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Bu hesabata əsasən, Azərbaycan uşaq ölümünün səviyyəsinə görə, 
195 ölkə sırasında 61-ci yeri tutur. Bununla yanaşı, hesabatda qeyd 
olunur ki, son 20 ildə Azərbaycanda 5 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm 
halları 53 faiz azalmışdır. 1990-cı ildə Azərbaycanda dünyaya gələn hər 
min uşaqdan 95-i beş yaşına çatmamış ölürdüsə, ötən il bu rəqəm hər min 
uşağa 45 fakt təşkil edib. Ölkəmizdə 5 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm 
hallarının əsas səbəbləri doğuş zamanı meydana çıxan problemlər, 
sətəlcəm, ishal, travma hallarıdır. 

UNİCEF-in hesabatında qeyd olunur ki, son 20 il ərzində planetdə 
uşaq ölümünün səviyyəsi iki dəfə azalıb. 1990-cı ildə bütün dünyada 12 
milyon uşaq vəfat etmişdisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 6,9 milyon nəfər 
təşkil edib.

Hesabatda bildirilir ki, buna rəğmən dünya ictimaiyyəti BMT-nin qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaqdan – 
2015-ci ilədək uşaq ölümünün səviyyəsini 65 faiz azaltmaq hədəfindən hələ də uzaqdır. 

UNİSEF-in hesablamalarına görə, ötən il dünyada hər gün 5 yaşına yatmamış 19 min uşaq dünyasını 
dəyişib. Müalicə oluna biləcək xəstəliklərdən ölüm halları Saxaranın cənubunda və Cənubi Asiyada daha 
yüksəkdir. Uşaq ölümü hallarının tam yarısı beş ölkənin – Hindistan, Pakistan, Çin, Konqo Demokratik 
Respublikası və Nigeriyanın payına düşür. 

Uşaqlar arasında ən yüksək ölüm səviyyəsi Syerre-Leonedə qeydə alınıb (hər min uşağa 184 ölüm faktı). 
Almaniyada hər min uşaqdan yalnız üçü beş yaşına çatmamış dünyasını dəyişir. Rusiya bu siyahıda 128-ci, 
Ermənistan 102-ci, Gürcüstan 91-ci, Qazaxıstan 78-ci, Özbəkistan 56-cı, Türkmənistan 54-cü, Tacikistan 46-cı 
yeri tutur.

UNİSEF: AZƏRBAYCANDA UŞAQ ÖLÜMÜNÜN SƏVİYYƏSİ 
SON 20 İLDƏ İKİ  DƏFƏ AZALIB

BMT-nin Uşaq Fondu (UNİSEF)  dünya ölkələrində uşaq ölümünün səviyyəsi ilə əlaqədar 
hesabat yaymışdır 

UNESCO və Beynəlxalq Elektrorabitə İttifaqının himayəsi ilə hazırlanan sənəddə dünyanın 177 ölkəsində 
internet istifadəçilərinin sayının artması və yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının yayılmasının 
bu ölkələrin əhalisi üçün iqtisadi faydaları haqqında məlumatlar verilir. Hesabatda genişzolaqlı rabitəyə və 
dünyanın müxtəlif regionlarında onun əlçatarlığına xüsusi diqqət yetirilib. Bildirilir ki, hazırda dünyada 2,26 
mlrd. nəfərin internetə çıxış imkanı var.

Böyük ölkələr arasında ən ciddi uğura Almaniya imza atıb. Burada əhalinin 83%-nin internetə çıxış imkanı 
var. ABŞ-da bu göstərici 77,9%, Rusiyada 49%, Çində 38,3%-dir.

Genişzolaqlı rabitənin yayılmasına gəlincə, stasionar sistemlərin abunəçilərinin sayının ölkə əhalisinin 
sayına nisbətinə görə Lixtenşteyn (71,6%) liderlik edir. Fransa 7-ci (36,1%), ABŞ 18-ci (28,7%), Rusiya 50-ci 
(12,2%), Çin 53-cü (11,6%) yerdə qərarlaşıb.

Azərbaycanda genişzolaqlı stasionar rabitədən əhalinin 10,7%-i istifadə edir. Moldovada bu göstərici 
9,9%, Gürcüstanda 7,6%, Qazaxıstanda 7,5%, Ukraynada 7%, Ermənistanda 5%, Özbəkistanda 0,5%, 
Qırğızıstanda 0,3%, Tacikistanda 0,1% təşkil edir.

Beynəlxalq Elektrorabitə İttifaqının hesablamalarına görə, 2015-ci ildə dünya əhalisinin yarısı internetə 
genişzolaqlı rabitə vasitələrinə çıxış imkanı əldə edəcək. Buna daha çox mobil rabitə vasitələrinin inkişafı təkan 
verəcək.

Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına əsasən, ölkə üzrə 
internet istifadəçilərinin ümumi sayı 65%-dir ki, bunun da 30%-i genişzolaqlı internet istifadəçiləridir.

BMT  KOMİSSİYASI: AZƏRBAYCAN  ƏHALİSİNİN  YARISI
 İNTERNETLƏ  ƏHATƏ  OLUNUB

Bu barədə BMT-nin genişzolaqlı rabitə üzrə Komissiyasının 
sentyabrın 25-də aşıqlanmış hesabatında bildirilir
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