
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACLIĞA SON: 

Bu nə üçün vacibdir? 

 
 

Məqsəd nədən 

ibarətdir? 

Aclığa son qoymaq, 

ərzaq təhlükəsizliyinin 

və qidanın 

keyfiyyətinin 

artmasını təmin 

etmək, kənd 

təsərrüfatının 

dayanıqlı inkişafına 

köməklik etmək.

Bu nə üçün vacibdir? 

Aclığın yüksək səviyyəsi 

dayanıqlı inkişafa mane 

olur. Aclıq insanların iş 

qabiliyyətinin aşağı 

olmasının və müxtəlif 

xəstəliklərə tutulmanın əsas 

səbəbidir. Nəticədə insanlar 

daha çox qazanmaq və 

həyat səviyyəsini 

yüksəltmək imkanını itirir.  

ACLIĞA      

SON 

 
 

 

Hal-hazırda dünyada 795 

milyon aclıqdan əziyyət 

çəkən insan var. 2050-ci 

ilədək onların sayı 2 

miliyard artacaq. Acları 

doyurmaq üçün ərzaq və 

kənd təsərüfatı 

sistemlərində əsaslı  

dəyişikliklər etmək  

vacibdir. 
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Hal-hazırda dünyada 800 

milyona yaxın insan 

aclıqdan əziyyət çəkir və 

onların əksəriyyəti 

inkişafda olan ölkələrdə 

yaşayır. 

2015-ci ildə 
aclıqdan əziyyət 
çəkənlərin sayı 
(regionlar üzrə) 

 
ABŞ və Avropa 

14,7 milyon 

Аfrika                   

232,5 milyon 

Аsiya            

511,7 

milyon 

Latın Amerikası və  

Karib Hövzəsi                                  

34,3 milyon 

Океania 

1,4 

milyon 

 

Planetimizdə 
hamıya 
yetərincə qida 
məhsulları 
olduğu halda nə 
üçün bu qədər 
insan aclıqdan 
əziyyət çəkir? 

 

Qida çatışmazlığı məhsul 

yığımında səmərəsiz üsullar və 

ərzaq itkiləri kimi  müxtəlif 

amillərdən asılıdır. 

Müharibələr də qida 

məhsullarına çıxışa və əkin 

sahələrinə mənfi təsir 

göstərir. 

Bu məqsəd mənim 

üçün niyə vacibdir? 

 

Ailəmizin  keyfiyyətli 

və təhlükəsiz qida ilə  

təmin olunması hər 

birimizin istəyidir. 

Aclığa son qoymaq 

iqtisadiyyat, səhiyyə 

və təhsilə müsbət təsir 

göstərə; bərabərlik və 

sosial inkişafa 

köməklik edə bilər. Bu, 

insanlar üçün daha 

yaxşı gələcək qurmaq 

üçün vacib şərtdir. 

Bundan əlavə aclıq 

insan potensialını 

məhdudlaşdırır,  

nəticədə dayanıqlı 

inkişafın digər 

məqsədlərinə nail 

olmanı əngəlləyir. 

Aclığa son qoymaq 

üçün nə qədər vəsait 

tələb olunur? 

Qiymətləndirməyə 

əsasən 2030-cu ilədək 

hər ilə orta hesabla 267 

milyard ABŞ dolları 

həcmində əlavə vəsait 

tələb olunur. İmkansız 

və yoxsulların normal 

həyat tərzi və qidaya 

çıxışını  təmin etmək 

üçün kəndlərə və 

şəhərlərə, həmçinin 

sosial müdafiə sahəsinə 

investisiyalar tələb 

olunacaq. 

 

 

Biz necə kömək edə 

bilərik? 

Biz evdə, işdə, icmamızda yerli 

fermer və ya bazarlara dəstək 

olub, dayanıqlı metodlarla 

istehsal olunan məhsulları 

seçib, hamının lazımi qida ilə 

təmin olunmasını dəstəkləyib 

və qida itkilərinə qarşı 

mübarizədə iştirak edib 

həyatımızı dəyişə bilərik. 



Eyni zamanda siz alıcı və seçici 

hüququnuzdan istifadə edərək 

müəssisələr və hökümətdən 

aclığa son qoya biləcək 

qərarları qəbul etməyi və  

dəyişiklikləri həyata keçirməyi 

tələb edə bilərsiniz. Sosial 

mediada bu məsələ ilə bağlı 

müzakirələrə qoşulun. 

Siz aclığa son qoymaq 

məqsədilə “Aclığa son” 

Qlobal hərəkata qoşula 

bilərsiniz. 

Daha ətraflı: 

www.zerohungerchallenge.o

rg   

Məqsəd 2 və digər məqsədlər 

haqqında daha ətraflı məlumat 

almaq üçün: 

http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zerohungerchallenge.org/
http://www.zerohungerchallenge.org/
http://www.un.org/

