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İnsanlar hər bir dövlətin həqiqi sərvətidir və hər hansı sahədə aparılan inkişaf siyasəti məhz insanlara xidmət etməlidir. Bu, insan inkişafı konsepsiyasının
mərkəzi tezisidir. İnsan inkişafı insanları və onların həyatının keyfiyyətini ali tutan, müxtəlif sahələrdə seçimlərin, imkanların və bacarıqların genişləndirilməsini
təbliğ edən, eləcə də sülh və təhlükəsizlik, ədalət və ləyaqət, sağlamlıq və təhsil
kimi ümumi dəyərləri ön plana çəkən çoxşaxəli bir konsepsiyadır. 21-ci əsrdə
dövlətçilik yüksəlişini yaşamağa qərarlı olan Azərbaycan üçün insan inkişafı
konsepsiyası həm analitik, həm də praktiki baxımdan faydalı ola biləcək bir paradiqmadır. Azərbaycan dilində və Azərbaycanın inkişaf prioritetlərinə uyğun
olaraq ilk dəfə tərtib edilmiş bu vəsait həm insan inkişafının tədrisi məqsədilə
müəllimlər və tələbələr üçün, həm də müasir beynəlxalq problemlər və milli
dövlət idarəçiliyi ilə maraqlanan dövlət qulluqçuları, tədqiqatçılar, jurnalistlər,
gənc liderlər və başqaları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
(C) Müəlliflik hüququ BMT-nin İnkişaf Proqramına mənsubdur.
Müəlliflər heyətinin bu materialda ifadə etdiyi nöqteyi-nəzərlər BMT-nin
və ya BMTİP-in rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Tədris, tədqiqat və maariflənmə
məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş bu material sərbəst şəkildə bütövlüklə və ya
qismən, BMTİP-in qabaqcadan icazəsini almadan, lakin müvafiq surətdə istinad
etməklə, kommersiya məqsədləri istisna olmaqla, istifadə edilə bilər.
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ÖN SÖZ
İnsan inkişafı insanların seçimlərini
genişləndirən və onların bacarıqlarını artıran elə
bir prosesdir ki, son nəticədə insanlara uzun və
sağlam ömür yaşamaq, biliklər əldə etmək, layiqli həyat şəraitinə malik olmaq və öz icmalarının
inkişafında, eləcə də onların həyatına təsir edən
qərarların qəbulunda fəal iştirak etmək imkanı
yaradır.
İnsan inkişafı konsepsiyası BMT-nin İnkişaf
Proqramı tərəfindən 1990-cı ildə təqdim edilmişdir və hal-hazırda mühüm inkişaf müzakirələrinin
mərkəzində duran mövzulardan biridir. BMTİPin hər il nəşr etdiyi İnsan İnkişafı Hesabatlarında
bütün dünya ölkələrinin nailiyyətlərini sıralayan
İnsan İnkişafı İndeksi xüsusi yer tutur. 2010-cu ildə Azərbaycan Yüksək İnsan
İnkişafı kateqoriyasındakı ölkələr sırasına daxil olmuşdur.
2010-cu ildə BMTİP-in Azərbaycan nümayəndəliyi insan inkişafı konsepsiyasının tədrisi və tətbiqi sahəsində təhsil müəssisələrinin potensialının
möhkəmləndirilməsi məqsədilə yeni layihəyə başlamışdır. Bu layihə çərçivəsində
BMTİP gələcək iqtisadçılar, menecerlər və dövlət qulluqçuları ilə əməkdaşlıq
etmişdir. Biz inanırıq ki, insan inkişafı geniş əhali üçün maraq kəsb edən bir
çox sahələri əhatə etdiyindən, bu cür biliklərdən yararlanmaqla gələcək liderlər
ictimaiyyət qarşısında duran problem və prioritetləri daha dərindən dərk etməyə
və ölkəni dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf yolunda irəliyə aparmağa qadir ola
bilərlər.
İnsan inkişafı geniş bazası olan çoxşaxəli bir konsepsiya kimi inkişafın
müxtəlif aspektlərini, o cümlədən düzgün idarəçiliyi, demokratiyanı, səhiyyəni,
təhsili, insan hüquqlarını, gender və bərabərsizlik məsələlərini əhatə edir. Dayanıqlı insan inkişafı prinsiplərinin dərindən başa düşülməsini və ətraflı təsvirini
təmin etmək üçün bir sıra BMT agentlikləri – BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF),
BMT-nin Əhali Fondu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, İnsan Hüquqları üzrə
Ali Baş Komissarlıq, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və Dünya Bankı bu layihə
çərçivəsində BMTİP ilə əməkdaşlıq etmiş və insan inkişafı kursu üçün həm qonaq natiqlər, həm də ekspertlər kimi öz töhfələrini vermişlər.
Qarşınızdakı bu dəyərli kitab insan inkişafı konsepsiyasını Azərbaycan
dilində izah edən ilk təşəbbüsdür. Biz, BMTİP əməkdaşları olaraq, ümid edirik
ki, bu vəsait Azərbaycan kontekstində insan inkişafı məsələləri ətrafında həm
nəzəri müzakirələr, həm də onların praktik tətbiqi və dövlət siyasəti baxımından
9

təhlili üçün qiymətli bir resursa çevriləcəkdir. Ümidvarıq ki, bu kitab yalnız İnsan İnkişafı Kurslarının tələbə və müəllimləri üçün deyil, həm də dayanıqlı insan
inkişafı məsələlərinə marağı olan geniş ictimaiyyət üçün də faydalı olacaqdır.
Cənab Antonius Bruk
BMT-nin Azərbaycandakı
Rezident Əlaqələndiricisi
BMTİP-in Rezident Nümayəndəsi
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ÖN SÖZ
İnsan inkişafı BMT fəaliyyətinin əsasıdır.
İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməni
diqqətlə oxuduqda, onun 30 maddəsinin hər
birində insan inkişafının meyarları haqqında söhbət açıldığını görürük. Bütün BMT
təşkilatları və agentlikləri insan inkişafının geniş spektrinin əhatə olunduğu sahələrdə dünya
əhalisinə dəstək göstərmək üçün bütün səylərini
səfərbər edirlər.
Xüsusilə gəncləri insan inkişafının müxtəlif
sahələri üzrə məlumatlandırmaq üçün BMT-nin
İnkişaf Proqramı (BMTİP) bir çox ölkələrdə ali
təhsil səviyyəsində İnsan İnkişafının tədrisinə
başlamışdır. MDB regionunda Qazaxıstanda,
Özbəkistanda və indi də Azərbaycanda bu kurslar artıq həyata keçirilməkdədir.
2010-cu ildə BMTİP Azərbaycanda insan inkişafı konsepsiyasını tədris və
tətbiq etmək üçün təhsil müəssisələrinin potensialının artırılması məqsədilə yeni
layihəyə start verdi. Ümumiyyətlə layihə, yerli universitetlərə və dövlət qulluqçularına xüsusi diqqət yetirməklə, davamlı insan inkişafı konsepsiyasını və
prinsiplərini təşviq etmək məqsədini daşıyır.
Layihənin ilk addımları BMTİP-in qlobal İnsan İnkişafı Hesabatlarının
20-illiyinə təsadüf etmiş və sosial-iqtisadi siyasət və idarəçilik islahatları ilə
əhalinin rifahının və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına doğru Azərbaycan
Hökumətinin məqsədyönlü fəaliyyətini əks etdirmişdir. Azərbaycanın bu sahədə
uğurları düzgün qiymətləndirilmiş və ölkə Yüksək İnsan İnkişafı olan ölkələrin
siyahısına daxil olmuşdur.
BMTİP Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasında 2011-ci ilin yaz semestrində insan inkişafı konsepsiyasının
tədrisi üzrə pilot kursu həyata keçirmişdir. Bunun üçün ilk tədris proqramı hazırlanmış, oxu materiallarının ilkin toplusu tərtib və tərcümə edilmişdir. Özünü
doğrultmuş bu pilot metodologiya insan inkişafının nəzəri aspektləri haqqında mühazirələrdən və müvafiq mövzu üzərində çalışan BMT əməkdaşlarının
təqdimatlarından ibarət olmuşdur. Daha sonra, pilot kurrikulum və tədris materialları təkmilləşdirilmiş və insan inkişafı kursu Akademiyanın növbəti
semestrində davam etdirilmişdir.
Digər universitetlərdə insan inkişafını tədris edəcək müəllimlərin hazırlaşdırılması üçün BMTİP 2011-ci ilin sentyabrında Bakı şəhərində insan inkişa11

fı üzrə ilk Yay Məktəbini təşkil etmişdir. 2012-ci ilin yaz semestrində BMTİP
Dövlət İqtisad Universitetində iqtisadiyyat və maliyyə menecmenti sahəsində
təhsil alan tələbələrə yönəlmiş kurs həyata keçirmişdir. Nəhayət, ötən ay Qafqaz
Universiteti İnsan İnkişafı kursunu rəsmi olaraq öz tədris proqramına daxil edən
ilk universitet olmuşdur.
2012-ci ilin sentyabr ayında BMTİP Bakı şəhərində fakültə əməkdaşları və
mühazirəçilərdən, eləcə də dövlət orqanlarının, dövlət və özəl universitetlərinin
və beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və mütəxəssislərindən ibarət olan daha
geniş tərkibli qrupun iştirakı ilə İnsan İnkişafı üzrə ikinci Yay Məktəbini təşkil
etmişdir.
Bu kursun bir çox universitetlərdə qəbul olunmasına və tətbiqinə nail olduğumuza görə indi əsas diqqət tələbələri keyfiyyətli dərsliklə təmin etməyə
yönəldilmişdir. Xüsusən Azərbaycanın təcrübəsinə, statistik məlumatlarına və
kontekstinə əsaslanan və milli dildə təqdim olunan belə bir dərslik tələbələrin
insan inkişafını öyrənməsinə yardımçı olmalıdır.
Ümid edirəm ki, bu dərslik insan inkişafında formal təhsili genişləndirməyə
kömək edəcək və sosial-iqtisadi inkişaf haqqında müzakirələrin adambaşına
düşən ÜDM-lə məhdudlaşmayaraq daha da genişlənməsinə təkan verəcəkdir.
Mütəxəssislər arasında bilik mübadiləsi və daha möhkəm şəbəkələşmə və onlayn
təlim üçün bir resurs, eləcə də Azərbaycanın inkişafında fəal tərəfdaş olmaqda
maraqlı olan vətəndaşlar üçün istinad mənbəyi rolunu oynayacaq ayrıca internet
səhifəsi BMTİP tərəfindən hazırkı dərsliyə bir əlavə kimi tərtib ediləcəkdir.
Fikrət Akçura
BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisi
və BMTİP-in Rezident Nümayəndəsi
2010-2012-ci il
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GİRİŞ
20 ildən artıq müstəqillik dövründə Azərbaycan bir çox təlatümlü
mərhələlərdən keçmiş, taleyüklü çağırışlara sinə gərmiş və nəhayət tarixin sınağından üzüağ çıxaraq dünya xalqları arasında öz adını və bayrağını fəxrlə ucaltmışdır. Bu gün Azərbaycanın iqtisadiyyatı dinamik inkişafdadır, ictimai həyatda,
iqtisadi, siyasi və sosial sahələrdə köklü dəyişikliklər yaşanmaqdadır. Gəlirlər
davamlı olaraq artmış, inflyasiya azaldılaraq nəzarət altına alınmış, ticarət balansı ardıcıl müsbət saldoya dəyişmişdir. Ölkədə bank-maliyyə, tikinti, infrastruktur, mədəniyyət, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə nəhəng addımlar atılmışdır. Bu tərəqqinin nəticəsində isə insanlar gələcəyə artan etimad
və təhlükəsizlik hissi ilə baxırlar. Bütün bu dəyişikliklər Azərbaycanda insan
inkişafının təzahürləridir.
İnsan inkişafı insanların seçimlərinin genişləndirilməsi və insan bacarıqlarının artırılması prosesidir. Bu seçim və imkanların genişləndirilməsi isə insanların uzun və sağlam həyat yaşaması, təhsil və bilik əldə etməsi, layiqli həyat
səviyyəsinə malik olması və onların həyatına təsir edəcək qərarların qəbulunda
və ümumiyyətlə ictimai həyatda fəal iştirak etməsi deməkdir. İnsanların böyük dəyər verdiyi həyat obrazını yaşamaq imkanları olmasa, bu yalnız onların həyatının kasadlığı demək deyil, həm də ölkənin həyatından mühüm inkişaf
fürsətlərinin yoxa çıxması deməkdir. Ona görə də insan inkişafı paradiqması
məhz bu sözlərlə başlayır: “Hər bir dövlətin həqiqi sərvəti – onun insanlarıdır.”
Bu gün insan inkişafı konsepsiyası ən ətraflı, çoxşaxəli inkişaf modeli
sayılır. Konsepsiya hər bir inkişaf problemini, o cümlədən iqtisadi artım, sosial sərmayələr, insanların səlahiyyətlənməsi, baza ehtiyaclarının və sosial
müdafiənin təmin edilməsi, siyasi və mədəni azadlıqlar, ətraf mühitin qorunması,
gender bərabərliyi və ictimai həyatın digər aspektlərini əhatə edir. Bu yanaşmanın banisi sayılan mərhum Pakistanlı iqtisadçı-alim Məhbub ul Haqın təbirincə
desək, insan inkişafı texnokratik və ya fəlsəfi nəsnə deyildir – o, həyatın inikasıdır.
Konsepsiyaya görə, iqtisadi artım ümumi inkişaf üçün vacib şərt olsa da,
həqiqi tərəqqi üçün kifayət deyil. Artan iqtisadi sərvət heç də avtomatik olaraq insanların həyat şəraitin yaxşılaşmasına, cəmiyyətdə bərabərliyin və
təhlükəsizliyin təminatına zəmanət vermir. Bunun üçün iqtisadi inkişaf sosial
təşəbbüslər və islahatlarla müşayiət olunmalıdır, çünki inkişafın ümdə məqsədi
maliyyə resurslarının və iqtisadi sərvətin toplanması deyil, insanların dəyər verdiyi sahələrdə (sağlamlıq, təhsil, təmiz ətraf mühit, münaqişələrsiz ictimai həyat,
milli-mədəni varlıq və sair) seçim və imkanların, hüquq və azadlıqların təmin
edilməsidir. İqtisadi artım ilə insan tərəqqisi arasındakı əlaqə öz-özünə, avto13

matik surətdə olmur, o, məqsədyönlü dövlət siyasəti və iştiraklı qərar qəbulu
prosesi tələb edir.
İnsan inkişafı BMT çərçivəsində formalaşmış və fəaliyyət yönümlü konsepsiyadır.
1990-cı ildən beynəlxalq gündəmdə olan və əksər dövlətlər tərəfindən
qəbul edilərək dəstəklənən insan inkişafı yanaşması Azərbaycandan da yan
keçməmişdir.
Azərbaycanda insan inkişafının templərinə müəyyən obyektiv, tarixi
səbəblər mənfi təsir göstərmişdir. 1988-ci ildən etibarən Ermənistan Respublikası ilə davam edən münaqişə və 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünlərin
yerləşdirilməsi, keçmiş SSRİ məkanında iqtisadi münasibətlərin qırılması və
ümumi siyasi-iqtisadi tənəzzül, yeni beynəlxalq tərəfdaşlıqların yaradılması
tələbləri, xarici dövlətlər tərəfindən müdaxilələr və nüfuz dairəsi uğrunda geosiyasi oyunlar müstəqilliyini yenicə qazanmış gənc Azərbaycan dövləti üzərinə
ağır iqtisadi, sosial, siyasi təzyiqlər qoymuşdu. Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə Prezident seçilməsi ilə daxili siyasi stabilliyin getdikcə
təmin edilməsi, 1994-cü ildə atəşkəs haqqında razılığın əldə olunması və daha
sonra Azərbaycanın karbohidrogen resursları üzrə müqavilələrin yekunlaşdırılması nəticəsində ölkənin həyatında çoxdan arzulanan yeni inkişaf mərhələsi başlanmışdır.
Artıq qeyd olunduğu kimi, bu müddət ərzində Azərbaycanda xeyli
nailiyyətlərə imza atılmışdır. Azərbaycan qlobal arenada öz mövqeyini və nüfuzunu təmin etmiş, bir çox beynəlxalq sammitlərə və konvensiyalara qoşulmuş, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında danışıqlar prosesinə təkan vermişdir. 2000-ci illərin davamlı iqtisadi artım tempi sayəsində, Azərbaycan Dünya
Bankı tərəfindən “Yuxarı-orta gəlirli ölkələr” kateqoriyasına daxil edilmiş və
qlobal maliyyə-iqtisadi böhranın ölkəyə təsiri başqa dövlətlərə nisbətən qat-qat
yumşaq olmuşdur. Məqsədyönlü daxili siyasət nəticəsində ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 2001-ci ildəki 49%-dən 2013-cü ildə 6%-dək enmişdir. Təhsil,
səhiyyə, nəqliyyat infrastrukturu, tikinti-inşaat, əhalinin sosial müdafiəsi, təbii
sərvətlərin qorunması, alternativ enerji və digər mühüm sahələrdə müxtəlif islahatlar, proqramlar və yenilikçi təşəbbüslər həyata keçirilmişdir. İnsan inkişafı
indeksinə əsasən Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, Küveyt, Rusiya Federasiyası,
Malayziya və Turkiyə kimi dövlətlərlə yanaşı “Yüksək insan inkişafı ölkələri”
qrupunda yer tutmuşdur.
Bununla yanaşı, inkişaf davamlı bir prosesdir və bütün bu nailiyyətlər
hələ yolun sonu demək deyil. Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran
perspektivlər və çağırışlar milli inkişafın növbəti mərhələlərini diqtə etməkdədir.
Azərbaycan özünün zəngin təbii və insan resurslarından istifadə edərək dayanıqlı və dinamik insan inkişafını təmin etməlidir. Təhsil sistemi beynəlxalq
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standartlara daha da uyğunlaşdırılmalı, uşaq ölümü, ana sağlamlığı, yoluxucu
xəstəliklər və ətraf mühit sahəsində Minilliyin İnkişaf Məqsədləri üzrə tədbirlər
davam etdirilməlidir. İqtisadiyyatın diversifikasiyası, sahibkarlığın inkişafı,
qeyri-neft sektorunda - turizm, kənd təsərrüfatı, xidmət sektoru, elmi-texniki
tədqiqatlar, regionların inkişafı, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə
islahatlar və dövlət proqramları sürətləndirilməlidir. Otlaq ərazilərin dayanıqlığının təmin olunması, səhralaşma tempinin, şoran torpaqların genişlənməsinin
və meşələrin qırılmasının qarşısının alınması, biomüxtəlifliyin qorunması
və zənginləşdirilməsi, çay daşqınlarına, torpaq sürüşmələrinə və başqa təbii
fəlakətlərə qarşı preventiv tədbirlərin görülməsi, ekoloji risklərin mitiqasiyası, milli park və qoruqların və sahilyanı ərazilərin qorunması və sair ekoloji təşəbbüslər fəal şəkildə dəstəklənməlidir. Azərbaycan Hökuməti dəyişən
beynəlxalq mühitin və qloballaşmanın tələblərindən, eləcə də milli dövlətçiliyin
gələcəyə yönəlmiş prioritetlərindən irəli gələn bu kimi çağırışları Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında aydın şəkildə ifadə etmiş və müvafiq milli fəaliyyət planını formalaşdırmışdır.
Əlinizdə tutduğunuz bu vəsait həm insan inkişafı konsepsiyasının nəzərimetodoloji əsasları haqqında məlumat vermək, həm də Azərbaycanın qarşısında duran çoxsaylı çağırışların ünvanlanması üçün praktiki qərarların və
tədbirlərin müəyyənləşdirilməsinə yardım etmək məqsədi daşıyır. Vəsait yerli universitetlərin magistratura tələbələri və pedaqoji heyəti, milli səviyyədə
qərarların qəbulunda iştirak edən və dövlət proqramlarının hazırlanması və koordinasiyası ilə məşğul olan dövlət qulluqçuları, eləcə də beynəlxalq aləmdə və
Azərbaycanda insan inkişafına dair mövzularla maraqlanan mütəxəssislər üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Təbiidir ki, insan təbiətinin zənginliyi və ictimai münasibətlərin çoxşaxəliyi
ilə sıx bağlı olan insan inkişafı özü də hərtərəfli və mürəkkəb bir konsepsiyadır.
Bu vəsaitdə insan inkişafı haqqında yalnız ümumi informasiya deyil, onun konkret sahələrdə təzahürü, prinsipləri və prioritetləri haqqında məlumatlar verilmişdir. Həmçinin, vəsait tərtib edilərkən ümumi obyektivliyi, məlumatların dürüstlüyünü və uyğun sahələr üzrə bilgilərin münasibliyini təmin etmək üçün hər sahə
üzrə mötəbər ekspertlərin əməyinə istinad olunmuşdur. Əlbəttə, Azərbaycan
dilində Azərbaycan kontekstinə uyğunlaşdırılaraq ilk dəfə tərtib olunmuş və
hələlik sınaq variantı kimi hazırlanmış bu vəsait müəyyən çatışmazlıqlardan xali
deyildir. Aydındır ki, hansısa hissələrin daha ətraflı və ya daha qısa yazılması,
yaxud hansısa mövzu üzrə əlavə bilgilərin verilməsi və ya hansısa mövzuların
sadələşdirilərək təqdim olunması məqsədəuyğun olardı. Biz sadəcə ümidvarıq
ki, bu vəsait Azərbaycanda insan inkişafının tədrisi və tətbiqi işində yararlı re15

surs kimi işləndikcə, istifadəçilərin təklif və tövsiyələri ilə yaxın gələcəkdə daha
da təkmilləşdiriləcəkdir.
Sonda isə, fürsətdən istifadə edərək, vəsaitin tərtib olunmasında ümumi
təşkilati dəstəyə görə BMT İnkişaf Proqramının “İnsan İnkişafının Tədrisi”
layihəsinin rəhbəri xanım Aytən Şirinovaya, bu təşəbbüsün ideya müəllifi və
ən böyük yardımçısı olmuş BMT-nin keçmiş Rezident Koordinatoru Fikrət bəy
Akçuraya, BMT-nin Azərbaycandakı Rezident Koordinatoru Antonius Bruk
cənablarına və BMTİP-in Rezident Nümayəndəsinin Müavini xanım Nato
Alhazişviliyə və onların simasında BMT İnkişaf Proqramının rəhbərliyinə,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
Rektoru Akademik Urxan Ələkbərova və Akademiyanın Prorektoru Professor
Əlikram Abdullayevə, eləcə də vəsaitin ayrı-ayrı fəsilləri üzərində əməyi keçmiş
müəlliflər, rəyçilər və ekspertlər heyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Dərsliyin tərtibatçıları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aysel Vəzirova – gender və inkişaf üzrə beynəlxalq mütəxəssis, elmlər
doktoru
Aytən Şirinova – BMTİP-in İnsan İnkişafının Tədrisi layihəsinin 		
rəhbəri
Bahodur Eşonov – İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Özbəkistan
Respublikası
Cəmilə İbrahimova – BMTİP-in Proqram Şöbəsinin rəhbəri
Çingiz Məmmədov – BMTİP-in Proqram Müşaviri
Elgün Məmmədov – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyində
Beynəlxalq Proqramlar üzrə Ölkə Əlaqələndirmə Komissiyasının 		
proqram rəhbəri
Fuad Çıraqov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin (SAM) eksperti
İlkin M. Sabiroğlu – iqtisadi məsələlər üzrə beynəlxalq mütəxəssis,
elmlər doktoru
Nadir Quluzadə - beynəlxalq inkişaf məsələləri üzrə müstəqil ekspert
Nailə Verdiyeva – demoqrafiya üzrə beynəlxalq mütəxəssis
Natiq M. Sabiroğlu - iqtisadi məsələlər üzrə beynəlxalq mütəxəssis,
elmlər doktoru
Vüqar Allahverdiyev - BMTİP-in Proqram Müşaviri
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Fəsil 1.
İnsan inkişafı konsepsiyası
“Hər bir dövlətin həqiqi sərvəti onun insanlarıdır.”
İnsan İnkişafı Hesabatı, 1990-cı il
1.1. İnsan inkişafı haqqında ümumi məlumat
Bütün ölkələr tərəqqiyə, inkişaf etməyə can atırlar, lakin hansı ölkənin daha
çox inkişaf etdiyini, hansı ölkənin isə geridə qaldığını iddia etmək üçün nə kimi
meyarlara üz tutmaq olar? “İnkişaf” və “tərəqqi”, “inkişaf” və “sosial ədalət”,
“inkişaf” və “bərabərlik”, “inkişaf” və “stabillik” anlayışları arasında hansı qarşılıqlı əlaqə mövcuddur?
Bu sualın cavabı əslində heç də az əhəmiyyətli olmayan digər, daha vacib bir sualın cavablanmasından asılıdır: inkişafın əsas məqsədi nədir? İnkişafın həqiqi məqsədi var-dövlətin, iqtisadi dövriyyənin, maliyyə sərvətlərinin,
sərmayə imkanlarının, monetar resursların çoxalması, cəmlənməsidirmi? Yoxsa məqsəd insanların maddi-mənəvi rifahının yaxşılaşdırılması, hər bir şəxsin
azadlığı və sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onun yaradıcı və yenilikçi əməyi
üçün şəraitin yaradılması, insanların mənalı, sağlam, arzularla, ideallarla dolu
həyat yaşamasıdırmı? İnkişafın təkcə maddi rifaha məhdudlaşmayan daha geniş anlamı, iqtisadi sərvət terminləri ilə deyil, insanların xoşbəxtliyi ilə ölçülən
məqsəd və prinsipləri insan inkişafı konsepsiyasının ən əsas postulatıdır.
İnsan inkişafı kompleks iqtisadi, sosial və siyasi inkişaf nəzəriyyəsi və metodologiyasıdır. Buraya həm mənəvi və fəlsəfi nöqteyi-nəzərlər, həm dəqiq iqtisadi təhlillər, həm də etik və siyasi məsələlərin spesifik aspektləri daxildir.
Bu günümüzdə hələ də üstünlük təşkil edən iqtisadi inkişaf paradiqmalarından fərqlənən insan inkişafı konsepsiyası bəzi oxşar nəzəriyyələrlə qarışdırılmamalıdır. Əslində insan inkişafı yeni bir paradiqmadır və inkişaf məsələlərini və
strategiyalarını insanların mənafeyi baxımından təhlil etmək üçün alternativ bir
yanaşmadır.
İnsan inkişafı konsepsiyası XX əsrin 80-ci illərinin sonunda tam formalaşmışdır. Bu konsepsiyanın əsas müddəası ondan ibarətdir ki, insanlar iqtisadi
tərəqqinin yalnız vasitələri deyil, həm də yekun məqsədidir. Başqa sözlə desək,
iqtisadi sərvətin yaranması və toplanması prosesində iştirak edən insanlar son
nəticədə bu sərvətdən həm də bəhrələnə bilməlidirlər.
“Hər bir dövlətin həqiqi sərvəti onun insanlarıdır. İnkişafın əsas məqsədi
əhalinin uzun, sağlam və yaradıcı həyat yaşaması üçün əlverişli mühitin yaradılmasıdır. Bu, özü-özlüyündə aydın olan həqiqət kimi səslənə bilər. Lakin
bu həqiqət resursların və maliyyə sərvətinin toplanması kimi qısamüddətli
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prioritetlərin fonunda asanlıqla yaddan çıxarılır.”1
1948-ci ildə BMT Baş Assembleyası tərəfindən İnsan Hüquqları haqqında
Ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsi müasir dövrdə inkişafın əsas məqsədinin
məhz insan rifahı olmasını təsdiq etdi. Sonrakı illərdə BMT-nin bir sıra forumları və konfransları insan inkişafının müxtəlif aspektlərinə həsr olundu və insanlara yönəlmiş inkişaf prinsipi dönə-dönə vurğulandı.
İnsan inkişafı haqqında müasir təsəvvürlərin formalaşmasında
“İnkişafn vəzifəsi yoxsulluğun ən
Məhbub ul Haqın və Amartya Senin
bədbin təzahürləri üzərinə prinsipial
ən böyük rolu olmuşdur. “İnsan inkihücumun təşkili kimi qəbul edilməlidir.
şafı haqqında düşüncələr” kitabının
İnkişaf məqsədləri qida çatşmazlğ,
müəllifi kimi bu mövzunu hərtərəfli
xəstəliklər, savadszlq, səfalət, işsizlik
araşdırmış Pakistanlı iqtisadçı-alim
və qeyri-bərabərliklərin ardcl surətdə
Məhbub ul Haq həm də 1990-cı ildə
azaldlmas və tədricən tamamilə
BMT-nin İnsan İnkişafı haqqında ilk
aradan qaldrlmas kimi ifadə
olunmaldr.”
hesabatının təşəbbüskarı olmuşdur. Bu
Mahbub ul Haq, “Yoxsulluq Pərdəsi”,
yeni konsepsiyanın nəzəri əsaslarını
1976-c il
isə iqtisadi elmlər sahəsində Nobel
mükafatı laureatı Amartya Sen daha
da genişləndirmiş və təkmilləşdirmişdir. İnsan inkişafı konsepsiyasının baniləri
sayılan bu iki mütəfəkkirin fəaliyyəti sayəsində inkişaf anlayışına yeni nəfəs
gəlmişdir: Bu gün inkişaf mərkəzində insanın durduğu bir proses kimi təyin edilir, inkişaf prosesi isə yalnız maddi və iqtisadi rifahın toplanması deyil, insanlar
üçün imkanların genişləndirilməsi kimi dəyərləndirilir.
Dövrünün yenillikçi ideyası sayılan insan inkişafı yanaşması Məhbub ul Haqın təşəbbüsü və sonradan rəhbərliyi ilə BMT İnkişaf Proqramının ekspertlər
qrupu tərəfindən təkmilləşdirildi və 1990-cı ildən etibarən hər il nəşr olunan
İnsan İnkişafı haqqında Qlobal Hesabatın konseptual bünövrəsinə çevrildi.
BMT-nin İnsan İnkişafı haqqında ilk Hesabatında müəyyən edildiyi
kimi, “insan inkişafı insanların seçimlərinin genişləndirilməsi prosesidir. Bu
seçimlərdən ən vacibləri uzun və sağlam həyat yaşanması, təhsil əldə edilməsi
və layiqli həyat şəraitidir. Əlavə seçimlərə siyasi azadlıq, insan hüquqlarının və
özünə hörmət (ləyaqət) hissinin təminatı daxildir.”2
İnsan inkişafı – insan həyatının bütün mərhələlərində və aspektlərində
adamların daha geniş seçimlərə malik olmasının təmin edilməsi prosesidir.
“İnsan inkişafı uzun, sağlam və yaradıcı həyat sürmək, dəyər verdikləri hər
hansı məqsədlərə nail olmaq və hamı üçün ümumi olan planetdə ədalətli
1
2
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və dayanıqlı inkişafa fəal surətdə qoşulmaq üçün insanların azadlıqlarının
genişləndirilməsi deməkdir. İnsanlar istər fərd kimi, istərsə də qrup olaraq
insan inkişafının həm benefisiarları, həm də aparıcı qüvvələridir.”3
İnsan inkişafı sadəcə təhsil və səhiyyəyə sərmayələrin qoyuluşu ilə insan
qabiliyyətlərinin artırılmasından ibarət deyil. Bu modeldə artım və məşğulluq
üçün əlverişli mühitdə həmin qabiliyyətlərin bütövlüklə istifadəsi imkanlarının
yaradılması da nəzərədə tutulur. İnsan inkişafı modeli iqtisadi artımı mühüm şərt
kimi qəbul edir, ancaq eyni zamanda onun keyfiyyətinə və iqtisadi faydaların
paylanması strukturuna, onun insan həyatı ilə əlaqəsinə və onun davamlılığına
da xüsusi diqqət ayırır.
1.2. İnsan inkişafı konsepsiyasının aspektləri və əsas prinsipləri
İnsan inkişafı yanaşmasının ilk təqdimatından sonrakı 2 onillik ərzində dünyada bir çox əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermiş və yeni qlobal çağırışlar (qlobal iqtisadi-maliyyə böhranı, iqlim dəyişikliyi, yeni geosiyasi proseslər və s.)
ortaya çıxmışdır, nəticədə isə inkişaf prioritetlərinə və strategiyalarına ənənəvi
yanaşmalar, həmçinin indiyədək bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin dominantlıq
etdiyi inkişaf nəzəriyyələri yenidən araşdırılır.
Müasir tarixi şəraitin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, yaşadığımız
dövrdə müxtəlif ölkələrin sosial-iqtisadi, siyasi və sosial-mədəni inkişafının
qarşılıqlı asılılığı və təsiri insanları qlobal çağırışlar və problemlər qarşısında
birləşməyə vadar edir. Qlobal rəngarənglik yalnız coğrafi müxtəliflikdə və təbii
şəraitin zənginliyində deyil, həm də inkişaf yollarının çoxşaxəliliyində, iqtisadi
sistemlərin çoxluğunda, ölkələrin milli-mədəni və siyasi ənənələrindədir. Artıq
heç kimə sirr deyil ki, bazar iqtisadiyyatı effektivliyin və ya səmərəliliyin artırılması yolu ilə əldə edilən əlavə nemətlərdən istisnasiz olaraq hamının ədalətli və
bərabər şəkildə bəhrələnməsinə zəmanət vermir. Həm XX əsrin 90-cı illərində
yeni formalaşmaqda olan iqtisadiyyatlarda baş verən böhranlar, həm də son
illərin qlobal iqtisadi-maliyyə böhran dalğaları bütün çılpaqlığı ilə nümayiş etdirmişdir ki, qloballaşmanın və iqtisadi liberallaşmanın gətirdiyi nemətlərin arasında kapital axınlarının qeyri-davamlılığı riskləri və sosial, iqtisadi, mədəni,
ekoloji, mənəvi aşınma təhlükələri də gizlənmişdir.
Bu cür amillərin təsiri ilə inkişaf siyasəti haqqında düşüncə obrazında köklü
dəyişikliklər baş vermiş, insan inkişafı konsepsiyası kimi ictimai inkişaf paradiqmasının aktuallığı xeyli artmışdır. Məhz belə amillərin nəzərə alınması ilə sosial
oriyentasiya – insan inkişafına istiqamətlənmə qlobal iqtisadi-maliyyə böhranın
mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ən əlverişli, bəlkə də ən effektiv
vasitədir. Bu postulat dünyanın müxtəlif ölkələrində nəinki böhran əleyhinə plat3
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formaların hazırlanması, həm də ümummilli inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması zamanı təkrar-təkrar öz əksini tapmışdır.
İqtisadiyyatın sosial məsələlərin həllinə yönəldilməsinin, ümumiyyətlə isə
insan inkişafının aktuallığı ekoloji problemlərin kəskinləşməsi fonunda xüsusilə
nəzərə çarpır. Qlobal və regional ekoloji problemlərin həlli “insani iqtisadiyyata” keçid olmadan mümkün deyildir. Bu tezis müasir qlobalistlərin, Roma Klubu
nəzəriyyəçilərinin və digər tədqiqatçıların elmi əsərlərinə əsaslanır. Roma Klubunun ilk prezidenti olmuş Aurelio Peççeinin təbirincə desək, “insan inqilabı”
insanın və müasir dünyada onun rolunun keyfiyyət baxımından yenilənməsini,
o cümlədən mədəni maariflənmə tərəqqisini, yalnız maddi sərvətin toplanması
əvəzinə mənəvi dəyərlərə səmtləşməni, insanın yaradıcı potensialının maksimum surətdə reallaşması üçün şəraitin yaradılmasını, istehsal prosesində ekoloji
prioritetlərin ön plana çəkilməsini, sosial ədalətin, siyasi və iqtisadi azadlığın ən
yüksək ictimai dəyər kimi təmin edilməsini ehtiva edir.
Beləliklə, zaman keçdikcə həm qlobal miqyasda baş verən davamlı geosiyasi və iqtisadi proseslər, həm də inkişafa dair təfəkkürün və nəzəriyyələrin dinamik dəyişməsi fonunda insan inkişafı konsepsiyası daim kiçildilən, az qala
unudulan, mürəkkəb riyazi formullarda nəzərə alınmayan insanı bir daha ön plana çəkir, inkişafa, tərəqqiyə doğru bütün cəhdlərin məhz onun naminə edildiyini
təkrar yada salır.
İnsan inkişafı üç komponent üzərində qurulmuşdur:
1. İnsanların rifahı, onların həqiqi azadlıqlarının artırılması, tərəqqi üçün
imkanların yaradılması: İnsan inkişafı konsepsiyasına görə, gəlir insanların
həyatında nə qədər çox vacib şərt olsa da, yeganə əhəmiyyətli məqsəd deyildir.
İnsanlar uzun və sağlam ömür sürmək, onlara maraqlı olan mövzular haqqında biliklər əldə etmək, arzuladıqları peşələrə və ixtisaslara yiyələnmək, övladlarını sağlam, həyatlarından razı və firavan görmək, öz şəxsi ləyaqətini qorumaq və ailələrinin, əzizlərinin təhlükəsizliyinə əmin olmaq istəyirlər. İnkişafın
məqsədi yalnız insanların gəlir səviyyəsinin yüksəldilməsi deyil, həm də onlar
üçün təhsildə, səhiyyədə, ictimai qərarların qəbulunda, sahibkarlıqda, yaradıcı
həyatda və digər sahələrdə imkanların genişləndirilməsidir. Amartya Sen qeyd
etdiyi kimi, inkişaf nəticəsində yüksələn rifah adambaşına düşən gəlirin artan
səviyyəsi ilə deyil, onların ləyaqətli hesab etdiyi həyat obrazı yaşamaq imkanları
ilə ölçülməlidir.
2. Səlahiyyətlənmə və agentlik, insanların və qrupların onlar üçün dəyərli
olan nəticələr uğrunda fəaliyyət imkanları: Burada səlahiyyətlənmə imkanları
dedikdə müxtəlif resurslara ədalətli, hamı üçün qanuni və bərabər şərtlərlə çıxışın təmin edilməsi, həmçinin belə resursların yaradılması və ya onlardan istifadə
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olunması üçün fəal iştirakın təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Amartya Senin
fikrincə, bir insanın imkanları təkcə onun fərdi bilik və bacarıqlarından deyil,
cəmiyyətin təqdim etdiyi sosial və iqtisadi şərtlərdən də asılı olur. Ona görə də
insanın seçimlərinin genişləndirilməsi “münbit şəraitdən”, yəni ölkədə mövcud olan iqtisadi, sosial və siyasi imkanlardan asılıdır. İnsanların öz talelərini
qurmaq, öz həyatının istiqamətini dəyişmək bacarığı isə (Sen bunu “agentlik”
adlandırır) həm səlahiyyətlənmənin, həm həqiqi azadlığın, həm də insan inkişafının kökündə durur. Səlahiyyətlənməsi geniş olan insanlar istər ailədəki və
iş yerindəki həyatlarında, istər öz icmalarında, istərsə də daha geniş miqyasda
dəyişikliyin aparıcı qüvvələridir.
3. Ədalət: Burada bərabərliyin, ədalətliliyin təmin edilməsi, nəticələrin
zaman keçdikcə davamlılığı, insan hüquqlarına və cəmiyyətin digər ideallarına hörmət nəzərdə tutulur.4 İnsan inkişafı paradiqmasına görə, iqtisadi inkişafın
tipi və xarakterinin nəinki gəlirlərin artımına, həm də ədalətlilik prinsiplərinin
təminatına necə təsir göstərməsi mühüm və aktual məsələdir. İnsan inkişafı insanların yoxsullaşmasına, əsarətin güclənməsinə və struktur bərabərsizliyə aparan proseslərin qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. İnsanların iqtisadi və siyasi
həyatda imkanlarını məhdudlaşdıran cinsi, irqi, milli, dini və sinfi mənsubiyyəti,
yaşadığı yer, statusu və sair ilə əlaqədar mənfi stereotiplər, qərəzli münasibətlər
və digər maneələr aradan qaldırılmalıdır ki, onlar bu sahələrdə qanuni fəaliyyət
göstərərək öz imkanlarından tam bəhrələnə bilsinlər. Bundan əlavə, bugünkü
imkanlardan istifadə yalnız indiki nəsillərə deyil, gələcək nəsillərə də qismət
olmalıdır. İnkişaf strategiyaları inkişaf prosesinin nəticələrinin dayanıqlığını
və uzunmüddətli olmasını təmin etməlidir və gələcək nəsilləri ödəməli olacağı
“borclar” yaratmamalıdır. Nəticələrin davamlılığı (dayanıqlı inkişaf) imkanların
həm indiki və gələcək nəsillər arasında, həm də mövcud nəslin daxilində elə
paylaşmasını nəzərə almalıdır ki, heç kəsin və ya heç bir nəslin mənafeyi naminə
kimsənin mənafeyi, ehtiyacları və imkanları məhdudlaşdırılmasın. Beləliklə
ədalət yalnız son nəticələrin paylanmasındakı bərabərlik deyil, həm də imkanların bərabərliyidir.
Amartya Senin irəli sürdüyü “bacarıqlar yanaşmasına” istinad edərək qeyd
olunmalıdır ki, insan inkişafı paradiqmasının konseptual quruluşu üç “nəhəngin”
üzərində qurulmuşdur: insanların malik olduğu imkanları səciyyələndirən həqiqi
azadlıqlar, insanların öz taleyini yaratmaq qabiliyyətinə təsir edən proses azadlıqları və davamlılığın təmin edilməsi, sosial ədalətin möhkəmləndirilməsi, insan hüquqlarının qorunması kimi baza prinsiplərinə söykənən ədalətin təminatı.
Bu sahələr bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdədir, bunlardan biri təmin edilməyincə
digərində irəliləyişin olmasına ümid etmək olmur. Həmçinin, bu sahələrin
genişlənməsi, bu sahələrdə irəliləyişin əldə olunması ətraf mühitlə, təbiət və
4
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ekoloji durumla sıx əlaqəlidir. İnsan inkişafının bu “nəhənglər” üzərində uğurla
dirçəlməsi məhdud təbii resurslardan düzgün istifadə fonunda baş verə bilər.

ƏTRAF
İMKAN
AZADLIĞI
PROSES
AZADLIĞI

ƏDALƏT

MÜHİT
İnsan inkişafının əsas məqsədi insanların maddi firavanlığını təmin edəcək
və onlara sağlam və yaradıcı həyat yaşamaq imkanı verəcək zəngin bir siyasi,
iqtisadi, sosial, mədəni və ekoloji şəraitin yaradılmasıdır.
İnsan inkişafı baxımından, mövcud iqtisadi, sosial və siyasi inkişaf
strategiyaları aşağıdakı kompleks məqsədlərə nail olunması baxımından
dəyərləndirilməlidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İqtisadi artım, sahibkarlığın inkişafı və əlverişli biznes mühiti
Sosial-iqtisadi ədalət, həssas təbəqələrin sosial müdafiəsi
Yoxsulluğun aradan qaldırılması
Gender bərabərliyi
Mütərəqqi təhsil və səhiyyə sistemi
Ekoloji prioritetləri ön plana çəkən dayanıqlı inkişaf
Düzgün idarəçilik və effektiv dövlət qulluğu sistemi
Vətəndaşların qərar qəbulu proseslərində fəal iştirakı
Milli-mədəni mənsubiyyət və mədəni sərvətin zənginləşdirilməsi

Deməli, insan inkişafı konsepsiyası əslində həm yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrdə, həm inkişaf etməkdə olan, həm də inkişaf yoluna yenicə
qədəm qoymuş ölkələrdə eyni dərəcədə tətbiq edilə bilən inkişaf paradiqmasıdır. Əlbəttə, müxtəlif ölkələr, müxtəlif icmalar, müxtəlif insanlar bu konsepsiyanın bu və ya digər metod və prinsiplərinə fərqli dəyər verə bilərlər. Amma
yenə də insan inkişafı ümumilikdə onların mədəniyyətini, dəyərlərini və cari
prioritetlərini bir araya gətirmək iqtidarında olan humanist, insani bir nəzəriyyə
kimi dərhal maraq oyadır, dəstək tapır.
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İnsan inkişafı konsepsiyası ilə əlaqədar növbəti mövzulara keçməzdən əvvəl
onun aşağıdakı xüsusiyyətlərini yadda saxlamaq lazımdır:
1. Bu konsepsiya inkişaf etməkdə olan paradiqmadır, yekunlaşmış
nəzəriyyə, yaxud qapalı doqma deyildir. Konsepsiyanın yeniliyini və predmet
sahəsinin genişliyini nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, burada hələ də cavabını gözləyən xeyli konseptual, metodoloji suallar qalmaqdadır.
2. Bu konsepsiya çoxşaxəli, plüralist paradiqma kimi kompleks iqtisadisosial dəyərlərdən qaynaqlanır. Bu cəhət paradiqmanı bir tərəfdən zənginləşdirsə
də, digər tərəfdən onu daha da mürəkkəbləşdirir.
3. Bu konsepsiya Nitşenin, Freydin, Marksın və ya Habermasın anlamında
“tənqidi” paradiqmadır, yəni konsepsiya əslində özünəməxsus bir dünyagörüşü irəli sürmür və ya dünyanı öz təbirincə izah etmir, amma insanların azadlığı
və tərəqqisi naminə davamlı inkişafın bünövrəsini, əsaslarını göstərir.
4. Bu konsepsiya fənnlərarası paradiqmadır, çünki burada politologiyanın, fəlsəfənin, iqtisadi nəzəriyyənin, institusionalizmin, sosiologiyanın və riyazi statistikanın prinsipləri cəmlənmişdir. Beləliklə paradiqma eyni zamanda
bir neçə sahə üzrə mütəxəssis olmağı tələb edir, bu isə onun üstünlüyü olmaqla
yanaşı həm də çətinliyidir.
5. Bu konsepsiya fəaliyyətə yönəlmiş paradiqmadır, belə ki, BMT
çərçivəsində bir çox hökumətlər, inkişaf agentlikləri və ekspertlərlə qarşılıqlı
müzakirələr əsasında yaradılmışdır. O, hər bir insanın daha yaxşı seçimlərə malik
olmasına, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, imkanların zənginləşdirilməsinə
çalışan praktiki bir yanaşmadır.
1.2.1

İnsan təhlükəsizliyi

İnsan inkişafının ön plana çəkdiyi mövzular arasında insan təhlükəsizliyi
xüsusi yer tutur.
Ənənəvi nəzəriyyələrdə təhlükəsizlik anlayışı dar çərçivədə - ölkə ərazisinin,
dövlət suverenliyinin və milli vəhdətin kənar (informasiya, psixoloji, hərbi,
iqtisadi və sair) təcavüzlərdən təhlükəsizliyi və ya beynəlxalq arenada xarici
siyasət vasitəsilə milli mənafelərin qorunması kimi müəyyən olunmuşdur. Bu
mənada təhlükəsizlik insanlardan çox milli dövlətlərə şamil edilən bir məfhum
kimi qəbul edilir. Soyuq müharibə şəraitində hegemon dövlətlər qlobal ideoloji
çəkişmələrdə, müstəqilliyini yeni qazanmış və inkişaf etməkdə olan dövlətlər
isə beynəlxalq mühitdə öz suverenitet və milli varlıqlarını qorumaq üçün çarpışmalarda ikən təhlükəsizliyin məhz dövlət institutuna şamil edilməsi təbii idi.
Soyuq müharibənin başa çatması, dövlətlərarası münaqişələrin səngiməsi, lakin
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ölkədaxili münaqişələrin artması fonunda təhlükəsizliyin fokusu da dəyişməli
idi.
Adi insanlar üçün təhlükəsizlik
xəstəliklərdən, aclıqdan, cinayətkarlıq“Biz bilirik ki, davaml sülh təhsil və
dan, sosial münaqişələrdən, siyasi
səhiyyə, demokratiya və insan
repressiyalardan, ekoloji fəlakətlərdən
hüquqlar, ekoloji deqradasiyadan
qorunmaq deməkdir. Onlar üçün
qorunma və ölümcül silahlarn
hansısa qlobal kataklizm ehtimayaylmas kimi sahələri əhatə edən
lı gündəlik həyatın nigarançılıqları
geniş yanaşma tələb edir. Biz bilirik ki,
qədər maraqlı deyil. Onları narahat
aclq içində təhlükəsiz ola bilmərik,
edən məsələlər özləri və ailələri üçün
yoxsulluğu aradan qaldrmadan sülh
lazımi qədər yemək və geyimin, noryarada bilmərik, ədalətsizlik bünövrəsi
mal ev şəraitinin, gəlirin, işin olması,
üzərində azadlq qura bilmərik. Bizim
bu gün “insan təhlükəsizliyi”
yaxınlarının və əzizlərinin firavanlığı
konsepsiyas kimi bildiyimiz bu
və xoşbəxtliyi, cinayətlərdən, zorakısütunlar bir-birilə sx əlaqəlidir.”
lıqdan və işgəncələrdən uzaq olmaq,
Kofi Annan, BMT-nin keçmiş Baş
ədalətin, ləyaqətin və bərabər imKatibi, İnsan təhlükəsizliyi və yeni
kanların təmin edilməsidir. Dövlətin
diplomatiya, 2001
bünövrəsi insanlarla, onların milli
razılığı ilə, “ictimai sazişlə” qurulduğundan, təhlükəsizlik konsepsiyasının da həm dövləti (milli təhlükəsizlik), həm
də onun insanlarını (insan təhlükəsizliyi) nəzərə alması məntiqidir.
Dünya artıq elə bir yeni eraya daxil olmuşdur ki, təhlükəsizlik konsepsiyasının təbiəti fundamental surətdə dəyişməlidir. Bu gün təhlükəsizlik dedikdə
aşağıdakılar başa düşülməlidir:
• Yalnız ərazinin deyil, insanların təhlükəsizliyi;
• Yalnız millətlərin deyil, fərdlərin təhlükəsizliyi;
• Silah yolu ilə deyil, inkişaf yolu ilə təhlükəsizlik;
• Hamının hər yerdə - evində, işində, küçələrdə, icmada, təbiətdə
təhlükəsizliyi. 5
Dəyişməli olan təsəvvürlər də az deyil: səssizcə öldürən hər bir narkotik, səssiszə yayılan hər bir xəstəlik, ətraf mühitin sərhədlərə fikir vermədən
çirklənməsi, insan həyatını mənasızcasına məhv edən hər bir terror aktı –
bunlar hamısı insan təhlükəsizliyinin universal riskləridir. Yoxsul adamlar
sərhəddə dayandırıla bilər, amma yoxsulluğun acı fəsadları – narkotiklər, QİÇS,
çirklənmə, terrorizm, insan həyatına qarşı etinasızlıq heç bir milli sərhəd tanımır, istənilən anda dünyanın hər hansı yerində öz amansız zərbəsini yetirir.
5

Mahbub ul Haq, Reflections on Human Development, səh. 115
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İnkişaf problemləri ilə kökündən məşğul olmaq onların nəticələri ilə mübarizə
aparmaqdan effektivdir: QİÇS xəstəliyinə xərclənən milyardlarla dolların kiçik
bir qismi ilkin səhiyyə xidməti, ailə planlaşdırması və gigiyenik tələblərə ciddi riayət olunmasına yönləndirilsəydi, xəstəlik bu qədər geniş yayılmazdı; bir
ölkəyə humanitar yardımı çatdırmaq üçün əsgərlərin saxlanmasına milyardlarla
dollar xərcləmək əvəzinə əvvəlcədən həmin ölkədə bu məbləğin kiçik qisminin yerli ərzaq məhsullarının istehsalına yönləndirilməsi problemin nəinki birillik, hətta uzunmüddətli həlli ola bilərdi; narkotiklərdən istifadənin qarşısının
alınması və reabilitasiya üçün milyardlarla dolların bir hissəsinin narkotik istehsal edən ölkələrdə alternativ həyat obrazının və əmək fəaliyyətinin təşviqinə
yönləndirilməsi daha faydalı olardı.
İnsan təhlükəsizliyi konsepsiyasının dörd səciyyəvi cəhəti vardır:
1. İnsan təhlükəsizliyi universal problemdir, istər varlı, istərsə də geridə
qalmış ölkələr üçün eyni dərəcədə vacibdir. Narkotiklər, cinayətlər, ətraf mühitin
çirklənməsi, insan hüquqları pozuntuları yaşadığı yerdən asılı olmayaraq bütün
insanlar üçün ümumi təhlükələrdir.
2. İnsan təhlükəsizliyinin təsirləri qarşılıqlıdır. Bir yerdə baş verən aclıq,
xəstəlik, ekoloji çirklənmə, narkotik ticarəti, terrorizm və etnik münaqişə muxtar
hadisə deyil, onun təsirləri daha geniş coğrafiyaya yayılır, təhlükələr bir-birini
möhkəmləndirir.
3. İnsan təhlükəsizliyi ilkin preventiv tədbirlərlə daha asanlıqla təmin
olunur.
4. İnsan təhlükəsizlyi insanlara yönümlüdür, onların cəmiyyətdə nə
dərəcədə azad yaşadıqlarını, öz seçimlərini reallaşdıra bildiklərini, iqtisadi və
sosial imkanlardan istifadə edə bildiklərini əhatə edir.
Beləliklə, insan təhlükəsizliyi silahlara və güc strukturlarına deyil, insan
həyatına və ləyaqətinə aid məsələdir. Son nəticədə insan təhlükəsizliyi sağ qalıb yaşayan körpədir, yayıla bilməyən xəstəlikdir, ixtisara düşməyən iş yeridir,
münaqişəyə çevrilməsinin qarşısı alınmış etnik gərginlikdir, səsi susdurulmayan
dissidentdir, əzilməyən insan ruhudur.6
İnsan inkişafı və insan təhlükəsizliyi anlayışları bir-birinə yaxın olsalar da,
onlar eyni məfhum deyildir: insan inkişafı daha geniş konsepsiyadır, yuxarıda
göstərildiyi kimi, insanlar üçün seçimlərin, imkanların genişləndirilməsi prosesidir. İnsan təhlükəsizliyi isə insanların bu seçimlərdən rahatlıqla və azadlıqla
faydalana bilməsini, həm də bu gün onların ixtiyarında olan seçimlərin gələcəkdə
də qalacağına əmin olmasını ifadə edir. İnsan inkişafı ilə insan təhlükəsizliyi araMahbub ul Haq, Reflections on Human Development, OUP, 1995, səh. 16; UNDP Human
Development Report, 1994, səh. 22
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sında üzvi əlaqə də bundan ibarətdir: bu sahələrin birində olan nailiyyətlər digər
sahədə də tərəqqiyə aparır.
1.2.2

Dayanıqlı insan inkişafı

İqlim dəyişmələri, torpaqların deqradasiyası, biomüxtəlifliyin və meşə
sahələrinin azalması, ətraf mühitin çirklənməsi, içməli su ehtiyatlarının artan qıtlığı... Ekoloji balansın pozulmasının bu təzahürləri müasir dünyanın qarşısında
duran mürəkkəb və uzunmüddətli problemlərdəndir. Bu problemlərin kökü isə
bir tərəfdən cəmiyyətdə demoqrafik artım nəticəsində artan ehtiyaclar və istehlak tələbatı, digər tərəfdən isə texnoloji innovasiyalar vasitəsilə həmin tələbatı
ödəmək üçün genişlənən istehsal prosesində getdikcə daha çox təbii resursların emal olunmasıdır. Gəlir səviyyələrinin yüksəlməsinə, ümumdaxili məhsulun
artım tempinə, maddi sərvət toplanmasına yönəlmiş monetar-iqtisadi təfəkkür
məhdud təbii resurslardan səmərəli istifadə haqqında moizə oxusa da, real iqtisadi fəaliyyətdə təbiət asanlıqla qurban verilir. Məhz iqtisadi inkişaf modelinin
məhdudluğuna və cəmiyyəti çox zaman inkişaf əvəzinə “çıxılmaz vəziyyətlərə”
düçar etdiyinə görə, belə çatışmazlıqları ünvanlamaq üçün dayanıqlı inkişaf 7
konsepsiyası meydana gəlmişdir.
İnsan inkişafı və dayanıqlı inkişaf konsepsiyaları arasında paralellər çoxdur:
konsepsiyaların ikisi də ötən əsrin 80-ci illərində, demək olar ki, eyni zamanda
formalaşmış və 1990-cı illərdə daha da təkmilləşmişdir. Hər iki konsepsiyanın
geniş surətdə təşviq və tətbiq edilməsində BMT-nin müstəsna rolu olmuşdur.
BMT-nin Rio-de-Janeyro (1992) və Yohannesburq (2002) şəhərlərində keçirdiyi möhtəşəm beynəlxalq konfranslar dayanıqlı inkişaf problemlərinə həsr olunmuşdu. Həmin konfransların nəticələri Minilliyin Bəyannaməsində, Minilliyin
İnkişaf Məqsədlərində və başqa beynəlxalq öhdəliklərdə öz əksini tapmışdır.
Müasir elmi-texniki ədəbiyyatda dayanıqlı inkişaf anlayışının 60-dan çox
tərifi vardır. Dayanıqlı inkişafın ən geniş yayılmış izahı “Brundtland Komissiyası” kimi tanınan Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Komissiyanın 1987-ci
ildə buraxdığı “Bizim ümumi gələcəyimiz” hesabatında verilmişdir: “Dayanıqlı
inkişaf gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətinə xələl gətirmədən
indiki dövrün ehtiyaclarını ödəyən inkişafdır”.8 Burada iki əsas anlayış ehtiva
olunmuşdur:
• “Ehtiyaclar” anlayışı, xüsusilə də ən böyük prioritet kimi yoxsul əhalinin
ehtiyacları; və
Qeyd etmək lazımdır ki, “dayanıqlı inkişaf” ingiliscədən gəlmə termindir (“sustainable
development”) və bəzən dilimizə “davamlı inkişaf” kimi də tərcümə olunur.
8
World Commission on Environment and Development. Our Common Future. OUP, 1987, səh.
8. Eləcə də: http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
7
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• Ətraf mühitin indiki və gələcək ehtiyacları ödəmək iqtidarı üzərində texnologiyanın vəziyyətinin və sosial quruluşun qoyduğu məhdudiyyətlər anlayışı.
Dayanıqlı insan inkişafının mahiyyəti inkişafın təqdim etdiyi imkanlara çıxışın bərabərliyinin istər indiki zamanda, istərsə də gələcəkdə təmin
edilməsindən ibarətdir. Dayanıqlı inkişafda olduğu kimi, dayanıqlı insan inkişafı da ekoloji amili və yoxsulluq problemini vurğulayır. 1994-cü il üzrə İnsan
İnkişafı Hesabatında deyilir: “Dayanıqlı insan inkişafı elə bir inkişafdır ki,
yalnız iqtisadi artıma deyil, həm də onun nəticələrinin ədalətli paylanmasına
gətirir, ətraf mühiti məhv etməkdənsə onu dirçəldir, insanları ruhsuz icraçılara çevirmək əvəzinə onların məsuliyyətini artırır. Belə inkişaf birinci dərəcəli
diqqəti yoxsullara verir, onların imkanlarını artırır və onların həyatına təsir
edən qərarların qəbulunda iştirakı təmin edir. Belə inkişaf insanlar üçün, təbiət
üçün, cəmiyyətdə iş yerlərinin artması və qadınların vəziyyətinin yaxşılaşması
üçün olan inkişafdır.”
Dayanıqlı insan inkişafı paradiqması insan həyatına verilən önəmdən irəli
gəlir. Həm insan inkişafı, həm də dayanıqlı inkişaf həyati ehtiyacların universallığını əks etdirərək indiki və gələcək nəsillərin inkişaf imkanlarından
bəhrələnmək hüquqlarını bərabər sayır.
1.2.3

İnsan inkişafı və insan hüquqları

Dayanıqlı insan inkişafının əsas şərtlərindən biri də insan hüquqlarının və
azadlıqlarının təminatıdır. “İnsan hüquqları və insan inkişafı eyni məramın və
eyni missiyanın daşıyıcılarıdır – hər yerdə bütün insanların azadlığını, rifahını
və ləyaqətini təmin etmək.”9 Təhlükəsizliyi təmin edilməli bu azadlıqlar aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•
9

Gender, irqi, etnik, milli mənşə və dini mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilikdən
azad olmaq;
Layiqli həyat standartı yaşayaraq ehtiyacdan azad olmaq;
Öz insan potensialını inkişaf etdirmək və reallaşdırmaq azadlığı;
Qorxudan – şəxsi toxunulmazlığa qəsdlərdən, işgəncələrdən, özbaşına
həbslərdən və başqa zorakılıqlardan – azad olmaq;
Ədalətsizlikdən və qanunun aliliyinin pozuntularından azadlıq;
Əqidə, nitq, qərar qəbulunda iştirak və assosiasiyalarda birləşmək azadlığı;
İstismar olunmadan layiqli iş yerinə yiyələnmək azadlığı.10

UNDP Human Development Report, 2000, səh. 1
UNDP Human Development Report, 2000, səh. 1
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Bu hüquq və azadlıqlar insan hüquqlarının universallığını təsbit edən ilk
beynəlxalq sənəddə, 1948-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul
edilmiş İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Bəyannamə beynəlxalq saziş (konvensiya və ya pakt) olmasa da, yalnız deklarativ xarakter daşısa da, yarıməsrlik dövr ərzində insan hüquqları prinsiplərinin
inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Yuxarıda sadalananlardan başqa
Bəyannamədəki hüquqlardan bir neçəsinin xatırlanması kifayət edər ki, sənədin
universallığı və imperativliyi aydın olsun:
Maddə 1.
		
Maddə 2.
		
		
		
		
Maddə 3.
		

Bütün insanlar ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər
doğulurlar.
Hər bir şəxs irqindən, dərisinin rəngindən, cinsindən, dilindən,
dinindən, siyasi və digər əqidəsindən, milli və ya sosial
mənşəyindən, əmlak, sosial mövqe və digər vəziyyətindən asılı
olmayaraq bu Bəyannamədə elan olunmuş bütün hüquq və
azadlıqlara malik olmalıdır.
Hər bir şəxsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ
vardır.

İnsan Hüquqları haqqında Bəyannamədə əks olunmuş və şəxsiyyətin
azad və harmonik surətdə inkişafına zəmanət verəcək əsas insan hüquqları sonradan digər mühüm beynəlxalq sənədlərdə daha konkretləşdirilmişdir.
Belə sənədlərə “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa konvensiyası” (1953), “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya” (1965), “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında” və “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında”
beynəlxalq sazişlər (1966), “Qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında konvensiya” (1979),“İşgəncələrə və digər
qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı konvensiya” (1984) və digər beynəlxalq hüquq-normativ və ya hüquq-deklarativ sənədləri göstərmək olar. Əslində, İnsan Hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannaməni tam hüququ ilə “insan inkişafının konstitusiyası” saymaq
olar.
İnsan təhlükəsizliyi konsepsiyasında olduğu kimi, insan hüquqları yanaşması ilə insan inkişafı arasında çox sıx və üzvi əlaqə mövcuddur. Hər iki paradiqma insan azadlığının təşviqinə çalışır və hər iki sahə bir-birini qarşılıqlı
surətdə möhkəmləndirir: uğurlu insan inkişafı strategiyaları insan hüquqlarının
normal müdafiəsi fonunda icra olunmalıdır, cəmiyyətin müxtəlif sahələrində insan hüquqlarının qorunması isə insan inkişafının yüksəlməsinə şərait yaradır.
İnsan inkişafının insanlar üçün yaratdığı imkanlardan istifadə olunmasında mü28

hüm şərt kimi bərabərliyin və ədalətin təmin olunması yolu insan hüquqlarının
təminatından keçir.
1.3. İnsan inkişafı konsepsiyasının mənbələri
1.3.1

İnkişaf anlayışı və nəzəriyyələri

Ümumən fəlsəfi məfhum kimi inkişaf maddi və ideal nəsnələrin son nəticədə
təbiətən yeni keyfiyyətinə doğru qaçılmaz, müəyyən istiqamətli, mərhələli və
qanunauyğun surətdə dəyişməsidir. Əyani misal kimi iki nümunəni qarşı-qarşıya
qoymaq olar: saat kəfkirinin yellənməsi sadəcə hərəkətdirsə, uşağın böyüməsi
artıq inkişafdır.
İnkişaf anlayışını fəlsəfi müstəvidə uzun-uzadı müzakirə etmək olar, lakin
bizim niyyətimiz reallıqda, praktiki təcrübədə bir məqsəd kimi inkişafın əslində
nə olduğunu başa düşməkdir ki, sonra ona doğru necə düzgün irəliləmək lazım
olduğunu da müəyyən edə bilək. Ona görə də inkişaf anlayışını nəzəri-fəlsəfi
müstəvidən çıxarıb siyasi-iqtisadi qərarların qəbulu prosesinin obyekti olan
cəmiyyət və ictimai proseslər fonunda araşdırmaq lazımdır.
Hər hansı ölkədə və cəmiyyət daxilində baş verən inkişaf ictimai sahələr və
proseslər qədər rəngarəng və mürəkkəbdir. İnkişafın və tərəqqinin mahiyyəti
sosiologiyada, iqtisadi nəzəriyyədə, siyasi fəlsəfədə və nəzəriyyədə və digər
humanitar elmlərdə müxtəlif cür izah olunmuşdur. Məsələn, sosial inkişaf
dedikdə cəmiyyətin sosial düzümündə -- insanların bir-birilə münasibətlərini
nizamlayan davranişları, dəyərlərı və institutları özündə cəmləşdirən ictimai
quruluşda baş verən dəyişikliklər, siyasi inkişaf dedikdə isə cəmiyyətin siyasi hakimiyyət sisteminin əsasını təşkil edən institutların, təsəvvürlərin və
münasibətlərin dinamik surətdə təkamülü nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən, “insan inkişafı” termini özü xeyli müddətdir ki, bu vəsaitdə əhatə olunan paradiqmadan kənarda da mövcuddur – məsələn, “insan inkişafı” biologiyada insanın
hüceyrədən başlayaraq embrio mərhələsinədək və sonra körpəlikdən ahıl yaşına qədər bioloji inkişafını, psixologiyada isə insanda psixosomatik, psixofizioloji və digər proseslərin (linqvistik və koqnitiv qabiliyyətlər, şəxsiyyətin
formalaşması, emosional və əxlaqi şüur və sair) həyat boyu təkamülünü əhatə
edir.
İnkişafın rəngarəng təfsirləri həm müxtəlif ictimai sahələrdə tərəqqinin
fərqli standartlarla ölçülməsi (sosial inkişaf sosial münasibətlərə, siyasi inkişaf
isə siyasi hakimiyyətə aiddir), həm də hər sahədə tərəqqinin fərqli meyarlarla
qiymətləndirilməsi (azadlığın dərəcəsi, elmi-texniki tərəqqi, iqtisadi parametrlər
və sair) ilə əlaqədardır.
29

İNKİŞAF NƏZƏRİYYƏLƏRİ
Siyasi
Fəlsəfi

Sosial

İqtisadi

Texnokratik

İnstitusional

Texnoloji
nailiyyətlər,
elmi-texniki
tərəqqi,
innovasiyalar

İqtisadi və
sosial amillərin
harmoniyas

İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ
Azadlq, ədalət,
İnsan hüquqlar,
demokratiya

Təhsil əldə
olunmas,
sağlamlğn
qorunmas,
həyatn
keyfiyyətinin
yüksəldilməsi

İqtisadi artm
və həyat
səviyyəsinin
yüksəlməsi

Müasir dövrdə iqtisadi paradiqma, yəni hər hansı ölkənin həyatına, bu və
ya digər sahələrdə mövqeyinə və potensialına iqtisadi nöqteyi-nəzərdən yanaşma dominantlıq təşkil etdiyindən, beynəlxalq dairələrdə çox zaman “inkişaf”
dedikdə məhz iqtisadi inkişaf yanaşmasına istinad edilir. İnsan inkişafı konsepsiyası beləcə iqtisadi nəzəriyyələrin kölgəsində yetişmişdir və buna görə də
düzgün inkişafın məqsədləri və keyfiyyəti ilə əlaqədar müzakirələr də tez-tez
iqtisadi müstəvidə aparılır.
Cəmiyyətin iqtisadi inkişafı iqtisadi artımı, iqtisadiyyatda olan struktur
dəyişmələrini, əhalinin həyat şəraitinin və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını əhatə
edən çoxölçülü bir prosesdir. Hər hansı ölkənin iqtisadi inkişafının xarakteri və
dinamikası iqtisadçıların, siyasətçilərin və ictimai qərarlar qəbul edən qurumların diqqətlə izlədiyi məsələlərdir. Ölkənin həyatı və gələcək perspektivləri milli
iqtisadiyyatda baş verən proseslər və struktur dəyişiklikləri ilə sıx əlaqədədir.
XX əsrin son rüblünə kimi elmin hər bir sahəsi inkişafı öz prizmasından,
öz meyarlarını tətbiq etməklə araşdırmış və nəticədə “iqtisadi inkişaf”, “sosial inkişaf”, “demokratik inkişaf” kimi anlayışlar arasında süni fərqliliklər yaranmışdı. İnkişafın vahid, ümumbəşəri, humanist interpretasiyası axtarışlarının
nəticəsi olan insan inkişafı konsepsiyasında isə inkişafın müxtəlif rakursları
üzvi vəhdətə gətirilmişdir. Burada həm iqtisadi inkişafın dərəcəsi, həm elmitexniki nailiyyətlər, həm düzgün idarəçilik, həm cəmiyyətdə təhsilin və sağlamlığın səviyyəsi, həm ekoloji vəziyyət, həm də əxlaqi-mənəvi şüur və tolerant
dünyagörüşü üzərində qurulmuş yaradıcı həyat obrazı kimi fundamental meyarlar ahəngdar surətdə uzlaşdırılmışdır. Mahbub ul Haqın qeyd etdiyi kimi,
“insan inkişafı paradiqması bu gün mövcud olan ən bütöv inkişaf modelidir.
O hər bir inkişaf problemini – iqtisadi artımı, sosial sərmayələri, insanların
səlahiyyətlənməsini, baza ehtiyacların təminatını və sosial müdafiəni, siyasi və
mədəni azadlıqları və insanların həyatının bütün başqa aspektlərini əhatə edir.
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O nə sırf texnokratik, nə də həddən ziyadə fəlsəfidir. O, həyatın özünün praktik
əksidir.”11
Təkcə iqtisadi inkişaf baxımından deyil, həm də insan inkişafı nöqteyinəzərindən yanaşsaq, cəmiyyətin inkişafı mürəkkəb, ziddiyyətli və çətin ölçülə
bilən bir prosesdir. Belə inkişaf qeyri-hamarlığı ilə səciyyələnir, həmişə müsbət
xətti istiqamətdə getmir, yüksəliş və tənəzzül mərhələləri, kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişmələri, mənfi və müsbət tendensiyalar bir-birini əvəz edir. Sosial-iqtisadi
kateqoriya kimi, real inkişaf gəlirlərin, məhsuldarlığın, iqtisadi fəallığın artması ilə məhdudlaşmayaraq, institusional, sosial və inzibati strukturlarda, eləcə
də ictimai şüurda, ənənələrdə və stereotiplərdə keyfiyyət dəyişikliklərini təmin
etməklə, bütün iqtisadi, siyasi və sosial sistemlərin təkmilləşdirilərək insanlara
doğru istiqamətləndirilməsi prosesidir.
Bəs inkişafın müasir anlamının və insan inkişafı paradiqmasının konseptual
əsasları hansı nəzəriyyələrdən qaynaqlanır? Axı yer üzərində yeni heç bir şeyin olmadığı və hər bir yeniliyin yaxşı unudulmuş köhnəlik olduğu kimi, insan
inkişafı da təzə ixtira deyil, artıq nə vaxtsa söylənilmiş fikirlərin yeni formada
kəşfidir.
Hələ qədim dövrlərdə tarixçilər və filosoflar ədalətli cəmiyyətin və
mənəviyyatlı inkişafın təbiətini dərk etməyə çalışmışlar. Sosial nizamın və ya
ictimai quruluşun “insanların xeyrinə” nə dərəcədə qulluq etməsinə əsasən
dəyərləndirilməsi ideyası ən azı Aristotelə gedib çıxır. O deyirdi: “Aydındır ki,
maddi sərvət bizim axtarışında olduğumuz ümdə məqsəd deyildir, çünki o faydalı olduğu qədər də başqa nəyinsə naminə lazımdır.”12 Aristotel uğurlu və uğursuz siyasi quruluşları insanlara “çiçəklənən həyat” yaşamaq imkanı verə bilibbilməməklərinə görə ayırırdı.
Özünün məşhur qəti imperativlərində İmmanuel Kant insanları bütün
fəaliyyətin həqiqi oriyentiri kimi qəbul edən qədim ənənəni davam etdirmişdir:
“Elə hərəkət et ki, istər öz şəxsində, istərsə də başqalarının şəxsində insanlığa
sadəcə vasitə kimi deyil, həmişə ümdə məqsəd kimi münasibət göstərəsən.”13
“Mənəviliyin qızıl qaydası” (“özünə qarşı görmək istədiyin münasibəti başqalarına da göstər” və ya “özünə arzulamadığını başqasına da etmə!”) kimi tanınan
həmin ənənə bu və ya digər formada Antik dövrün filosoflarının -- Aristotel, Miletli Fales, Hesiod, Sokrat, Platon və Senekanın əsərlərində, İbrahimi dinlərində
-- İudaizm, Xristianlıq və İslamda, eləcə də Hinduizm və Buddizm dinlərinin,
Konfusianlığın etikasında və mənəvi-əxlaqi normalarında öz əksini tapmışdır.
Şərq mütəfəkkirlərinin və alimlərinin əsərlərində qızıl xəttlə izlənən bir leytMahbub ul Haq, Reflections on Human Development, OUP, 1995, səh. 23
Aristotel, Nikomax Etikası, Kitab 1, Fəsil 5.
13
Иммануил Кант, Основы метафизики нравственности. Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А.
В. Гулыги, Т. И. Ойзермана, Москва: Изд-во «Мысль», 1999, səh. 207
11
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motiv davamlı tərəqqinin təməli kimi bərabərlik və sosial ədalətə böyük önəmin
verilməsidir – bu postulat bu gün insan inkişafı konsepsiyasının mərkəzi ideyalarındandır. Qərbdə Avisenna kimi tanınan böyük alim, həkim, şair, filosof
İbn Sina deyirdi : “İnsan məhz ona görə insan olur ki, o başqalarının ehtiyaclarını təmin edir və başqaları da eyni cür hərəkət edir.”14 Əbu Reyhan əl-Biruni
hər hansı məmləkətin çiçəklənməsini onun ərazisində elmin, biliyin inkişafına
bağlayırdı. Onun fikrincə, insan şüurlu məxluq olduğundan, onun üçün ən ali
xoşbəxtlik ətraf aləmin dərk edilməsi, ən böyük vəzifə başqalarının, xüsusən
də zəiflərin və kasıbların qayğısına qalmaqdır. Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd
Füzulinin, İmadəddin Nəsiminin, Əlişir Nəvainin, Ömər Xəyyamın, Nəsirəddin
Tusinin və başqa klassiklərin əsərlərində yaradıcı, düşüncəli, əməksevər insan
yer üzərindəki məxluqatın arasında ən qiymətlisi, ən yaxşısı, ən kamili kimi
tərənnüm edilir.
Maariflənmə dövrünün alimləri ictimai inkişaf konsepsiyasının təkamülünə
xüsusi təkan vermişlər. Didro insanı ən ali dəyər, yer üzərində olan bütün mədəni
nailiyyətlərin yeganə yaradıcısı, kainatın şüur mərkəzi, hər şeyin başlanğıc götürdüyü və hər şeyin ona qayıdacağı istinad nöqtəsi hesab edirdi. Rasional və
ədalətli ictimai quruluşa gedən yolların axtarışında olan Jan Jak Russo ictimai
inkişafda tərəqqinin və geriləmənin (proqresin və reqresin) dialektik ideyasını
ortaya qoymuşdur. Onun fikrincə, qeyri-bərabərliyin yaranması cəmiyyətin inkişafında həm tərəqqinin (çünki təkmilləşmə və islah prosesi onun üzərində qurulur), həm də geriləmənin (çünki inkişaf nəticəsində icma ümumən faydalansa
da, fərdlər uduzurlar) təzahürü idi. İctimai sazişə əsaslanan birbaşa demokratiya
Russonun arzuladığı siyasi ideal idi. Klassik iqtisadi məktəbin banisi və özəl
sahibkarlığın həvarisi olmuş Adam Smit də təkid edirdi ki, iqtisadi inkişaf insanların “cəmiyyətdə özünü utancaqlıq hissi keçirmədən göstərərək”15 başqaları
ilə qaynayıb-qarışmasına imkan verməlidir. Bununla da Adam Smit yoxsulluğun kalori sayı və monetar göstəricilərdən də geniş bir təzahür kimi izahını,
yoxsulların ictimaiyyətin ümumi faydasından bəhrələnməsi konsepsiyasını irəli
sürmüşdü. Oxşar fikirlər sonralar Robert Maltus, Karl Marks və Con Stüart Mill
kimi iqtisadi nəzəriyyəçilərin əsərlərində də öz əksini tapmışdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf problemləri və inkişafın qiymətləndirilməsi
üçün optimal meyarların seçimi marginalizm və klassik iqtisadi nəzəriyyədən
neokeynsianlığa kimi müxtəlif iqtisadi nəzəriyyə məktəblərinin nümayəndələri
üçün əsas tədqiqat mövzusu olmuşdur.
Müasir inkişaf nəzəriyyələrinə gəlincə, neoklassik liberalizm XX əsrin sonlaРахимов С.Р. Психолого-педагогические взгляды Абу Али ибн Сины, Ташкент, 1979,
səh. 120
15
Adam Smit, Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat, Kitab 5, Fəsil 2 (hissə
2, maddə 4).
14
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rında əsas konseptual yanaşma idi. Bu nəzəriyyənin başlıca prinsipi ondan ibarət
idi ki, inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatı dövrünü yaşayan ölkələr üçün
inkişafın ən mühüm şərtləri bazarların azad fəaliyyət göstərməsi və dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azaldılmasıdır. İlk baxışdan, xüsusilə də iqtisadi effektivlik nöqteyi-nəzərindən bu müddəa heç bir şübhə doğurmurdu. 1970-ci illərin
enerji böhranından sonrakı qlobal inflyasiya və tənəzzül dalğalarına reaksiya olaraq büdcə kəsirinə və pul axınına nəzarət vasitəsilə inflyasiyaya nəzarət və makroiqtisadi stabillik ən vacib prioritetlərə çevrilmişdi. Həmin dövrdə Beynəlxalq
Valyuta Fondunun və Dünya Bankının fəaliyyətində üstünlük təşkil edən bu
prinsiplər sonra Vaşinqton Konsensusu adı ilə tanınırdı. Lakin ötən əsrin 80-ci
illərin sonunda – 90-cı illərin əvvəlində borc böhranının dərinləşməsi və inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə artım templəri arasındakı kəskin fərqlərin nəticəsində
ənənəvi və neoklassik modellərə qarşı inamsızlıq gücləndi. İnsan inkişafı konsepsiyasının formalaşması, eləcə də inkişafın dəyərləndirilməsi üçün sırf iqtisadi
ölçülərə sosial göstəricilərin əlavə olunması, inkişafın “insaniləşdirilməsi” də
məhz bu dövrə təsadüf edir.
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
iqtisadi təfəkkürün əsas istiqamətləri
Dövr
1950-1960-c
illər
1970-ci illər

İnkişaf etmiş ölkələrdə üstün
iqtisadi yanaşmalar
Keynsianlq
Keynsianlq.
Marksizm.
Neoklassik məktəbin dirçəlişi.

1980-ci illər

Monetarizm və neoklassik
iqtisadiyyat

1980-ci
illərin sonu –
1990-c
illərin ortas

Artmn və ticarətin yeni
nəzəriyyələri.
İnformasiya assimmetriyas.
Alternativ motivasiyalar.
İnstitusional iqtisadiyyat.
Üçüncü yol.
Sosial-yönümlü bazar iqtisadiyyat

1990-c
illərin ortas

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə üstün
iqtisadi yanaşmalar
Artm.
Planlaşdrma və sənayeləşmə.
Məşğulluq. Artm və resurslarn yenidən
paylanmas. Baza ehtiyaclar konsepsiyas.
Asllq nəzəriyyəsi (“dependencia”).
Resurslarn paylanmasnda qiymətlərin və
bazarn rolu.
Bazar-yönümlü iqtisadiyyat və minimum
dövlət müdaxiləsi.
Monetarizm və makrosiyasət.
Yeni iqtisadi siyasət.
İnsan inkişaf. Yoxsulluğa artan diqqət.
Bazar iqtisadiyyatnda dövlətin həlledici
rolu.
Transmilli korporasiyalarn rolu.
İnsan inkişaf. Ətraf mühit.
Qloballaşma. İnsan hüquqlar.

Beləliklə, artıq XX əsrin son rüblüyündə iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi inkişaf anlayışına yeni yanaşma bərqərar oldu. İqtisadi prinsiplərlə yanaşı sosial
prioritetləri də özündə ehtiva edən bu yeniliyin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
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• İqtisadi artım tempi özü-özlüyündə inkişafın məqsədi və ya göstəricisi
sayıla bilməz;
• Əsas diqqət artımın keyfiyyətinə, onun alternativ mənbələrinə, amillərinə
və əhatə etdiyi sahələrə yönəldilməlidir;
• İqtisadi artım ilə insanların həyat şəraitinin yaxşılaşması arasında birbaşa
əlaqə yoxdur (yəni milli iqtisadi sərvətin artması avtomatik olaraq insanların
daha da firavan yaşaması demək deyil);
• İqtisadi artım daimi iş yerləri yaratmalı, varlı və yoxsul təbəqələr arasındakı qeyri-bərabərliyi dərinləşdirməməli, düzgün idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi
ilə müşayiət olunmalı, mədəni özünəməxsusluğu qorumalı və gələcək nəsillərin
mənafeyini hesaba almalıdır.
Göründüyü kimi, insan inkişafı konsepsiyası yox yerdən yaranmamış,
özündən əvvəlki iqtisadi, sosial, mədəni-əxlaqi və fəlsəfi mülahizələrdən
bəhrələnmişdir. Konsepsiyanın baniləri ixtisasca iqtisadçı olduğundan, təbii ki,
istinad materialları daha çox iqtisadi nəzəriyyələr olmuşdur. Başqa elmi-iqtisadi
cərəyanlara nisbətən institusionalizm və endogen artım nəzəriyyələrindən daha
çox yararlanan insan inkişafı konsepsiyası eyni zamanda digər iki mənbənin:
baza ehtiyaclar konsepsiyasının və insan kapitalı nəzəriyyəsinin məntiqini də
özündə cəmləşdirmişdir.
1.3.2

Baza ehtiyaclar konsepsiyası

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra iqtisadi nəzəriyyədə inkişafın
məqsədləri, şərtləri və imkanlarına dair tənqidi müzakirələr və yeni yanaşmalarla zəngin olan bir mərhələ başlandı. İqtisadi və sosial tərəqqiyə nail olunması
yolunda optimal variantların axtarışı ilə zəngin olan bu dövrdə tezliklə aydın
oldu ki, iqtisadi artım heç də həmişə sosial tərəqqiyə aparmır və əksinə sosialsiyasi gərginliyin və artan yoxsulluğun kökündə dura bilər. İnkişaf etməkdə olan
ölkələrin təcrübəsi də göstərirdi ki, məhsuldarlığın artması fonunda da insanların vəziyyəti pisləşə bilər və iqtisadi artım resursların ədalətli paylanışını təmin
etmir. 1950-1960-cı illərin inkişaf strategiyalarında üstünlük təşkil edən “sızma
prinsipinə” görə, sənaye inkişafının təşviq edilməsi son nəticədə milli rifahın
səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsinə gətirib çıxarmalıdır və artan iqtisadi sərvət
öz növbəsində məşğulluğun artması və əməkhaqlarının yüksəlməsi vasitəsilə
tədricən əhalinin yoxsul təbəqələrinə “sızacaqdır”. Lakin nəticədə məlum oldu
ki, genişmiqyaslı sosial proqramlar yerinə yetirmədən iqtisadi sərvətin öz-özünə
“sızaraq” həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, sosial-demoqrafik problemlərin
həll olunmasına, məşğulluğun məhsuldar sisteminin yaradılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına ümid bəsləmək düzgün deyil. Artıq 1970-ci illərdə “iqtisadi
inkişaf” anlayışı keyfiyyət əlamətləri ilə zənginləşirdi: milli iqtisadiyyatın quru34

luşu, mədən istehsalı ilə emal sahələrinin nisbəti, ixracatın tərkibi, ölkə əhalisinin
savadlılıq səviyyəsi, ölkədə səhiyyənin və mədəniyyətin vəziyyəti və sair.
İqtisadi və sosial inkişafın uzlaşdırılması, gəlir və faydaların paylanması və
dövlət sektorunun rolunun artırılması məqsədilə 1970-ci illərin ortalarında yeni
bir yanaşma – “baza (əsas) ehtiyaclar yanaşması” işlənib hazırlandı. 1976-cı
ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Məşğulluq, artım və baza ehtiyaclar” adlı
məşhur hesabatı ilə konsepsiya halına salınan bu yanaşmanın başlıca prinsipi
ondan ibarət idi ki, dövlət siyasəti əhalinin sosial məhsul və xidmətləri əldə edə
bilməsinə dəstək göstərməlidir.
Baza ehtiyaclar konsepsiyası diqqəti iqtisadi məhsuldarlıqdan yoxsulluğun
minimuma endirilməsinə yönəldir. Bu konsepsiyanın davamçıları məhsul və
texnologiyaların yayılmasında şəhərlərə üstünlük verilməsinin dayandırılmasını
və inkişaf proqramlarının ən azı aşağıdakı iki istiqamətə yönləndirilməsini təkid
edirdilər: 1) yoxsul təbəqənin istehlak etdiyi mallara və xidmətlərə daha çox
diqqət ayrılması və 2) xüsusən təhsil, səhiyyə və mənzil təminatı sahələrində
ictimai xidmətlər təşkil etməklə hədəf qrupları üçün iş yerlərinin yaradılması.16
Qeyd etmək lazımdır ki, reallıqda bu strategiyanın icrası yalnız dövlət
tərəfindən əhali üçün mal və xidmətlərin təchiz edilməsi ilə assosiasiya olunurdu. İnsan inkişafı konsepsiyasından fərqli olaraq, baza ehtiyaclar yanaşması inkişafın əmtəə konsepsiyasından kənara çıxmırdı. Burada bütün diqqət yoxsul
əhali üçün lazım olan mal və xidmətlərin təmin edilməsinə verilirdi. Onun əsas
məqsədi iqtisadi artımın faydalarının azgəlirli qruplara çatmasına çalışmaq idi,
sosial və iqtisadi inkişaf fərqləndirilmir, insanlar üçün seçimlərin yaradılmasına
əhəmiyyət verilmirdi.
Baza ehtiyaclar konsepsiyası şəxsiyyətin inkişafının səciyyəvi rəngarəngliyini
tam əhatə edə bilməsə də, o, əsas ehtiyacların təmin edilməsi zərurətini vurğuladı,
bu və ya digər ölkənin inkişafını daha dərindən və hərtərəfli qiymətləndirməyə
imkan verdi və ən əsası, şəxsiyyətin inkişafını ən mühüm uzunmüddətli məqsəd
kimi müəyyən etdi. Bununla belə, baza ehtiyaclar konsepsiyası 1970-1980-ci
illərin üstün nəzəriyyəsinə çevrilə bilmədi. İqtisadi artım ilə həyatın keyfiyyəti
arasındakı qarşılıqlı əlaqə sonadək məlum deyildi.
1.3.3

İnsan kapitalı nəzəriyyəsi

İnkişafın iqtisadi nəzəriyyələri ilə insan inkişafı konsepsiyası arasında körpü
rolu oynayan ən əhəmiyyətli nəzəriyyə insan kapitalı nəzəriyyəsidir.
“İnsan kapitalı” anlayışı bu və ya digər formada iqtisadi nəzəriyyədə hələ
Adam Smitin dövründən məlum olsa da, XX əsrdə insan kapitalı nəzəriyyəsinin
Mohammad Omar Farooq, Basic Needs Approach, Appropriate Technology and
Institutionalism, in Journal of Economic Issues, Vol. XXII, No. 2, iyun 1988-ci il, səh. 363
16
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inkişafı amerikalı iqtisadçı-alim Teodor Şultsun adı ilə bağlanır. O, əmək
məhsuldarlığının artmasının səbəb və amillərinin təhlilinə həsr olunmuş araşdırmalarında bir “qalıq amili” üzə çıxarmış və sonrakı əsərlərində (“Təhsil yolu
ilə kapitalın yaradılması” və “İnsan kapitalına sərmayə”) onu insanın əldə etdiyi və təkmilləşdirdiyi əmək qabiliyyəti kimi müəyyən etmişdir. İqtisadi artımın yeni amillərinin axtarışı zamanı Şults müşahidə etmişdir ki, məhz təhsil
insanı sadə icraçıdan yaradıcı işçiyə çevirir, vəziyyəti təhlil etməyə, istehsal
problemlərinin optimal həlli yollarını axtarmağa vadar edir. O yalnız orta və ali
təhsil müəssisələrində birbaşa təhsil xərclərini deyil, həm də evdə özünü-tədrisi,
işdə təcrübə artırılmasını, eləcə də səhiyyə, təhsil və elm sahələrinə kapital qoyuluşlarını da insan kapitalına sərmayə kimi qiymətləndirirdi. Məhz “insan kapitalına” sərmayə və insan əməyinin dəyərinə verilən yüksək qiymət iqtisadiyyatda yeniləşmələrin, iqtisadi və hüquqi institutların modernizasiyasının mühüm
amilləri olmuşdur.
İnsan kapitalı konsepsiyasının genişlənməsində əhəmiyyətli töhfəsi olmuş
Qari Bekker özünün “İnsan Kapitalı” adlı fundamental əsərində insan kapitalına
qoyulan sərmayələrə təkcə təhsil xərclərini deyil, səhiyyəyə, informasiyaya, iş
axtarılmasına, uşaqların tərbiyəsinə və sair sahələrə sərf olunan xərcləri, yəni
insanın məhsuldarlıq qüvvəsini artıran hər hansı məsrəfləri də aid edirdi.
Ümumiyyətlə, insan kapitalı iqtisadi dəyərin yaradılması məqsədilə əmək
fəaliyyətini yerinə yetirmək qabiliyyətində cəmləşmiş səriştələrin, biliklərin, sosial atributların, eləcə də yaradıcı təxəyyül kimi fərdi keyfiyyətlərin məcmusu
kimi qəbul edilir.
İnsan əməyinin səriştəliliyi yüksək olduqca, onun yaratdığı kapital da
dəyərli olur, deməli belə kapital üzrə gəlir də (əmək haqqı) yüksək olmalıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə insan kapitalına sərmayə qoyuluşları cəmiyyət üçün ən
effektiv və özünü ən tez doğruldan məsrəflər kimi qəbul edilir. İnsan kapitalı iqtisadi potensialın gücləndirilməsinin və ümumiyyətlə iqtisadi artımın ən mühüm
amillərindən biri hesab olunur. Bu cür yanaşmada inkişaf sadəcə iqtisadi artım
tempinin artması deyil, həm də insan kapitalına sərmayə qoyuluşu və yoxsulluğun azaldılması ilə ölçülür.
Son onilliklər ərzində beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində “insan resurslarının inkişafına dəstək” verilməsi istiqaməti formalaşmışdır. “İnsan resurslarının
inkişafı” insan potensialının maksimuma çatdırılması və ondan iqtisadi və sosial
inkişaf naminə effektiv surətdə istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, insan inkişafı ilə insan kapitalı nəzəriyyəsi (yaxud insan resurslarının
inkişafı) arasında müəyyən asılılıq vardır. İnsan inkişafı konsepsiyası və insan kapitalı nəzəriyyəsinin ümumi mövqeyinə görə, insanın bacarıqları və imkanları istehsal prosesi üçün əhəmiyyətli töhfədir. Lakin insan kapitalı nəzəriyyəsi insanlara
istehsalın artırılması üsulu kimi baxır, bundan fərqli olaraq insan inkişafı konsepsi36

yasında isə insanlar tərəqqinin xidmət etməli olduğu əsas hədəfdir.
Müasir dövrdə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın (“knowledge-based economy”) yeni konsepsiyası geniş yayılmaqdadır. İnformasiya texnologiyaları və kompüterləşmənin bünövrəsi üzərində formalaşan bu cür iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvəsi intellektual fəaliyyətdir ki, maddi nemətlərin və
xidmətlərin instrumental və mexaniki istehsalını arxa plana çəkir. İntellektual
fəaliyyət artıq onun əlavəsi, köməkçi törəməsi deyildir. Kapitalın əşyavi və monetar formada toplanması prosesi öz yerini informasiyanın toplanması və əxz
olunması, yaradıcı fəaliyyətin kreditləşməsi və maliyyələşməsi prosesinə itirir.
Faydalı qazıntıların axtarışı indi “ağıllı başların”, ideyaların, kəşflərin, innovasiyaların, konsepsiyaların “ovu” ilə əvəzlənməkdədir. Təbii olaraq, məşğulluğun
strukturunda da müvafiq əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir: vaxtilə sənaye
sektoruna, bir qədər qabaq isə kənd təsərrüfatına mənsub olmuş “iqtisadiyyatın
əsas məhsuldar qüvvəsi” titulu artıq əqli əməyə şamil edilir. Gündəmdə “informasiya cəmiyyəti”, “biliklərə əsaslanan cəmiyyət”, “informasiya iqtisadiyyatı”,
“intellektual iqtisadiyyat”, “bilik məhsulları” kimi terminlərin tez-tez işlənməsi
təsadüfi deyildir. Əməyin biliklərlə əvəzlənməsi əmək fəaliyyətinin yaradıcılıq, innovasiya, ideyaların hasilatı ilə səciyyələnən yeni fəaliyyət növü ilə
əvəzlənəcəyi ehtimalını ortaya qoyur. Əmək-dəyər nəzəriyyəsini isə “biliklərə
əsaslanan dəyər” (“knowledge-value”) nəzəriyyəsi getdikcə sıxışdırmaqdadır.
1.3.4

İnsan inkişafı nəzəriyyəsinin formalaşması

Yuxarıda göstərildiyi kimi, artıq XX əsrin 80-ci illərində aydın idi ki, iqtisadi artım özü-özlüyündə inkişafın əsas prioriteti sayıla bilməz. Həmin illər
ərzində bir çox ölkələrdə iqtisadi artım tempinin zəifləməsi və struktur böhranı
müşahidə olunurdu. İnkişaf strategiyalarında dövlət borclarının və xərclərinin
azaldılması kimi keyfiyyətcə yeni prioritetlər tədricən ön plana çəkilirdi. Lakin
getdikcə artan yoxsulluq problemi və sosial infrastrukturun inkişafı problemləri
öz həllini nə insan kapitalı, nə də başqa nəzəriyyələrdə tapa bilirdi.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının həmin dövrdə dəstəklədiyi
makroiqtisadi stabillik paketi və struktur uyğunlaşma siyasətinə alternativ olaraq 1987-ci ildə YUNİSEF “İnsan simalı yenidənqurma” (“Adjustment With a
Human Face”) adlı hesabat çap etdi. Hesabat iqtisadi struktur dəyişikliklərinin
əhəmiyyətini inkar etmədən, kəskin yoxsulluq və insanların həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi problemlərinə daha çox diqqət ayrılmasını tövsiyə edirdi. Hesabatın əsas postulatı ondan ibarət idi ki, sosial aspektlər yeganə dəyişiklik kimi
struktur yenidənqurma strategiyaları paketinə daxil edilməli deyil, uzunmüddətli
perspektivdə insanın mənafeyinə xidmət göstərmək üçün inkişafın yeni kompleks mexanizminə inteqrasiya olunmalıdır.
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1987-ci ildə BMT-nin İnkişafın Planlaşdırılması üzrə Komitəsi özünün
növbəti hesabatında struktur yenidənqurmanın insan aspektini nəzərdən keçirmək
qərarını verdi. Bu, Mahbub ul Haqın, Kiyt Qriffinin və Con Naytın rəhbərliyi altında əsaslı tədqiqatın aparılmasına stimul verdi. Tədqiqatın nəticəsi olaraq çap
olunan “İnsan potensialının inkişafı: İnkişaf strategiyasının unudulmuş aspekti” adlı hesabat əslində insan inkişafı konsepsiyasının başlıca prinsiplərini əks
etdirən ilk analitik yazı idi.
Artıq qeyd edildiyi kimi, insan inkişafı konsepsiyası iqtisadi elmlər üzrə
Nobel mükafatı laureatı Hindistanlı alim Amartya Senin əsərləri ilə formalaşmışdır. Onun “Yoxsulluq və Aclıq: Hüquq və məhrumiyyətlər haqqında esse”
(1981), “Seçim, rifah və ölçü metodologiyası” (1982), “Resurslar, dəyərlər və
inkişaf” (1984), “İnkişaf azadlıq kimi” (1998), “Qeyri-bərabərliyin yenidən
tədqiqi” (1992) kimi əsərləri hələ də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır və inkişaf
problemləri ilə maraqlanan, eləcə də inkişaf strategiyalarının hazırlanması ilə
məşğul olan mütəxəssislər üçün mühüm istinad mənbəyi sayılır.
İnsan inkişafı konsepsiyası iqtisadi inkişafın ənənəvi nəzəriyyələrinə zidd deyil, əksinə, həmin nəzəriyyələrdə mərkəzi yer tutan iqtisadi artım və məşğulluğun
artırılmasının tərəfdarıdır. İqtisadi artım və insan inkişafı məktəblərinin fərqi ondadır ki, birincilər bütün diqqəti müstəsna olaraq yalnız bir seçimin – gəlirin
– üzərində cəmləşdirdikləri halda, ikincilər iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi
müstəvilərdə seçimlərin bütün növlərinin genişlənməsini tövsiyə edir. İnsan inkişafı konsepsiyası çərçivəsində iqtisadi artım və məşğulluq ilə yanaşı, beynəlxalq
ticarət, büdcə kəsiri və pul siyasəti, bərabərlik, əhalinin həssas təbəqələri üçün
əsas sosial xidmətlər və sosial müdafiə sistemləri də təhlil olunur.
Əsas iqtisadi nəzəriyyələrlə insan inkişaf konsepsiyasnn fərqləri
İqtisadi artm
nəzəriyyəsi

İnsan kapital
nəzəriyyəsi

Baza ehtiyaclar
yanaşmas

Rifah
konsepsiyas

İnsan inkişaf
konsepsiyas

İnsanlar

İstehsal amili

İstehsal amili

Benefisiarlar
(resipientlər)

Benefisiarlar
(resipientlər)

İnkişafn vasitəsi
və məqsədi

Son məqsədlər

Həyat
səviyyəsinin
yüksəlməsi

İnsan
potensialnn
artrlmas

Əhalinin yoxsul
təbəqələri üçün
həyat şəraitinin
yaxşlaşmas

Rifah
səviyyəsinin
yüksəlməsi

İmkanlarn və
onlardan
istifadənin
genişlənməsi

Göstəricilər

ÜDM artm

Əmək
məhsuldarlğnn
yüksəlməsi

Yoxsulluğun
azalmas

Real gəlirlərin
və həyat
keyfiyyətinin
yüksəlməsi

İnsan azadlqlar
və seçimlərinin
reallaşma
səviyyəsi

1990-cı ildən etibarən BMT İnkişaf Proqramı tərəfindən hər il nəşr olunan və
insan inkişafının müxtəlif sahələrini təhlil edən İnsan İnkişafı Hesabatları gender bərabərliyi, insan hüquqları, miqrasiya, qloballaşma, demokratik idarəetmə,
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mədəni özünəməxsusluq, iqlim dəyişməsi kimi müxtəlif qlobal problemlərin
geniş diapazonunu əhatə edərək, müvafiq sahələr üzrə həm analitik-informasiya bazası, həm də milli səviyyədə qərarların qəbulu və beynəlxalq səviyyədə
əməkdaşlıq perspektivləri üçün texniki, institusional və siyasi tövsiyələr təqdim
edir. Eyni qaydada, 2000-ci ildə Minilliyin Bəyannaməsi ilə birlikdə qəbul edilmiş Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə dair müxtəlif beynəlxalq təşkilatların dövri
və tematik hesabatları qlobal, regional və milli inkişaf problemlərinin insan inkişafı ilə üzvi əlaqəsini hərtərəfli təhlil edərək bu konsepsiyanı artıq alternativ,
yenilikçi nəzəriyyə deyil, müasir gündəmdə bir norma, standart kimi əsaslı yer
tutduğunu təsdiqləməkdədir.
1.4 İnsan inkişafında BMT sisteminin rolu
Ən böyük beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin fəaliyyətinin ilk dövründə
bütün diqqət iqtisadi artım üzərində cəmləşirdi. Sonrakı onilliklərdə BMT-nin
prioritetləri genişlənərək inkişafın iqtisadi amilləri ilə yanaşı daha geniş profilli
sahələri əhatə etmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərində formalaşan və BMT tərəfindən
fəal surətdə dəstəklənən insan inkişafı ideyası insan hüquqları, münaqişələrin
həll olunması, insan təhlükəsizliyi, ekoloji cəhətdən dayanıqlı inkişaf və digər
tərəqqipərvər konsepsiyaları da özündə ehtiva etməkdədir. İnsan təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və insan hüquqlarının qorunması uğrunda dayanıqlı inkişafa
gedən yolda həyati vacib bir amil kimi sülh şəraitinin təmin edilməsinə insan
inkişafı yanaşmasında çox böyük əhəmiyyət verilir.
Ümumiyyətlə, həm konseptual, həm də real həyatda tətbiqilik baxımından
insan inkişafı prosesində BMT-nin müstəsna rolu vardır. İnsan inkişafının bir
paradiqma və ya konsepsiya kimi ərsəyə gələrək formalaşması bilavasitə BMT
fəaliyyəti ilə bağlıdır, çünki bu konsepsiya hər şeydən əvvəl BMT çərçivəsində
baş tutmuş konfranslardan və onların ortaya qoyduğu ideyalardan, prinsiplərdən,
analitik yanaşmalardan, ölkələrin paylaşdığı müsbət və mənfi təcrübələrdən, alternativ inkişaf modellərindən qaynaqlanmışdır. Konsepsiyanın rəsmi qaydada beynəlxalq ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılması, ildən-ilə təhlil edilərək
təkmilləşdirilməsi və insan inkişafının ölçülməsi metodologiyalarının tətbiqi də
BMT-nin xidmətidir. Hər il BMT tərəfindən nəşr edilən İnsan İnkişafı Hesabatları “insan inkişafı” anlayışının müxtəlif aspektlərini, dərin mahiyyətini və
əhəmiyyətini ön plana çəkməkdə davam edir.
BMT-nin fəaliyyəti yalnız konseptual müzakirələrin və beynəlxalq
təcrübə mübadiləsinin təşkilindən ibarət deyildir. Milli hökumətlərə inkişaf
məqsədlərinin formalaşdırılması və potensial inkişaf perspektivlərinin reallaşdırılmasında yardım göstərmək öhdəliyi daşıyan BMT həmin konseptual ideyaların və beynəlxalq təcrübənin yerli inkişaf proqramlarında nəzərə alınma39

sına çalışır. Minilliyin inkişaf məqsədlərinə nail olunması və qlobal səviyyədə
qəbul olunmuş digər öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün üzv-dövlətlərə dəstək
verməklə BMT eyni zamanda yerli səviyyədə insan inkişafını, dayanıqlı inkişafı, uşaqların və anaların sağlamlığını, gender bərabərliyini, düzgün idarəçiliyi,
elmi-texniki tərəqqini və ədalətli inkişafı dəstəkləyir.
1.4.1 İnsan inkişafı konsepsiyasının formalaşmasında BMT-nin rolu
Hələ Nizamnaməsinin tərtib edildiyi ilk günlərdən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı bəşəriyyətin inkişaf perspektivləri ilə əlaqədar müəyyən ideyaları və
təsəvvürləri rəhbər tutmuşdur. Zaman keçdikcə bu təsəvvürlər daha da aydınlaşmış, aşağıdakı fundamental prinsiplərə bağlanmışdır:
• Sülh – xarici siyasətin qeyri-zorakı, diplomatik metodlarla
yürüdülməsinə əsaslanan beynəlxalq münasibətlər, dövlətlərin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı, hərbi təcavüz və
müharibələrdən imtina, mübahisəli məsələlərin danışıqlar yolu ilə həll olunması;
• İnkişaf - əhalinin həyat səviyyəsinin və maddi-mənəvi rifahının
yüksəldilməsinə xidmət edən iqtisadi və sosial tərəqqi;
• İnsan hüquqları – dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq hər bir insanın şəxsi və siyasi hüquqlarının, eləcə də iqtisadi və sosial
azadlıqlarının olması konsepsiyası;
• Müstəqillik – bütün ölkələrdə xalqların siyasi müstəqillik və suverenlik
hüququna, eləcə də vətəndaşların fəaliyyətini tənzimləyəcək milli və beynəlxalq
sazişlərin bağlanması hüququnun olması.
BMT fəaliyyətinin ilk dövründə (1940-cı illərin sonu – 1950-ci illərdə)
əsas diqqət iqtisadi inkişaf sahəsinə yönəlmişdi və bu, zəmanənin dominant
nəzəriyyələri ilə əlaqədar idi. “BMT-nin inkişaf dekadası” elan olunmuş 1960-cı
illər bütün dünyada, xüsusilə gənc dövlətlərdə sürətli iqtisadi artım templəri ilə
səciyyələnsə də, həmin illərdə iqtisadi amillərin inkişaf üçün yeganə şərt olmadığı haqqında təsəvvürlər artıq formalaşmaqda idi. 1961-1971-ci illərdə BMTnin Baş Katibi olmuş U Tan 1962-ci ildə BMT Katibliyinin hazırladığı məşhur
“İnkişaf Onilliyi: Fəaliyyət Təklifləri” hesabatında o dövrün təsəvvürlərini belə
yekunlaşdırmışdı: “İnkişaf sadəcə iqtisadi artımdan ibarət deyil; inkişaf artım
ilə yanaşı dəyişikliklər deməkdir. Dəyişikliklər isə öz növbəsində iqtisadi olduğu qədər də sosial və mədəni, kəmiyyət xarakterli olduğu qədər də keyfiyyət xarakterli olmalıdır. Əsas məsələ həyatın keyfiyyətinin yüksəldilməsidir.” Həmin
hesabatda sonra deyilirdi:
“İnkişaf siyasətində ən böyük təhlükələrdən biri artımın maddi aspektlərinə
üstünlük və qeyri-mütənasib diqqət verilməsi tendensiyasıdır. Vasitələrə həddən
artıq fikir verməklə əsas məqsəd unudula bilər. İnsan hüquqları arxa plana keçə
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bilər və insan, rifahı və mədəni inkişafı naminə istehsal artımının əslində xidmət
göstərməli olduğu azad şəxsiyyət əvəzinə, istehsalın bir instrumenti kimi qəbul
edilə bilər. Bu problemin etiraf olunması iqtisadi inkişafın məqsədlərinin və bu
məqsədlərə nail olunması metodlarının müəyyənləşdirilməsi işində taleyüklü
məsələdir.”17
1970-ci illərdə əsas diqqət yoxsulluğun azaldılması və inkişaf nəticələrinin
ədalətli bölüşdürülməsinə yönəldilmişdi. Bu məsələlər 1976-cı ildə Məşğulluq
üzrə Ümumdünya Konfransında müzakirə olunmuş və Dünya Bankı iqtisadçılarının sonrakı fəaliyyəti üçün oriyentir rolunu oynamışdı.
Gündəmə çıxan yeni prinsip və konsepsiyalar iqtisadi artım çərçivəsindən
kənara çıxan inkişaf problemlərinə həsr olunmuş bir sıra BMT konfranslarının
keçirilməsini və qlobal məsələlər ətrafında ümumi razılığın əldə olunmasını tələb
edirdi. Beynəlxalq təsirə malik olan bu konfranslar ətraf mühitin qorunması və
inkişaf (1972-ci il), demoqrafik artım (1974-cü il), qida azlığı və ərzaq təminatı
(1976-cı il), əhali məskənləri (1976-cı il), elm və texnika (1979-cu il) kimi mövzuları əhatə edirdi. Qadınların problemlərinə həsr olunmuş və 1975-ci ildə Mexiko şəhərində kecirilmiş ilk beynəlxalq konfrans sonradan BMT çərçivəsində
qadın məsələləri üzrə iki qurumun (BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondu, UNIFEM, və Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Tədqiqat və
Təlim İnstitutu, INSTRAW) təsis edilməsi üçün institusional və hüquqi baza yaratdı. Bu Konfrans eyni zamanda Qadınlar üçün Onilliyin başlanğıcı oldu. Dörd
ildən sonra “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi
haqqında” konvensiya (CEDAW) qəbul edildi. Qadınlar üçün Onilliyin sonunda, 1985-ci ildə Nayrobi şəhərində keçirilən və sayca üçüncü olan beynəlxalq
konfrans qadınların inkişaf prosesində iştirakının təmin edilməsi üçün həlledici
stimul oldu və qadın problemlərinin həllinin ümumi inkişaf və sülh proseslərinin
üzvi tərkib hissəsi olduğunu bir daha əminliklə təsdiqlədi.
XX əsrin 80-ci illəri dünyanın bir çox regionlarında dövlət borclarının artması və məhsuldarlığın azalması ilə səciyyələnirdi. Bəzi ölkələrdə tənəzzül prosesi illər ərzində davam etdiyindən BMT sisteminin iqtisadi rolunun zəifləməsi
müşahidə olunurdu. İqtisadi inkişafın istiqamətlərinin müəyyən olunmasında
aparıcı rol maliyyə institutlarına aid idi. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
onların dövlət borclarının struktur tənzimlənməsi, eləcə də Dünya Bankı ilə
Beynəlxalq Valyuta Fondunun dominant mövqeyi məsələləri ilə əlaqədar narazılıq artmaqda idi. Artıq iqtisadi amillərin diqtəsi öz gücünü itirir, inkişafın insan aspekti getdikcə aktuallaşırdı. Amartya Senin təbirincə desək, “insan inkişafı
konsepsiyası üstün mövqeyə sahib olurdu, zira dünya artıq buna hazır idi.”18
United Nations, The United Nations Development Decade: Proposals for Action. New York:
United Nations, 1962, səh. 10-11.
18
Amartya Sen. A Decade of Human Development. Journal of Human Development. V 1, No
1, 2007.
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Həmin dövrdə əksər ölkələrdə səhiyyə, təhsil və uşaqların qidalanması
sahələrindəki geriləmələr BMT-nin Uşaq Fondunda (UNICEF) böyük narahatlıq doğururdu. Bununla əlaqədar UNICEF öz strateji istiqamətlərini yeniləndirdi
və ilk dəfə olaraq belə geriləmələrin mümkün nəticələrinin proqnozlaşdırılması məsələsini qaldırdı. 80-ci illərin sonuna yaxın bu problemlər artıq BMTnin bütün agentlikləri üçün prioritet mövzular sayılırdı, hal-hazırda isə Dünya
Bankının maliyyələşdirdiyi bütün layihələrdə əks olunmuşdur. 1987-ci ildə
nəşr olunmuş “Dəyişikliklərin insan siması”19 adlı məşhur hesabatda struktur tənzimlənmənin kreditləşməsi üzrə maliyyə qurumlarının cari siyasətinin
tənqidi, eləcə də tənzimləmə siyasətinin əhalinin yoxsul təbəqələrinə təsirinin
təhlili verilmişdi. Artıq 1990-cı ildə Dünya Bankının “Ümumdünya inkişaf hesabatında” iqtisadi islahatların sosial layihələrlə müşayiət olunmasının vacibliyi danılmaz bir prinsip kimi vurğulanmışdı. Beləliklə, struktur tənzimlənmə
strategiyalarının tərtibində yoxsulluğun azaldılması və insan inkişafının digər
problemlərinə daha geniş yer ayrılması Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta
Fondunun gündəminə qətiyyətlə daxil olurdu.
BMT-nin aparıcı agentliyi olan BMT İnkişaf Proqramı (BMTİP, UNDP) 1990cı ildə ilk insan inkişafı hesabatı ilə Mahbub ul Haqın təklif etdiyi daha qətiyyətli
və çoxşaxəli strategiyanı – insan inkişafı paradiqmasını irəli sürdü. Növbəti hesabatlarda inkişaf proseslərinin əhatə dairəsi genişləndirildi, müxtəlif sahələrdə
- inkişafın ölçülməsi, inkişafın maliyyələşməsi, insan təhlükəsizliyi, gender
bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlənməsi, iqtisadi artım, layiqli məşğulluq,
yoxsulluğun azaldılması, qloballaşma, insan hüquqları, düzgün idarəçilik, ekoloji cəhətdən dayanıqlı inkişaf, mədəni müxtəliflik və digər sahələrdə insan inkişafının əhəmiyyəti təhlil olundu, BMT-nin indiyədək beynəlxalq konfranslar və
müxtəlif hesabatlarla dəstəklədiyi konseptual prinsiplər insan inkişafı konsepsiyasında ehtiva edildi.20 Bu sadalanan məsələlərdən hər biri həm iqtisadi inkişafı
tamamlayır, həm də insan inkişafı konsepsiyasını zənginləşdirirdi.
1990-cı illərdə Soyuq Müharibənin bitməsi beynəlxalq konfransların və
sammitlərin yeni dalğasına təkan verdi (1992-ci ildə Rio şəhərində Yer kürəsi
sammiti, 1993-cü ildə Vena şəhərində insan hüquqları üzrə ümumdünya konfransı, 1994-cü ildə Qahirədə əhali və inkişaf üzrə beynəlxalq konfrans və sair).
Bu tədbirlər ətraf mühitin qorunması, sosial inkişafın möhkəmləndirilməsi, gender bərabərliyinin və insan hüquqlarının təmin edilməsi kimi müxtəlif sahələrdə
BMT-nin üzv-dövlətləri üzərinə əlavə öhdəliklər qoyurdu. XXI əsrin astanasınGiovanni Andrea Cornia, Richard Jolly & Frances Stewart (eds.) Adjustment with a Human
Face. Vol. 1: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth. UNICEF, Clarendon Press,
Oxford, 1987
20
Desmond McNeil. Human Development: The Power of the Idea. Journal of Human
Development. V 8, No. 1, mart 2007-ci il
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da bu problemlər qlobal səviyyədə bərabərsizliklərin fonunda daha da aktuallaşırdı. Minilliyin Sammiti adını qazanmış 2000-ci ilin beynəlxalq toplantısı
yoxsulluqla və onun müxtəlif təzahürləri ilə mübarizəni 2015-ci ilədək qlobal
inkişaf strategiyalarının ən vacib prioriteti kimi qəbul etdi. Bütün üzv-dövlətlər
tərəfindən imzalanmış Minilliyin Bəyannaməsi ətraf mühitin qorunması, kəskin
yoxsulluq və xəstəliklərlə birgə mübarizə üçün bütün dövlətlərin ilk qlobal sazişi
kimi qəbul olundu.
Yeni minilliyin başlanğıcında bəşəriyyət yeni çağırışlarla üzləşdikcə BMTnin dörd fundamental prinsipi (sülh, insan hüquqları, müstəqillik və inkişaf)
konkretləşmiş və yeni komponentlərlə və konsepsiyalarla zənginləşərək yetkin
şəkildə formalaşmışdır. İnsan hüquqları insan inkişafının ahəngdar fəlsəfəsinə
çevrilərək iqtisadi artım, sosial dəyişikliklər və insan inkişafı proseslərinin
daha geniş strategiyasının əsasını təşkil etməkdədir. İnsan inkişafı beynəlxalq
səviyyədə istər sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsində, istər davamlı inkişaf proseslərinin idarə olunmasında, istərsə də xalqların siyasi müstəqillik hüquqlarının və mədəni yaradıcılıq ruhunun təmin olunmasında bu və ya digər
şəkildə əks olunmaqdadır və BMT-nin fəal dəstəyi ilə beynəlxalq gündəmin
mütləq mövzularına daxildir.
İnsan inkişafı konsepsiyasının müasir dünyada inkişaf haqqında ümumi təsəvvürlərə və BMT-nin fəaliyyətinə həlledici təsiri bəzi insanlara inandırıcı görünməyə bilər. Bununla belə, müxtəlif məqamlarda konsepsiyanın
əhəmiyyəti dəfələrlə vurğulanmış, qlobal, regional və ya milli səviyyələrdə inkişaf problemlərinə strateji yanaşmanın tərtibində insan inkişafı paradiqmasının
faydalılığı etiraf olunmuşdur. BMT-nin keçmiş Baş Katibi Kofi Annanın dediyi
kimi, “Biz insan inkişafına dair hesabatlarda hər bir insan üçün insan inkişafının əhəmiyyətini müəyyən etmişik... Üstəlik, biz yoxsulluq və inkişafın indiyədək
mövcud olmamış rəsmi və aydın tərifini vermişik.”21
1990-cı illərdə inkişaf nəzəriyyəsi kökündən yenilənmiş və davamlı inkişafa nail olmaq üçün strategiyalar müəyyənləşdirilmişdir. İnsan inkişafı hesabatları yeni inkişaf modellərinin meydana gəlməsində həlledici rol oynamışdır.
Dünyanın 140 ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda BMT xəttilə insan inkişafı
hesabatları tərtib olunmuş, milli perspektivlər insan amili baxımından təhlil edilmiş, potensial insan inkişafının reallaşmasında həm BMT resurslarından, həm də
milli imkanlardan istifadə yolları araşdırılmışdır.
1.4.2

İnsan hüquqlarının müdafiəsində BMT-nin rolu

BMT-nin insan inkişafına göstərdiyi dəstək onun insan hüquqları sahəsindəki
fəaliyyətində xüsusilə nəzərə çarpır.
Bax: yuxarıdakı mənbə.
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İkinci dünya müharibəsinin dəhşətləri insan hüquqlarını siyasi-fəlsəfi
görüşlər müstəvisindən ayırıb fundamental konsepsiya kimi beynəlxalq gündəmə
çıxardı. Faşizm üzərində qələbədən sonra 1945-ci ildə BMT təsis edilərkən insan
hüquqları onun əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul edildi.
1948-ci ildə İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə BMT-nin
Baş Assembleyası tərəfindən qəbul edildikdən sonra irəli sürülən bir sıra
beynəlxalq sazişlər həmin bəyannamənin müxtəlif elementlərini aydınlaşdıraraq genişləndirmiş və daha qəti xarakterli hüquqi qüvvəyə mindirmişdir. Belə
sazişlərə “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa
konvensiyasını”, “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiyanı”, “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında”
və “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” beynəlxalq sazişləri, “Qadınlara qarşı
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında konvensiyanı”, “Uşaq
hüquqları haqqında konvensiyanı” və digər sənədləri göstərmək olar. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə öz əhəmiyyətinə görə müəyyən mənada
“insan inkişafının konstitusiyası” sayıla bilər, çünki bəyannamədə təsbit edilən
fundamental insan hüquqları və azadlıqlarının hər biri əslində insan inkişafı konsepsiyasının mühüm elementləridir.
BMT-nin 60-illik fəaliyyəti ərzində müxtəlif vacib sahələri, o cümlədən soyqırım (1948), irqi ayrı-seçkilik (1965), işgəncələr (1984) kimi problemləri əhatə
edən bir sıra beynəlxalq sənədlər qəbul edilmişdir. BMT-nin İnkişaf Hüququna
dair Bəyannaməsi (1986-cı il) “inkişaf hüququnu” bütün insan hüquqlarının və
fundamental azadlıqlarının tam surətdə reallaşdığı iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi inkişaf proseslərində bütün xalqların və hər bir insanın iştirak etmək və
bəhrələnmək üçün ayrılmaz hüququ kimi təyin etmişdir (Maddə 1).
1993-cü ildə Vena şəhərində təşkil olunmuş İnsan Hüquqlarına dair Ümumdünya Konfransı “yeni əsrə doğru irəlilədikcə insan hüquqları üzrə qlobal fəaliyyətə
yeni baxış” kimi alqışlanan prinsipial razılaşmalarla – Vena Bəyannaməsi və
Fəaliyyət Proqramı ilə yekunlaşmışdı. Soyuq müharibənin buzlarının əridiyi və
Cənubi Afrikada aparteidin yenicə məğlub olduğu dövrdə keçirilən bu konfrans
dünya hökumətləri üçün vətəndaş cəmiyyətinin əhəmiyyətini nümayiş etdirdi,
gender bərabərliyi problemlərini bir daha fokusa gətirdi və BMT çərçivəsində
“beynəlxalq lider” funksiyasını yerinə yetirəcək İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissar institutunun (vəzifəsinin və agentliyinin) təsis edilməsini şərtləndirdi.
BMT-nin insan hüquqları sahəsindəki fəaliyyəti müstəsna olaraq yalnız
“insan hüquqları” müstəvisinə məhdudlaşmır. Ekologiya, biomüxtəliflik, iqlim
dəyişmələri, informasiya texnologiyaları, elmi-texniki tərəqqi, münaqişələrin
həlli, humanitar yardım, düzgün idarəçilik, ərzaq təhlükəsizliyi, demoqrafik
problemlər və sair müxtəlif sahələrdə BMT-nin fəallığı bütün mövzular arasında üzviliyin, qarşılıqlı əlaqənin və bir-birindən asılılığın üzə çıxarılmasından və
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insan hüquqları prizmasından ümumi həll strategiyalarının müəyyən olunmasından ibarətdir. Yerli səviyyəyə gəldikdə isə, milli hökumətlərlə əməkdaşlıq
çərçivəsində BMT layihələrinin tərtibi və icrası zamanı “insan amili” (“human
success story”), “nəticələrə əsaslanan idarəçilik” (“resuts-based management”
– RBM), “monitorinq mexanizmləri” (“monitoring and evaluation” – M&E),
“gender aspektinin ön plana çəkilməsi” (“gender mainstreaming”) və “potensialın möhkəmləndirilməsi” (“capacity building”) kimi texniki yanaşmaların sırasında “insan hüquqlarına əsaslanan yanaşma” (“human rights-based approach”
– HRBA) da geniş istifadə olunur.
İnsan hüquqları mövzusuna həsr olunmuş 2000-ci ilin İnsan İnkişafı Hesabatı göstərdi ki, dinamik iqtisadi və sosial tərəqqinin kökündə duran insan hüquqları insan inkişafı prosesində böyük əhəmiyyətə malikdir. İnsan hüquqlarının
təminatı insan inkişafının qanunauyğunluğunu, əhəmiyyətini, məntiqiliyini və
səviyyəsini yüksəldir. İnsan hüquqları ilə insan inkişafı arasındakı üzvi bağlılıq
özünü həm də insan inkişafının ölçülməsi metodologiyasında büruzə verir, belə
ki, yalnız insan inkişafı indeksi deyil, gender bərabərsizliyi indeksi və ondan
əvvəlki gender-əsaslı inkişaf indeksi, çoxfaktorlu yoxsulluq indeksi və ondan
əvvəlki əhalinin yoxsulluğu indeksi, bərabərsizliyə uyğunlaşdırılmış insan inkişafı indeksi və başqa əmsallar mahiyyət etibarilə insan hüquqlarının bu və ya
digər aspektlərinin inikasıdır.
İnsan hüquqlarnn müdafiəsi tarixinin əsas şaxələri
1948-ci il
1948-ci il
1950-ci il
1960-c il
1961-ci il
1965-ci il
1966-c il
1966-c il
1967-ci il
1968-ci il
1973-cü il
1979-cu il
1981-ci il
1983-cü il
1984-cü il
1986-c il
1989-cu il
1993-cü il
1993-cü il
1998-ci il
1999-cu il
2000-ci il

İnsan hüquqlar haqqnda ümumi bəyannamə
Assosiasiya azadlğ və təşkilatda birləşmək hüququnun qorunmas haqqnda Beynəlxalq Əmək
Təşkilatnn konvensiyas
İnsan hüquqlar haqqnda Avropa konvensiyas
İnsan hüquqlar üzrə Ümumamerikan Komissiyasnn birinci toplants
Amnesty İnternational təşkilat yarand
İrqi ayr-seçkiliyin bütün formalarnn ləğv edilməsi haqqnda BMT konvensiyas
Mülki və siyasi hüquqlar haqqnda beynəlxalq pakt
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqnda beynəlxalq pakt
Ədalət və sülh üçün Papa Şuras yaradld
İnsan hüquqlar üzrə ilk beynəlxalq konfrans, Tehran
Aparteid cinayətinin qarşsnn alnmas və cəzalandrlmas haqqnda beynəlxalq konvensiya
Qadnlara qarş ayr-seçkiliyin bütün formalarnn ləğv edilməsi haqqnda konvensiya
İnsan hüquqlar haqqnda Afrika Xartiyas
İnsan hüquqlar üzrə Ərəb Komissiyas
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranş və cəza növlərinə
qarş BMT konvensiyas
İnkişaf hüququ haqqnda BMT Bəyannaməsi
Uşaq hüquqlar haqqnda Konvensiya
İnsan hüquqlar üzrə ikinci beynəlxalq konfrans, Vena
İnsan hüquqlar üzrə BMT-nin birinci Ali Komissar təyin edildi
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi haqqnda Roma Statutu
Qadnlara qarş ayr-seçkiliyin bütün formalarnn ləğv edilməsi haqqnda konvensiyann
fakultativ protokolu
Minilliyin Bəyannaməsi və Minilliyin İnkişaf Məqsədləri
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1.4.3

Dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsində BMT-nin rolu

BMT-nin 1972-ci ildə Stokholm şəhərində keçirilmiş ətraf mühitin qorunması məsələləri üzrə konfransı ekoloji problemləri beynəlxalq gündəmə çıxardı.
Həmin konfransdan sonrakı zaman ərzində beynəlxalq ictimaiyyət ətraf mühitin
vəziyyəti ilə yoxsulluğun və geriləmənin sosial-iqtisadi problemləri arasındakı
qarşılıqlı əlaqənin daha ətraflı öyrənilməsi zərurətini qəbul etdi. Sosial tərəqqi
ilə iqtisadi artım arasındakı balansın ətraf mühitə münasibətdə qorunması və
təbii resurslardan istifadəyə yaxından nəzarət olunması sahəsində artan tələblərə
cavab olaraq ötən əsrin 80-ci illərində dayanıqlı inkişaf konsepsiyası formalaşdı.
Stokholm konfransı inkişaf və ekoloji idarəçilik arasında bağlılığın olması ideyasını irəli sürdü. Ətraf mühitə daha az ziyan vuran, eyni zamanda ekologiyanın müdafiəsi naminə tərəqqinin qarşısını saxlamayan alternativ inkişaf
modelləri təklif edildi. Stokholm konfransı iqtisadi, sosial və siyasi amilləri
özündə ehtiva edən hərtərəfli proqramın yaradılması ilə yekunlaşdı.
Həmin konfransın digər bir nəticəsi ətraf mühitin qorunması üzrə tədbirlərin
koordinasiyası və dəstəklənməsi, eləcə də milli hökumətlərə lazımi texniki və
inzibati yardımın göstərilməsi üçün BMT-nin Ətraf Mühit üzrə Proqramının
(UNEP) təsis olunması idi. Agentliyin fəaliyyət dairəsinə atmosfer, su və torpaq
ekosistemlərinə aid olan geniş spektrli məsələlər daxildir. Bundan əlavə, UNEP
təşkilatı ətraf mühitin qorunması haqqında beynəlxalq konvensiyanın hazırlanmasında və ekologiya elminin və dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının inkişafında
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
1987-ci ildə Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Komissiya (“Brundtland Komissiyası”) tərəfindən “Bizim ümumi gələcəyimiz” hesabatı buraxıldıqdan sonra dayanıqlı inkişaf konsepsiyası daha geniş dairələr tərəfindən qəbul
olunmağa başladı. Həmin hesabatda “inkişafın cari tələblərinin gələcək nəsillərin
ehtiyaclarını riskə atmadan ödənilməsinə” dair arqumentlər gətirilirdi. Dayanıqlı inkişafın bu tərifi insanların ehtiyaclarının ödənilməsi və həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün inkişafın reallaşmasını, lakin bu zaman dünya iqtisadiyyatının indiki və gələcək ehtiyaclarını nəzərə alaraq təbii resurslardan sui-istifadə
edilməməsini nəzərdə tutur.
UNEP təşkilatı yaradıldıqdan 20 il sonra onun səlahiyyətləri və fəaliyyət
konsepsiyası nəinki öz təsdiqini tapdı, hətta möhkəmlidirilərək genişləndi.
Bu, 1992-ci ildə Rio-de-Janeyro şəhərində BMT-nin ətraf mühit və inkişaf
məsələləri üzrə konfransı (qeyri-rəsmi olaraq “Yer kürəsi sammiti” kimi tanınır)
ilə əlaqədar idi. Konfransın nəticəsi “Gündəm 21” (və ya “XXI əsrin gündəliyi”)
tədbirlər planı oldu. Bu genişmiqyaslı sənəddə BMT-nin bütün proqramlarında
inkişaf məsələlərinin ətraf mühitin qorunması ilə uyğunlaşdırılması zərurəti vurğulanırdı. “Gündəm 21” sənədi müasir dövrün taleyüklü problemlərini nəzərdən
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keçirir, həmçinin beynəlxalq ictimaiyyəti növbəti yüzilliyin çağırışlarına hazır
olmağa dəvət edirdi. Sənəd inkişaf və ekoloji tərəfdaşlıq məsələləri sahəsində ən
yüksək səviyyədə siyasi öhdəlikləri və konsensusu əks etdirirdi. 1992-ci ilin Rio
konfransı qlobal ekoloji balansın təmin edilməsi üçün beynəlxalq danışıqların
ilk nümunəsi kimi tarixdə qalacaqdır.
XX əsrin 90-cı illərində ətraf mühitin müdafiəsi və dayanıqlı inkişaf
sahəsində BMT-nin iştirakı ilə bir sıra mühüm beynəlxalq sənədlər qəbul olunmuşdur. Bu sənədlərə Bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya (1992-ci il), İqlim dəyişməsi üzrə BMT Çərçivə Sənədi (1992-ci ildə imzalanmış, 1994-cü ildə
qüvvəyə minmişdir), həmin çərçivə sənədinə əlavə kimi parnik qazlarının emissiyasının məhdudlaşdırılması üzrə Kyoto Protokolu (1997-ci ildə qəbul edilmiş,
2005-ci ildə qüvvəyə minmişdir), “Gündəm 21” sənədinin birbaşa tövsiyəsi ilə
hazırlanmış Səhralaşmaya qarşı mübarizə haqqında konvensiya (1994-cü ildə
Parisdə qəbul edilmişdir), Ətraf mühit məsələlərinə dair informasiyanın əldə
edilməsi, qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakı və ədalət
mühakiməsinə müraciət ilə bağlı BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının Konvensiyası (“Orxus Konvensiyası” kimi tanınır, 1998-ci ildə qəbul edilmişdir) və
digər beynəlxalq aktları göstərmək olar.
2000-ci ildə Minilliyin Sammitində qəbul edilmiş Minilliyin Bəyannaməsi
və Minilliyin İnkişaf Məqsədləri dayanıqlı inkişaf məsələlərinə və ekoloji
prioritetlərə yeni nəfəs gətirdi. 2002-ci ildə Yohannesburq şəhərində keçirilən
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Ümumdünya Sammiti (qeyri-rəsmi olaraq “Rio+10”)
qlobal ekoloji məsələlərin müzakirəsi üçün özəl sektor nümayəndələrini, qeyrihökumət təşkilatlarını, milli hökumətlərin rəhbərlərini, bu sahənin tanınmış və
aparıcı mütəxəssislərini bir araya gətirdi. Yohannesburq Bəyannaməsi ilə yekunlaşan Rio+10 konfransı ümumi inkişaf prosesində və Minilliyin İnkişaf
Məqsədlərinə nail olunmasında dayanıqlı inkişafın milli, regional və qlobal qurumlar üçün “çətir məqsəd” olduğunu bir daha vurğuladı.
2012-ci ildə Rio-de-Janeyro şəhərində Dayanıqlı İnkişaf üzrə BMT-nin
növbəti konfransı (qeyri-rəsmi olaraq “Rio+20” konfransı) keçirildi. Konfransın
nəticəsi olaraq hazırlanmış və iştirak edən 192 hökumət başçısının dəstəklədiyi
“Biz istədiyimiz gələcək” adlı sənəd yaxın gələcəkdə Minilliyin İnkişaf
Məqsədlərini əvəzləyə biləcək Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hazırlanması
ideyasını irəli sürürdü. Konfransın digər nəticələri kimi, iştirakçı dövlətlər ÜDMdən başqa iqtisadi sərvətin ölçülməsi üçün ətraf mühit və sosial amilləri ehtiva
edən alternativ göstəricilərin araşdırılması və yer altından çıxarılan (mədən) yanacaq növləri üçün subsidiyaların tədricən dayandırılması öhdəliklərini təsdiq
etmişlər.
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1.4.4

Minilliyin İnkişaf Məqsədləri

Qlobal səviyyədə yoxsulluğun azaldılması və ya aradan qaldırılması ideyası ötən əsrin ortalarından etibarən yetişərək İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə, 1960-cı illərin “inkişaf dekadasında”, beynəlxalq konfransların və konvensiyaların gündəmində, çoxsaylı elmi-analitik hesabatlarda və
yazılarda öz əksini tapmışdı. 1990-cı illərdə isə inkişaf prosesinin ən mühüm
prioriteti kimi yoxsulluğun azaldılması məsələsi xüsusilə ön plana çəkilmişdir.
Bu dövrdə insan inkişafı paradiqmasının yayılması, iqtisadi artımın sosial
layihələrlə müşayiət olunmasının vacibliyi prinsipinin geniş şəkildə qəbul olunması, ümumiyyətlə inkişafın “insan amilinin” dönə-dönə vurğulanması, eləcə
də BMT-nin keçirdiyi silsilə beynəlxalq konfransların təsiri ilə yoxsulluq, onun
ifrat və mənfi təzahürləri qlobal inkişaf gündəmində mühüm məsələyə çevrilmişdi. Bu istiqamətdə axan bütün cərəyanlar nəhayət 2000-ci ildə vahid nöqtədə,
Minilliyin Bəyannaməsində qovuşaraq öz konkret ifadəsini tapdı.
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Nyu-York şəhərində yerləşən
qərargahında dünya dövlətləri rəhbərlərinin iştirakı ilə Minilliyin Sammiti keçirildi. Sammitin məqsədi XXI əsrin astanasında BMT-nin gələcək rolunun və
ən vacib inkişaf prioritetləri üzrə ümumi razılığın əldə olunması idi. Toplantıda
iştirak edən 189 dövlət başçısı, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev sammitin yekun sənədi olan Minilliyin Bəyannaməsini
imzalayaraq 2015-ci ilədək ifrat yoxsulluq, sağlamlıq, gender bərabərliyi, təhsil,
ətraf mühit kimi sahələrdə inkişaf məqsədlərinin yerinə yetirilməsi üzrə qlobal
öhdəliyi təsdiq etdilər. Həmin inkişaf məqsədləri Minilliyin İnkişaf Məqsədləri
kimi tanınır.
Minilliyin Bəyannaməsindən irəli gələn Minilliyin İnkişaf Məqsədləri
(MİM-lər) kifayət qədər sadə və aydın ifadə olunmuş 8 konkret vəzifəni əhatə
edir. Onlar insanların həyat səviyyəsi və rifahı, ətraf mühit, sağlamlıq və təhsil,
qısaca desək, insan inkişafı və insan təhlükəsizliyinin mühüm aspektlərini əhatə
edir. Bu MİM-lər eyni zamanda 21 hədəf və bu hədəflərə nail olunmasını izləmək
üçün 60 indikator ilə müşayiət olunur.
Birinci 7 MİM insanların aztəminatlığının bütün təzahürlərinin azaldılmasına yönəlmişdir: aclıq, gəlirin aşağı səviyyədə olması, təhsilin və tibbi
xidmətin keyfiyyətinin aşağı olması, yoluxucu xəstəliklərin yayılması, gender
bərabərsizliyi və ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsi. Bu məqsədlərin məcmu
şəklində əldə olunması yoxsulluğun azaldılması və son nəticədə dayanıqlı insan
inkişafına hərtərəfli yanaşmanı təmin edir. Məsələn, səhiyyə sisteminin effektivliyinin yüksəldilməsi təhsil alanların sayının artmasına və onların daha yüksək
gəlirli sahələrdə məşğulluğuna şərait yaradır. Təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi
əhalinin sağlamlıq səviyyəsini yaxşılaşdırır, belə ki, təhsil və məlumatlılıq vaxt48

lı-vaxtında səhiyyə xidmətlərindən istifadəyə, immunizasiya proqramlarından
faydalanmağa, sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl etməyə, sağlam həyat
tərzi yaşamağa kömək edir. Gəlirlərin artması isə insanların öz sağlamlığını,
təhsilini və ətraf mühitini yaxşılaşdırmaq imkanlarını genişləndirir.
2015-ci ilədək Minilliyin İnkişaf Məqsədləri
1. İfrat yoxsulluğu və aclğ aradan qaldrmaq
• Hədəf 1A: Gündəlik $1-dan aşağ gəlirlə yaşayan əhalinin payn iki dəfə azaltmaq
• Hədəf 1B: Qadnlar, kişilər və gənclər üçün layiqli məşğulluğa nail olmaq
• Hədəf 1C: Aclqdan əziyyət çəkən əhalinin payn iki dəfə azaltmaq
2. Ümumi ibtidai təhsilə nail olmaq
• Hədəf 2A: Bütün oğlan və qzlarn tam ibtidai təhsil almasn təmin etmək
3. Gender bərabərliyini təmin etmək və qadnlara səlahiyyət vermək
• Hədəf 3A: İbtidai və orta təhsildə gender bərabərsizliyini aradan qaldrmaq
4. Uşaq ölümü hallarn azaltmaq
• Hədəf 4A: Beş yaşnadək uşaqlarn ölüm əmsaln 2/3 qədər azaltmaq
5. Ana sağlamlğn yaxşlaşdrmaq
• Hədəf 5A: Ana ölümü hallarn ¾ qədər azaltmaq
• Hədəf 5B: Reproduktiv sağlamlq xidmətlərinə ümumi çxş təmin etmək
6. İİV/QİÇS, malyariya və digər xəstəliklərə qarş mübarizə aparmaq
• Hədəf 6A: İİV/QİÇS-in yaylmasn dayandrmaq və yoluxma tempini azaltmaq
• Hədəf 6B: Ehtiyac olanlarn hams üçün İİV/QİÇS müalicəsini təmin etmək
• Hədəf 6C: Malyariya və digər xəstəliklərin yaylmasn dayandrmaq və insidentlərin
sayn azaltmaq
7. Ətraf mühitin dayanqlğn təmin etmək
• Hədəf 7A: Dayanql inkişaf prinsiplərini ölkə proqramlarna inteqrasiya etmək
• Hədəf 7B: Biomüxtəliflik itkisinin tempini aşağ salmaq
• Hədəf 7C: İçməli suya və sanitariya xidmətlərinə davaml çxş olmayan əhalinin payn
iki dəfə azaltmaq
• Hədəf 7D: Xarabalqlarda yaşayan ən az 100mln insann həyat şəraitinin yaxşlaşdrlmas
8. İnkişaf üçün qlobal tərəfdaşlğ inkişaf etdirmək
• Hədəf 8A: Şəffaf və qanuni ticarət və maliyyə sistemini inkişaf etdirmək
• Hədəf 8B: Ən az inkişaf etmiş dövlətlərin xüsusi ehtiyaclarn qarşlamaq
• Hədəf 8C: Dənizə çxş olmayan ölkələrin və kiçik ada dövlətlərinin xüsusi ehtiyaclarn
qarşlamaq
• Hədəf 8D: İnkişaf etməkdə olan dövlətlərin borc problemini hərtərəfli həll etmək
• Hədəf 8E: Əczaçlq şirkətləri ilə əməkdaşlq vasitəsilə inkişaf etməkdə ölkələri sərfəli
qiymətlərlə lazmi dərman preparatlar ilə təmin etmək
• Hədəf 8F: Özəl sektorla əməkdaşlq vasitəsilə, xüsusən informasiya və rabitə sahəsi daxil
olmaqla yeni texnologiyalarn faydalarndan bəhrələnmək.

İnkişaf üçün qlobal tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə səkkizinci MİM
daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə geniş yayılmış yoxsulluq, xəstəlik və
bərabərsizlik təzahürlərini ünvanlamaq üçün inkişaf etmiş dövlətlərin üzərinə
müəyyən öhdəliklər qoyur, çünki bütün MİM-lərin qoyulan vaxt çərçivəsində
reallaşması üçün beynəlxalq ictimaiyyətin birgə səy göstərməsi, qlobal
problemlərin konkret ölkənin və ya regionun deyil, bütün dövlətlərin ümumi
problemi kimi qəbul edilməsi zəruri şərtdir. Bundan əlavə, Azərbaycan daxil
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olmaqla bir neçə ölkənin təşəbbüsü ilə, yuxarıda sadalanan MİM-lərə nail olunması üçün vacib şərt kimi düzgün və səmərəli idarəcilik 9-cu MİM qismində
irəli sürülmüşdür.
MİM-lər ətrafında fəaliyyət onların təsdiqi ilə bitməmişdir. 2005-ci ildə BMTnin Ümumdünya Sammitində MİM-lərin əldə olunması istiqamətində nailiyyətlər
nəzərdən keçirilmiş və öhdəliklər yenilənmişdir. BMT-nin 2010-cu ildə keçirdiyi növbəti sammiti MİM-lərə həsr olunmuş və “Vədlərə əməl edilməsi: MİM-lər
ətrafında birləşmə” adlı qlobal fəaliyyət planı ilə yekunlaşmışdır. Bundan əlavə,
BMT MİM-lərin statusu haqqında illilk hesabatlar hazırlayır.
Son məlumatlara görə, MİM-lərə nail olmaq istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılsa da, irəliləyiş əhalinin daha kasıb təbəqəsinə təsir etmədiyi üçün,
2015-ci ilin sonuna kimi bütün məqsədlərə nail olunması sual altında qalmaqdadır. Ərzaq və enerji sahəsindəki mütəmadi böhranlar və 2008-2010-cu illərin
qlobal iqtisadi-maliyyə böhranları MİM-lər sahəsində illər ərzində əldə edilmiş
bir çox nailiyyətləri geriyə qaytarmışdır. Qlobal yoxsulluq həddi 23% -lik hədəfə
qarşı 15%-dək azalıb. 5 yaşınadək uşaqların ölümü 1990-cı ildə 12,4 milyondan
2009-cu ildə 8,1 milyona enmişdir (başqa sözlə, hər gün təxminən 22,000 uşaq
dünyasını dəyişir!). Yeni HİV yoluxmaları davamlı olaraq azalmaqdadır, lakin
xəstəliyin coğrafiyası və inadkar sosial stiqma məsələləri optimizmə əsas vermir. Ümumi milli gəlirinin cəmi 0.7%-ni beynəlxalq yardıma ayırmaq öhdəliyini
yalnız 5 dövlət (Norveç, İsveç, Danimarka, Luksemburq və Niderland) yerinə
yetirmişdir. MİM-lər sahəsindəki hər hansı irəliləyiş hər yerdə eyni səviyyədə
olmamışdır və həddən artıq çox insan hələ də diqqətdən kənarda qalmaqdadır.
Qadınların və qızların hüquqlarının təmin olunması, davamlı inkişafın təbliği,
eləcə də daha həssas təbəqələrin münaqişələr və böhranların təsirlərindən qorunması üçün görülməli işlər hələ də çoxdur.
Minilliyin Bəyannaməsi və MİM-lər üzrə qlobal öhdəliklərə qoşulmuş Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması artıq neçə ildir ki, milli inkişaf
prioritetləri sırasındadır. 2002-ci ildən etibarən dövlət səviyyəsində aparılan
məqsədyönlü siyasətin nəticəsində, eləcə də MİM-lərə uyğun olaraq hazırlanmış
və 2003-2006-cı illərdə icra olunmuş Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı və 2008-2015-ci illəri əhatə edən Yoxsulluğun Azaldılması və Davamlı İnkişaf üzrə Dövlət Proqramının sayəsində Azərbaycanda
yoxsulluq səviyyəsi 2001-ci ildəki 49.0%-dən 2011-ci ildə 7.6%-dək, 2013-cü
ildə 5.3%-dək22 enmişdir. Birinci MİM ilə yanaşı, Azərbaycan milli səviyyədə
ikinci və üçüncü MİM-ləri təmin etmiş, digər MİM-lərlə əlaqədar əhəmiyyətli
irəliləyişlərə imza atmışdır.
Bax: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası
üzrə Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin göstəriciləri. http://www.stat.gov.az/source/millennium/
source/MDG_az.pdf
22
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Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsinin dinamikas, 2001-2012-ci illər
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Ümumiyyətlə, minilliyin inkişaf məqsədləri insan inkişafı konsepsiyasının
əsas müddəaları ilə üst-üstə düşür və ortaq dəyərlərə malikdir. MİM-lər insan
inkişafı amilləri toplusu, bir növ icra mexanizmidir. İnsan inkişafı, ləyaqət və
azadlıqların qorunması şərtilə, insanların həyat fəaliyyətində seçimlərinin və imkanlarının artırılması üzrə onların mənafeyinə xidmət edir. Eyni zamanda, seçim
və imkanların artırılması üçün iqtisadi artım lazımdır. İqtisadi artım isə qarşıya
qoyulmuş məqsədlərin əldə edilməsi üçün bir vasitədir, insan inkişafının yekun
məqsədi deyildir. İqtisadi artım, onun faydaları bərabər paylandığı təqdirdə,
xüsusilə əhalinin həssas təbəqələri üçün müsbət təsirə malik ola bilər. Seçim
və imkanların genişləndirilməsində digər amillər – sağlam uzun həyat, təhsil və
biliklərin əldə edilməsi, layiqli həyat şəraitinin olması, siyasi və vətəndaş azadlıqlarından istifadə edilməsidir. MİM-lər insan inkişafının bütün spektrini əhatə
etməsə də, onun ən vacib aspektlərinə ünvanlanmışdır.
İnsan inkişaf və MİM-lər
Sağlam uzun həyat
Təhsil
Layiqli həyat səviyyəsi
Cəmiyyətin həyatnda iştirak (siyasi və
mülki azadlqlar)
Ekoloji dayanqlğn təminat
Bərabərlik və gender balans
Qlobal iqtisadi mühit

MİM 4: Uşaq ölümü hallarn azaltmaq
MİM 5: Ana sağlamlğn yaxşlaşdrmaq
MİM 6: İİV/QİÇS, malyariya və digər xəstəliklərə qarş mübarizə aparmaq
MİM 2: Ümumi ibtidai təhsilə nail olmaq
MİM 3: Gender bərabərliyini təmin etmək və qadnlara səlahiyyət vermək
MİM 1: İfrat yoxsulluğu və aclğ aradan qaldrmaq
Minilliyin Bəyannaməsində əks olunmuşdur
MİM 7: Ətraf mühitin dayanqlğn təmin etmək
MİM 3: Gender bərabərliyini təmin etmək və qadnlara səlahiyyət vermək
MİM 8: İnkişaf üçün qlobal tərəfdaşlğ inkişaf etdirmək

1.5 Yekun
İnsan inkişafı çərçivəsinin praktikliyi onun həm geniş və mürəkkəb tematikanı qıvraqlıqla özünə uyğunlaşdırıb həzm edə bilməsi ilə yanaşı analitik bir alət
kimi, eləcə də yaradıcı dövlət siyasətinin və institusional islahatlar üçün ideyaların bünövrəsi kimi öz əhəmiyyətini saxlaya bilməsindən irəli gəlir. Ən yoxsul
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təbəqələrin qayğısına qalan baza ehtiyaclar yanaşmasından da uzağa gedərək insan inkişafı bütün dövlətlərin və gəlir səviyyələrinin prioritetlərini özündə ehtiva
edir, üstəlik institusional və siyasi mövzulara da qoşulur. O həmçinin kəmiyyət
və keyfiyyət göstəricilərinin köməyilə müxtəlif ölkələrdə insan tərəqqisinin
vəziyyətini təhlil və müqayisə edir, milli inkişaf gündəminin təyin edilməsində
siyasi maraqların vacibliyi ilə ictimai iştirakın əhəmiyyətini vurğulayır.
İnsan inkişafı indiyədək dominant mövqedə durmuş iqtisadi artım modelini
bir neçə cəhətdən təkmilləşdirir:
Birincisi, diqqəti təhsil, səhiyyə və insan bacarıqlarına yönəltməklə insan
inkişafı konsepsiyası insanları iqtisadi artım prosesində fəal iştirak etməyə və
layiqli məşğulluq vasitəsilə artımın faydalarından bəhrələnməyə sövq edir.
İkincisi, insan inkişafı diqqəti gəlirin və kapitalın daha ədalətli paylanmasına
və beləliklə iqtisadi artım ilə insan inkişafı arasındakı məsafəni yaxınlaşdırmağa
yönəldir. Burada insan inkişafı əslində sosial inkişaf proqramlarından və ya sosial
müdafiə məsələlərindən də uzağa gedir. O, insan bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi
və ya sosial müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə məhdudlaşmayaraq
(hərçənd ki, onları çox vacib hesab edir), iş yerlərinin yaradılması proqramları,
yeni imkanların açılması və insanları ölkənin iqtisadi-siyasi institutlarında iştirak etməyə səlahiyyətləndirməyə çalışır.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət siyasətini formalaşdıran məmurlar və
mütəxəssislər üçün insan inkişafı bir neçə sahədə faydalı ola bilər:
1. İnsan inkişafı dövlət idarəçilərinə ümumi vəziyyəti çevik təhlil etmək üçün
analitik çərçivə rolunu oynaya bilər. İnsan inkişafının göstəricilərinə -- insan
inkişafı indeksinə nəzər yetirməklə iqtisadi artımın nə dərəcədə sosial inkişafla tamamlandığını izləmək olar.
2. İnsan inkişafı prioritet sahələrin müəyyənləşdirilməsinə kömək edir.
ÜDM səviyyəsi yüksək olmasına baxmayaraq, insan inkişafının digər
komponentlərindən hansısa (təhsil, savadlılıq, sağlamlıq, gender
münasibətləri, ekoloji durum və gələcəkdə ÜDM səviyyəsini yüksək saxlamağa yardım edəcək başqa amillər) dövlət tərəfindən daha aqressiv, dinamik
və radikal müdaxilə tələb edə bilər.
3. İnsan inkişafı ölkənin iqtisadi artım potensialını müəyyən edir. Məsələn,
davamlı iqtisadi artım üçün əlverişli makroiqtisadi strategiyaların təhlili və
seçimini ölkədə olan insan kapitalının tərkibinə və keyfiyyətinə əsasən aparmaq olar (Hindistan nümunəsi).
4. İnsan inkişafı düzgün idarəçiliyin təşviqində böyük rol oynaya bilər.
5. İnsan inkişafı erkən xəbərdarlıq sistemi kimi faydalı ola bilər. Ölkənin zəif
cəhətləri – hər hansı regionda yoxsulluğun sıxlığı, təhsil səviyyəsinin kəskin
fərqliliyi, məşğulluq sahəsində müəyyən qruplar arasında ayrı-seçkilik və ya
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erkən nikahların geniş yayılması və uşaqların müəyyən cinsinə görə abortların edilməsi kimi kəskin gender problemləri – diqqətdən kənar qalarsa,
gələcəkdə nəinki insan inkişafına və ya iqtisadi artım tempinin zəifləməsinə
mənfi təsir göstərə bilər, hətta münaqişələrə və zorakılıqlara səbəb ola bilər.
6. İnsan inkişafı ölkənin zaman ərzində ümumi fəaliyyətini və gələcək
perspektivlərini və çağırışlarını izləməyə kömək edir.
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