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Bu nə üçün vacibdir?
Məqsəd nədən
ibarətdir?
Hamı üçün layiqli iş və
məşğulluq, dayanıqlı iqtisadi
artıma dəstək olmaq.

Nə qədər insan işsizdir?
Beynəlxalq əmək təşkilatının
2015-ci il üzrə verdiyi
məlumatlara əsasən 204 milyon
insan işsizdir.
2007-ci ildən 2012-ci ilə dünya

Bu nə üçün vacibdir?
Yoxsulluğa son qoymaq yalnız
sabit və yüksək ödənişli iş
yerlərinin olduğu halda
mümkündür. 2.2 milyarda yaxın
insan gün ərzində 2 ABŞ
dollarından az qazanaraq
yoxsulluq şəraitində yaşayır.

üzrə işsizlərin sayı 170
milyondan 202 milyona qədər
artmışdır. Onlardan 75 milyonu
yetkinlik yaşına çatmış qızlar və
oğlanlardır.

30 milyon:
Əhalinin artım
tempinə görə
dünya üzrə
hər il əmək
qabiliyyəti
yaşına çatmış
insanlar üçün
əmək
bazarında
zəruri olan
yeni iş
yerlərinin sayı.

Həm də kişi və qadınlara iş

yaşına çatmış insanları işlə

Mən işlə təmin
olunmuşam. Niyə
bu məqsəd mənim
üçün
əhəmiyyətlidir?

təmin etmək üçün 470 milyon

İstehsal prosesinə

iş yeri yaratmaq lazımdır. Yəni

nə qədər cox insan

imkanlarının olmaması, istehlak
və sərmayənin çatışmazlığı
bütün demokratik
cəmiyyətlərin və onlarının

hər il 30 milyon yeni iş yeri

cəlb edilib ölkənin

üzvlərinin tərəqqi prosesində

yaradılmalıdır.

artımına öz töhfəsini

iştirakının əsasını təşkil edən

verərsə, bu,

sosial müqaviləni pozur.

Nə qədər iş yerinə
ehtiyac var?
Qlobal səviyyədə 2016-cı ildən
2030-cu ilədək iş qabiliyyəti

yerlərində eyni şəraiti təmin
etmək vacibdir.

Layiqli işlə təmin olunma

Onların hamısı işlə
təmin olunarsa,
yoxsulluğa son
qoymaq mümkün
olarmı?

bütövlükdə

yoxsulluğun aradan

Gənclərin əmək bazarının
tələblərinə uyğun olması üçün və
müqavilənin növündən asılı
olmayaraq sosial müdafiə

Yeni iş yerləri yaratmaqla yanaşı

qaldırılmasının ən

imkanı, daha çox bacarıq əldə

təxminən 780 milyon işlə təmin

vacib elementləridir.

olunmuş, lakin özünü və ailəsini

Əlavə olaraq işşizlik

dolandırmaq üçün kifayət qədər

əhalinin dinc

qazanmayan qadın və kişilərin

həyatını poza və

etməsi, layiqli işlə təmin
olunması üçün təhsilə və peşə
hazırlığına daha çox sərmayənin
qoyulması vacibdir. Əlavə olaraq

əmək şərtlərini yaxşılaşdırmaq

iğtişaşlara səbəb ola

lazımdır.

cəmiyyətə o qədər
çox xeyir gətirər.
İstehsal məşğulluğu
və “layiqli iş” ədalətli
qloballaşma və

bilər.

qadınlara oğlan və

“Layiqli iş” nə
deməkdir?

kişilərlə bərabər səviyyəli

“Layiqli iş” hər kəs üçün kifayət

işlə təmin olunmaq üçün

qədər gəlir imkanı, təhlükəsiz iş

imkan yaratmaq lazımdır.

şəraiti, ailə üçün sosial

Əlavə olaraq qız və

müdafiə, şəxsi inkişaf və sosial
inteqrasiyanı nəzərdə tutur,
daha yaxşı perspektivlər vəd
edir.

Biz nə edə
bilərik?

gənclər cinsindən, gəlir
səviyyəsindən və sosial-iqtisadi
statusundan asılı olmayaraq
səmərəli işlə təmin olunmaq
üçün bərabər imkanlar əldə
edəcəklər.

Hökümətlər insanların
maraqlarına əsaslanan,
dinamik, dayanıqlı, innovativ
iqtisadiyyatın yaradılması
üzrə işlər apara bilər.
Gənclər arasında
məşğulluğu təbliğ edə bilər,
xüsusilə qadınların iqtisadi
hüquqlarını və imkanlarını
genişləndirə bilər. Eləcə də
bütün insanlar üçün layiqli iş
yeri təmin edə bilər.

Yerli hakimiyyət orqanları və
icmalar cəmiyyətin
təhlükəsizliyini və məşğulluğunu
təmin etmək, həmçinin
innovasiyaları və məşğulluğu
stimullaşdırmaq üçün
konsepsiyanı yeniləyə və
şəhərlərin planlaşdırmasını
optimallaşdıra bilər.

Dayanıqlı inkişaf üzrə məqsəd 8
haqqında daha ətraflı məlumat
almaq üçün:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

