərbi ziyanın qarşısının alınması və ya təmir edilməsi
BMT-nin verdiyi məlumata əsasən, son 20 ildə baş vermiş münaqişələrin yarısı “yenidən
baş verən münaqişələr” – yəni sülh müqavilələrindən sonra 5 il ərzində yenidən meydana
gələn münaqişələr olub. Bunların çoxu ekoloji səbəblərdən baş verib. Münaqişə baş
vermiş ərazilərdə ekoloji tənəzzül və silahlı artilleriyanın təhlükəli qalıqları cari və gələcək
nəsillərin yaşamaq üçün zərurui olan vasitələrini və sağlamlıqlarını təhlükə altında qoya,
və uzunmüddətli sülhə əngəl törədə bilər. Ekologiyanın hüquqlarını qorumaq üçün
Cenevrə Konvensiyalarına “təbiət Fəsli” daxil edilməlidir.
Hərbi qüvvələr münaqişə baş vermiş ərazilərdə yenidənqurma işləri stabilliyi təmin etmək
üçün ekoloji bərpa işlərində, həmçinin münaqişənin baş verməməsi üçün ekoloji təsirlərin
azadılmasında yaxından iştirak edəcək. Nəticə etibarilə hərbi planlaşdırmada və
münaqişədən sonra həyata keçirilən fəaliyyətlərdə ekoloji aspektlər ciddi şəkildə nəzərə
alınmalıdır. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən
nanotexnologiya, İkinci dünya müharibəsindən qalmış silahlar, hərbi hdirolokasiya
stansiyaları, və volfram və onun ərintilərindən törənə biləcək potensial riskləri hərbi
fəaliyyətlərlə bağlı sabitlik məsələləri kimi müəyyən edir, və Nazirlik münaqişə,
təhlükəsizlik və sabit inkişaf arasında əlaqə olduğunu təsdiqləyir20.
2007-ci ilin Aprelində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası öz tarixində ilk dəfə olaraq ekoloji
amillərin təhlükəsizlik təsirləri müzakirə edib. Bəzi ölkələr iddia edib ki bu bu məsələ
Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edilməməlidir. AB, Peru, Panama, və Papua Yeni
Qvineya (Sakit okeanında yerləşən kiçik ada-ölkələrin başçıları) bu təşəbbüsün
tərəfdarları arasında idilər. “Kiçik ada-ölkələrin və onların əhalisinin üzləşdiyi təhlükələr
heç də digər ölkələrin üzləşdiyi silahlar və bombaların törətdiyi təhlükələrdən zəif deyil” –
Papua Yeni Qvineyanın Səfiri Robert Quba Ayisi qeyd edib.
İqlim dəyişikliyinin bəzi aspektlərinin hərbi sistemlərə və əməliyyatlara göstərdiyi birbaşa
təsirini müzakirə edən bir qrup yüksək-vəzifəli ABŞ hərbi zabitləri və milli təhlükəsizlik
mütəxxəssisləri xəbərdarlıq edirlər ki “iqlim dəyişikliyi onsuz da kritik vəziyyətdə olan
həyat səviyyəsini ciddi şəkildə kəskinləşdirə bilər…bu isə bütün dünyada siyasi qeyristabilliyə və ölkələrin iflas olmasına səbəb ola bilər…Meydana gələn xaos vətəndaş
müharibələrinin, soyqırımların baş verməsi və terrorizmin artması ilə nəticələnə bilər”21.
Yeni milli təşəbbüslərə ekologiyanın mühafizəsi, ziyanların azaldılması (təbii fəlakətlərdən
sonra), qarşısının alınması və hazırlılıq, həmçinin beynəlxalq müqavilələrə əməl etməyə
köməyin göstərilməsi üçün Hərbi qüvvələrin cəlb olunması günü-gündən artır.
Münaqişədən sonra sağlamlığa və ekologiyaya dəyən bir çox təsirlərin qiymətləndirilməsi
və həmçinin öhdəliklərin müzakirələri həyata keçirilir. Bəzi Ənənəvi Silahlar haqqında
Konvensiyanın Müharibənin Partlayıcı Qalıqları üzrə V Protokolu 2006-cı ilin Noyabrında,
demək olar ki qəbul olunandan 3 il sonra qüvvəyə minib.
Protokolun şərtlərinə əsasən Tərəflər, döyüş əməliyyatları qurtarandan sonra ən qısa
müddət ərzində “partlamamış artilleriya silahları və ya tərk edilmiş partlayıcı artilleriyanın
qeydə alınması və təmizlənməsi, ərazidən kənarlaşdırılması və məhv edilməsi üçün
islahedici tədbirlər” həyata keçirməlidirlər. Və bütün bunlar onların ərazini nəzarətdə
saxlayıb saxlamamalarından, cəlb edilmiş bütün tərəflərlə birbaşa və ya dolayı yolla təcili
və dəqiq informasiya mübadiləsi yolu ilə əməkdaşlıq edib etməməsindən asılı olmayaraq
həyata keçirilməlidir. Protokol əks-qüvvəyə malik deyil. Mina Əməliyyatları Layihəsi
20
21

Sabit İnkişaf Hesabatı 2005. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi, Sentyabr 2006.
Milli Təhlükəsizlik və İqlim Dəyişikliyi Təhlükəsi. CNA Korporasiyası, 2007.
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Portfoliosu 2007 aşkar edib ki, müharibə nəticəsində sorğu keçirilmiş 29 dağıdılmış
ölkədən və ya ərazidən 26-sı kasset bombaların və digər partlayıcıların qalıqları ilə
əhatələnib. V Protokol qüvvəyə minmədən öncə baş vermiş münaqişələrin nəticələri ilə
məşğul olmaq üçün 2007-ci il Layihələri Partlamamış silahlı artilleriyaları diqqət
mərkəzinə alıb. 2008-ci iləcən ekoloji ziyanlar və vətəndaş tələfatları ucbatından qalıq
hərbi ehtiyatları qadağan etmək və bu hərbi ehtiyatların nəticələri ilə işləmək üçün sistem
yaratmaq üçün qanuni cəhətdən məcburi beynəlxalq vasitənin işlənib hazırlanması təklif
olunub. Bəzi ölkələr artıq kasset bombaların istehsalı, istifadəsini, satışı və daşınmasını
məhdudlaşdırmaq üçün nizamnamələr hazırlayıb.
Bəzi mütəxəssislər iddia edirlər ki, “insan orqanizmini müvəqqəti olaraq sıradan çıxaran
qazlar” kimi “ölümə səbəb olmayan” maddələrin, döyüş meydanında istifadə olunması
kimyəvi silahlar haqqında müqaviləni pozacaq, çünki onlar zəhərli kimyəvi maddələrdir.
Müqavilənin istisnaları altında hansı kimyəvi maddələrə icazə verildiyinin
aydınlaşdırılması zəruridir.
“Bioloji silahların təhlükəsi günü-gündən artır və bizim həyata keçirdiyimiz əks tədbirlərə
baxmayaraq artmağa davam edəcək”, Stenford Universitetinin biofiziki və Biofizika
Cəmiyyətinin sabiq prezidenti Stiven Blok xəbərdarlıq edib. SİMAD-ın (Kütləvi Dağıdıcı
Vahid Fərdlər) ehtimalları günü-gündən artmaqdadır. Genişlənən gene-sintez sənayesiniə
nəzarət həyata keçirilmir, və universitetlərdə və özəl laboratoriyalarda mübahisəli
(ziddiyyətli) eksperimentlərə rəhbərlik könüllü və qeyri-müntəzəm şəkildə həyata keçirilir.
Alimlərin bioterrorizm və sintetik bioloji silahların əleyhinə mühafizəni artırmaq üçün hansı
yanaşmanın yaxşı olacağı haqda hələ də mübahisə aparmalarına baxmayaraq, onlar
GMO-ların təsadüfi və düşünülmüş şəkildə buraxılmasına əngəl olmaq üçün təcili və
möhkəmləndirilmiş beynəlxalq nəzarətin zəruri olduğu fikrində ümumi razılığa gəlirlər.
Elmdən bu şəkildə sui-istifadənin qarşısını almaq üçün, təhlükəsizlik təşkilatlarının elmi
ekspertizasını gücləndirmək və kəşfiyyat idarələri üçün müstəqil Elm və Texnologiya
məşvərətçi Komitəsi təsis etmək, həmçinin beynəlxalq elmi birliklər daxilində ümumi
mədəniyyət və məsuliyyət haqqında məlumatlılığı təşviq etmək vacibdir. YUNESKO Elm
və Texnologiya strategiyalarının qurulmasında əxlaqi və insan haqlarını nəzərə almaları
məqsədilə beynəlxalq əxlaqi prinsipləri müəyyən edən bəyannamə layihəsi nəşr edib.
Texnologiya ilə əlaqəli yeni məhsulların hasili, diaqnostik təhlillər, tibbi terapevtika, və
rekativlər, həmçinin protokolları idarə etmək üçün standartlara ehtiyac var.
Nüvə, bioloji və kimyəvi silahların əks-tədbirlərini təkmilləşdirmə tədbirlərinə daxildir:
•
Nüvə Maddəsinin Fiziki Mühafizəsinə dair Konvensiyaya düzəlişlərin qəbul
edilməsi;
•
2007-ci ilin İyulunda qüvvəyə minmiş Nüvə Terrorizmi Aktlarının Qadağan
olunmasına dair Beynəlxalq Konvensiya;
•
Bio-təhlükəsizlik rekkomendasiyaları və alimlər üçün idarəetmə kodları;
•
2006-cı ilin Fevralında qəbul edilmiş Kimyəvi Maddələrin İdarətməsi üzrə
Strategiya;
•
mövcud nizamnamələrin davamlı qiymətləndirilməsi.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, həssas nüvə maddələrinin vaxtında izlənilməsi
ehtimalını artırmaq və onların qeyri-dinc məqsədlərlə istifadəsinin qarşısını almaq
məqsədilə birbaşa peyk informasiyasından istifadə etməklə nüvə qurğularına nəzarəti
həyata keçirmək üçün qlobal şəbəkə qurur.
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Bəzi alimlər və ekoloji qruplar iddia edirlər ki sualtı qayıqları aşkar etmək üçün sualtı
hidrolokasiya stansiyaları balinaların və delfinlərin exolokasiya sistemlərinə təsir göstərir
və bəzi hallarda onların kütləvi şəkildə sahilə atılmalarına səbəb olur. ABŞ hökuməti hərbi
hidrolokasiya sistemlərinin balinalara və delfinlərə təsirini tədqiq etmək, və həmçinin hərbi
dəniz təlimləri ərazisində dəniz məməlilərinin olduğunu müəyyən edən elektronik
sistemlərin inşa edilməsi üçün irəli sürülmüş büdcəni təsdiqləyib.
Münaqişə və ekoloji tənəzzül bir-birinin kəskinləşmələrinə səbəb olurlar. Ərəb ölkələri
dünyada ekoloji cəhətdən ən qeyri-sabit ölkələr sırasındadırlar. Yeyl Universiteti Ekoloji
Sabitlik İndeksinin verdiyi məlumata əsasən, İraq, Sudan və Küveyt 5% və qalan Ərəb
ölkələri isə 25% sabitliyi özlərində əks etdirirlər. Əsaslı dəyişikliklər olmasa, regionda
ekoloji miqrasiyalar və münaqişələrin çoxalması qaçılmaz olacaq. Cari müharibələr bu
vəziyyəti daha da pisləşdirirlər. Hizbullah-İzrail müharibəsi ekologiyanı milli və regional
səviyyədə viranedici təsirlərə məruz qoyub.İzrailin Ciyyə elektrik stansiyasını
bombalaması nəticəsində əmələ gəlmiş neft təbəqəsi Livan və Suriya sahil xətlərinə 150
kilometr boyunca örtüb, və bu təbəqənin təmizlənməsi təqribən bir ilə və 64 milyon dollara
başa gələ bilər. Ekoloji sistemə dəyən kütləvi ziyanlar artıq nəzərə çarpır. YUNEP-in
verdiyi məlumata əsasən, Sudanın gələcək sülh və əmin-amanlıq (rifah) strategiyasında
ekologiyanın əhəmiyyətli rolu var. Sudanda Ekoloji İdarəetmə üzrə Potensialən
Gücləndirilməsi proqramı 2007-09-cu illəri əhatə edəcək.
Yeni texnologiyalar təkmilləşdirilmiş aşkarlama, təmizləmə, nəzarət və müşahidə
imkanları təklif edir. ÜST iqlimə nəzarət sistemlərinin modeli əsasında qlobal epidemic
simulyator inşa edir. Kəşfiyyat və müşahidə üçün radio sistemlə idarə olunan kiçik
robotlaşdırılmış vertolyotlardan istifadə etmək olar. Yüksək həssaslığa malik portativ
kimyəvi və bioloji qurğular qısa vaxt ərzində yüksək dəqiqliklə aşkarlama, nəzarət və
təmizləmə imkanları təklif edirlər.
Ekoloji Səbəblərdən Meydana gəlmiş Münaqişələrin Qarşısının alınması və ya
Onlara Qarşı Tədbirlərin Görülməsi
İqlim dəyişikliyi ekoloji diqqəti ekoloji, enerji və iqtisadi maraqları milli və beynəlxalq
təhlükəsizlik mülahizələrinə yönəldib. BMT-nin Humanitar Məsələlərin Koordinasiyası
üzrə İdarəsi bildirir ki, son 30 il ərzində qasırğaların, quraqlıqların və daşqınların sayı 3
dəfə artıb, təbii fəlakətlərinə təsirinə məruz qalmış insanların sayı isə 5 dəfə artıb.
Sabiq Baş Katib Kofi Annan xəbərdarlıq edir ki “ekoloji tənəzzül onsuz da münaqişəyəmeylli olan əraziləri məhv etmək potensialına malikdir. Bu xüsusilə cüzi resurslara qeyribərabər çıxış və ya bu cür çıxışın siyasiləşdirildiyi hallara aiddir22.
Son zaman həyata keçirilən tədqiqqatlar göstərir ki, iqlim dəyişikliyi getdikcə sürətlənir və
əvvəlkindən daha da kəskinləşə bilər. Qabaqcıl kompüter modelləşdirilməsi proqnoz verir
ki əsrin sonuna kimi, planetimiz, öldürücü istilik dalğaları, uzunmüddətli quraqlıq, və
istixana qzlarının insanlar tərəfindən havaya buraxılması səbəbindən əmələ gəlmiş qlobal
istiləşəmənin meydana gətirdiyi intensivyağışlı tufanlar kimi daha çox fövqəladə iqlim
halları ilə üzləşəcək. Alimlər vurğulayır ki fövqalədə hallar – iqlim dəyişikliyinin nəticələri
kimi – qərar qəbul etmə prosesinə inteqrasiya edilməlidir. Yüksək doğumluluğa malik
ölkələrin çoxu dünyanın ən kəskin müharibələrinin təsirinə məruz qalmış ölkələrdir.
İnsanların torpaqlara və resursları intensiv şəkildə istismar etmələri o ərazilərdəki
münaqişələrin kəskinləşməsi ehtimalını artırır. Əhalinin yenə də Hindistan və Çin kimi
onsuz da sıx əhaliyə malik ölkələrdə artmağa davam edəcək. Və 2025-ci ilədək, sahildə
yaşayan əhalinin sayı 35% artaraq, okeanın 60 milliyində yaşayan əhalinin sayını 2.75
22

Silahlı münaqişələrin qarşısının alınması üzrə irəliləyiş hesabatı, Kofi Annan, 2006-cı il.
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milyarda çatdıracaq. Nəticə etbarilə bu insanlar iqlim dəyişikliyi və dəniz səviyyəsinin
artması səbəbindən təbii fəlakətlərə qarşı daha aciz olacaqlar.
Tədqiqatlar dəniz suyunun səviyəssinin qalxması barədə proqnozlarda ciddi qeyrimüəyyənliklərin olduğunu göstərsələr də, sahildə yaşayan əhalinin risk altında olduğu
danılmaz bir faktdır. İqlim Dəyişiklikləri üzrə Hökumətlərarası Panelin məlumatlarına
əsasən, 2100-cu ilədək qlobal istiləşmə səbəbindən dəniz səviyyəsinin 9-88 santimetr, ən
çox isə 140 santimetr qalxması gözlənilir. Qrenlandiya və Antarktidanın əriyibəriməyəcəyini qabaqcadan demək çətin olsa da, tədqiqatçıların fikrinə görə bu ərazilər
dəniz səviyyəsini 70 metrədək qaldırmaq üçün kifayət qədər suya malikdirlər.
Sundarban adaları – Banqladeş və Hindistan sahillərindən aralı – dəniz səviyyəsinin
qalxması və erroziya səbəbindən yoxa çıxmaqda olan ilk insan yaşamayan adalar
sırasındadırlar. Bu, növbəti 10 il ərzində 100, 000 insanın köçürülməsinə (evakuasiya
edilməsinə) səbəb olacaq. Bir çox Tuvalular da öz sakit okeandakı adalarını tərk edir və
Yeni Zelandiya ərazisindəki daha təhlükəsiz ərazilərə köçürlər, və bununla da rəsmo
şəkildə ekoloji qaçqınlara çevrilirlər. 2005-ci ilin sonunda, Sakit okeanda yerləşən
Vanuatunun Tequa adasının 100-dən çox sakini təcavüzkar qasırğalardan və dalğalardan
qorunmaq üçün daha yüksək ərazilərə köçürülüblər.
Sakit Okean Ölkələrində
Adaptasiyanın İnkişafı üçün Potensialın Gücləndirilməsi proqramı çərçivəsində həyata
keçirilən bu köçürmə əməliyyatı iqlim dəyişikliyi səbəbindən baş vermiş formal kütləvi
yerdəyişmənin ilk nümunəsi sayıla bilər.
Dəniz suyunun səviyyəsi artdıqca, bütün ada ölkələri – Maldiv adalarından tutmuş Marşal
adalarına kimi – Banqladeşdən, Misirə və Alyaskaya kimi yerləşən ölkələrin ərazilərinin
çox hissəsi, və bir çox sahil şəhərləri risk altına düşürlər. Bu da sakinlərin
mədəniyyətlərini və sağ qalmalarını təhlükə altına alır. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki,
Sakit okeanının aşağı səviyyədə yerləşən və artıq təsirə qalmış adalarından əlavə,
Banqladeş və Çinin bir hissəsi, İndoneziya və Vyetnam kimi əhali sıx yerləşmiş ölkələrdə
yaşayan milyonlarla insan dəniz suyu səviyyəsinin qalxması səbəbindən köçürülməyə
vadar edilə bilər.
BMT-nin dəyərləndirmələrinə əsasən, 2012-ci ilədək iqlim dəyişikliyi səbəəbindən
meydana gəlmiş qaçqınların sayı 50 milyon ola bilər. “Krisçen Eyd” təşkilatının verdiyi
məlumata əsasən isə, növbəti 50 il ərzində əsasən ekoloji şərait səbəbindən 1 milyard
insan miqrasiya etməyə məcbur edilə bilər. Bunların çoxu dünyanın ən kasıb ölkələrindən
– Sahara zonası, Cənubi Asiya və Yaxın Şərqdən olacaq. 2007-ci ildə 25 milyon insanın
münaqişə, insan haqları pozuntusu səbəbindən, 25 milyon insanın təbii fəlakətlər
səbəbindən, və 105 milyon insanın böyük inkişaf layihələri səbəbindən yerlərini dəyişdiyi
qeydə aınıb. 8.5 milyon insan isə hal-hazırda rəsmi şəkildə qaçqın kimi tanınıblar. 2050-ci
ilədək, təqribən 250 milyon insanın iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar daimi olaraq yerlərini
dəyişmək ehtimalları var. Birləşmiş Millətlər Universitetinin Ekologiya və İnsanın
Mühafizəsi İnstitutunun Direktoru Yanos Boqardi, BMT-ni gələcək ekoloji qaçqınların
vəziyyətinə yardım etməklə əlaqədar qanuni sistem təsis etməyə çağırıb. O ekoloji
qaçqınları, beynəlxalq qaçqınları mühafizə qanunvericiliyinə daxil etməklə “biz qaçqınları
mühafizə etməyin ən güclü vasitələrindən birini zəiflədirik” qorxusunu da nəzərə alıb.
Nəticə etibarilə, BMT “ekoloji qaçqınlara kömək etməyin digər üsullarını tapmalıdır”. O
həmçinin qeyd edib ki, ekoloji amillər miqrasiyanın daha açıq-aydın səbəblərinin kökündə
yatır.
Arktik dənizinin əriməsi Şimali-Qərb dəhlizini beynəlxalq gəmiçilik yolu kimi açacaq, və
suverenlik və ekoloji nəticələrə dair beynəlxalq müzakirələrə təkan verəcək. Potensial
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dənizçilik yolundan əlavə, Şimali-Qərb dəhlizinin açılması, neft də daxil olmaqla zəngin
ehtiyatlardan istifadə imkanını təmin edəcək. Araşdırmanın irəli sürdüyü fikrə əsasən,
dəhliz buzdan azad olmalı və 2015-ci ildən tez olmayaraq dənizçilik üçün açılmalıdır.
Alimlərin, siyasətçilərin və ekoloji aktivistlərin problemin mürəkkəbliyi barədə
xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, bu zəif ərazi üçün heç bir beynəlxalq nizamnamə təsis
olunmayıb. Kanadanın regionun suverenliyini tələb etməsi digər ölkələrlə fikir ayrılığına
gətirib çıxarır. Çünki ABŞ, Danimarka və Rusiya da daxil olmaqla bu ölkələr, ərazinin
beynəlxalq sular ya da öz ərazilərinin davamı olmasını iddia edirlər.
Hər qitədə suyun səviyyəsinin aşağı enməsi qeydə alınıb: bəşəriyyətin 40%-i 2 və ya
daha artıq ölkənin idarə etdiyi su qovşaqlarından asılıdır. Vahid sərhəd su idarəetmə
sistemləri təsis edilməyincə münaqişələrin kəskinləşəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Suyun
İdarəedilməsi İnstitutu qeyd edib ki, son 100 il ərzində sudan İstifadə 6 dəfə artıb, və
2050-ci ilədək yenidən artacağı gözlənilir. Bugün su çatışmamazlığından 700 milyon
insan əziyyət çəkir; 2025-ci ilədək, bu göstərici 3 milyarddan artıq ola bilər. İqlim
Dəyişiklikləri üzrə Hökumətlərarası Panelinin Təsirlər, Adaptasiya və Həssaslıq üzrə
hesabatına əsasən proqnozlaşdırır ki “Hal-hazırda suyu olan 100 milyonlarla Afrikalı və
10 milyonlarla Latın Amerikalı 20 ildən də az vaxt ərzində bu sudan məhrum olacaq.
2050-ci ilədək, Asiyada 1 milyarddan çox insan su çatışmamazlığı ilə üzləşəcək”. “Green
Cross İnternational” təşkilatı sudan istifadə hüquqlarına təminat verəcək beynəlxalq
qanuni sənədin qəbul olunması üçün bir daha dünyaya səslənib.
Böyük Britaniyanın Hidrometereoloji Xidmətinin Hadli Mərkəzinin dəyərləndirmələrinə
əsasən, 2050-ci ilədək kəskin quraqlıq şəraiti dünya torpaqlarının 10%-ini – indikindən 5
dəfə çox - təsirə məruz qoya bilər və əsrin sonuna kimi bu göstərici 30% ola bilər. 2006-cı
il Beynəlxalq Səhralar və Səhralaşma ili olub, və YUNEP İdarə Şurası tövsiyyə edib ki,
mübarizə aparmaq, qarşı durmaq və hətta bu fenomeni aradan qaldırmaq yollarını
araşdırmaq məqsədilə 2010-20-ci illər BMT-nin Səhralar və Səhralaşmayla Mübarizə illəri
elan olunsun. Sahara səhrasının cənubdan genişlənməsi aclığı və miqrasiyaları artırır, və
Afrika qitəsi boyunca münaqişə risklərini çoxaldır.
Təbii fəlakətlərin sayının artması və intensivliyi qlobal erkən xəbərdarlıq sisteminin təsis
edilməsinə təkan verib. Hind Okeanı sunami xəbərdarlıq sistemi 2006-cı ilin iyul ayından
işlək elan olunub, lakin hələ yerli koordinasiyaya ehtiyac var. 2006-cı ilin İyul ayında
İndoneziyaya zərbə endirmiş sunami 54, 000 insanı öz təsirinə məruz qoyub (550 nəfər
ölüb), çünki əhaliyə əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq edilməmişdi. BMT-nin Təbii
Fəlakətlərin Azaldılması üzrə Beynəlxalq Strategiya sistemi təbii fəlakətlərin azaldılması
və fəlakətdən sonra bərpa işlərinin aparılması üçün qlobal sistem təqdim edir. Təbii
Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Çoxtərəfli Qlobal Platformanın 2007-ci ilin İyununda
həyata keçirilmiş ilk sessiyası, diqqəti 2005-2015-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş Hyoqo
Fəaliyyət Sisteminin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi strategiyalarında cəmləşdirib:
Xalqların və Birliklərin Təbii Fəlakətlərə qarşı Davamlılığını Formalaşdırmaq, Dünya Bankı
ilə əməkdaşlıq nəticəsində təsis edilmiş Fəlakətlərin Azaldılması və Bərpa İşləri üzrə
Qlobal Qurğu təbii fəlakətlərin risklərini və nəticələrini azaltmaq üçün hazırlıq və bərpa
əməliyyatlarını təkmilləşdirməyi planlaşdırır. Bu plan, fəlakətlərin riskinin azaldılmasının,
risk altında olan ölkələrdə həyata keçirilən inkişaf layihələrində əsas məsələ kimi nəzərə
almaqla baş tutacaq. Dünya Bankı Qlobal Qaynar Nöqtələrin Araşdırılması yüksək
ölümlülük risklərinə və iqtisadi tənəzzülə məruz qalmış 86 zəif ölkəni müəyyən edib.
Beynəlxalq Enerji Agentliyinin Dünya Enerji Perspektivləri-2006 növbəti 24 il ərzində
dünyanın üzləşəcəyi 2 əsas məsələni adlandırır: münasib qiymətlərə “təhükəli” və “qeyrikafi” enerji təchizatı və artan enerji tələbləri səbəbindən ətraf mühitə dəyən ziyanlar.
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Enerjiyə olan tələbatın artması, bəzi ölkələrin beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinə və
razılaşmalarına məhəl qoymamayaraq beynəlxalq təhlükəsizliyi təhlükə altına salmasının
təkanverici qüvvəsinə çevrilə bilər. Tullatıların idarəedilməsi sadəcə ekoloji bir məsələ
deyil, həmçinn mühüm bir təhlükəsizlik məsələsidir. Kot-Divuarın Abican şəhərində zəhərli
tullantıların axıdılması ətrafında baş vermiş qalmaqal, tullantıların ticarəti və Bazel
Konvensiyasının müvafiqliyinə dair qlobal müzakirələri intensivləşdirib. Bəzi Afrika və
Asiya ölkələri radioaktiv uran, qurğuşun, kadmium, civə, sənaye və tibbi kimyəvi maddələr
kimi təhlükəli tullantıların zibilxanasına çevrilib, və elektronik tullantıların da həcmi artıb.
Bazel Konvensiyası və onun 1995-ci il düzəlişlərinin, zəhərli tullantıların idarə edilməsi
üçün qurğulara malik olmayan ölkələrdə bu tullantıların axıdılmasına qadağa qoymasına
baxmayaraq, bu proses Konvensiyaya üzv olmayan ölkələrdə qeyri-qanuni şəkildə davam
edir. Ekoloji və səhiyyə nəticələrində əlavə olaraq, Seneqal ekoloqu təhlükəsizlik
məsələlərini də diqqətə çatdırır: “Tullantılar əsasən silah almaq üçün pul əldə etmək
istəyən mənəviyyatsız insanlar və ya dəstələr tərəfindən buraxılır”.
Baxmayaraq ki iqlim dəyişikliyi bugün beynəlxalq təhlükəsizliyə ən mühüm təhlükələrdən
biri kimi qəbul olunur, xüsusi olaraq kasıb ölkələrin şəraitə uyğunlaşmaları üçün təsis
edilmiş 2 fonda – Ən Az İnkişaf Etmiş Ölkələr Fonduna və Xüsusi İqlim Dəyişikliyi
Fonduna – edilmiş yardımlar 2005-06-cı illərdə cəmi 43 milyon dollar təşkil edib. Halbuki
nəzərdə tutulmuş iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma ümumi illik xərcləri, il ərzində 10 milyard
dollarla 40 milyard dollar arasında olacağı ehtimal olunurdu. 2006-cı ildə isə, dünyada
silahlara 1.2 trilyon dollar, və neftə isə 1.5 trilyon dollar xərclənib, mədən yanacaqları
sənayesinə ayrılmış pulun məbləği il ərzində 235 milyard dolları öteb keçib.
Özünəməxsus mənəvi dəyərinə görə ətraf mühitin qorunması
Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Fondu və Qlobal İzlər Şəbəkəsinin verdiyi məlumata əsasən,
bəşəriyyətin planetə olan təsiri 1961-ci ildən bəri 3 dəfə artıb və Yerin təbii ehtiyatları,
təbiətin onları bərpa etməsindən daha sürətlə istifadə olunur23. Əgər belə davam etsə,
2050-ci ilədək insanlıq planetin təchiz edə bildiyindən 2 dəfə artıq təbii ehtiyatlara tələb
duyacaqlar. Minillik Ekoloji Sistem Dəyərləndirilmələrinin verdiyi məlumata əsasən, Yer
kürəsinin ən mühüm ekoloji sistem xidmətlərinin 60%-i getdikcə pisləşir və ya qeyri-sabit
şəkildə istifadə olunur. Paris Fəaliyyət Çağırışı beynəlxalq Ekoloji Hüquqlar və Vəzifələr
Bəyannaməsini (münasib ekologiya hüququ) və YUNEP-in Birləşmiş Millətlərin Ekoloji
Təşkilatına çevrilməsini irəli sürüb. BMT Baş Katibi Ban-Ki Mun ekoloji tənəzzül “hətta
beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi təhlükəyə ata bilər” deyə xəbərdarlıq edib, və BMT Baş
Assambleyasının Prezidenti Şeyxa Haya Raşid Əl Xəlifə “aydın məqsədlərə və bizdən
yayınmağa davam edən qlobal səviyyədə güclü ekoloji idarəçiliyə çağırıb”.
700-dən çox ÇEM mövcuddur24. Beynəlxalq danışıqların diqqəti yeni müqavilələri
yaratmaqdan mövcud müqavilələri möhkəmləndirməyə və beynəlxalq ekoloji idarəçiliyi
gücləndirməyə yönəlib. Bu müqavilələrin effektiviyinin qiymətləndirilməsi getdikcə
təkmilləşir. Lakin, beynəlxalq müqavilələrə əməl etməmə və beynəlxalq orqanlarla
əməkdaşlığın kifayət qədər olmaması və bir çox beynəlxalq konvensiyalarla əlaqədar
danışıqların durğun vəziyyətə gəlib çıxması ümumi narahatçılığa səbəb olmağa davam
edir.
2007-ci il üzrə BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının İdarəetmə Şurası beynəlxalq ekoloji
idarəçiliyin möhkəmlənidirlməsi (2020-ci il üzrə Ekoloji Nəzarət Strategiyasına Baxış
layihəsi və çoxtərəfli ekoloji müqavilələr arasında birgə fəaliyyət və koordinasiya də daxil
olmaqla) və beynəlxalq ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi və dəyən ziyanların
23
24

Canlı Planet Hesabatı 2006. Beynəlxalq Ətraf Mühiti Mühafizə Fondu və Qlobal İzlər Şəbəkəsi, 2006.
GEO İllik Kitab 2007, YUNEP, 2007.
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azaldılması əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar məsələlərə dair qərarlar qəbul
edib. Tullantılara dair Bazel Konvensiyası və Sabit Üzvi Çirkləndiricilərə dair Stokholm
Konvensiyası kimi əlaqədar məsələləri əhatə edən mövcud ÇEM-lərin daha yaxşı
inteqrasiyası, və tullantıların ekoloji cəhətdən münasib şəkildə təmizlənməsi məqsədilə
sistem işlənib hazırlanması üçün cəhdlər edilir.
Avropa Kommissiyasının - AB qaydalar sistemini sadələşdirmək vəzifəsinin bir hissəsi
kimi - AB qanunvericiliyini müasirləşdirməyə dair üçillik proqramı ekologiyayla əlaqədar
sahəylə işə başlayıb. Çünki ən ağır şəkildə nizama salınan bu sahədir. Avropa
Komissiyası həmçinin, ciddi ekoloji pozuntulara görə cinayət sanksiyaları tətbiq etməklə
ekoloji nizamnamələrin möhkəmləndirilməsini artırmaq niyyətindədir. Avropa Ekoloji
Öhdəliklər Direktivası qüvvəyə minərək, “çirkləndirən ödəyir” prinsipi əsasında
ekologiyaya vurulan zərərə görə öhdəliklər üzrə ümumi sistem təsis edib.
Milli və ekoloji statusu müqayisə etmək üçün güclü analitik modellər və vasitələr yaradılır.
Yeni beynəlxalq təhlükəsizlik orqanları yaradılıb və ekoloji cinayətlərə qarşı aparılan
qanuni əməliyyatlara kömək etmək məqsədilə digərləri irəli sürülüblər. Məsələn Kyoto
Protokolu üzrə Razılaşma Komitəsi öz əməliyyatlarına başlayıb, ekoloji cinayətlərlə
mübarizə aparmaq üçün Asiya Regional Forumu təsis edilib, bio-təhlükələrin öhdəsindən
gəlmək üçün qlobal məşvərət qrupunun yaradılması irəli sürülüb, Şimali Amerika Ekoloji
Əməkdaşlıq
Komissiyası
ekoloji
nizamnamələrin
və
ictimai
iştirakçılığın
möhkəmləndirilməsini artırır, və 2007-ci ildə AB Ekoloji Öhdəliklər Direktivası qüvvəyə
minib.
Son zamanlar qəbul edilmiş və ya gücləndirilmiş və ya danışıqlar mərhələsində olan bəzi
diqqətəlayiq ekoloji müqavilələr və ya qanunlar Cədvəl 4-də təqdim olunub.
Müqavilələrin tam siyahısını və müqavilələrə dair sonrakı təfərrüatları Kompakt Disk
versiyasının 9.1. Fəslində tapmaq olar.
Bazel Konvensiyası ən çox nəzərdən keçirilən müqavilərdəndir, çünki o yeni tullantı
növlərinə və idarəetmənin tələblərinə uyğunlaşdırılıb. İl ərzində dünyada 20-50 milyon ton
arası elektron tullantılar hasil olunur. Təqribən 100 milyon telefon, və 300 milyon fərdi
kompüter 2010-cu ilədək tullantıya çevrilə bilər. Dəyərləndirmələrə əsasən, ABŞ-da hər il
14-20 milyon kompüter tullanılır; inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 2010-cu ilədək elektron
tullantıların 3 dəfə artacağı gözlənilir. 2006-cı ilin dekabr ayında BMT-nin tullantılar üzrə
forumu Bazel Konvensiyası üçün Təhlükəli Tullantıların Transsərhəd Daşınması və
Onların Təmizlənməsi üzrə Elektron Tullantılar Bəyannaməsini qəbul edib. Bundan əlavə,
Bazel, Rotterdam və Stokholm Konvensiyaları arasında birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq da
daxil olmaqla 30-dan çox qərarlar qəbul edilib. Hesabatlılığı təmin etmək üçün, şəffaf
məlumatlar və monitorin mexanizmləri ilə yanaşı beynəlxalq elektron tullantıların yenidən
emal edilməsi sisteminin yaradılması zəruridir. Regional təşəbbüslərə 2005-ci ilin Avqust
ayında qüvvəyə minmiş AB-nin elektron tullantıların idarə edilməsi üzrə direktivi (Sıradan
çıxmış elektron və elektrik avadanlıqları) və Asiya-Sakt okean üçün Elektron və Elektrik
Tullantıların Ekoloji cəhətdən Münasib şəkildə İdarəetməsi üzrə fəaliyyət proqramı
daxildir.
Avropa Parlamenti daha sərt tullantıların idarəedilməsi strategiyası üçün səs verib. Bu
strategiyanın şərtlərinə əsasən, AB-nin tullantılar hasilatı 2012-ci ildə 2008-ci ildəki
səviyyəyə çatdırılmalı, 2020-ci ilədək şəhər tullantılarının 50%-i və sənaye tullantılarının
70%-i yenidən emal edilərək 2020-ci ilədək azaldılmalıdı. Yeni direktivin üzv-ölkələrin
boynuna qəti öhdəliklər qoymayacağına baxmayaraq, o gələcəkdə tullantıların
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idarəetməsinə təsir edəcək “ümumi qayda və ya rəhbər prinsip” təsis edərdi. Hər halda
AB üzv-ölkələri müxtəlif tullantıların idarəedilməsi strategiyalarına və effektivliyə
malikdirlər, və onların Parlamentin təklifinə qarşı mübarizə aparacaqları gözlənilir.
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Cədvəl 4.
Danışıqlarda, Təzəcə Qəbul edilmiş, Gücləndirilmiş və ya İrəli sürülmüş Bəzi
Ekoloji Müqavilələr və ya Qanunlara daxildir:
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Nüvə Terrorizmi Aktlarının Qadağan olunmasına dair Beynəlxalq Konvensiya
(2007-ci ilin İyul ayında qüvvəyə minib)
Müharibənin Partlayıcı Qalıqlarına dair V Protokol, BMT-nin Bəzi Ənənəvi
Silahlara dair Konvensiyanın bir hissəsi (2006-cı ilin Noyabrında qüvvəyə minib)
BMT-nin Dünya Meşələrinin Qorunmasına dair Müqaviləsi (2007-ci ilin May ayında
qəbul edilib)
Bazel Konvensiyası üçün Təhlükəli Tullantıların Transsərhəd Daşınması və Onların
Təmizlənməsi üzrə Elektron Tullantılar Bəyannaməsi
Stokholm Konvensiyası qiymətləndirmə mexanizmləri (qəbul edilib) və əməl
olunmayanlar (2009-cu ildə gözlənilir)
Civənin qlobal şəkildə qadağası (danışıqlar mərhələsindədir)
2008-ci ilədək təklif olunacaq,qalıq hərbi ehtiyatları qadağan etmək və bu hərbi
ehtiyatların nəticələri ilə işləmək üçün sistem yaratmaq üçün qanuni cəhətdən
məcburi beynəlxalq vasitənin işlənib hazırlanması
2012-ci ilədək qəbul olunacaq, Mühafizə olunan Dəniz Əraziləri Şəbəkəsi
Post-Kyoto danışıqları
Ölkə, regional, yerli səviyyədə məcburi emissiya hədəfləri üçün daha sərt
nizamnamələr
2012-ci ilədək dünyanın bir çox hissəsində ənənəvi elektrik lampalarının qadağan
olunması
Avropa Ekoloji Öhdəliklər Drektivi (2007-ci ilin Aprel ayında qüvvəyə minib)
Kimyəvi maddələrin Qeydiyyatı, Qiymətləndirilməsi və Avtorizasiyası (REACH)
(2007-ci ilin İyun ayında qüvvəyə minib)
AB-nin
Təhlükəli
Maddələrin
Məhdudlaşdırılması
Direktivi
(RoHS)
(entered into force in July 2006)
Avropa Gəmidən-qaynaqlanan Çirklənmə üzrə Direktivi (2007-ci ilin aprel ayında
qüvvəyə minib)
Avropanın 2011-ci ildə reaktiv təyyarələrin havanı çirkləndirməsinə görə cərimə
tətbiq etməsi
AB-nin xırda hissələrə parçalanmış toz hissəciklərinin törətdiyi çirklənmənin
azaldılması
üzrə
havanın
keyfiyyəti
direktivi
(1 yanvar 2015-ci ildən qüvvəyə minmişdir)
Yerüstü suların çirklənməsi ilə mübarizə üçün AB yeni nizamnamələri
2008, 2012, 2020-ci ilədək azaldılma hədəflərinə malik daha sərt Avropa tullantıların
idaredilməsi strategiyası
Çin elektronik tullantı Nizamnamələri
Zərərli okean səslərinin azaldılması üzrə qanunvericilik (təklif olunmuşdur)
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Kommersiya kimyəvi maddələrin sayının növbəti 15 il ərzində 80% artacağı gözlənilir.
Kimyəvi Maddələrin İdaredilməsi üzrə Beynəlxalq Strategiya 2006-cı ilin Fevral ayında
qəbul olunub; orada bio-təhlükəsizlik rekkomendasiyaları və alimlər üçün idarəetmə
kodları mövcuddur. Siyasət qurucuları və mütəxxəssislər, ağır metallara dair
nizamnamələri qlobal şəkildə genişləndirmək və növbəti kiyəvi təhlükəsizlik
strategiyalarında ölkələr arasında genişlənən boşluqları doldurmaq məqsədilə kimyəvi
təhlükəsizlik kontekstində preventivlik prinsipinə müraciət olunması tələbini gücləndirirlər.
Nanotexnologiyanın müxtəlif formalarının ekologiya və sağlamlığa vurduğu təsirlər üzrə
tədqiqatların sayı günü-gündən artır. Bu isə yeni nanotexnoloji standartlara gətirib
çıxaracaq. Çin standartları quran ilk ölkə olub. Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
standartlarn işlənib hazırlanması prosesindədir, və Amerika Sınaqlar və Materiallar
Cəmiyyəti özünün nanotexnologiya üçün ilk terminologiya üzrə standartını nəşr edib.
BMT-nin Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı biotoxnologiya üçün, milli və beynəlxalq
səviyyədə
razılaşdırılmış
protokollar
və
metodologiyalarla
ekoloji
risklərin
qiymətləndirilməsi tədqiqatlarına başlanmasını tələb edib. Bio-təhlükəsizliyə dair Karfagen
Protokoluna müvafiq olaraq müstəqil araşdırıcı beynəlxalq komissiyanın yaradılması və
bio-texnologiya ilə əlaqəli hadisələrin beynəlxalq qeydiyyatının həyata keçirilməsi irəli
sürülüb.
Mühafizə olunan ekoloji sahələr həm torpaq həm də dəniz mühitləri üçün təklif olunublar.
“Qrinpis” təşkilatı dünya okeanlarının 40%-inin təbii ehtiyatlar elan olunmasını və torpaq
ərazilərinin qorunduğu kimi mühafizə olunması təklifini irəli sürüb. BMT-nin verdiyi
məlumata əsasən oekanların 0.6%-i, torpaqların isə 12%-i mühafizə olunmaqdadır.
Çirklənmələr nəticəsində dənizdə 200-ə yaxın “ölü zonalar” və ya oksigenlə az təmin
olunmuş ərazilər meydana gəlib. Bu isə balıq ehtiyatlarını və həyatı balıqçılıqdan asılı
olan insanların güzəranını pisləşdirir. Dünyada olan mərcan riflərinin təqribən 16%-inin
90%-ə qədəri ölü vəziyyətindədir. 2012-ci ilədək dənizdə mühafizə olunan ərazilər
şəbəkəsinin qurulması məqsədinə nail olmaq üçün 2007-ci ildə kompüterləşdirilmiş
qrafikin hazırlanmasına başlanılıb.
Bəzi alimlər belə güman edirlər ki, qlobal istiləşməyə səbəb olan dinamik qüvvələr insanın
iqlim dəyişikliyini dayandırmaq bacarığını ötüb keçiblər. Post-Kyoto strategiyalarını daha
məzmunlu və ədalətli etmək ətrafında müzakirələr artır. Mövcud olan ideyalardan biri
adambaşına düşən qlobal karbon emissiyaları hədəflərinin formalaşdırılmasından
ibarətdir. Böyük Səkkizliyin liderləri istixana qazlarının emissiyasında “əsaslı”
azaldılmasına cəhd etməyə və 2009-cu ilədək BMT-nin rəhbərliyi altında, yeni – daha
məzmunlu – istixana qazlarının emissiyasına dair müqavilədə yekdilliyə nail olunması
üçün razılaşıblar. Bir çox ölkələr 1990-cı ildə mövcud olan emissiyaların 2050-ci ilədək
50%-ini azaltmaq hədəfini dəstəkləyirlər. Avstraliya, Çin və Hindistan kimi yüksək
emissiya buraxanlar da daxil edilməklə yeni Asiya-Sakit okean iqlim müqaviləsi üçün
danışıqların başlanması üçün səylər göstərir. Emissiyaların azaldılması strategiyaları və
hədəfləri üçün yeni təkliflər artçaqdadır. AB-nin yeni Enerji Strategiyasının şərtlərinə
əsasən CO2 emissiyaları 2020-ci ilədək 1990-cı ildəkindən 20% azaldılmalıdır – əgər
ABŞ, Çin və digər iqtisadi cəhətdən güclü dövlətlər emissiyaların müqayisəli azaldılması
ilə razılaşsalar, bu hədəf 30%-ə də qalxa bilər.
Böyük Britaniya, qanunla istixana qazlarını məhdudlaşdıran ilk ölkə ola bilər. AB və ABŞ
hökuməti iqlim dəyişikliyinin və enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin öhdəsindən gəlmək üçün
komitələr yaradıb. Noreç 2050-ci ilədək emissiyalarını sıfıra endirməklə dünyanın ilk
“karbonsuz” ölkəsi olmaq niyyətindədir. Eyni zamanda ölkələr və yerli idarəetmə orqanları
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qeyri-effektiv közərmə lampalarının istifadəsinin dayandırılması üçün nizamnamələr qəbul
edirlər.
Kosmik müşahidələr ekoloji dəyişikliklərə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün əsas vasitəyə
çevriliblər, və bununla da strategiya qurucularına, tələblərə cavab verən strategiyalar
işləyib hazırlamalarına və ekologiya ilə əlaqəli nizamnamələrin gücləndirilməsinə köməklik
göstərir. Avropa Kosmik Agentliyinin “Qlobvetlend” layihəsi Bataqlıqlaşmış ərazilərə dair
Ramsar Konvensiyasını dəstəkləyir. Ekologiya və Təhlükəsizlik üzrə Qlobal Monitorinq
sistemi ictimaiyyəti, strategiya qurucularını və qərar qəbul ediciləri, operatov və müştərək
kosmik, hava, yer və dəniz müşahidələrinə əsaslanmış əhəmiyyətli strateji ekoloji və mülki
təhlükəsizlik məlumatları ilə təmin edir. Sağlamlıq üzrə Erkən Xəbərdarlıq Sistemi təbii
fəlakət və epidemiya hallarında peyk komunikasiya sistemlərindən istifadə etməklə
xəbərdarlıq və fövqəladə siqnalların verilməsini təkmilləşdirəcək. “Kosmos və Əsas Təbii
Fəlakətlər” Beynəlxaq Çarteri, fövqəladə hallarda dünyanın istənilən yerində təbii
fəlakətlərlə üzləşmiş insanlara pulsuz peyk məlumatlarını təmin etmək məqsədi daşıyan
beynəlxalq, özəl, və dövlət kosmik agentliklərinin şəbəkəsidir. Təqribən 41 dövlət fərdi
peyklərə malikdir. Kosmik çirkləndirmənin öhdəsindən gəlmək üçün mexanizm olmadığı
üçün, 2007-ci ilin yavarında Çində anti-peyk sınaqların, bəzi anti-ASAT (peyk əleyhinə)
qəlpələrinin kimi müqaviələrin həyata keçirilməsini zəruri edən hadisələrin Vyanada
yerləşən Agentliklərarası Kosmik
Qəlpələrin Koordinasiyası Komitəsi tərəfindən
layihələşdirilməsi ehtimalı var.
Bir çox sənayelər və yerli özünü idarəetmə orqanları, milli rəhbərliyin yoxluğunda müvafiq
ekoloji və enerji strategiyaları və nizamnamələri işləyib hazırlayırlar. Bir çox hallarda
bunlar beynəlxalq standartlara və ya müqavilələrə əsaslanırlar. Bəzi ölkələrdə vətəndaş
cəmiyyətinin, bəzi hallarda beynəlxalq QHT-lərin köməyilə yerli və regional
nizamnamələrin hazırlanmasına cəlb olunması getdikcə artır.
Lux Research şirkətinin həyata keçirdiyi Klintex Report™-un verdiyi məlumata əsasən,
klintek yeniliklər genişlənməkdədir: 150 klintek layihələri bütün dünyada fəaliyyət göstərir
və 2006-cı ildə 29 874 klintek-əlaqəli elmi jurnal məqalələri nəşr olunub.
Milli və beynəlxalq ekoloji effektivliyi və ekoloji performansı artırmaq üçün özəl şirkətlər,
hökumətlər, QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar arasında ittifaqlar yaranmağa davam edir.
Buna nümunə olaraq ilk ildönümündə 8 trilyon dollara çatan Məsuliyyətli Sərmayə
Prinsiplərini; dövlət səviyyəsində çirklənmə ilə mübarizə aparmaq üçün Amerika Dövlətləri
təşəbbüsünü; Asiya-Sakit okean Əməkdaşlığını; və Şəhər Ekoloji Birliklərini – Kyoto
Protokolunun bələdiyyə versiyasını missal göstərmək olar.
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Qrafik 25. Çoxtərəfli Ekoloji Sazişin Tərəflərinin Sayı, 1975–2007
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Mənbə: YUNEP GEO Məlumat Portalı, Minillik Layihəsi yeniləndirmələri ilə
Qrafik 26. 2006-cı ilin dekabrından başlayaraq YUNEP GEO Regionu tərəfindən (BMTnin Ekoloji Proqramı) 14 Çoxtərəfli Ekoloji Müqavilənin Ratifikasiyası (mötərizədə rgionda
olan ölkələrin sayı)
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Minilliyin Layihəsinin Bölmələri
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Əlavə
Minillik layihəsi İştirakçılarının Demoqrafik Göstəriciləri
Bu il qlobal çağırışlara, Gələcəyin Durumu İndeksi dəyişənlərinin qiymətləndirilməsinə,
2030-cu ilədək təhsil və öyrənməyə (tədrisə), gələcək Beynəlxalq Ekoloji Təhlükəsizlik
məsələlərinin araşdırılmasına 334 futurist, alim, biznes planlayıcıları, elmi işçi və qərar
qəbul edici yardım göstərib. Aşağıdakı qrafiklər regional və sektoral demoqrafik
göstəriciləri əks etdirir.
Qrafik 27. 2008-07 ci il Proqramının İştirakçıları
İştirakçıların ümumi sayı: 334
Sahəvi Demoqrafiya

Regional Demoqrafiya
Afrikanın Sub Saxara Regionu (15)
4%
Şim. Amer. (97) 29%
Yaxın Şərq və
Şim. Afrika (10) 3%

Lat. Amerikası (56) 17%
Elmi

Özəl sektor/
korporasiya

QHT

Digər

Avropa (96)
29%

Cənubi Asiya və
Okeaniya (60) 18%

Hökumət

Son 10 il ərzində 2,375 iştirakçının sayəsində həyata keçirilən bir çox işlər müştərək
xarakter daşıyır. İkinci Qrfafiklər onların regional və sektoral demoqrafik göstəricilrini əks
etdirir.
Sahəvi Demoqrafiya

Regional Demoqrafiya
Şim. Amerika (517)
22%

Elmi

Hökumət

QHT
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Cari və Əvvəlki Sponsorlar
Alan F. Key və Hazel Henderson Foundation for Social Innovation, St. Avqustin, Florida ştatı
(1996–2000)
Amana İnstitutu, San Paulu, Braziliya (2004)
Applied Materials, Santa Klara, Kaliforniya (2002–07)
Ordu Ekoloji Strategiya, Arlinqton, Virciniya (1996–2007)
Dar Almashora for Consulting, Küveyt (Küveyt Neft Şirkəti 2003–04 və Küveyt Petrol
Korporasiyası 2005–06)
Deloyt end Tuş LLP, Klivlend, Ohayo (1998–2007)
Ford Motor Şirkəti, Diyerborn, Miçiqan (1996–97, 2005–06)
Gələcək Fondu, Belvyü, Vaşinqton (1997–98, 1999–2000, 2007)
Ceneral Motors, Uorren, Miçiqan (1998–2003)
Hyuz Kosmos və Kommunikasiya sistemləri, Los Anceles, Kaliforniya (1997–98, 2000)
Rabitə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası (2007)
Təhsil Nazirliyi və Təhsil üzrə Prezident Komissiyası, Koreya Respublikası (2007)
Monsanto Şirkəti, Seynt Luis, Missuri (1996–98)
Motorola Korporasiyası, Şaumburq, İllinoys (1997)
Pioner Hay-Bred Interneyşnl, Uest De Moyn, Ayova (1997)
Təhsil üzrə Prezident Komissiyası, Koreya Respublikası (2007)
Şell İnterneyşnl (Royal Daç Şel Neft Şirkəti), London, Böyük Britaniya (1997)
YUNESKO, Paris, Fransa (1995)
BMT Gələcək Forumu (Koreya Respublikası) (2007)
BMT-nin İnkişaf Proqramı, Nyu York, (1993–94)
Birləşmiş Millətlər Universiteti, Tokyo, Yaponiya (1992–95, 1999–2000)
ABŞ Enerji Departamenti, Vaşinqton, Kolumbiya Dairəsi. (2000–03)
ABŞ Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi, Vaşinqton, Kolumbiya Dairəsi (1992–93, 1996–
97)
Vudro Vilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi (Proqnozlaşdırma və İdarəetmə Layihəsi),
Vaşinqton, Kolumbiya Dairəsi (2002)
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Akronimlər və Qısaltmalar
TBFA
AP
ASEAN
BMK
CO2
KSK
İYK
AKA
AB
ÜDM
İQ
GMO
ÜDG
BAEA
BCM
İKT
BEA
BƏT
ISO
İT
AK
MİM
ÇEM
NASA
QHT
ATƏT
PGD
PERT
POPs
ppm
PPP
SIMAD
GDİ
TIA
TMC
BMT
BMT SMK
BMT İDÇK
BMT DHK
BMTİP
YUNEP
UNFPA
YUNIDO
UNODC
BMTU
YK
ABŞ
VR
ÜST
ÜTT

Türkiyənin Bütün Futuristləri Assosiasiyası
Anti-peyk
Cənubi-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası
Bioloji Müxtəlifliyə dair Konvensiya
Karbon qazı
Kimyəvi Silahlar Konvensiyası
İnkişafa Yardım Komitəsi
Avropa Kosmik Agentliyi
Avropa Birliyi
Ümumdaxili məhsul
İstixana qazı
Genetik cəhətdən modifikasiya edilmiş orqanizm
Ümumdaxili gəlir
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları
Beynəlxalq Enerji Agentliyi
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
İnformasiya texnologiyası
Aşağı kvartil
Minilliyin İnkişafı Məqsədi
Çoxtərəfli ekoloji müqavilə
Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar Agentliyi
Qeyri-hökumət təşkilatı
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı
Implantasiya öncəsi Genetik Diaqnoz
Proqram Qiymətləndirməsi və Baxış Texnikası
Sabit üzvi çirkləndiricilər
Milyona düşən hissə
Alıcılıq Qüvvəsi Pariteti
Kütləvi Dağıdıcı Xüsusi Fərd
Gələcəyin Durumu İndeksi
Tendensiyanın təsirinin təhlili
Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
BMT-nin Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyası
BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası
BMT-nin Dəniz Hüquqi Konvensiyası
BMT-nin İnkişaf Proqramı
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı
BMT-nin Əhali Fondu
BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi
BMT Universiteti
Yuxarı kvartil
Amerika Birləşmiş Ştatları
Virtual Reallıq
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
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Qrafiklərin və Cədvəllərin Siyahısı
QEYD: bu Siyahılrda göstərilmiş səhifə nömrələri Gələcəyin Durumunun çap bölməsinin
səhifə nömrələrini əks etdirir, bu word-formatlı yazı verisyasının yox.
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