
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

YOXSULLUĞA SON:  

BU NƏ ÜÇÜN VACİBDİR? 
 
 
 

Məqsəd nədən 
ibarətdir? 

2030-cu ilədək hər yerdə 

yoxsulluğun bütün 

formalarına son qoymaq. 

Bu nə üçün 

vacibdir? 

700 milyondan artıq insan hələ 

də yoxsulluq içərisində yaşayır 

və səhiyyəyə, təhsilə, içməli 

suya və sanitariyaya çıxış kimi 

ən sadə həyati tələbatlarını 

ödəməkdə çətinlik çəkirlər. 

700 milyon insan –  bu 

həddindən artıq çoxdur. 

Bəli, Cənubi Asiya və Saxaradan 

cənubda yerləşən Afrika 

ölkələrində əhalinin 

əksəriyyətinin gündəlik gəliri 

1.90 ABŞ dollarından azdır.  Bu 

insanlar ümumilikdə dünyada 

yoxsulluq içərisində 

yaşayanların 70 %-ni təşkil edir.  

Hindistan, İndoneziya, Çin və 

Nigeriya kimi ölkələrin gəliri  

yaşayış minimumundan az olan 

əhalisi  yoxsulluq içərisində 

yaşayan dünya əhalisinin yarısını 

təşkil edir. 

 

Lakin bu vəziyyət 

inkişaf etmiş ölkələrə 

də təsir edir.

YOXSULLUĞA   

SON 

 

 
 

Hal-hazırda 

dünyanın ən 

varlı 

ölkələrində 30 

milyondan çox 

uşaq yoxsulluq 

içərisində 

yaşayır. 
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Hal-hazırda dünyanın ən varlı 

ölkələrində 30 milyondan çox 

uşaq yoxsulluq içərisində 

yaşayır. 

Nə üçün bu 

qədər insan  

yoxsulluq  

içərisində  

yaşayır? 

Yoxsulluğun bir çox 

təzahürləri var və bunun 

səbəbləri içərisində işsizlik, 

sosial təcrid olma, eyni 

zamanda müəyyən ölkələrin 

əhalisinin təbii fəlakətlərə, 

xəstəliklərə məruz qalmasını 

göstərmək olar. 

 
Mən yoxsulluq 
içərisində 
yaşamıram. Nə 
üçün digər 
insanların maddi 
durumu məni 
maraqlandırmalıdır? 
 

Bunun müxtəlif səbəbləri 

vardır, lakin ümumilikdə bir 

nəticəyə gəlmək olar: bütün 

insanların rifahı bir-biri ilə sıx 

əlaqəlidir. Qeyri-bərabərliyin 

artması iqtisadi artıma mənfi 

təsir göstərir və cəmiyyətin 

həmrəyliyini sarsıdıraq siyasi, 

ictimai müqaviməti artırır, bəzi 

hallarda isə qeyri-sabitliyə və 

münaqişələrə səbəb olur. 

 

Həqiqətən bu 

məqsədə nail 

olmaq 

mümkündürmü? 

Mümkündür. İqtisadçı Jeffri 

Saksın hesablamalarına görə 

yaxın 20 ildə yoxsulluğa son 

qoymaq məqsədi ilə xərclənən  

ümumi vəsait 175 milyard  

ABŞ dolları olacaq, bu isə varlı 

ölkələrin ümumi gəlirinin 1%-

ni təşkil edir.  

Mən nə edə 

bilərəm? 

Gəncsinizsə: Siyasi qərarların 

qəbulunda iştirakınız 

yoxsulluğun aradan 

qaldırılmasına böyük töhfə 

verə bilər. Bu sizin 

hüquqlarınızın qorunmasını və 

səsinizin eşidilməsini, 

təcrübənin nəsildən-nəslə 

otürülməsini, insanların 

həyatında lazımı dəyişikliklər 

etmək  üçün innovativ 

yanaşmanın və tənqidi 

təfəkkürün bütün yaşlarda 

inkişafını  təmin edir. 

 

 

Siyasi qərarların 

qəbulunda 

cavabdehsinizsə: 

Hökümətlər kasıbların  

 

və səfillərin səmərəli 

məşgulluğunu və işlə təmin 

olunma imkanını artırmaq 

üçün əlverişli şərait 

yaratmağa kömək edə 

bilərlər.  Onlar əhalinin 

yoxsul təbəqələrində iqtisadi 

artımı stimullaşdıra və 

yoxsulluğu azalda bilən 

strategiya və maliyyə 

proqramlarını hazırlaya 

bilərlər. 

 

Özəl sektorda işləyirsinizsə: 

Özəl sektor iqtisadi artımın 

əsasını təşkil etdiyi üçün onun 

hərtərəfli olması və 

yoxsulluğun aradan 

qaldırılması bir çox hallarda 

bu sektordan asılıdır. Özəl 

sektor yoxsulların çoxluq 

təşkil etdiyi kiçik 

müəssisələrdə, o cümlədən 

qeyri-formal sektorda 

fəaliyyət göstərən iqtisadi 

seqmentlərdə diqqəti 

cəmləşdirərək  yoxsul 

təbəqənin iqtisadi imkanlarını 

genişləndirə bilər. 

 

 

Elmi və ya akademik 

təşkilatın üzvüsünüzsə: 

Elmi və akademik dairələr 

yoxsulluğun təsiri  haqqında 

maarifləndirmə işində  

vacib rol oynayırlar.  



 

Elm dayanıqlı yanaşma 

prinsiplərinə əsaslanaraq  

yoxsulluğun azaldılmasının 

və dayanıqlı inkişafın 

əsasını qoyur. Elm 

yoxsulluğun yox edilməsinə 

vacib töhvə verir. 

 

Məsələn, elm təmiz içməli 

suya çıxışı, içməli su vasitəsilə 

ötürülən xəstəliklər 

nəticəsində baş verən ölüm 

hallarının  azalmasını təmin 

etmiş, sanitariyanın olmaması 

və təhlükəli içməli su ilə 

əlaqəli risklərin azaldılması 

nəticəsində gigiyena 

səviyyəsini artırmışdır.

 

Daha ətraflı məlumat üçün:   

http://www.un.org/sustainab

ledevelopment  
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