DÜNYA
ÜMUMDÜNYA ƏTRAF MÜHİT GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ MÜRACİƏT
BMT baş katibi Pan Gi Mun 5 iyun 2012 - Ümumdünya Ətraf Mühit Günü
münasibətlə dünya ictimaiyyətinə müraciət edib
Pan Gi Mun müraciətində demişdir: “Dünya əhalisinin sayı 7
milyarddır və bu rəqəm 2050-ci ilə qədər 9 milyardı ötə bilər. Bu, halhazırda dünya əhalisinin yarıdan çoxunun yaşadığı və əhali sıxlığından
əziyyət çəkən şəhərlərə, o cümlədən qida, su və enerjiyə artan tələbat
səbəbiylə təbii ehtiyatların üzərində daha çox təzyiq olacağı deməkdir.
Bu həmçinin daha çox insanın ləyaqətli iş axtaracağı deməkdir. Bütün
dünyada hal-hazırda 1.3 milyard insan işsizlikdən yaxud layiqli iş
yerinin olmamasından əziyyət çəkir. Hesablamalara görə, növbəti on il
ərzində daha yarım milyard insan əmək bazarına qoşulacaqdır.
Davamlılıq inkişafı sosial, iqtisadi və ekoloji cəhətdən
balanslaşdıraraq hər kəsi bərabər imkanlarla təmin etməkdir. Biz
iqtisadi və ekoloji tarazlıq arasında tərs mütənasibliyin mövcud olması
haqda inanclara son qoymalıyıq. Ağıllı siyasətlər və düzgün investisiyalar vasitəsilə ölkələr ətraf mühiti mühafizə
edə, iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirə, layiqli iş yerləri aça və sosial inkişafı sürətləndirə bilərlər.
“Rio+20” davamlı inkişafa dair götürülmüş qlobal öhdəliyi dərinləşdirmək imkanı yaradır. Biz
razılaşmalıyıq ki, Rioda artım və pulun yalnız Ümumdaxili Məhsul vasitəsilə ölçülməsi adekvat deyildir və
dünya ölkələri qarşılarına Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin nailiyyətlərini möhkəmləndirəcək bir sıra davamlı
inkişaf hədəfləri qoymalıdırlar. Biz, eyni zamanda, davamlılığın əsası olan enerji, su, qida, şəhərlər, okeanlar, iş
yerləri və qadınların səlahiyyətlərinin artırılması kimi məsələlərdə də proqresə nail olmalıyıq.”

CORC SOROS: “CƏMI ÜÇ AY VAXT QALIB”
Dünya şöhrətli milyarder Corc Soros hesab edir ki, Avropanın öz vahid valyutasını
xilas etmək üçün cəmi üç ay vaxtı qalıb
Bunu o, iyunun 4-də İtaliyanın Trento şəhərində keçirilən İqtisadiyyat
Festivalında bildirib.
“Üç aydan sonra bazarlar gözləməkdən bezəcək, daha çox şey tələb etməyə
başlayacaq, amma hökumətlər bu tələbləri yerinə yetirə bilməyəcək” - deyə
C.Soros qeyd edib.
Onun fikrincə, Avropa Birliyinin iyunun sonunda keçiriləcək sammiti
bütün tərəfləri təmin edən minimal tədbirlərin qəbul edilməsi ilə işini
məhdudlaşdıracaq: “Bu tədbirlər mövcud neqativ tendensiyaların qorunması
şərti ilə vəziyyəti yalnız müvəqqəti yaxşılaşdıracaq”.
İnvestor deyib ki, Yunanıstanda parlament seçkiləri “Avropa Birliyindən
qovulmaq qorxusu altında” keçiriləcək və orada beynəlxalq kreditorların
tələblərini yerinə yetirməyə hazır olan qüvvələr qalib gələcək: “Amma
Yunanıstanda hansı hökumətin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, heç
kim bu tələbləri yerinə yetirmək iqtidarında deyil və payızda bizi bu ölkədəki
böhranın kulminasiyası gözləyir”.
C.Soros payızda Almaniya iqtisadiyyatının da zəifləyəcəyini
proqnozlaşdırır: “O zaman kansler Merkel almanları növbəti avroöhdəliklər götürməyə inandıra bilməyəcək”.
Məşhur maliyyəçi avronu xilas etmək üçün bir sıra təkliflər də irəli sürüb: “Banklardan əmanətlərin kütləvi
axınının qarşısını almaq üçün bank depozitləri sığortalanmalı, Avropa bankları Avropa Maliyyə Sabitliyi
Fondundan birbaşa maliyyələşdirilməlidirlər. Amma heç nəyə Almaniyanın köməyi olmadan nail olmaq
mümkün deyil”.
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SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINDA DAHA BİR
QADAĞA LƏĞV OLUNACAQDIR
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Abdulla ölkə qadınlarının hüquqlarını dəstəklədiyini demişdir
Səudiyyə xanımlarının hüquqları ilə bağlı son illər bir sıra layihələr
reallaşdırılmışdır.
AzərTAc xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, son islahat Səudiyyə
Ərəbistanının silahlı qüvvələrində qadınların xidmətinə icazə verilməsi ilə
bağlıdır.
Müdafiə naziri, şahzadə Mitab bin Abdullanın dediyinə görə, qadınların
orduda xidməti ilə bağlı qanun layihəsinin hazırlanmasına başlanılmışdır.

BRİTANİYADA KRALİÇANIN BRİLYANT YUBİLEYİ
Böyük Britaniyada kraliça II Yelizavetanın hakimiyyətə gəlməsinin brilyant yubileyi münasibətilə 4
günlük bayram tədbirləri keçirilmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, kraliça iyunun 2-dən 5-dək davam
edəcək şənliklərin ilk gününü Epsom derbisi kimi tanınan sevimli at
yarışlarında keçirmişdir. Kral karvanı yaşıl meydançaya “Tanrı,
kraliçanı qoru” himninin sədaları altında daxil olmuşdur. Yelizaveta
və onun həyat yoldaşı Edinburq hersoqu Filip yeni “Bentley”
avtomobilindən meydançadakı insanları salamlamışlar.
Brilyant yubileyin ikinci günündə kraliça öz ailəsi ilə barj tipli
gəmidə Temza çayı boyunca hərəkət etmişdir. Kral gəmisini 1000
gəmi və qayıq müşayiət etmişdir.
Ümumilikdə bayram tədbirlərində 6 milyondan çox insan iştirak
etmişdir. Tədbirlərin təşkili Böyük Britaniyaya 800 milyon funt
sterlinqə başa gəlmişdir. Bütün ölkə dövlət bayraqları və çələnglərlə, mağazaların vitrinləri kraliçanın portretləri
ilə bəzədilmişdir.
Qeyd edək ki, II Yelizaveta Böyük Britaniya taxtına 1953-cü ildə, 26 yaşında olarkən çıxmışdır. 60 il ərzində
o, dünyanın 116 ölkəsinə səfər etmiş, müasir dövrün ən populyar və mötəbər monarxına çevrilmişdir. 86 yaşlı
Yelizaveta Britaniya monarxları arasında da ən uzunömürlüsüdür. Lakin hakimiyyətdə ən çox qalmağa görə o,
hələ ki, kraliça Viktoriyadan geri qalır. Kraliça Viktoriya 19-cu əsrdə 63 il hakimiyyətdə olmuşdur.

İNSANLARIN ƏN UZUN VƏ ƏN QISA ÖMÜR SÜRDÜYÜ ÖLKƏLƏR
Dünya Bankının son orta statistik hesabatına görə, qadınlar və kişilər arasında ən uzun ömür
sürənlər Honkonqda, ən az ömür sürənlər isə Əfqanıstan və Mərkəzi Afrika Respublikasındadır
Honkonqda doğulan qız orta hesabla 86 il yaşayır. Avropa ölkələrində
də qadınların ömrü uzundur. Fransa, İspaniya və İsveçrədə qadınlar orta
hesabla 85 il yaşayırlar. Avstraliya, İslandiya, İtaliya, Koreya
Respublikası, Sinqapur və İsveçdə bu rəqəm 84 il, ABŞ-da 82 il,
Britaniyada isə 81 ildir.
Ən uzunömürlü insanların yaşadıqları dövlətlərdə qadınlarla
müqayisədə kişilərin ömrü nisbətən qısadır.
Kişilərin daha çox ömür sürdüyü ölkələr orta göstəricinin 80 il olduğu
San-Marino, Honkonq, İslandiya, Avstraliya, İsrail, Yaponiya, İsveç və İsveçrədir.
Orta statistik məlumata görə, kişilərin 79 il ömür sürdüyü ölkələr isə Malta, Hollandiya, Norveç, Sinqapur,
İspaniya və Britaniyadır. Avstraliya, Qətər, Fransa və Lüksemburqda kişilər orta hesabla 78 il yaşayırlar.
Dünyada qadınların ən az ömür vaxtının olduğu ölkə Lesotodur. Burada xanımlar orta hesabla 47 il yaşayırlar.
Əfqanıstanda qadınlar 48, Zimbabve, Zambiya və Konqoda - 50, Çad və Mozambikdə - 52 yaş, Nigeriyada, Mali
və Anqolada - 52, Somali və Cənubi Afrika Respublikasında isə 53 il yaşayırlar.
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