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Сөз башы

2020-жыл COVID-19 илдетинин көлөкөсүндө жашынган ка-
раңгы жыл болду. Илимпоздор бир нече жылдан бери ушул 
сыяктуу пандемия жөнүндө алдын-ала эскертип, зооноздук 
козгогучтардын көбөйүшүн (алардын айбанаттардан адамдарга 
өтүшү) адамдардын Жер планетасына келтирген кысымынын 
чагылышы катары көрсөтүп келишет.

Ал кысымдар акыркы 100 жылда геометриялык прогрессия 
боюнча кескин өсүп кетти. Адамдар укмуштуудай жетишкен-
диктерге жетишти, бирок ошол эле учурда биз Жер планетасын 
жарга такадык. Климаттын өзгөрүшү, теңсиздиктин өсүшү, 
чыр-чатактардын жана кризистердин айынан үйүнөн кетүүгө 
аргасыз болгон адамдардын рекорддук саны – бул маанилүү 
баалуулукка көӊүл коюунун ордуна өлчөнгөн нерсеге маани 
берген коомдун натыйжалары.

Чындыгында, биз планетага жасап жаткан кысымдар ушун-
чалык күчөгөндүктөн, илимпоздор Жер таптакыр жаңы геоло-
гиялык доорго: Антропоценге же адамдардын дооруна кирдиби 
же жокпу деп ойлонуп жатышат. Демек, биз адамдын тандоосу 
менен аныкталган доордо жашап жаткан биринчи адамдарбыз, 
анда биздин жашообузга коркунуч туудурган жагдай өзүбүздө.

Инсандын өнүгүүсүн алдыга жылдыруу, мындай планетардык 
кысымдарды жок кылуу – бул адамзаттын өнүгүүсүнүн кезектеги 
чеги жана анын изилдениши БУУӨПтүн Инсандык Өнүгүү боюн-
ча Баяндаманын 30 жылдык мааракесинин өзөгүн түзөт.

Ушул жаңы доордо жашап жана гүлдөп-өнүгүү үчүн биз про-
гресстин жолун адамдардын жана планетанын чырмалышкан 
тагдырын урматтаган жолго, көмүртек жана материалдык 
кадамдары көп адамдар мындай мүмкүнчүлүктөрү азыраак 
адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн чектегенин моюнга алган жол-
го өзгөртүшүбүз керек.

Мисалы, Амазонка дарыясынын айланасындагы жергиликтүү 
тургундардын иш-аракеттери, жаратылыш ресурстарын туура 
башкаруусу дүйнөдөгү эң чоң тропикалык токойду коргоого жар-
дам берет жана адамдын көмүр кычкыл газынын бөлүнүүсүнүн 
дүйнөлүк калктын эң бай көрсөткүчүнүн ордун толуктап турат. 
Ошентсе да жергиликтүү элдер кыйынчылыктарга, куугунтукка 
жана басмырлоого дуушар болууда. 

Өнөр жай төңкөрүшүнөн бүгүнкү күнгө чейин чыккан көмүр 
кычкыл газы биздин атмосферадан тазаланганга чейин төрт 
миң муун жашап, жок болушу мүмкүн эле, бирок чечим чыга-
руучулар таштанды отундарын субсидиялап, көмүртек адат-
тарын экономиканын кан тамырлары аркылуу өткөн баңгизат 
сыяктуу узартышууда.

Климаттык кризистен улам, дүйнөдөгү эң бай өлкөлөр жыл 
сайын аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө 18 күндөн ашыкча 
дуушар болушса, ал эми жакыр өлкөлөр 100 күнгө чейин аба 
ырайынын кескин өзгөрүшүнө дуушар болушат. Париж кели-
шими толугу менен ишке ашса, бул сан дагы эки эсе кыскар-
тылышы мүмкүн.

Биздин келечегибиз кимибиз аман калабыз – адамдарбы же 
бак-дарактарбы; эч ким тирүү калбайт, же баарыбыз аман кала-
быз деген суроо менен аныкталбайт.

Алгачкы жолу инсандык өнүгүү жөнүндөгү баяндама 
1990-жылдагы өнүгүүнүн деңгээлинин өсүшүнүн маанисине 
күмөн жараткан, кансыз согуш геосаясатка дагы эле таасирин 
тийгизип турган, бүткүл дүйнөлүк Интернет жаңы эле ойлоп 
табылып, климаттык өзгөрүү жөнүндө өтө аз адамдар уккан 
учур эле. Ошол учурда ПРООН келечекке багытталган ИДПга 
альтернатива сунуштап, адамдардын баалаган жашоосу үчүн 
эркиндикке жана мүмкүнчүлүккө ээ экендиги боюнча бардык 
өлкөлөрдүн рейтингин чыгарды. Ошентип, биз жакшы жашо-
онун мааниси жана ага жетүү жолдору жөнүндө жаңы маек 
курдук. 

Отуз жылдан кийин көп нерсе өзгөрдү, бирок үмүт менен 
мүмкүнчүлүк өзгөргөн жок. Эгер адамдардын таптакыр жаңы 
геологиялык доорду жаратууга күчү жетсе, анда адамдар дагы 
өзгөрүүнү тандап алган күчкө ээ. Биз антропоцендин акыркы 
мууну эмеспиз; биз аны түшүнгөн биринчи муунбуз. Антропо-
цендин биринчи мууну урпактардын эсинде эмне менен эсте ка-
лаарын чечкен биз – изилдөөчүлөр жана ойлоп табуучуларбыз.

Биз жөнүндө элес артыбыздан калтырып кеткен: желим тиш 
щеткалары жана бөтөлкө капкактары менен аралашып, ылай-
га көмүлүп, баткактагы калдыктарга айланган, эчак жок болуп 
кеткен бир топ түрдүн сөөктөрү менен байланыштуу болушу 
мүмкүн. Жоготуулар жана калдыктар биздин мурасыбыз болуп 
калышы мүмкүн. Же алда канча баалуу из калтырабызбы: адам 
менен планетанын ортосундагы тең салмактуулук жана адилет-
түү келечек?    

Кийинки деңгээл: Инсандык өнүгүү жана Антропоцен деп 
аталган бул жылдын Баяндамасы тычсыздандырган планета-
лык өзгөрүүлөр, өсүп бараткан жакырчылык жана теңсиздик, 
алдыбызга зарыл сунуштарды киргизүү үчүн ой жүгүртүүлөргө 
шарт түзүүнү талап кылат. Планетардык жүктү эске алуу менен 
түзөтүлгөн инсандык өнүгүүнүн жаңы эксперименталдык Ин-
декси менен биз ар бир өлкөнүн өнүгүү жолун изилдөөгө жаңы 
талкуулоолорго түрткү беребиз. COVID -19дан кийинки алдыга 
карай жол бир муундук мааниге ээ болот. Биз бул жолго чогуу 
аттанууга үмүткөрбүз.

Ахим Штайнер,
Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын 
Администратору

РЕЗЮМЕ i i i



ИНСАНДЫК ӨНҮГҮҮ ЖӨНҮНДӨ БАЯНДАМА 2020

Ыраазычылык билдирүү

COVID-19 пандемиясы дүйнө жүзүн-
дөгү бардык адамдарга таасирин 
тийгизди. Пандемиядан улам 
келип чыккан олуттуу кризисти 
эске алганда, 2020-жылга карата 
Баяндаманын актуалдуулугу улам 
азайып бараткандай сезилип калды. 
Отчетту түзүү тобу БУУнун Өнүк-
түрүү Программасынын кризиске 
каршы иш-аракетин колдоп, пан-
демиянын адамзаттын өнүгүүсүнө 
тийгизген кесепети жана кыйра-
туучу таасири жөнүндө документ-
тештирүү зарылдыгын белгилешти. 
Консультацияларды жана топтун 
жолугушууларынын жакшы план-
даштырылган жараяндарын жокко 
чыгарууга же болуп көрбөгөндөй 
жол менен өзгөртүүгө туура келди. 
Бул – Отчетту даярдоонун кадимки 
жол-жобосун кайра карап чыгууну 
билдирет. Көпчүлүк учурда Отчетту 
өз убагында бүтүрүү мүмкүн эме-
стей сезилген. Отчетту бүтүрүү, 
Отчеттогу ушул жылдын кризиси 
жөнүндө маанилүү айтылган сөздөр 
бар деп эсептегендиктен, Инсандын 
Өнүгүүсү боюнча 30 жылдык отчетту 
урматтоо милдетинен жана көптө-
гөн адамдардын дем-күчүнөн, кең 
пейилдигинен жана салымдарынын 
негизинде мүмкүн болду.

Тарман Шанмугаратнам башчылык кыл-
ган биздин Консультативдик кеңештин 
мүчөлөрү жана А.Майкл Спенс теңтөра-
галардын ролун аткарып, бизди узак 
жана узак виртуалдык жолугушууларга 
катыштырып, узак мөөнөттүү долбоор-
лордун төрт версиясы боюнча кеңири 
кеңеш беришти. Консультативдик 
кеңештин башка мүчөлөрү Олу Аякайе, 
Каушик Басу, Харун Бхорат, Гретчен 
Дейли, Марк Флеру баи, Сихен Цзян, 
Рави Канбур, Джая Кришнакумар, Ме-
лисса Лийч, Лаура Шинчилла Миранда, 
Томас Пикетти, Янез Поточник, Фрэнсис 
Стюарт, Паван Сухдев, Илона Сабо де 
Карвалью Крушил Ватене жана Хельга 
Вайс болушту.

Консультативдик кеңештин сунушта-
маларын толуктоо иретинде Баянда-
манын бир катар методологиялык, 
статистикалык аспектилери боюнча, 
атап айтканда, инсандык өнүгүүнүн 

индекстерин эсептөөгө тиешелү ү 
сунуштамалар Статистикалык кон-
сультативдик топ тарабынан берилди. 
Биз ушул топтун бардык мүчөлөрүнө: 
Марио Биггеридж, Камило Сейтага, 
Лудгард Коппенске, Коен Дечанка, 
Мари Халдорсонго, Джейсон Хикелге, 
Стив Макфилиге, Мод Узир Махидинге, 
Сильвия Монтойага, Шантану Мук-
керджиге, Микаэле Саисанага, Хани 
Торкиге жана Дани Уазенге. Расмий 
консультант болушпаса да, өздөрүнүн 
сунуштамаларын көптөгөн башкы ади-
стер, алардын ичинен Инес Л. Азевед, 
Энтони Кокс, Эндрю Крабтри, Эрле 
С.Эллис, Эли Фенихел, Виктор Галаз, 
Дуглас Голлин, Джудит Макгрегор, Ли-
гия Норонха, Белинда Рейерс, Ингрид 
Робейнс, Пол Шрайер, Амартя Сен, Ни-
колас Стерн, Жозеф Э. Стиглиц, Изабел-
ла Тейшейра жана Дункан Уингхэм кең 
пейилдик менен беришти.

Дүйнөлүк теңсиздик лаборатори-
ясындагы өнөктөштөрүбүзгө, анын 
ичинде Лукас Канцелге жана Танкред 
Войтуризге жана БУУнун Айлана-чөй-
рөнү коргоо программасындагы 
кесиптештерибизге айрыкча тыгыз 
кызматташтык үчүн ыраазычылык бил-
диребиз: Ингер Андерсенге, Мария 
Хосе Баптистага, Максвелл Гомерага, 
Пушпам Кумарга, Корнелия Претори-
усга, Стивен Стоунга жана Мерлин Ван 
Вуреге, ошондой эле Эл аралык илим 
кеңешинде эмгектенген Эва Эль Че-
халиге, Матье Денисге, Питер Глук-
манга, Хайде Хакманнге, Биням Сисай 
Мендисуга, Дирк Месснерге, Элисон 
Местонго, Элиза Рейсге, Асунцион-Ле-
ра Сент-Клерге, Мега Судга жана Женя 
Цойго, биз алар менен өнөктөш болуп, 
адамзаттын өнүгүүсүн кайрадан карап 
чыгуу боюнча тынымсыз сүйлөшүүнү 
баштадык. Биз Эл аралык Ресурстук 
башкармалык менен таанышуу жана 
пикир алышуу мүмкүнчүлүгүнө жана 
Стокгольм университетинин Стокгольм 
Резолюция борборуна тыгыз кызмат-
таштык жана колдоо үчүн ыраазычы-
лык билдиребиз.

Ошондой эле, отчеттун баш дол-
боорлорунун жазуу жүзүндөгү мате-
риалдарына жана өз ара пикирлерин 
билдирип көмөк көргөзгөндүгү үчүн 
Нужат Ахмаддын, Сабина Алкиренин, 
Саймон Анхолттун, Эдвард Барбиердин, 

Скотт Барреттин, Кендон Беллдин, Хоа-
кин Бэрналдын, Кристелл Казабаттын, 
Манки Чангдын, Аджай Чиббердин, Дэ-
вид Коллстенин, Сара Корнеллдин, Би-
на Десайдын, Саймон Дикаунун, Андреа 
С. Даунингдин, Мария Тереза Миранда 
Эспиносандын, Дэвид Фарриердин, 
Кэтрин Фарроунун, Джон Э. Фернан-
дестин, Эдуардо Флорес Мендозанын, 
Макс Фрэнкстин, Уильям Гбохуинин, 
Арунабэ га Гхошдун, Оскар Гоместин, 
Нандини Харихардын, Дина Хестаддын, 
Соломон Сяндын, Инге Каулдун, Аксель 
Клейдондун, Фанни Косвединин, Ян. 
Дж. Куйпердин, Тимоти М. Лентондун, 
Вольф ганг Луцтун, Халид Маликтин, 
Вольф М. Муинин, Майкл Мутукриш-
нанын, Карин Найборгдун, Карен О 
Брайендин, Карл Обстун, Хосе Антонио 
Окампонун, Тоби Орддун, Ян Парринин, 
Кэтрин Паттиллонун, Джонатан Прок-
тордун, Франсиско Р.Родригестин, Ва-
лентина Ротондинин, Роман Зайдлдын, 
Уно Свединдин, Жанетт Ценгтин, Инаки 
Перманьер Угартемендианын, Дэвид 
Г. Виктордун, Гаиа Винстин жана Диан-
неке ван Вийктин маалыматтарын эске 
алуу менен ыраазычылык билдиребиз. 

2020-жылдын февралынан сентя-
брына чейин бир катар виртуалдык 
консультациялар, ал эми Нью-Йоркто 
физикалык консультациялар өткөрүл-
дү; Корея Республикасында ПРООНдун 
Сеул Саясат Борбору тарабынан уюшту-
рулду жана Зимбабведе Африка үчүн 
Бириккен Улуттар Уюмунун Экономика-
лык Комиссиясы өткөрдү.

Бул конс ультациялар учурунда 
кошкон салымы үчүн биз төмөндө-
гүлөргө ыраазычылык билдиребиз: 
Лилибет Акоста Мичликке, Бина Агар-
валга, Сангхун Аннга, Джозеф Алдиге, 
Алессандра Альфиериге, Франс Бер-
хутга, Стив Брумбиге, Энтони Чакка, 
Хонгмин Чунга, Кеён Чунгга, Уильям 
Кларкка, Флавио Коминге, Адриана 
Конкониге, Фабио Корсиге, Дайан 
Койлга, Рози Дэйге, Фиона Довго, Пол 
Экинсге, Марина Фишер-Ковальскиге, 
Энрико Джованниниге, Памела Гринге, 
Питер Хаасга, Рая Хаффар Эль Хасанга, 
Марк Халлеге, Стефан Халлегаттга, Ло-
рел Хэнскомго, Гордон Хансонго, Илпио 
Хонгго, Саманта Хайдга, Сандхья Сеша-
дри Айерге, Нобуко Каджиурага, Томас 
Калиновскиге, Симрит Каурге, Асим 
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И. Хваджага, Йонсо Кимге, Рэндалл 
Кранцга, Сара Латтреллге, Генри Ген-
риге, Давид Линге, Бен Мецке, Джеймс 
Муромбедзиге, Конни Ншеремирвеге, 
Джон Оумага, Мугабе, Джихион Айрин 
Паркка, Ричард Пейзерге, Ричард Пул-
тонго, Изабел Герреро Пулгарга, Стивен 
Рамажга, Форест Рейнхардтка, Катхо 
Эрине Ричардсонго, Джин Хонг Римге, 
Джованни ни Рутага, Сабясачи Сахага, 
Саурабх Синхага, Ингвилд Солвангга, 
Йо Ван Сонго, Таня Среботнякка, Джо-
мо Кваме Сунда рамга, Филип Тигого, 
Чарльз Вөрөсмартиге, Матис Вакер-
нагельге, Роберт Уотсонго жана Кэйла 
Уолшго.

Андан аркы көмөктү биз бул жерде 
алардын көптүгүнөн аттарын атай 
албай турган адамдар көрсөтүштү 
(консультациялардын тизмесин Ин-
тернетте бул дарек менен тапса болот: 
http: // hdr.undp.org/en/towards- hdr 
- 2020, көптөгөн өнөктөштөр менен 
катышуучулардын аттары бул дарек-
те көрсөтүлгөн http://hdr.undp.org/
en/ ыраазычылыктар - hdr - 2020. Биз 
ошондой эле өнөктөш мекемелердин, 
алардын ичинен БУУнун Өнүктүрүү 
программасынын аймактык бюроло-
рунун жана өлкөлөрдөгү офистеринин 
салымын, колдоосун жана аракеттерин 
белгилеп, аларга чоң ыраазычылык 
билдиребиз. 

Баяндаманы даярдоодо консультаци-
яларды өткөрүп же комментарий менен 
кеңештерин берген БУУнун тутумун-
дагы көптөгөн кесиптештерине терең 
ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 

Алардын катарында Бириккен Улут-
тар Уюмунун Соода жана Өнүктүрүү 
Конференциясынын өкүлдөрү Роберт 
Хэмуей, Мариа Тереза Да Пьедаде Мо-
рейра, Энрике Пачини жана Шамика 
Сириманне; Бириккен Улуттар Уюму-
нун Экономикалык жана социалдык 
маселелер боюнча департаментинен 
Астра Бонини, Сара Кастро-Халлгрен, 
Хои Ваи Джеки Ченг жана Эллиотт 
Харрис; Бириккен Улуттар Уюмунун 
Билим берүү, илим жана маданият ма-
селелери боюнча мекемесинен (ЮНЕ-
СКО) Манос Антонинис, Билал Баракат, 
Николь Белла, Анна Кристина д’Аддио, 
Камила Лима Де Морайес жана Катарин 
Редман; Бириккен Улуттар Уюмунун 

Түштүк-Түштүк кызматташтык кеңсе-
синде Шамс Банихани, Хани Бесада, 
Хорхе Чедиек, Навееда Назир жана 
Сяоджун Грейс Ванг; Бириккен Улуттар 
Уюмунун Университетинин алдындагы 
Экономика жана Өнүктүрүү Эл аралык 
Изилдөө Институтунан Кунал Сен; жа-
на Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар 
фондусунан жана Бириккен Улуттар 
Уюмунун Гендердик теңдик жана аял-
дардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
боюнча программасында иштеген 
көптөгөн кесиптештерибиз.

БУУӨПтөгү көптөгөн кесиптештер 
консультативдик жардам жана колдоо 
көрсөтүштү. Бабатунде Абидойе, Мар-
сел Алерсу, Хесусу Альварадо, Карлосу 
Арболеда, Саде Бамиморе, Бетина 
Барбоса, Малика Бхандаркар, Брэдли 
Бусетто, Мишель Кандотти, Сарват Шо-
удхури, Жозефу Д’Круз, Абдулайе Мар 
Диейе, Симон Дико, Мирьяне Сполярич 
Эггер, Джемисон Эрвин (Баяндаманы 
иштеп чыгууда  убактысынын көп 
бөлүгүн консультация берүүгө жана 
салымын кошууга  арнаган), Баходур 
Эшонов, Ахунна Эзиаконуа, Алмудене 
Фернандес, Касси Флинн, Бертрану 
Фро, Оскар А. Гарсия, Раймонд Гилпин, 
Балаш Хорват, Вито Интини, Артем 
Изместьев, Анн Жюпнер, Стефан Клин-
жебьель, Ракель Лагунас, Луис Фелипе 
Лопес-Кальва, Марьон Мариго, Джорж 
Грей Молина, Мансур Ндиайе, Сидней 
Ниили, Хи Джин Парк, Мидори Пэкс-
тон, Клеа Паз, Изабель де Сен Мало де 
Альварадо, Тим Скотт , Бен Слэю, Анка 
Стойка, Бертран Тесса, Анна Вирниг, 
Моурад Вахба жана Канни Вингаражага 
ыраазыбыз.

Жадер Агуад, Сезар Кастильо Гарсия, 
Джунджин Коо жана Аджита Сингх 
деген таланттуу практиктерден жана 
фактыларды текшергендерден – Дже-
реми Маранд, Тобиас Шиллингс жана 
Эмилия Токзидловскадан колдоого ээ 
болгонубузга кубанычта болдук.

Ошондой эле Инсандык Өнүгүү бо-
юнча Баяндама даярдоо департаменти 
Германиянын, Кореянын, Португали-
янын жана Швециянын өкмөттөрүнө 
финансылык салымдары үчүн чын 
жүрөктөн ыраазычылык билдирет. 
Алардын туруктуу колдоосу абдан баа-
ланат жана зарыл бойдон калууда. 

Б р ю с Р о с с-Л а р с о н же т е к т е -
ген Communications Development 
Incorporated компаниясынын Джои 
Бринли, Джои Канпонио, Мета де 
Кокеромон, Майк Крумплар, Питер 
Редверс - Ли, Кристофер Тротт жана 
Элейн Уилсондон турган адистеринин 
тобу тарабынан жогорку професси-
оналдык менен аткарылган түзөтүү 
жана калыптоо (верстка) иштерине 
ыраазыбыз. 30 жыл мурун чыккан ал-
гачкы Баяндаманы жана андан кийинки 
чыгарылыштарды болуп көрбөгөндөй 
кылдаттык жана акылмандуулук, а 
көбүнчө шыктануу менен түзөткөн 
Брюска өзгөчө ыраазычылыгыбызды 
билдиребиз. Жыйынтыктап айтканда, 
биз БУУӨПтун Администратору Ахим 
Штайнерге өзгөчө терең ыраазычылы-
гыбызды билдиребиз. 

Анын интеллек тинин изилдөө 
мүнөзү жана Баяндама адамдардын 
кызыкчылыктарын жана көйгөйлөрүн 
чагылдырышы керек экендигин ар 
дайым эскертип турганы, биз үчүн ой 
жүгүртүүнү жана талкууларды абдан 
кылдат, бирок ошол эле учурда прак-
тикалык түрдө өркүндөтүүгө жол көр-
сөтүүчү болуп кызмат кылган. Ал бизге 
бул Отчеттун COVID-19 пандемиясынын 
контекстинде жана анын чегинен тыш-
кары болушу керек экендигин айтты. 
Бул бизге жыл бою Баяндама даярдоодо 
туура багыт көрсөткөн компас катары 
кызмат өтөдү – антропоценде инсан-
дын өнүгүүсүнүн кийинки чегинен 
өтүүгө салым кошууну көздөп, ошол 
тилекти аткара алдык деп үмүттөнөбүз.

Педро Консейсао,
Инсандык өнүгүү боюнча 
баяндама даярдоо 
Бөлүмүнүн Директору
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2020-жылдагы Инсандык өнүгүү жөнүндө 
баяндаманын мазмуну

Сөз башы 

Ыраазычылык билдирүү

Атайын салым – Инсандык өнүгүү жана Махбуб ул Хак 

Резюме 

I  БӨЛҮК
Антропоцендеги инсандык өнүгүүгө жаңы көз караш

1- БӨЛҮМ

Антропоцен доорундагы инсандык өнүгүүнүн негизги 
өзгөчөлүктөрү

Чындык менен беттешүү: адамбы же жаратылышпы?

Инсандык өнүгүү жолуна жаңы көз караш: планетаны 
кайрадан назарга алуу

Инсандык өнүгүү жана трансформациялык өзгөрүүлөр: 
муктаждыктардан тышкары, жаратылышты коргоо 
милдеттеринен тышкары

2-БӨЛҮМ

Антропоцендин планетага карата буга чейин болуп 
көрбөгөндөй көлөмдө, масштабда жана ылдамдыкта 
тийгизген таасири

Айлана-чөйрөгө жана туруктуу өнүгүүгө болгон көз 
караш: планетардык өзгөрүүлөрдүн негизиндеги адамдын 
иш-аракеттери

Антропоцен доорунун башталышы

Антропоцен доорундагы тобокелдиктер жана инсандык өнүгүү

Планетадагы өзгөрүүлөр адам укуктарынын жана 
мүмкүнчүлүктөрүнүн төмөндөшүнүн фактору катары

3 -  БӨЛҮМ

Теңдикти, инновацияларды өбөлгөлөө жана 
жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу башкаруу үчүн 
адамдын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

Социалдык акыйкаттуулукту өнүктүрүү жана тандоо 
мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн теңсиздикти жоюу

Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн инновацияларды колдоо

Жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу башкаруу 
маданиятын өнүктүрүү

II  БӨЛҮК 
Өзгөрүүгө болгон аракет 

4-БӨЛҮМ

Адамдын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
жана трансформациялык өзгөрүүлөр үчүн шарттар

Теориялардан баштап өзгөрүүлөргө чейин 

Үйрөнүүлөрдөн баштап баалуулуктарды калыптандырууга чейин

Баалуулуктардан баштап өз алдынча аткарулуучу социалдык 
чнемдерге чейин

Экзистенциалдык тобокелдиктерден баштап 
трансформацияга чейин

5-БӨЛҮМ

Келечекте багыт алуу үчүн стимулдарды түзүү 

Трансформацияны стимулдаштыруу үчүн финансылык 
инструменттерди колдонуу

Баа түзүү принциптеринин өзгөрүшү, аң-сезимди өзгөртүү

Эл аралык жана көп тараптуу жамааттык иш-аракеттерди 
активдештирүү

6- БӨЛҮМ

Жаратылыш байлыктарынын негизинде адамдын 
өнүгүүсүн калыптандыруу

Жергиликтүү аспекттер качан глобалдуу мүнөзгө ээ болот?

Биосферанын бүтүндүгүндөгү жоготуулардын алдын алуу, 
адам укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

Жаратылыш байлыктарына негизделген инсандык өнүгүү 
жолунда

III  БӨЛҮК 
Инсандык өнүгүүнү өлчөөгө болгон мамилелер жана 
антропоцен

7- БӨЛҮМ

Антропоценде инсандык өнүгүүнү өлчөөгө болгон 
мамилелердин жаңы муунуна карай

Бардыгын бир индекс башкарабы?

Инсандык өнүгүү индексинин келечегин кеңейтүү: кирешеге 
жана планетардык жүккө байланыштуу компоненттер 

Жалпы инсандык өнүгүү индексин жөндөө

Эскертүүлөр

Библиография

КЫСТЫРМАЛАР

1. Планеталардык жүктү эске алуу менен такталган инсандык өнүгүү 
индекси: антропоцен доорундагы өнүгүү жолунун көрсөткүчү

1.1 Жергиликтүү элдин билим жана тажрыйба тутумдары 
биоартүрдүүлүк жана адамдын бакубатчылыгынын ортосунда 
синергия эффектисин пайда кылат

1.2 Акыйкаттуу өткөөл

1.3 Антропоценде инсандык өнүгүүнүн инклюзивдүү келечеги үчүн 
болгон тандоо 

1.4 Тез өзгөрүлүп жаткан тирүү планетадагы мүмкүнчүлүктөр

2.1 Планеталардык чектердин түзүмү

2.2 Социалдык жана табигый тутумдардагы татаалдык
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2.3 Табигый кырсыктар жана жер которуу

3.1 Амазонка дарыясынын бассейниндеги биоартүрдүүлүктүн 
азайышы, укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн чектелиши

3.2 Экологиялык адилеттүүлүк кыймылы

3.3 Электрондук таштандыларды кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү

3.4 Адамзаты жашаган жана адамзаты жашабаган табият: кең 
келечек

S1.3.1 Экзистенцалдык тобокелдик жана туруктуу өнүгүү

4.1 Билим адам өмүрүн кантип сактайт?

4.2 Реалдуу дүйнөнү трансформациялоо, анын башталышы кеңири 
укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ адамдардын колунда 

4.3 Эмне кылуу керек – жергиликтүү тургундардан сабактар

4.4 Аз добуштар, аз бийлик, көбүрөөк жоготуу 

4.5 Эмне үчүн ирилешкен тутумдар иштейт: социалдык 
психологиядан келтирилген мисалдар

5.1 Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу финансылык маалыматты 
ачыкка чыгаруу боюнча жумушчу топ

5.2 Covid-19 пандемиясы жана экологиялык тең салмактуулукту 
калыбына келтирүү

5.3 Көмүртекти бөлүп чыгарууга коюлган төлөмдөрдү түзүүдөгү 
натыйжалуу механизмдерге болгон тоскоолдуктар

5.4 Нью-Йорктогу жана Танзаниядагы экотутумдук кызматтар үчүн 
төлөмдөр

5.5 Эл аралык келишимдердеги соода-сатыкка байланыштуу 
өбөлгөлөр ишенимдүү жана натыйжалуубу? 

6.1 Индиядагы фермерлер менен Чыгыш Африкадагы жаан-
чачындардын санынын ортосундагы алыскы байланыш

6.2 Сендай алкактык программасы

6.3 Мексиканын жээгиндеги жамааттарды коргоо үчүн 
рифтерге байланыштуу камсыздандыруу саясатынын ишке 
ашырылышынын биринчи мисалы

6.4 Суу ресурстарын сарамжалдуу башкарууну кеңейтүү үчүн 
каржылоонун жамааттык механизмдерин колдонуу 

6.5 Ден соолукка байланыштуу жашоо узактыгы. Табиятка болгон 
комплекстүү мамиле дароо бир нече натыйжаны алып келиши 
мүмкүн

6.6 Экологиялык активисттерди өлтүргөн учурлар

7.1 Ден-соолукка байланыштуу болгон узак жашоо планетардык жүк 
тарабынан жасалган таасирлерди жакшы жагынан чагылдыра 
алабы?

7.2 Бакубатчылыкты өлчөө аркылуу

СҮРӨТТӨР

1 Планетардык жана социалдык тең салмаксыздык бири-бирин 
күчөтөт

2 Экстремалдуу температурадагы күндөрдүн санынын өзгөрүшү 
– климаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы – инсандык өнүгүүдөгү 
теңсиздикти гана күчөтөт

3 Экологиялык коркунучтар жогору болгон өлкөлөрдө социалдык 
жактан корголбогондуктун деңгээли дагы жогору болот

4 Covid-19 пандемиясы менен шартталган инсандык өнүгүүдөгү 
буга чейин болуп көрбөгөндөй коркунучтар

5 Инсандык өнүгүү деңгээли жогору болгон өлкөлөр планетага 
көбүрөөк масштабдагы оорчулук келтирет

6 Жыйырма экологиялык чечим глобалдык жылуулукту токтотууга 
зарыл болгон климаттык өзгөрүүнүн натыйжаларын азайтууда 
маанилүү ролду аткара алат

7 Планетардык оорчулукка ылайыкташтырылган ИӨИ чоңдугуна 
болгон стандарттык Инсандык өнүгүү индексинин маанилерин 
оңдоо, инсандык өнүгүүнүн деңгээлинин өсүшү менен 
жогорулайт

1.1 Планеталык жана социалдык дисбаланс бири-бирин күчөтөт

1.2 Кээ бир өлкөлөрдө көмүр отундарынын күйүшүнөн пайда болгон 
көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы төмөндөдү

1.3 Инсандык өнүгүү жолдору эмнеге алып келди: инсандык 
өнүгүүнүн жогорку деңгээли ресурстарды жогорку деңгээлде 
пайдалануу менен дал келет

1.4 2100-жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн сценарийин иш жүзүнө 
ашырууда өлкөлөр бири-бирине жакындашат – көмүр кычкыл 
газынын киши башына аз бөлүнүшү жана инсандык өнүгүүнүн 
жогорку деңгээли менен

1.5 Адамзат коомчулугу биосферага ылайыкташкан: энергетикалык 
жана биофизикалык ресурстар камдык түзүү жана адамдардын 
бакубатчылыгы үчүн колдонулат, ошол эле учурда 
таштандыларды жана чыгындыларды жаратуу менен 

1.6 Биосфера жана адам коомчулугу тарабынан сиңирген энергия 

1.7 Жашоо образындагы, маданияттагы жана тилдеги ар 
түрдүүлүктөр биргеликте өнүгүп келе жатат

1.8 Дүйнөлүк калктын саны өсүүдө, бирок өсүү темпи солгундап жатат

1.9 Жалпы булгануунун төмөн көлөмү, бирок алардын 
кесепеттеринин таасирине байланыштуу болгон теңсиздиктин 
туруктуу денгээли 

1.10 Өнөр жайлардан чыккан булгануулардын кыскарышы көбүнесе 
экономикалык наркты жоготпогон коммуналдык кызматтардын 
сектору менен шартталган

2.1 Чейректик доорго тиешелүү антропоцен геологиялык убакыттын 
кайсы жеринде жайгашуусу ыктымал

2.2 Антропоцендин башталышын ХХ кылымдын ортосу деп белгилөө 
адамзат тарабынан планетага келтирилген оорчулуктардын Улуу 
ылдамдануусуна туура келет, андан геологиялык из калышы 
ыктымал

2.3 Түрлөрдүн жок болуп кетүү ылдамдыгы алардын кадимки 
шарттарда жок болуп кетүү ылдамдыгынан жүз жана миң эсе 
деңгээлде бааланат

2.4 Covid-19 пандемиясынын инсандык өнүгүүгө болуп көрбөгөндөй 
таасири

2.5 Дүйнөдө ачарчылыктын санынын өсүшү

2.6 Табигый кырсыктардын кесепеттеринин көрүнүктүү деңгээлде 
өсүшү 

2.7 2100-жылга чейин жылына температурасы кескин жогорулаган 
күндөрдүн саны инсандык өнүгүү деңгээли төмөн өлкөлөрдө 
көбүрөөк өсөт

2.8 Инсандык өнүгүү төмөн болгон өлкөлөр абсолюттук мааниде 
деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнүн таасирине азыраак кабылат, 
бирок жээк тилкесинин бир нече километринде анын таасирине 
кыйла жогорку деңгээлде дуушар болушат 

2.9 Акыркы 6000 жылдагыга караганда кийинки 50 жыл ичинде 
2070-жылга чейин температуранын жылышы адамдын жашоо 
жөндөмдүүлүгүнүн чегинен жогору болушу болжолдонууда – 
өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн таасири терс жана өнүккөн 
өлкөлөр үчүн таасири оң болот

2.10 Covid-19 пандемиясы аялдардын жумушчу күчүнүн катышуусун 
жогорулатуудагы жетишкендиктерди минималдаштырды  

2.11 Экологиялык коркунучтар жогору болгон өлкөлөрдө социалдык 
жактан корголбогондуктун деңгээли да жогору

2.12 Теңчилик жана укуктар менен мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейтүүсүнүн 
ортосундагы байланыштар

2.13 Жер тилкесине ээ болгон жана жер иштетүүнүн негизинде 
жашаган аялдардын ортосундагы ассиметрия таң каларлык
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3.1 Теңчилик, инновация жана табигый ресурстарды туура башкаруу 
туура эмес социалдык жана планетардык тең салмаксыздык 
чөйрөсүн ачышы мүмкүн

3.2 Экологиялык теңсиздиктин эки окуясы

3.3 Экологиялык теңсиздиктин өсүшү

3.4 Тең эмес динамика: пайданы менчиктөө менен, чыгымдарды 
экспорттоо менен

3.5 Жакыр өлкөлөрдүн аярлуу аймактарында наристелердин 
өлүмүнүн ажырымы жогорулоодо

3.6 Кирешелердин жогорку социалдык натыйжалуулугу (чекке 
карай жылыш) теңчиликти жогорулатууга жана планетардык 
оорчулуктарды азайтууга мүмкүндүк берет

3.7 Биткойн технологиясынын энергияны керектөөсү 
тынчсыздандырууда

3.8 Фотоэлектр модулдарынын чыныгы наркы 2010-жылдан бери 89 
пайызга төмөндөгөн

3.9 Калыбына келүүчү энергия булактарын илгерилетүү максатында 
дүйнө жүзү боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу 
органдар улуттук деңгээлде жоопкерчиликти өзүнө алды

3.10 Литий-ион батареясынын баасы 2011-жылдан 2020-жылга чейин 
төмөндөдү

3.11 Жабык экономиканын сызыктуу экономикадан кандай айырмасы 
бар

3.12 Жергиликтүү деңгээлдеги табигый ресурстарды башкаруунун 
концептуалдык алкактары

S 1.1.1 Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө зарыл болгон билим, 
коомдук эрк жана бийлик бар

S 1.3.1 Экзистенциалдык кыйроонун үч түрү

S 1.3.2 Активдүү ядролук дүрмөттөрдүн саны кыйла кыскарган учурда 
да, алардын жалпы саны, айрыкча, Россия Федерациясында жана 
Америка Кошмо Штаттарында жогору бойдон калууда

4.1 Баалуулуктардан өзүнөн-өзү иш жүзүнө ашкан социалдык 
ченемдерге чейин

4.2 Социалдык медиа жана платформалар поляризацияга салым 
кошот

4.3 Көпчүлүк адамдар өлкөнүн инсандык өнүгүү деңгээлине 
карабастан планетаны коргоо керек деп эсептешет

4.4 Колдон чыгарылган мүмкүнчүлүк: бул же тигил өлкөнүн инсандык 
өнүгүү деңгээлине карабастан 1990-жылдары планетаны коргоо 
үчүн адамдар кирешелеринин айрым бөлүгүн  берүүгө даяр 
болушкан

4.5 Планетардык оорчулуктун азайышына алып келген конкреттүү 
иш-аракеттерди ишке ашыруучу адамдардын саны азаюуда

4.6 Элдер өкмөттөрдөн иш-аракеттерди күтөт, бирок өнөктөштүк 
үчүн да мейкиндик бар

4.7 Агенттик мамилелер социалдык структурада калыбына 
келтирилет жана эки аспектте аракетке кирет

4.8 Таразанын трансформация тарапка оошу

А. 4.1 4.3-сүрөттө көрсөтүлгөн сурамжылоонун толук маалыматтары

5.1 Каржылоону аз көмүртектүү энергияга өткөрүү үчүн стимулдар 
керек

5.2 Индияда күн энергиясына болгон тарифтердин тарыхый төмөн 
наркынын эң чоң үлүшү финансылык каражаттардын наркына 
туура келет

5.3 Финансылык ортомчулар Америка Кошмо Штаттарындагы үй 
кожоюндарынын атынан салынган аманаттардын өсүп жаткан 
үлүшүнө ээ

5.4 Көпчүлүк өлкөлөр эл аралык экологиялык келишимдерди 
ратификациялашкан

5.5 Кирешелүүлүктү жогорулатуу менен каталитикалык натыйжа 
берген кызматташуу

6.1 Адамзат менен планетанын ортосунда пайдалуу циклди 
түзүү үчүн туруктуу чечимдерди жана мүмкүнчүлүктөрдү 
калыптандыруу 

6.2 Жыйырма экологиялык чечим глобалдык жылуулукту токтотууга 
зарыл болгон климаттык өзгөрүүнүн натыйжаларын азайтууда 
маанилүү ролду аткара алат    

6.3 Жергиликтүү жана глобалдык деңгээлдер бири-бири менен тыгыз 
байланышта

6.4 Климаттык өзгөрүүнүн кесепетин жумшартуу 
мүмкүнчүлүктөрүнүн сегиз чарасы ар кайсы аймактардагы жана 
өнүгүүнүн ар кандай деңгээлдериндеги өлкөлөр боюнча кеңири 
таркатылган

6.5 Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө токой аянттарынын азайышы 
экологиялык чечимдердин жардамы менен климаттын 
өзгөрүүсүн азайтуу мүмкүнчүлүктөрүнө чакырык таштайт

6.6 Коста-Риканын жаратылышка негизделген чечимдеринин 
артыкчылыктуу багыттарын картографиялоо

6.7 Биоартүрдүүлүктүн байлыгы жергиликтүү элдер тарабынан 
башкаруу режимдеринде жогору болот

6.8 Амазонка бассейниндеги токой массивдеринин сакталышын 
камсыз кылуу үчүн жеткиликтүү болгон көлөмдөрдү сактоодо 
киши башына кошкон салымы кирешелердин деңгээли боюнча 
болжол менен дүйнө калкынын 1 пайызынан жогору болгон 
парник газдарынын чыгындыларынын көлөмүнө барабар

6.9 Глобалдык туруктуу өнүгүү системасын курууга таасир этүү үчүн 
түпкүлүктүү элдер жана жергиликтүү жамааттар таасир берүү 
чекиттерин бириктиришет

S5.2.1 Экономика калыбына келип, айрым структуралык жылыштар 
жарым-жартылай мурунку траекториясына кайтып келиши менен 
2021-жылы чыгындылардын көлөмү кайрадан көбөйүшү мүмкүн

S5.2.2 Климаттык өзгөрүүнү азайтуу боюнча милдеттенмелерге ылайык, 
көмүртекти бөлүп чыгарууга болгон тарифтер ар кайсы өлкөлөр 
үчүн кеңири айырмаланат

S5.2.3 Көмүртекти бөлүп чыгарууга болгон тарифтердин рентабелдүү 
чыгымдары негизинен ички экологиялык артыкчылыктар менен 
толукталат

S5.2.4 Көмүртекти бөлүп чыгарууга болгон тарифтер орточо 
регрессивдүү, бөлүштүрүү жаатында нейтралдуу же орточо 
прогрессивдүү болушу мүмкүн

S5.4.1 Кылымдын аягында парниктерден чыгуучу газдар көп болгон 
сценарий алдында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө газдын 
температурасы болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлөт деп 
болжолдонууда

S5.4.2 Адаптациялоодон болгон чыгымдарды жана артыкчылыктарды 
эске алуу менен 2100-жылы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу 
өлүмдүн орточо коркунучу

7.1 Жаңы инсандык өнүгүү панели жана антропоцен

7.2 Бир тонна көмүр кычкыл газына негизинен көп эмес болгон 200 
АКШ доллар тариф боюнча социалдык көмүртектик чыгымдарды 
чыгарып салгандан кийинки Инсандык өнүгүү индексинин 
баалуулуктарынын өзгөрүшү

7.3 Табигый капиталдын туруктуу төмөндөшү

7.4 Планетардык оорчулукту эске алуу менен түзөтүлгөн инсандык 
өнүгүүнүн визуалдык чагылдырылышы

7.5 Планетардык оорчулукту эске алуу менен түзөтүлгөн Инсандык 
өнүгүү индексинин мааниси, ИӨИ 0,7 же андан да төмөн болгон 
өлкөлөрдүн ИӨИнин маанисине абдан жакын

7.6 Инсандык өнүгүү индексинин өсүшү менен планетардык 
оорчулук көбөйдү

7.7 Инсандык өнүгүүгө карама-каршы планетардык оорчулуктун 
өсүшү
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7.8 Планетардык оорчулукту эске алуу менен таризделген ИӨИнин 
негизинде 2019-жылы инсандык өнүгүү деңгээли жогору деп 
табылган 60тан ашуун мамлекеттен 10у гана өтө жогорку 
инсандык өнүгүү деңгээлине ээ деп классификацияланган

7.9 Планетардык оорчулукту эске алуу менен таризделген Инсандык 
өнүгүү индексинин траекториясы жана инсандык өнүгүү индекси 
инсандык өнүгүү деңгээли өтө жогору болгон өлкөлөрдө 
жакындашат

7.10 Аалам инсандын мындан ары өнүгүүсүнө жана планетардык 
оорчулукту азайтууга карай өтө жай жылууда 

S7.2.1 Парник газдарынын чыгындысы жана эл аралык соода: Европа, 
Түндүк Америка, Борбордук Азия жана башка бай өлкөлөр, 
1990-2019-жж.

S7.2.2 Өнүгүп келе жаткан ири өлкөлөр таза көмүртек экспортерлору

S7.2.3 Дүйнөдөгү эң бай адамдардын 1 пайызы эң жакыр адамдардын 
50 пайызынын жылдык көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышынан 
100 эсе жогору болгон көмүр кычкыл газынын бөлүнүп 
чыгарышына жооптуу

S7.2.4 1975-жылдан 2020-жылга чейинки мезгилге эң жакыр 
адамдардын 50 пайызы чыгарган чыгындылары: аз көлөмдө 
жана негизинен керектөөгө байланыштуу

S7.2.5 Адамдардын эң бай 1 пайызынын инвестицияларына 
байланышкан чыгындыларынын үлүшү акыркы кырк жылда өсүп 
келе жатат.

S7.2.6 Кирешелеринин деңгээли боюнча дүйнөнүн калкынын 1 
пайыздан көбү керектөөнүн көбөйүшүнөн, ошондой эле алардын 
активдеринен жана инвестицияларынан чыккан чыгындылардын 
көбөйүшүнөн улам абага бөлүнүп чыккан газдардын олуттуу 
көбөйүшүнө жооптуу

S7.3.1 Балтика деңизиндеги балыктын ар кандай түрлөрү үчүн көмүскө 
баалардын контурлары

S7.4.1 Инсандын өнүгүү индекси экологиялык натыйжалуулук индексине 
оң жагынан байланыштуу

S7.5.1 Инсандык өнүгүү индексинин жогорку көрсөткүчтөру таризделген 
таза үнөмдөөнүн оң көрсөткүчтөрүнө туура келет

ТЕМАТИКАЛЫК МАКАЛАЛАР

1.1 1.1 Туруктуу өнүгүү илиминин сабактарын инсандык туруктуу 
өнүгүүгө колдонмо катары колдонуу

1.2 “Жашоо – Жер планетасы “ системасынын келечегинен сабактар

1.3 Адамзатка карата болгон тобокелчиликтер

1.4 Адамдын өнүгүүсүнө болгон жаңы көз караштар жөнүндө 
талкуулар: глобалдык диалогдон келип чыккан идеялар

2.1 Келечек муундарга айтылган тарых

2.2 Өзгөрүлгөн планетада адамзаттын өнүгүшү

3.1 Биз каалаган келечек – бизге керек Бириккен Улуттар Уюму  

5.1 Климаттын өзгөрүшү каржы жана акча-кредит саясатына таасир 
этет

5.2 Климаттын өзгөрүшүн азайтууда көмүртектин бөлүнүп чыгуусуна 
коюлган тарифтердин ролу

5.3 Өкмөттүн Covid-19 пандемиясына каршы аракеттеринин 
теңсиздикке жана айлана-чөйрөгө байланыштуу көйгөйлөргө 
кандай тиешеси бар?

5.4 2.0 туруктуу өнүгүү максаттарына карата саясий чечимдерди 
кабыл алуу 

7.1 Инсандын өнүгүү индексине 30 жыл: чыдамдуулук күчтүүбү?

7.2 Көмүртекти бөлүп чыгаруудагы дүйнөлүк теңсиздик: аймактык 
чыгымдардан адамга карата болгон таза чыгымга өтүү

7.3 Байлыктын эсеби жана табигый капитал

7.4 Экологиялык деградация жана туруктуу өнүгүүнүн 
эволюциясынын ыкмаларын каттоо үчүн өлчөө ыкмаларынын 
эволюциясы

7.5 Инсандык өнүгүү индексинин түзүмүнө курчап турган айлана-
чөйрөнү коргоого жана туруктуу өнүгүүгө байланыштуу болгон 
өлчөмдөрдү кошуу

ТАБЛИЦАЛАР

2.1 Антропоценге табигый илимдердин көз карашы 

3.1 Бийликтеги тең салмаксыздык менен байланышкан 
горизонталдык формалардын жана муундар аралык теңсиздик 
мисалдары

3.2 Теңсиздик менен туруктуу өнүгүүнүн өз ара аракеттенүү 
динамикасынын типологиясы

S1.3.1 Жерге жакындап келе жаткан ири астероиддерди байкоодогу 
жетишкендиктер

S1.3.2 Адамзаттын канча жашашына жараша жана өнүгүүсүнүн үч 
концепциясынын негизинде бир кылымда болгон табигый 
кырылуу тобокелдигине баа берүү

S1.3.3 Айрым түрлөрдүн жашоосуна жараша бир кылымда болгон 
табигый кырылуу тобокелдигин баалоо

5.1 Көмүртекти бөлүп чыгаруу тарифтери түрдүү жана чыгынды 
менен байланышкан баалануучу социалдык чыгымдардан бир 
кыйла төмөн

6.1 Жергиликтүү калкка жана жергиликтүү жамааттарга байланыштуу 
экологиялык чечимдердин мисалдары

S5.3.1 Туруктуу экологиялык калыбына келтирүү боюнча иш-
чаралардын түзүмү

A7.1 Планетардык оорчулукту эске алуу менен инсандык өнүгүү 
индексин түзөтүү

S7.4.1 Экономикалык, социалдык жана экологиялык өлчөмдөрдү 
айкалыштырган ар тараптуу индекстер

S7.5.1 Туруктуу экологиялык маанилердин себебинен жана таризделген 
таза үнөмдөөлөрдөн болгон ажырым

СТАТИСТИКАЛЫК ТИРКЕМЕ

ОКУРМАНДАР ҮЧҮН КОЛДОНМО

СТАТИСТИКАЛЫК ТАБЛИЦА

Инсандык өнүгүүнүн курамдык индекстери

1. Инсандык өнүгүү индекси жана анын компоненттери

2. ИӨИ тенденциясы, 1990–2019-жж.

3. Теңсиздикти эске алуу менен таризделген инсандык өнүгүү 
индекси

4. Гендердик өнүгүү индекси

5. Гендердик теңсиздик индекси

6. Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индекси: өнүгүп келе жаткан 
өлкөлөр

Инсандык өнүгүүнүн көрсөткүчтөрү боюнча маалымат 
панели

1. Инсандык өнүгүүнүн сапаты

2. Өмүр өткөнчөктү болгон гендердик ажырым

3. Аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

4. Экологиялык туруктуулук

5. Социалдык-экономикалык туруктуулук
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Биз адамзаттын жана планетабыздын тарыхында 
мурда болуп көрбөгөндөй окуялардын күбөсү болуу-
дабыз. Биздин коомдор жана планета үчүн эскертүү 
чырактары кызыл болуп күйүп-жанып турат. Бизге 
белгилүү болгондой, бул кызыл жарык мындан мур-
дараакта эле жана баштаган. COVID-19 пандемиясы 
– бул тең салмактуулуктун бузулушунун акыркы эң 
оор кеспети болуп калды. Илимпоздор көптөн бери 
адамдардын, малдын жана жапайы жаныбарлардын 
өз ара байланышынан бейтааныш козгогучтар тез-
тез пайда болот деп эскертип келишкен1. Масштабы 
жана интенсивдүүлүгү туруктуу жогорулаган өз ара 
аракеттенүүлөр, натыйжада, жергиликтүү экосисте-
маларды ушунчалык катуу кысып, өлүмгө алып кел-
ген вирустар сыртка чыга башташты. Коронавирус 
алардын эң акыркысы болушу мүмкүн, эгер биз жа-
ратылышка кам көрбөсөк, ал акыркы болуп калбайт.

Жаңы козгогучтар жана алар чакырган эпидеми-
ялар асмандан түшпөйт. COVID-19 өз ара байланыш-
кан дүйнөдө тез жайылып, кайсы жерге консо, ошол 
жерде тамыр жайып, өзгөчө, коомдогу жаракаларда 
гүлдөп, инсандын өнүгүүсүндөгү теңсиздиктерди 
колдонуп, күчөтүп жиберди. Ал жаракалар өтө көп 
учурларда вирусту көзөмөлдөө аракеттерин үзгүл-
түккө учуратты (2-бөлүм).

COVID-19 дүйнөнүн назарын өзүнө сиңирип 
жаткан кезде, буга чейинки кризистер да уланууда. 
Климаттын өзгөрүшүн карап көрөлү. 2020-жылдагы 
Атлантика бороон-чапкын сезону бороон-чапкын-
дын саны боюнча дагы, ошондой эле канчалык тез-
дик менен күчөшү боюнча дагы жаңы рекорддорду 

койду же коюуга жакын болду2. Өткөн 12 айда кезек-
сиз өрттөр Австралиянын, Бразилиянын Пантала-
ненин, Россия Федерациясынын Чыгыш Сибиринин 
жана АКШнын Батыш жээгинин ири аймактарын 
күйгүздү3. Ондогон жылдар аралыгында Планета-
нын биологиялык ар түрдүүлүгү кескин азайып, түр-
лөрдүн төрттөн бири жок болуп баратат. Көптөгөн 
эксперттер планетанын тарыхында алтынчы жолу 
бир организмдин – биздин иш-аракеттерибиздин 
натыйжасында биз жапайы түрлөрдүн тукум курут 
болуу учурунда жашап жатабыз же босогосунда ту-
рабыз деп эсептешет5.

«Эскертүү чырактары – биздин 
коом жана планета үчүн кызыл 
болуп күйүп-жанып турат». 

Планетанын туш болгон түйшүктөрү биздин 
көптөгөн коомдордун түйшүгүн чагылдырат. Бул 
жөн гана дал келүү эмес. Чындыгында, планета-
лардын туруксуздугу (адамдар жана жашоонун 
бардык түрлөрү үчүн коркунучтуу планетардык 
өзгөрүү) жана социалдык дисбаланс бири-бирин 
күчөтөт (1-сүрөт)6. 2019-жылдын Инсандык өнүгүү 
боюнча баяндамасында ачык-айкын айтылгандай, 
адам өнүгүүсүндө көптөгөн теңсиздиктер көбөй-
үп келген жана дагы деле болсо уланып жатат7. 
Климаттын өзгөрүшү, башка коркунучтуу плане-
тардык өзгөрүүлөр аларды ого бетер начарлатат 
(2-сүрөт)8. Социалдык мобилдүүлүк төмөндөдү, соци-
алдык туруксуздук күчөдү9. Демократиянын артка 

1-сүрөт. Планеталык жана социалдык туруксуздук бири-бирин күчөтөт

Маалымат булагы: Инсандык өнүгүү боюнча баяндама даярдоо боюнча бөлүмү

Шок

Тобокел-
диктер

Кысым

Теңсиздикте
Планетар-

дык 
дисбаланс

Коомдук 
дисбаланс
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кетишинин жана авторитаризмдин күч алышынын 
коркунучтуу белгилери тынчсыздандырат10. Кли-
маттын өзгөрүшүнө байланыштуу жамааттык иш-а-
ракеттер COVID-19 пандемиясынын алкагында жана 
социалдык бытырандылыктын шартында татаал-
дашты (1-бөлүм)11.

«Жаңы реалдуулук келе жатат. Бул 
мааниде Covid-19 пандемиясы – 
болгону «найзанын учу» гана»

Биздин коомду жана планетаны каптаган көптө-
гөн кризистер үчүн алдын-ала белгиленген аяктоо 
датасы бар сыяктуу, кадимки абалга кайтып, кадим-
кидей абалга келүү керек же ал тургай, мүмкүн бол-
чудай сөз болуп жатат. Бул кандай реалдуулуктар 
болушу керек? Бир кризистен башка кризиске өтүү 
бүгүнкү күндүн аныктоочу өзгөчөлүктөрүнүн бири 
болуп саналат жана ал, балким, өткөндүн «нормал-
дуу» делген нерселерине байланыштуу. Мурунку 
мезгил жана ага кайтып келүү келечектеги адамзат-
тын өнүгүшүнө эмес, чексиз кризистик башкарууну 
ишарат кылгандай сезилет.

Каалайбызбы-каалабайбызбы, жаңы реалдуулук 
келип жатат. COVID-19 – найзанын учу гана. Оку-
муштуулар көбүнесе биз 12 000 жылды камтыган 
Голоценден чыгып жатабыз деп эсептешет, бул мез-
гилде биз билген адамзат цивилизациясы пайда 
болгон. Алар азыр адамдар планетанын келече-
гин түзүүчү үстөмдүк кылуучу күч болгон жаңы 
геологиялык доорго – Антропоценге киребиз деп 
жатышат12. Суроо туулат: бул жаңы доорду эмне кы-
лабыз? Белгисиз келечектин алдында планетага кы-
сымды жеңилдетип, адам эркиндигин кеңейткен 

тайманбас жаңы жолдорго түшүүнү тандайбызбы 
же биз адаттагыдай эле бизнеске кайтып барып, жа-
раксыз жана рулсуз белгисиз жакка алып кетүүгө 
аракет кылууну тандап алабызбы? 

Инсандын өнүгүүсү боюнча бул баяндамада тан-
доо биринчи орунда турат жана анын жүйөлөрү аны 
жүзөгө ашыруу үчүн эмне кылуу керектиги жөнүн-
дө белгилүү болгон тизмелердин алкагынан сыртка 
чыгат. Көмүртекти чыгаруу наркын орнотуу көмүр-
тектин бөлүнүп чыгышын азайтуу боюнча натый-
жа берет жана бул саясаттын натыйжалуу чарасы 
болушу мүмкүн экендигин билебиз. Казылып алын-
ган майларга субсидиялары бул бөлүнүп чыгуулар-
ды стимулдаштырарын жана аларды акырындап 
жок кылуу керектигин билебиз (5-глава). Баянда-
мада коомдордун тандоо жасашынын ар кандай 
жолдору талкууланса, анын уникалдуу салымы дүй-
нөгө аналитикалык “призма” аркылуу карашын-
да камтылып, адамдын өнүгүүсүнө жолтоо болгон 
айрым тоскоолдуктарды табууга жана ошол эле 
учурда планетага карата кысымды жеңилдетүүгө ба-
гытталган. Анда кеңири талкууланган «чечимдер» 
эмне үчүн толук кандуу ишке ашырылбай жаткан-
дыгына жана көпчүлүк учурда өзгөрүүлөрдү жасоо 
масштабына жете электигине көңүл бурулат.

Баяндамада тигил же бул көйгөйлөрдү чечүү жол-
дору тышкы, кандайдыр бир жерде, өзүбүздөн жана 
бири-бирибизден ажыратылган “көйгөйдү чечүү 
жолдору” жөнүндө баяндалат. Чечимдер табыл-
гандан кийин окуялардын сюжети баяндалат, биз 
аларды бардык жерде панацея катары гана ишке 
ашырышыбыз керек. Баяндамада айтылгандай, тех-
нологиялар жана инновациялар маанилүү, бирок 
бул нерсе жөнөкөй плагин-метафораларга караганда 

2-сүрөт. Экстремалдык температурадагы күндөрдүн санынын өзгөрүшү – климаттын өзгөрүшүнүн 
натыйжасы – адамзаттын өнүгүүсүндөгү теңсиздикти күчөтөт

Эскертүү: Экстремалдык температурадагы күндөр –эң жогорку температурасы 0 градустан төмөн же 35 градустан жогору болгон күндөр. 
Сүрөттө 1986-2005-жылдардагы экстремалдык температурадагы күндөрдүн иш жүзүндөгү саны менен 1980-2005-жылдардагы экстремал-
дык температурадагы күндөрдүн болжолдуу санынын ортосундагы өзгөрүү көрсөтүлгөн.
Булак: Карлтон жана башкалардын иштеринин материалдарынын негизинде Инсандык өнүгүү жөнүндө баяндаманы даярдоо боюнча 
бөлүм (2020-ж.).

Орточо жумшартуу: RCP 4.5Жумшартуу жок: RCP 
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кыйла татаал, бир кыйла кызыктуу, бир кыйла ди-
намикалуу. Кандайдыр бир келечектүү көрүнгөн 
чечимден күтүлбөгөн коркунучтуу кесепеттер жара-
лышы мүмкүн. Дискреттик жымжырт маселелерди 
чечүүдөн, көп кырдуу, бири-бирине байланыштуу 
жана барган сайын универсалдуу предикаменттер-
ди багыттоого багытыбызды өзгөртүшүбүз керек. 

Татаалдыкка карабастан прогресс кеңири иннова-
циялар менен коштолуп, биргелешип чечимдерди 
кабыл алууда бекитилген жана токоч менен камчы-
нын тиешелүү аралашмаларынын жардамы менен 
үйрөнүүнүн адаптивдүү сапатын алышы керек. 
Ал жерге жетүү оңой болбойт. Фундаменталдык 
айырмачылыктар учурдагы институттардын кы-
зыкчылыгына жана алардын жоопкерчилигине бай-
ланыштуу. Чечимдерди кабыл алууга катышууну, 
инновациялык мүмкүнчүлүктөрдү чектеген жана 
климаттын өзгөрүшүнө жана экологиялык корку-
нучтарга карата аяр мамилени жогорулатуучу тең-
сиздиктин ар кандай формалары да бар (3-сүрөт)13. 
Өнүгүүнү тандоо көбүнчө кууш, жакшы тапталган, 
бирок акыры туруктуу эмес жолдордун чегинде гана 
калыптанат. Эмнени баалайбыз жана канчалык дең-
гээлде экендигибиз тууралуу маселелер дагы деле 
терең14. 

«Адамзат баалуулуктар жана 
институттар тарабынан 
жөндөлгөндү же өз ара байланыштуу 
планетардык жана социалдык 
теңсиздикти тандоо менен алек».

Шекспирдин “Юлий Цезарындагы” Кассий айт-
макчы: Күнөө биздин жылдыздарда эмес, өзүбүздө”15. 
Адамдын тандоосу баалуулуктар жана институттар 
тарабынан калыптангандыктан, планетардык жана 
социалдык тең салмаксыздыктар пайда болду. Алар-
ды түшүнүүгө жана чечүүгө бирдей баалуулуктар-
дагы жана институттардагы катаалдыктар, биздин 
мурунку тандоолорубузга инерция берип жаткан 
мамилелер тоскоол болууда. Ошол эле баалуулук-
тардагы жана институттардагы катаалдыктар, биз-
дин мурунку тандообузга инерция берип жаткан 
мамилелер. Биз ишке ашырууну тездетиш үчүн 
адамзат баалуулуктарын жана институттарын, так-
тап айтканда, 2030-жылга карата адамдар жана пла-
нета үчүн туруктуу өнүгүүнүн күн тартиби болуп 
саналган бийликти бөлүштүрүү жана колдонуу ык-
маларын сынга алышыбыз керек. 

Инсандык өнүгүү ыкмасы коркунучтуу плане-
тардык өзгөрүүлөргө байланыштуу биздин коллек-
тивдүү шал оорубузду жоюуда ири салым кошот. 
Адамдын өнүгүүсү адамдын эркиндигин кеңейтүү 
жана адамдарга бир же бир нече бөлүкчө жолду 
белгилөө эмес, ар кандай баалуулуктарга жараша 
өзүнүн өнүгүү жолун белгилеш үчүн көбүрөөк мүм-
күнчүлүктөрдү ачуу болуп саналат. Көбүнчө өнүгүү 
тандоосу адамдарды бак-дарактарга каршы коёт, 
анткени экология системалуу түрдө бааланбай, 
экономикалык өсүш эң жогорку эсепке алынган. 
Инсандык өнүгүү концепциясы 30 жыл мурун, өнү-
гүүнүн миопиялык аныктамаларына карама-каршы 
чекит катары пайда болгон. Экономикалык өсүш, 
айрыкча, өнүгүп жаткан өлкөлөр үчүн маанилүү; 
кирешелердин деңгээлин көтөрүү ар бир өлкөдө 
жакырчылыкта жашагандар үчүн өтө маанилүү. 

3-сүрөт. Экологиялык коркунучтары жогору өлкөлөрдө социалдык аярлуу катмар дагы эле жогору

Эскертүү: графикте өтө айырмалуу маанилер берилген жок. Экологиялык коркунучтарга суу тартыштыгы, азык-түлүк коопсуздугу, кур-
гакчылык, суу ташкыны, циклон, температуранын көтөрүлүшү, деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү жана калктын санынын өсүшү кирет. Дең-
гээлдер ар бир өлкө туш болгон коркунучтардын саны менен аныкталат: төмөн (нөлдөн бир коркунучка), орточо (эки-үч коркунучка) жана 
жогорку (төрт же андан ашык коркунучка).
Караңыз: IEP (2020).
Маалымат булагы: Инсандык өнүгүү жөнүндө баяндама (2020). Бириккен Улуттар Уюмунун Экономикалык жана социалдык маселелер 
боюнча департаментинин жана Европарламенттин (2020) маалыматтарына негизделген.

Инсандык өнүгүүсүндөгү теңсиздик Гендердик теңсиздик Балдар, 2030-жылы

Экологиялык коркунучтун деңгээли
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Бирок, 2019-жылдагы Инсандын өнүгүүсү боюн-
ча баяндамада баса белгилегендей, көптөгөн өл-
көлөр үчүн пирогдун жалпы көлөмүнө эмес, анын 
кесиндилеринин салыштырмалуу көлөмүнө бай-
ланыштуу маанилүү маселелер арбып баратат16. 
Быйылкы Отчетто, тарыхта биринчи жолу болбосо 
дагы, биз тынчсызданып жатабыз.

Адамзаттын өнүгүү ыкмасы экономикалык 
өсүшкө караганда көбүрөөк каражат экендигин 
эсибизге салат. Планеталардын чектеринде ИӨИни 
(инсандык өнүгүү индекси) бөлүштүргөндө матери-
алдык ресурстардын мааниси чоң17, анткени алар 
адамдардын муундан муунга мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтишет. Чындыгында, инсандык өнүгүү ин-
дексинин (ИӨИ) киреше компоненти адамдардын 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү негизги мүмкүн-
чүлүктөрдү камтыган материалдык ресурстардын 
ишенимдүү өкүлү катары кызмат кылышы керек 
эле. Эки мүмкүнчүлүк – ден соолукта жашоо жана 
билим алуу – ИӨИ түзүлгөндөн бери анын бөлүгү ка-
тары өлчөнгөнү ушунчалык маанилүү. Кирешеден 
же экономикалык өсүүдөн айырмаланып, ИӨИ көр-
сөткүчү көптү айтып турат.

2019-жылдагы Инсандык Өнүгүү жөнүндө баянда-
мада кийинки муундагы мүмкүнчүлүктөрдүн кеңей-
иши санарип доорунда адамзаттын гүлдөп-өсүшү 
үчүн барган сайын өзгөчө мааниге ээ деп айтылган. 
Өзгөргөн нерсе – бул контекст. Андан дагы көбүрөөк 
нерсени карап көрөлү: 1 миллиард адам бир муун 
ичинде өтө жакырчылыктан чыгарылды19, бул адам-
заттын эң чоң жетишкендиктеринин бири экендиги 
талашсыз. Бирок, ошондой эле, Covid-19 пандемиясы-
нын айынан 100 миллион адам өтө жакырчылыкка 
дуушар болду, бул бир муундагы эң начар көрсөт-
күч20. Деген менен 2020-жылы пандемия адамзат-
тын өнүгүшүнө ченемсиз сокку келтирди (4-сүрөт)21. 
Жакырчылыкты бардык түрүн жоюу жана аны бүт 
дүйнөдө динамикалуу жоюу – борбордук маселе бой-
дон калууда, бирок дымактар тынымсыз көтөрүлүп 
жатат, анткени бул процессте эч кимди артта калты-
рбоо чечкиндүү жүрүүдө. Адамдын өнүгүүсү – бара 
жаткан сапар эмес, бара жаткан жер. Анын оордук 
борбору ар дайым негизги муктаждыктарды канаат-
тандыруудан тышкары, ар дайым болуп келген. Бул 
адамдарга эркиндикти кеңейтүүгө, маңыздуу жашоо 
үчүн өз жолдорун аныктоого жана жүрүүгө мүм-
күнчүлүк берүүгө негизделген. Адамдарды пациент 
эмес, агент деп эсептөө бизге кыйынчылыктарды 
жаратат – бул быйылкы Отчеттун негизги темасы. 

Айкын Антропоцендин болуп көрбөгөндөй 
кыйынчылыктарына туш болуп, астыбыздагы 
жер өзгөрүлүп жатат. Бул жолку алдыга умтулуу 
адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү гана эмес, 
алар баалуу жашоо өткөрүү, башкача айтканда, 
адамдар үчүн тандоону кеңейтүү. Ошондой эле адам 
өнүгүүсүнүн дагы эки маанилүү ченемин кылдат-
тык менен карап чыгышыбыз керек: агенттик (баш-
кача айтканда, чечим кабыл алууга катышуу жана 
каалаган тандоосун жасоо мүмкүнчүлүгү) жана ба-
алуулуктарга (б.а. эң каалаган тандоолор) биздин 
жаратылыш жана планетага болгон өз ара мамиле-
бизге өзгөчө көңүл буруу.

“Инсандык өнүгүү – бул адамдардын 
мазмундуу жашоо үчүн өз жолдорун 
ачууга мүмкүндүк берүү менен анын 
эркиндигинин кеңейишине негизделет”.

Эгерде адамдык өнүгүүнүн ушул үч аспектин үч 
буттуу отургучка салыштырсак, мүмкүнчүлүктөр, 
өкүлчүлүктөр жана баалуулуктар антропоцен доо-
рунун контекстинде биздин адамдык өнүгүү туура-
луу ойлогондорубуз менен ажырагыс нерсе. А бирок, 
адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен 
биз планетага кысымыбызды автоматтык түрдө 
жеңилдетебиз деп болжой албайбыз. ИӨИ бизге те-
скерисинче тарыхый далилдерди берүүдө – ИӨИнин 
эң жогорку деңгээлиндеги өлкөлөр планетага өтө 
кеңири масштабда жана көбүрөөк басым жасоого 
жөндөмдүү (5-сүрөт).

Агенттикти өз алдынча кеңейтүү, мүмкүнчүлүк-
төрү кеңири адамдар планетардык өзгөрүүлөрдөн 
сактануу үчүн, ар бир адам өзүнчө жана жамааттык 
түрдө тандап алат дегенди гана билдирет деп ойлой-
буз. Өзгөчө, алардын кандайча топтолуп, өз ара ара-
кеттенишип жаткан баалуулуктары, адамдардын 
жашоосун тандоого мүмкүнчүлүк берген тандоолор-
дун жалпы багытын камсыз кылат. Жакшы жашоо 
кандай мааниге ээ экендигин жеке түшүнүгүбүздүн 
баалуулуктары. Бирок адамдар өз баалуулуктарын 
жетиштүү мүмкүнчүлүктөрү жана мүмкүнчүлүк-
төрү менен ишке ашыра алышпайт.

Баяндамада Антропоценде саякаттоо үчүн, адам-
зат теңчиликти арттыруу, инновацияны өркүндөтүү 
жана жаратылышты башкаруу сезимин өрчүтүү 
жолу менен иш-аракет кылуу мүмкүнчүлүктөрүн, 
агенттиктерин жана баалуулуктарын өрчүтө алат 
деп ырастайт22. Эгерде адамдар өздөрү түзүп жаткан 
кеңейе турган тандоо топтомунда алардын сал-
магы чоңураак болсо – эгерде теңдик, инновация 
жана башкаруучулук жакшы жашоонун мааниси 
болуп калса, анда адамзаттын гүлдөп өсүшү плане-
талардын кысымын азайтуу менен катар болушу 
мүмкүн23.

Бизде баалуулуктарды максаттуу жана тез арада 
өзгөртүү мүмкүн экендиги жөнүндө көптөгөн да-
лилдер бар. Тамекиге байланыштуу көптөгөн 
өлкөлөрдөгү деңиздин өзгөрүүсүн карап көрөлү со-
циалдык нормалар, эрежелер жана жүрүм-турум24. 
Чындыгында эле, тамеки чегүү дүйнө жүзүндөгү өл-
көлөрдө каалаган маданий абалды башкарып кел-
ген. Акыркы он жылдыктарда ар кандай деңгээлде 
тамеки чегүү керексиз статуска чейин түшүрүлдү, 
бирок көп эмгек, айрыкча, тамекини колдонууда, 
айрыкча, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө калган 
теңсиздиктерди жоюуда25. Дүйнөлүк саламаттык-
ты сактоо уюмунун колдоосу астында сүйлөшүлгөн 
биринчи эл аралык саламаттык келишими таме-
ки менен күрөшүүгө арналган  Тамекиге каршы 
күрөшүү боюнча алкактык конвенциясы. Менен 
18 2018-05-27 121 2 дүйнө жүзү боюнча адамдардын 
90 пайыздан ашыгын камтыган партиялар, бул ке-
лишимдер илимий жана коомдук саламаттыкты 
сактоо жаатындагы тажрыйбанын, туруктуу жана 
эффективдүү саясий лидерликтин жардамы менен, 
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5-сүрөт. Инсандык өнүгүү жогору болгон өлкөлөр планетада чоң масштабдарга көбүрөөк басым 
жасашатжасашат

Эскертүү: Материалдык издер өлкө ичиндеги товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө ички акыркы суроо-талапты канааттандыруу үчүн кол-
донулган материалдардын (биомасса, казылып алынган отун, металл кендери жана металл эмес рудалар) ички жана тышкы казып алуунун 
көлөмүн өлчөйт. Көбүктүн көлөмү өлкө калкына пропорционалдуу. Төмөнкү оң бурчтагы жашыл төрт бурчтук Антропоцендеги адамдын өнү-
гүү саякаты үчүн бош тилек мейкиндигин билдирет (1-кутучаны караңыз).
Маалымат булагы: Инсандык өнүгүү боюнча баяндама даярдоо бюросу Бириккен Улуттар Уюмунун Айлана-чөйрөнү коргоо программасы-
нын маалыматтарына негизделген.

4-сүрөт. Инсандын өнүгүүсүнө карата COVID-19 пандемиясы тарабынан келтирилген болуп 
көрбөгөндөй залака

Маалымат булагы: 3-сүрөттүн ПРООНдо жаңыланган версиясы (2020b)

РЕЗЮМЕ 7



ааламдашуу көйгөйүнө каршы иш-аракеттерди гал-
ванизациялоо үчүн эмне кыла аларынын күбөсү 
болуп саналат26.

“Эгерде теңдик, жаңычылдык 
жана башкаруучулук жакшы 
жашоонун мааниси болуп калса, 
адам баласынын гүлдөп өсүшү 
планеталардын кысымын жеңилдетүү 
менен бирге болушу мүмкүн”.

Мисалы, Рейчел Карсондун кылымдарды ка-
рыткан заманбап экологиялык кыймылын ачты 
деп эсептелген белгилүү «Тынч булак» китебинин 
басылышын алалы27. Көп өтпөй жергиликтүү сот 
ИӨИдеги кыймылы менен борбордук тынчсыздануу 
биринчи планга чыкты. Ар бири болуп көрбөгөндөй 
жолдор менен жана болуп көрбөгөндөй масштабдар-
да болуп, көбүнчө маргиналдык топторго таасир 
эткен жаңы абалга, мисалы, абанын жана суунун 
булганышы сыяктуу практикалык реакция бол-
гон. Туруктуу өнүгүү доорунун пайдубалын түптөө 
менен айлана-чөйрөнү башкарууга, социалдык ИӨИ 
адилеттүүлүккө жана муундар аралык жоопкерчи-
ликтерге мейкиндикти түзүү менен ар бири жакшы 
жашоо деген түшүнүктү кеңейтишти. Жана ар бири 
өзүнүн баштапкы ой-ниетинде чечүүнү көздөбөгөн 
глобалдык планетардык чакырыктарга жооп ире-
тинде өнүгүшү керек.

Эми, антропоцендин контекстинде, адамдар 
менен планетанын ортосундагы айырмачылык-
тарды жоюу өтө маанилүү. Жер тутуму жакында-
ган сайын биздин антропоцен үчүн өтө маанилүү 
түшүнүк болгон социалдык-экологиялык тутум 
катары бири-бирибизге байланыштуу экендиги-
бизди көрсөтөт28. Адамдын өнүгүшү ушундай ой 
жүгүртүүгө төп келет. Бул ар дайым силосторду тал-
калоо жана байланыш түзүү болуп келген. Адамдын 
мүмкүнчүлүктөрүнө негизделген өнүгүү келечеги 
кандайча башкача болушу мүмкүн? Ар бирибиз со-
циалдык, экономикалык жана экологиялык мей-
киндиктерге кирип-чыгып турабыз. Кайсы күнү 
болбосун дыйкан күйөөсү менен аялы катары роль 
ойной алат, отун чогултуп, суу ташыйт, аба ырайы 
жана зыянкечтерден тынчсызданат, базар менен 
сүйлөшөт, дары-дармек жана окуу куралдарын 
сатып алат. Адамдар, жер жана айлана-чөйрө айыл-
дык контекстте гана байланышкан эмес. Шаардын 
жашоочулары да айлана-чөйрөсү менен азык-түлүк, 
суу, абанын сапаты, эс алуу жана психикалык жана 
физикалык ден соолук үчүн бир топ чоңураак же ар 
кандай масштабда өз ара аракеттенишет. Адамдын 
өнүгүү ыкмасы дисциплинардык жана тармактык 
кишенден арылууга мүмкүндүк берген тармактар 
боюнча уюштурулган институционалдык түзүмдөр-
гө эмес, ар бир адамдын тажрыйбасына негизделген 
– линза, бул биздин өз көзүбүз менен көрүп, туюп 
турган өнүгүүгө багытталган.

Биз көрүп жаткан тутумдук деңгээлдеги кризи-
стер кооптонууну жаратууда. Айрым социалдык 
жана экологиялык чөйрөлөрдө обочолонгон, ква-
зиге көзкарандысыз пункттар катары көйгөйлөрдү 
чечүү, эгерде биз чындыгында эле бар болсо, мын-
дан ары бизде жок. Тескерисинче, алар өз ара көз 

каранды болгон социалдык-экологиялык тармактын 
түйүндөрү, жалпысынан кызыл болуп күйүп-жанып 
турат29. Системанын туруктуулугу, өзгөчө, качан 
гана кабыл алынган анын бир бөлүгү белгилүү 
бир мезгилде кыйналган30. Дүйнөнү чогуу токуу 
менен алек болгон биздин өндүрүштүн жана керек-
төөнүн басымдуу моделдеринин бир тектүү тааси-
ри ар түрдүүлүктү жок кылды. Анын биологиялык 
түрүнөн маданий түрүнө чейин, анын туруктуулу-
гу үчүн өтө маанилүү31. Ар түрдүүлүк ашыкча жу-
мушту көбөйтөт, ал эми ашыкча ишкердүүлүк үчүн 
жакшы болбосо да, элди жана элдерди байланышты-
рган сызыктар боюнча жүргөн шокто системанын 
туруктуулугу жакшы32.

“Антропоценде адамдар менен 
планетанын ортосундагы 
айырмачылыктарды жоюу керек”.

Эми, он жылдан ашык убакыттын ичинде, гло-
балдык финансылык кризис, климаттык кризис, 
теңсиздик кризиси жана COVID-19 кризис бардыгы 
системанын туруктуулугу бузулуп жаткандыгын 
көрсөттү. Буфердик тутумдар көбөйүүдө. Бир жолу 
ийкемдүү байланыштар морттук болуп, ийилгенге 
караганда үзүлүүгө жакыныраак болуп, Жер систе-
масын туруксуздаштырат33. Натыйжада, тынчсы-
здануу экономикалык, экологиялык же вирустук 
болобу, жугуштуу ооруга айланып, улуттук мамле-
кеттердин көзөнөкчөлөрү аркылуу өтүп, адамдарды 
планетадан алыстаткан иллюзиялык дубалдардын 
таралышына алып келет.

Бизнес кадимкидей эле иштебей калат. Ошол эле 
нерсе адамзаттын өнүгүү концепциясына да тие-
шелүү, ал биздин мезгилдин көйгөйлөрүнө жооп 
берүү үчүн дайыма жаңыланып турушу керек. Бү-
гүнкү күндүн көптөгөн көйгөйлөрү үчүн маанилүү 
бойдон кала берген борбордук жоболорун ыргытып 
жиберүү жөнүндө эмес, тескерисинче, жаңы геоло-
гиялык доорду баш аламандыкта баштоого жардам 
берүү үчүн аларга негизделет. Адамзаттын өнүгүү 
максаты мурункудай эле актуалдуу болуп саналат, 
анткени алар өзүлөрү баалаган жашоо үчүн. Ошон-
дой эле, ушул максатта, ишибизден башка эч кандай 
себепсиз, адамдар, анын ичинде келечек муундар, 
алардын жашоосунда уламдан-улам кеңейип келе 
жаткан тандоолордун ордуна, ар дайым ар кандай 
пикир келишпестиктерге туш болушат дегенди бил-
дирсе, биздин кыйынчылыктарыбызга багыт алуу 
мүмкүнчүлүгү турат.

Планеталардын кысымын төмөндөтүү планета-
дагы бүт жашоо – биосфера биз дем алган аба сыя-
ктуу биз кабыл алган нерселердин көбүн кантип 
түзөөрүн түшүнүүнү билдирет. Бул биосферанын 
азайып кетүү эмес, калыбына келүү маанисин ке-
скин жеңилдетет. Бул ошондой эле коомдор энер-
гияны жана материалдарды кантип колдоноорун 
түшүнүүнү билдирет. Энергиянын булактары канча-
лык деңгээлде?

Күндүн нуру сыяктуу чексиз жаңыланып турат 
жана таштандыларда жана булганууда эскирген-
дин ордуна, материалдар канчалык деңгээлде кайра 
иштетилет? Атмосферадагы көмүр кычкыл газы 
жана океандардагы пластик - бул таштанды отун-
дарга жана ачык материалдык циклдерге таянуу 
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коркунучун көрсөткөн көптөгөн мисалдардын экөө 
гана. Биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу, бул 
көбүнчө маданияттын жана тилдердин ар түрдүүлү-
гүнүн жоголушу менен параллелдүү болуп, коомдор-
ду маданий жактан жакырдантат34.

Жер буга чейин туруксуздук мезгилдерин 
башынан өткөрүп, жаңы мамлекеттерге өткөн. Пла-
неталык процесстер, адатта, жүздөгөн-миллиондо-
гон жылдар аралыгында, биздин түрлөрдүн колунан 
келбеген убакыттын өтүшү менен жүрөт. Биз үчүн 
байыркы миңдеген жылдар менен өлчөнөт; биз-
дин тарыхыбыз геологиялык убакыттын кеңдигине 
каршы жөнөкөй так. Маселелерди татаалдаштыруу 
ички климаттык туруксуздуктун фонунда. Холоцен, 
анын туруктуу стабилдүүлүгүнө карабастан, муздак 
мезгилдер менен жылуу мезгилдердин ортосундагы 
термелүүлөр тереңдеген жана күчтүү болгон өзгөрүп 
турган климаттык режимдин жылуу жылышы. 
Эгерде буга чейин Жердин климаты кескин өзгөрүү 
менен мүнөздөлсө, анда күнөскана газдарынын 
бөлүнүп чыгышы, адам тарабынан козголгон башка 
планетардык циклдердин үзгүлтүктөрү менен 
бирге, отко май куюп, болгон өзгөрүүлөрдүн үстүнө 
жаңы туруксуздуктарды пайда кылды.

Баяндамада адам эркиндигин кеңейтип, пла-
нетардык басымдарды жеңилдеткен адилеттүү 
өзгөрүүлөргө чакырат. Ал өз сунуштарын актерлор-
дун тегерегинде эмес, өзгөрүүлөрдүн механизмде-
ринин айланасында - социалдык ченемдер жана 
баалуулуктар, стимулдар жана жөнгө салуу жана 
жаратылышка негизделген адамдын өнүгүүсү. Ар 
бир өзгөрүү механизми биздин ар бирибиз үчүн, 
өкмөттөр үчүн, каржы базарлары үчүн, саясий жана 
жарандык коомдун лидерлери үчүн бир нече по-
тенциалдуу ролду аныктайт. Адамдарды бактарга 
каршы коюу же базарлар кээде ийгиликсиз болуп 
калганы үчүн аларды жок кылуу жөнүндө эмес. Те-
скерисинче, планетанын кысымын азайтуу менен 
бирге адам эркиндигин кеңейтүү үчүн ар кандай ык-
маларды - нормаларды жана баалуулуктарды кол-
донуу, стимулдарды жана жөнгө салууну колдонуу, 
жаратылыштын өзүн колдонуу - кантип чогуу би-
риктирүүгө боло тургандыгы жөнүндө.

Системалар жана татаал ой жүгүртүү, коомдо ка-
лыптанган жана бекемделген социалдык норма-
ларга, балдардын мектепте окуган нерселеринен, 
адамдар онлайн режиминде эмне кылганынан, ли-
дерлердин айткандарынан жана саясат аркылуу 
кабыл алган нерселеринен бирдей колдонулат. Нор-
малар туруктуулуктун жана ийкемдүүлүктүн каси-
еттерин көрсөтөт, бирок алар болушу мүмкүн жана 
кризистик учурларда жетиштүү деңгээлде жаңы 
мамлекеттерге жылдырылды, кээде жагымдуу, кээде 
анча-мынча. Позитивдүү кайтарым циклдери өз-
гөрүүлөрдү тездетүүгө жана жаңы нормативдик 
абалды турукташтырууга жардам берет, кээде тез 
арада, биз тамеки ченемдеринен байкадык. Бирок 
албетте, артка кайтаруу мүмкүн. Канчалык күчтүү 
болсо дагы, тумандуу ченемдер кандайча өзгөрөт? 
Саясатчыларга жана күнүмдүк жарандарга кандай 
рычагдар жана механизмдер жеткиликтүү? Бул 
суроо Отчеттун 4-бөлүмүн жандандырат. Биринчи 
кадам – адамдардын тандоосун кеңейтүү. Кайра ка-
лыбына келүүчү энергия булактары жана мультимо-
далдык транспорттук тармактар сыяктуу тандоону 
кеңейтүү адамдарга өз баалуулуктарын түшүнүүгө 

жардам берет. Ошондой эле, ал атаандаштыкка ту-
руштук бере алган рынокторго шайкеш келет.

«Баяндамада адамдын эркиндигин 
кеңейтип, ИӨИ адилеттүү өзгөрүүгө 
чакырат, планетардык басымдын 
азайышына аракет кылат».

Ошол эле учурда, кризистик учурлар система-
ларды өзгөрүүлөрдүн чектерине жакындата алат. 
Көптөгөн өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүү максатта-
рынын бири болгон жалпы ден соолукту камтуу-
га карай илгерилөө тажрыйбасын эске алыңыз. 
Жакында жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгында, 
ар кандай кирешелерди камтыган 49 мамлекеттин 
көпчүлүгү статус-кво бузулгандыктан, анын ичинде 
социалдык туруксуздук эпизоддорунан чыккандан 
кийин жалпы ден-соолукту камтууга бет алышты35. 
Көпчүлүк учурда, кошуналар жана теңтуштар буга 
чейин жетишкенде, жалпы ден соолукту чыңдоо жа-
атына өтүү жеңилирээк болду - бул стимулдашты-
руунун жана оң пикирлердин таасиринин мисалы. 
Азыр биз туш болгон жана эң жакынкы кризистер 
COVID-19 пандемия коомдорго ченемдерди кайра 
карап чыгууга жана саясатчылардын ден соолугу 
чыңыраак, жашыл жана тең укуктуу келечектерге 
инвестиция салган социалдык-экономикалык калы-
бына келтирүүлөргө – адам эркиндигин кеңейтип, 
планеталардын кысымын жеңилдеткен кадамдарга 
барууга мүмкүнчүлүк берет.

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү адамдардын 
дээрлик 80 пайызы планетаны коргоо маанилүү 
деп ишенишет. Бирок алардын жарымына жакы-
ны гана аны сактап калуу үчүн конкреттүү чара-
ларды көрүшөт дешет. Адамдардын баалуулуктары 
менен жүрүм-турумунун ортосунда ажырым бар 
(4-бөлүмдү караңыз). Аралыкты жоюуга, адамдар-
дын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жардам берүү 
үчүн, Отчетто стимулдарды жана жөнгө салууларды 
алдын алуу же алардын баалуулуктарына негиздел-
ген адамдардын иш-аракетин илгерилетүү жолдо-
ру каралды (5-бөлүм). Стимулдар качан болсо дагы 
маанилүү.

Жеке адамдар көз-караштарын же баалуулукта-
рын өзгөртпөйт. Стимулдар көмүр отундарын субси-
диялоодон тартып, көмүртек бааларына же алардын 
жетишсиздигине чейин планетардык жана соци-
алдык дисбаланска алып келген керектөөнүн, өн-
дүрүштүн жана инвестициялардын жана башка 
тандоолордун учурдагы ченемдерин түшүндүрүүгө 
жардам берет. Казылып алынган отун субсидияла-
рын алыңыз, натыйжада, түздөн-түз жана кыйыр 
чыгымдар жылына 5 триллион доллардан ашат. 
Ошол субсидияларды жоюу  глобалдык көмүртектин 
бөлүнүп чыгышын төмөндөтмөк, таштанды отун 
болсо, абанын булганышынан улам каза болгондор 
46 пайызга көбөйдү36.

Баяндамада стимулдар жана жөнгө салуу планета-
лардын кысымын азайтып, коомдорду Антропоцен-
де адамзаттын өнүгүүсүн өркүндөтүү үчүн өзгөрүүчү 
өзгөрүүлөргө түрткү берген жолдор менен кандайча 
өнүгүшү мүмкүн экендиги документтештирилген. 
Бул стимулдар аркылуу калыптанган үч доменди ка-
райт. Биринчиси – каржы фирмалары, ошондой эле 
аларды көзөмөлдөгөн көзөмөлдөөчү органдардын 
ичиндеги стимулдарды камтыган каржы. Экинчиси 
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– социалдык жана экологиялык чыгымдарды сейрек 
толук чагылдырган баалар, адепсиздикти бурма-
лайт. Үчүнчүсү – жамааттык иш-аракеттерди, анын 
ичинде эл аралык деңгээлдеги стимулдар.

Адамдын табигый өнүгүшү антропоцендин үч 
борбордук көйгөйүн чогуу чечүүгө жардам берет – 
климаттын өзгөрүүсүн кабыл алуу жана ага ылай-
ыкташуу, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана 
адамдардын жыргалчылыгын камсыз кылуу. Адам-
дын жаратылышка негизделген өнүгүшү адамдын 
өнүгүшүн, анын ичинде социалдык жана экономи-
калык тутумдарды экосистемалар менен биосферага 
уялоо, жаратылышка негизделген чечимдерге ту-
тумдаштырылган мамилени негиздөө, адамдардын 
агенттигин өзөктүк негизге коюу. Потенциал абдан 
чоң, анын пайдасы климаттын өзгөрүшүн азайтуу-
дан жана табигый кырсык коркунучун азайтуудан 
баштап, азык-түлүк коопсуздугун жакшыртууга 
жана суунун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жо-
горулатууга чейин. Топтому 20 Дүйнөлүк токойлор-
догу, саздак жерлердеги, жайыт жерлердеги жана 
айыл чарба жерлериндеги экономикалык жактан 
натыйжалуу иш-аракеттер жумшартуунун 37 пай-
ызын камсыз кылышы мүмкүн, төмөндө глобалдык 
жылуулукту сактоо үчүн өндүрүшкө чейинки деңгэ-
элден жогору Цельсий жана 20 аркылуу жумшартуу 

проценти керек (6-сүрөт)37. Ошол азайтуу мүмкүн-
чүлүгүнүн болжол менен үчтөн экиси (жумшартуу 
муктаждыктарынын төрттөн бирине барабар) токой 
жолдору менен, негизинен токойду калыбына кел-
тирүү менен байланышкан. Амазонкидеги жерги-
ликтүү калктын жан башына климаттын өзгөрүшүн 
азайтууга кошкон салымы, токойду сактап калуу 
иш-аракеттеринин натыйжасында, жан башы-
на бөлүнгөн зыяндуу заттардын көлөмү дүйнөлүк 

кирешени бөлүштүрүүнүн 1 пайызынын ордун тол-
турат (6-бөлүмдү караңыз).

Жаратылышка негизделген чечимдер термини че-
чимдерге багытталган тилге багытталганы менен, 
ал баары бир башка категориядан болуп эсептелет. 
Тескерисинче, жаратылышка негизделген чечим-
дер же ыкмалар көбүнчө ден-соолукка пайдалуу эко-
системанын адамдар үчүн дагы, планета үчүн дагы 
көптөгөн артыкчылыктарын жана баалуулуктарын 
таанып-билген социалдык-экологиялык тутумга не-
гизделген. Бирок алардын артыкчылыктарынын 
өтө татаалдыгы жана ар тараптуу болушу аларды 
эреже катары эмес, өзгөчө жагдайга айландырат. 
Салттуу экономикалык көрсөткүчтөрдү колдонгон-
до жана алардын артыкчылыктары айыл чарба, 
айлана-чөйрө, транспорт жана инфраструктура, 
өнүгүү, туризм, саламаттыкты сактоо, каржы ми-
нистрликтери боюнча бөлүштүрүлгөндө, алардын 
пайдасын туура топтоо жана эсепке алуу кыйынга 
турат – бул тизмени уланта берсе узакка созулат. 
Демек, маселе жаратылышка негизделген чечимдер-
де эмес, биздин башкаруунун ченемдеринин жана 
моделдеринин жетишсиздигинде жана аларды 
ишке ашырууда адамдардын агенттигин тааныбоо-
до. Биргелешкен ой жүгүртүү жана саясатты иштеп 
чыгуу өлкөлөрдүн жана адамдардын Антропоценде 
ийгиликке жетиши үчүн кадимки көрүнүш болушу 
керек.

Баяндамада конкреттүү субъекттерге эмес, иш-а-
ракеттердин механизмдерине басым жасалган, 
себеби антропоценде адамдын өнүгүшү коомдун 
бүтүндөй реакциясын талап кылат. Ага карабастан, 
субъекттердин бир тобу өзгөчө маанилүү лидер-
дик ролду ойнойт: кеп өкмөттөр, баарынан мурда 
улуттук өкмөт жөнүндө болуп жатат. Биргелешкен 
чакырыктарга карата жамааттык иш-аракеттерди 
жүргүзүү үчүн өкмөттө гана формалдуу ыйгарым 
укуктар жана бийлик бар. Бул көмүртек баасын 
кабыл алуу жана колдонуу, маргиналдаштыруучу 
жана укукту чектөөчү мыйзамдарды алып салуу же 
мамлекеттик инвестициялардын колдоосу менен 
жүргүзүлүп жаткан саясатты жана институционал-
дык алкактарды түзүү, кеңири бөлүшүлгөн иннова-
цияларга түрткү берүү. Бийлик жоопкерчилик жана 
отчеттуулук менен бирге жүрөт.

Бирок өкмөттөр муну жалгыз чече алышпайт. 
Антропоцендин кыйынчылыктары “ак рыцарлар” 
үчүн же технологиялык оңдоо үчүн гана өтө та-
таал. Ошондой эле, социалдык мобилизациянын 
мүмкүнчүлүгүн жана маанилүүлүгүн “төмөндөн 
жогору карай” принциби боюнча көз жаздымда 
калтыра албайбыз. Жеке адамдар, жамааттар жана 
коомдук кыймылдар өкмөткө кысым көрсөтүү 
менен анын иш-аракетин жана колдоосун талап 
кылышат. Бирок, эгерде өкмөттүн лидери жана 
иш-аракеттери өз алдынча жетишсиз болсо, анда 
алар сөзсүз түрдө зарыл. Үлгүлөр боюнча лидер-
лик маанилүү. Мамлекет казылып алынган отунга 
субсидия бергенде, алар экономикалык жана эколо-
гиялык кесепеттерден тышкары күчтүү сигналдар-
ды жөнөтүшөт. Ошондой эле баалуулуктар жөнүндө 
күчтүү билдирүүлөрдү жөнөтүшөт. Жакында бир 
нече өлкө, анын ичинде Чили, Кытай, Япония жана 
Корея Республикасы көмүртек бейтараптуулугу бо-
юнча жаңы милдеттенмелерди жарыялап, башка 
багытта күчтүү билдирүүлөрдү жөнөтүштү38. Бул 
Европа Бирлигине дагы тиешелүү39. Мамлекеттин 

6-сүрөт. Жаратылышка негизделген жыйырма 
чечим глобалдык жылуулукту ооздуктоо үчүн 
талап кылынган жумшартуунун көпчүлүгүн камсыз 
кылышы мүмкүн

Маалымат булагы: Griscom жана башкалар (2017).
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дагы башка милдеттенмелери, ошондой эле ай-
лана-чөйрөнү коргоо, социалдык жана башкаруу 
таасирлерин эске алган туруктуу инвестициялар 
жана ишкердик практикасы жаатында жаңыланып 
жаткан жеке сектордун милдеттенмелери (5-бөлүм) 
иш-аракет менен бекемделиши мүмкүн. Бул ан-
тропоценде инсандын өнүгүшүн жакшыртуу үчүн 
зарыл болгон ченемдик өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашы-
рууга түрткү берет.

Өнүгүү динамикалуу мүнөзгө ээ, артыкчылык-
тар жана баалуулуктар өзгөрүшү мүмкүн. Ошондой 
эле өлчөө ыкмалары дагы өзгөрүшү керек. Ошон-
дуктан адамдын өнүгүүсүн өлчөө инструменти 
дайыма өнүгүп келе жатат. Акыркы он жыл ичин-
де гендердик теңсиздикти өлчөө жана аялдардын 
укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн 
жаңы панелдер жана курама индекстер топтому са-
тыкка чыгарылды. 2010-жылдагы Инсандык өнүгүү 
боюнча отчет теңсиздикке ылайыкташтырылган 

ИӨИ адамдардын өнүгүүсүнүн өлкөлөр ичинде 
бөлүштүрүлүшүн эске алган. Ага биздин көңүлүбүздү 
кирешеге негизделген салттуу чараларын колдонуп, 
жакырчылыкты бирдиктүү көз карашка буруу үчүн 
дүйнөлүк жакырчылыктын глобалдык индекси да 
киргизилген. ИӨИ негизги мүмкүнчүлүктөрдүн топ-
томун өлчөө үчүн пайдалуу бойдон калууда, бирок 
биз алардын бардыгын башкаруу үчүн бир гана ин-
дикатордун чегинен чыктык. Чындыгында, ИӨИ эч 
качан адамзаттын өнүгүүсүнүн жалпылыгын чагыл-
дырат деп айткан эмес. Биздин алдыбызда турган 
чакыруулар жана биз ээ болгон мүмкүнчүлүктөр 
ар дайым аларды өлчөөнүн кандайдыр бир ыкма-
сын же алардын канчалык ийгиликтүү болгонуна 
жараша бир нече ыкмаларын пайдаланууга кара-
ганда татаалыраак, көбүрөөк деңгээлде көп кырдуу 
жана эки тараптуу байланыштуу болгон. Маселе-
нин комлекстүү мүнөзү аны призмалардын топтому 

7-сүрөт. Планеталардын кысымына ылайык Инсандык Өнүгүү индексинин стандарттык 
баалуулуктарын жөндөө Инсандык Өнүгүү индексине ылайыкташтырылып, инсандын өнүгүү 
деңгээли жогорулаган сайын кеңейүүдө

Маалымат булагы: Инсандык өнүгүү боюнча баяндама даярдоо боюнча бөлүмү
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1-кыстыруу. Планеталык басымды эске алуу менен оңдолгон инсандык өнүгүү индекси: антропоцен 
доорундагы өнүгүү жолунун көрсөткүчү

 
ИӨИК планеталардын кысымын азайтуу менен бирге, инсандык өнүгүүсүнө багыт берүүчү көрсөткүчтү 
берет. Бүгүнкү күндө инсандык өнүгүүсү – планетардык басымдын көрсөткүчтөрү менен карама-каршы 
келген (бош турган бурчка) туура келген айкалыш (5-сүрөттөгү жашыл төрт бурчтук). Горизонталдык 
огунун ылдый жагындагы сүрөттө ИӨИнин мааниси, ал эми тик огу планетанын басымынын индекси 
болуп саналат. Көлөкөлүү аймактардын контурлары ИӨИнин ар кандай айкалышынан жана планетар-
дык басымдын көрсөткүчтөрүнөн келип чыккан туруктуу ИӨИКнын маанилерин билдирет. ИӨИКнын 
көрсөткүчтөрү бар сызыктар төмөнкү оң бурчту көздөй жылган сайын жогорулайт, бул кеңейтилген 
мүмкүнчүлүктөргө жана планеталардын кысымына туура келет. Жашыл түс менен белгиленген бул 
бурч – Антропоцендеги инсандык өнүгүү сапарынын эңсеген жери. Бардык өлкөлөр үчүн эки индек-
стеги орточо көрсөткүчкө туура келген ийри сызык 1990 жана 2019-жылдар аралыгында ошол бурчка 
жайгашты. Бирок ал кыймыл өтө жай жана жөнөкөй болгон. Андан аркы прогресс бардык өлкөлөрдөн 
тез жана олуттуу түрдө төмөнкү оң бурчка өтүүнү талап кылат. ИӨИП жана ИӨИ антропоцендеги ин-
сандык өнүгүү саякатына болгон тандоону баалоого жана дем берүүгө жардам берет, бул планеталар-
дын кысымын жеңилдетүү менен бирге инсан өнүгүүсүн алга жылдыруу багытында иш алып барат.

Андан ары инсандык өнүгүү багытында жана бир учурда планеталык басымдын төмөндөөсү 
менен дүйнө абдан жай кыймылдоодо.

Эскертүү: туурасынан кеткен кесилишүүдөгү басымдын өзгөрүүсүнүн тренддери регрессиянын полиномиалдык моделин колдонуу 
менен эсептелген. Караңгылатылган аянттар ишенимдүү интервалдардан турат.
Булак: Инсандык өнүгүү жөнүндө баяндаманы даярдоо боюнча бөлүм.

Эскертүү: 
1. Кененирээк талдоону Лин ж.б. материалдарынан табууга болот (2018-ж.) Өнүгүүдөгү каалаган мейкиндиктин элеси катары 
Файнзилбердин материалдарындагы «casillero vacío» идеясын белгилей кетүү керек.
2. Бул планетардык басымдын коррекциялоо коэффициентинин минусун алып салуу, ал ИӨИКни алуу үчүн ИӨИге көбөйтүлөт.
3. Биз Марина Фишер-Ковалскийге ушул моделди көрсөткөнгөндүгү үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Натыйжалуулуктун өсүшү: 1990-жылга салыштырмалуу 2019-ж.
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аркылуу кароону талап кылат. Өлчөө боюнча жаңы 
ыкмалар мындай топтомду түзүүгө жардам берет.

“Баяндама Инсандык өнүгүү индексин 
оңдоону планетардык басымды эске 
алуу менен эсептөөнү, аларды жаңы 
геологиялык доордун мезгилинде 
колдонууга киргизүүнү талап кылат”.

Баяндамада өлчөөнүн жаңы ыкмаларын жүзөгө 
ашыруу жолу менен эмне изилденет? Алардын ка-
тарында маалыматтык панелдердин жаңы мууну, 
ошондой эле көмүртектин социалдык чыгымдарын 
же табигый байлыкты эсепке алуу үчүн ИӨИнин ки-
реше бөлүгүн жөнгө салуучу көрсөткүчтөр бар. Бул 
жаңылыктардын баары тигил же бул өлкө жөнүндө 
кандайдыр бир ченемдик түшүнүктөрдү түзүү мак-
сатына ээ эмес. Тескерисинче, адамзаттын өнүгүү 
көрсөткүчтөрүнүн бардыгы сыяктуу эле, алар өл-
көлөргө убакыттын өтүшү менен өз прогресстерин 
кеңири түшүнүүгө, башка өлкөлөрдүн тажрыйба-
ларын үйрөнүүгө жана адамзаттын өнүгүүсүнө өз 
дымактарын көтөрүүгө жардам берип, адамдардын 
планета менен өз ара мамилелерин эсепке алы-
шат. Алар, ошондой эле, адамдарга жана жарандык 
коомго же уюмдарга өлкөлөрдү өздөрү үчүн жооп-
туу кылууга жардам беришет. Композиттик көр-
сөткүчтөр, айрыкча, глобалдык деңгээлде, улуттук 
жана жергиликтүү татаалдыктарды чагылдыра ал-
баса дагы, мындай көрсөткүчтөр кеңири деңгээлде-
ги жана багыттагы келечектерди сунуш кылат. Алар 
ар бир коомдо мүмкүн болушунча болушу керек бол-
гон диалог жана саясатты түзүү үчүн салым кошо 
алышат, бирок алардын ордун баса алышпайт.

Баяндамада планеталардын кысымын эсепке алуу 
менен ИӨИне киргизилген түзөтүүлөр келтирил-
ген. Планеталардын басымы – жөнгө салынган ИӨИ 
(ИӨИК) баштапкы ИӨИнин жөнөкөйлүгүн жана көр-
сөтмөлүүлүгүн сактайт, ал эми Баяндамада талкуу-
ланган тутумдун деңгээлиндеги татаал динамиканы 
эске алат. Планеталардын негизги басымын эсепке 
алуу менен ИӨИни жаңы геологиялык доорго алып 
келет.

“Планеталардын кысымын 
төмөндөтүү менен бирге, адамдардын 
мүмкүнчүлүктөрүнө негизделген 
өнүгүүсүн кеңейтүү үчүн өлкөлөрдө 

көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. 
Агенттик жана баалуулуктар 
аралашмага ошулганда, 
мүмкүнчүлүктөр дагы чоңоё берет”.

Планетардык басымга ылайыкталган Инсан-
дын Өнүгүү Индексинин Көрсөткүчү стандарттуу 
ИӨИни ар бир адамга эсептегенде көмүр кычкыл 
газынын бөлүнүп чыгышы жана материалдык изи 
боюнча өлкө деңгээлин жөнгө салат. Адамдардын 
өнүгүү спектринин төмөн жагындагы өлкөлөр үчүн 
жөнгө салуунун таасири, негизинен, анча чоң эмес. 
Адамдардын өнүгүүсүнүн индекси жогорку жана 
өтө бийик өлкөлөр үчүн таасири чоң болуп, алардын 
өнүгүү жолдорунун планетага тийгизген таасирле-
рин чагылдырат (7-сүрөт жана 1-кыстыруу).

Жакшы жаңылык – өлкөлөрдүн сактап кала тур-
ган жана ал тургай, көптөгөн варианттары жана 
мүмкүнчүлүктөрү бар адамзаттын өнүгүшү жөнүн-
дө мүмкүнчүлүктөргө негизделген салттуу түшүнүк-
төрдү кеңейтүү, ошону менен бирге планеталардын 
сакталышын азайтуу. Отчетто көрүнүп тургандай, 
агенттик жана баалуулуктар кошулганда, адамдар-
дын эркиндигин кеңейтүү жана ошол шарттарды 
жеңилдетүү мүмкүнчүлүктөрү аябай күчөйт.

Согуштан кийинки белгилүү “Кара тумоо” (“Чума”) 
романында Альберт Камю мындай деп жазган: “Ар 
бир адам өз ичинде кара тумоону алып жүрөт, ант-
кени дүйнөдө ал тийбеген бир дагы адам жок”40. 
Эгерде ал бүгүнкү күндө болсо, COVID-19 жана кли-
маттын өзгөрүүсү жөнүндө жазмак. Бирок, албетте, 
биз баарына таасирин тийгизгенибиз менен, аларга 
бирдей таасир тийбестигин түшүнөбүз. Бирок, ти-
лекке каршы, таасир бүгүнкү күндө адамзат үчүн 70 
жыл мурдагыга караганда бир топ жогору болушу 
мүмкүн, бирок үмүттөнүүгө негиз бар – биз мындан 
ары жазалардын же өнүгүүнүн пассивдүү алуучула-
ры болушубуз керек эмес. Тагдыр тандоо жолу менен 
узурпацияланып, ал өз кезегинде бийликке таянган. 
Антропоцендин ушул эр жүрөк жаңы геологиялык 
доорунда – адамдардын ушул доорунда – биздин түр-
лөрдүн ичинде жана биздин сүйлөгөн сөздөрүбүздө 
дүйнө жүзүн кайрадан элестетип, калыбына кел-
тирүү, адилеттүүлүктү жана туруктуулукту тандоо 
күчү бар. Чуулуу жылдын, көптөгөн кризистердин 
жылынын аягында жарык көргөн 2020-жылдагы Ин-
сандык өнүгүү жөнүндө бул баяндама туура жолду 
табууга жардам бериши керек.
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Эскертүүлөр

1 Бергер 2020; Кэрролл жана башкалар 
2018; Ченг жана башкалар 2007; Джонсон 
жана башкалар 2020; Морс жана башка-
лар 2012.

2 Дольчи 2020; Гузман 2020; Лам 2020; Нор-
ман 2020.

3 Блох 2020; Ги 2020; Мега 2020; Витз 2020

4 Диас жана башкалар 2019a. Ошондой эле 
Диас жана башкалар 2019b караңыз.

5 Колберт (2014) менен аргументтелгендей. 
Ошондой эле Сибелиус, Ревен (2020) жана 
Torres   Рамеро жана башкалар (2020) 
караңыз.

6 Коомдук тең салмаксыздык опцион-
дордогу ассимметрияны, адамдардын 
тобундагы мүмкүнчүлүктөрдү, байлыкты 
жана бийликти билдирет. Баланс термини 
Жер системасы убакыттын өтүшү менен 
ар кандай абалды көрсөткөндүгүн жана 
планета жана анын түзүмчөлөрү (анын 
ичинде биочөйрөсү, Жердеги бардык 
жашоону камтыйт) динамикалуу жана 
туруктуу өнүгүп келе жаткандыгын эске 
алуу менен колдонулат. Аны “жаратылыш 
балансынын” концепциясын басып алууга 
аракет кылуу же кандайдыр бир каалаган 
теңдиктин боло турган абалы катары 
кароого болбойт. Ал болгону Жердеги 
жашоого, анын ичинде адамдын жашоо-
суна коркунуч келтире турган планеталык 
өзгөрүүлөрдүн шарттуу белгисин билди-
рет. Биз Столгольм университетинин Жа-
шоого жөндөмдүүлүк жана өзгөрүүлөргө 
туруштук берүү борборундагы Виктор Га-
лазга жана Мэриленд университетиндеги 
Эрла Эллиске бул концепцияны жана тер-
минологияны түшүндүрүүдө жардам бе-
ришкени үчүн ыраазычылык билдиребиз.

7 ПРООН 2019.

8 Карлтон жана башкалар 2020.

9 Теңдиктин жана туруктуулуктун ортосун-
дагы байланыш жөнүндө Лич жана баш-
калар (2018) караңыз.

10  Хайд 2020.

11 Ошондой эле, теңсиздик климаттын өз-
гөрүшүнө каршы аракеттенүүнү канчалык 
татаалдаштырат деген 2019-жылдагы 
Адамдын Өнүгүүсү боюнча отчеттогу 
(ПРООН 2019) талкууну караңыз.

12 Антропоцендин ишендирүүчү жана 
символикалык мүнөздөмөсү катары, 

2020-жылдын аягында адам ишмерди-
гинин жыйынтыгы катары массалык ма-
териалдык продукция көп жылдан бери 
биринчи жолу жаратылыш биомассасын 
басып өтөт (Эльхачам ж.б.2020). Баянда-
мадагы 2-бөлүмдүн талкуусун караңыз. 
Антропоцендин концепциясын иштеп 
чыгуунун мурунку мезгили тууралуу кене-
нирээк Штеффен, Крутцен жана МакНил 
2007 караңыз. Алгач сунушту Крутцен 
(2002) жана Крутцен жана Штермер (2000) 
киргизген. Штеффен жана башкалар 
(2016) караңыз. Заласевич жана башкалар 
(2008) жаңы геологиялык доордун фор-
малдаштыруу мүмкүнчүлүгүн карашкан. 
Заласевич 2016-жылдын августунда Гео-
логия илимдеринин эл аралык бирлигине 
антропоцендин аныктамасын ХХ кылым-
дын ортосунда башталган жаңы геологи-
ялык доор катары формалдуу жана алдын 
ала сунуштаган, антропоцен боюнча жу-
мушчу топту башкарган. 2019-жылдын 
май айында жумушчу топтун милдеттүү 
түрдө добуш берүүсү болуп, бул сунуштар 
2019-жылдын май айында бекитил-
ген. (http://quaternary.stratigraphy.org/
working-groups/anthropocene/). Жакын-
дагы көрсөтүү боюнча кененирээк Эллис 
(2018) караңыз.

13 Экологиялык саясат институту 2020.

14 Биздин баалуулуктар жана көз караштар 
айырмаланып турганда кантип жакшы 
келечекти көздөй биргелешип аракет 
кылышыбыз керек. Караңыз Эллис (2018b, 
2019a). 

15 Бул байкоо баяндаманын 4-бөлүмүндө 
талкуулангандай, коомдун кыйрашы 
жөнүндө баяндоонун контекстинде да-
гы актуалдуу. Butzer and Endfield (2012) 
караңыз.

16 ПРООН 2019.

17 Стеффен жана башкалар 2015. 18 ПРООН 
2019.

19 Бириккен Улуттар Уюму.

20 Дүйнөлүк Банк 2020. Мындан тышкары, 
өлкөлөр жакырчылыктын көп өлчөмдүү 
индекси боюнча 9 жылдык прогресстин 
барабар кетишине дуушар болушу мүм-
күн (ПРООН жана OPHI 2020).

21  ПРООН 2020.

22 Амартя Сен (Сен 2013., 7-бет), биз ан-
тропоцендин кыйынчылыктарына туш 

болгонубузда, адамдарды пациент эмес, 
агент катары көрүүдө бул өзгөрүүнүн 
маанилүүлүгүн баса белгилеп: “Туруксуз-
дуктун түйшүгү бизден болушу мүмкүн.

23 Ошондой эле, Ellis (2019b) караңыз .

24 Бул БСУ (2019) жана Уипфли жана Самет 
(2016) талкуулагандай.

25 Билано жана башкалар 2015.

26 Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 
2018, 2020.

27 Карсон (1962), Тернер жана Исенберг 
(2020) жана Уиллс (2020).

28 Фишер   Ковальски жана Вайц 1999; Leach 
жана башкалар 2018; Weisz and Clark 2011.

29 Даунинг жана башкалар 2020; Lele 2020; 
Штефен жана башкалар 2018.

30 Cai, Lenton and Lontzek 2016; Lenton 2013.

31 Nyström жана башкалар 2019.

32 Биомаданий ар түрдүүлүктүн маанилүүлү-
гү жөнүндө, караңыз жаратылыш түшүнү-
гү же кандайдыр бир мурунку абалына 
кайтып келип, бир кыйла жагымдуу тең 
салмактуулукту камсыз кылуу. Бул жер 
жүзүндөгү жашоо үчүн, анын ичинде 
адамдар үчүн коркунучтуу планеталык өз-
гөрүүлөрдүн стенографиясы сыяктуу эле. 
Сток Виктор Галазга терең ыраазычылы-
гыбызды билдиребиз

34 Галаз, Коллсте жана Мур 2020. Ошондой 
эле Maffi (2005) караңыз.

35 Макдоннелл 2019.

36 Коади жана башкалар 2019. Jewell жана 
башкалар (2018), Coady жана башкалар 
билдиргендей (2017) абага зыяндуу 
заттардын бөлүнүшүнө бир аз таасирин 
тийгизген, бирок Parry (2018) эки тараптуу 
субсидиялардын таасирин эске алуу ме-
нен айырмачылыкты түшүндүрүп берген, 
Coady жана башкалар менен (2019) кеңи-
ри келечекке ээ жана субсидиялардын 
эмиссияга тийгизген таасири чоң экенди-
гин дагы бир жолу кайталады.

37 Гриском жана башкалар 2017.

38 Climate Action Tracker 2020, McCurry 2020a, 
b; Sengupta 2020.

39 Европа Комиссиясы 2019.

40  де Боттон 2020.
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Инсандык өнүгүү индекстери

ИӨИ рейтинги

Инсандык 
өнүгүү индек-

стери ИӨИ ТТеңсиздикти жөнгө салган ИӨИ (IHDI) Гендердик өнүгүү индекси Гендердик теңсиздик индекси Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индексиa

Маани Маани
Жалпы 

жоготуу (%)

ИӨИ 
деңгээлинен 

айырма-
чылык б Маани Группа c Маани Ранг Маани

Калктын 
саны (%)

Жокчулуктун 
интен-

сивдүүлүгү (%)
Жыл жана 

сурамжылоо г.

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019
Инсандык өнүгүү өтө жогору деңгээлдеги өлкөлөр
1 Норвегия 0,957 0,899 6,1 0 0,990 1 0,045 6 .. .. .. ..
2 Ирландия 0,955 0,885 7,4 –3 0,981 1 0,093 23 .. .. .. ..
2 Швейцария 0,955 0,889 6,9 –1 0,968 2 0,025 1 .. .. .. ..
4 Гонконг, Кытай (SAR) 0,949 0,824 13,2 –17 0,972 2 .. .. .. .. .. ..
4 Исландия 0,949 0,894 5,8 2 0,969 2 0,058 9 .. .. .. ..
6 Германия 0,947 0,869 8,2 –4 0,972 2 0,084 20 .. .. .. ..
7 Швеция 0,945 0,882 6,6 0 0,983 1 0,039 3 .. .. .. ..
8 Австралия 0,944 0,867 8,1 –3 0,976 1 0,097 25 .. .. .. ..
8 Нидерланды 0,944 0,878 7,0 0 0,966 2 0,043 4 .. .. .. ..

10 Дания 0,940 0,883 6,1 4 0,983 1 0,038 2 .. .. .. ..
11 Финляндия 0,938 0,888 5,4 7 0,990 1 0,047 7 .. .. .. ..
11 Сингапур 0,938 0,813 13,3 –15 0,985 1 0,065 12 .. .. .. ..
13 Улуу Британия 0,932 0,856 8,1 –3 0,970 2 0,118 31 .. .. .. ..
14 Бельгия 0,931 0,859 7,7 1 0,974 2 0,043 4 .. .. .. ..
14 Жаңы Зеландия 0,931 0,859 7,8 0 0,964 2 0,123 33 .. .. .. ..
16 Канада 0,929 0,848 8,7 –1 0,986 1 0,080 19 .. .. .. ..
17 Америка Кошмо Штаты 0,926 0,808 12,7 –11 0,994 1 0,204 46 .. .. .. ..
18 Австрия 0,922 0,857 7,1 3 0,964 2 0,069 14 .. .. .. ..
19 Израиль 0,919 0,814 11,4 –6 0,973 2 0,109 26 .. .. .. ..
19 Япония 0,919 0,843 8,3 1 0,978 1 0,094 24 .. .. .. ..
19 Лихтенштейн 0,919 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22 Словения 0,917 0,875 4,6 12 1,001 1 0,063 10 .. .. .. ..
23 Корея (Республикасы) 0,916 0,815 11,0 –2 0,936 3 0,064 11 .. .. .. ..
23 Люксембург 0,916 0,826 9,8 2 0,976 1 0,065 12 .. .. .. ..
25 Испания 0,904 0,783 13,4 –13 0,986 1 0,070 16 .. .. .. ..
26 Франция 0,901 0,820 9,0 2 0,987 1 0,049 8 .. .. .. ..
27 Чехия 0,900 0,860 4,4 14 0,985 1 0,136 36 .. .. .. ..
28 Мальта 0,895 0,823 8,0 5 0,966 2 0,175 40 .. .. .. ..
29 Эстония 0,892 0,829 7,1 9 1,017 1 0,086 21 .. .. .. ..
29 Италия 0,892 0,783 12,2 –7 0,968 2 0,069 14 .. .. .. ..
31 Бириккен Араб Эмираттары 0,890 .. .. .. 0,931 3 0,079 18 .. .. .. ..
32 Греция 0,888 0,791 10,9 –3 0,963 2 0,116 29 .. .. .. ..
33 Кипр 0,887 0,805 9,2 1 0,979 1 0,086 21 .. .. .. ..
34 Литва 0,882 0,791 10,3 0 1,030 2 0,124 34 .. .. .. ..
35 Польша 0,880 0,813 7,6 6 1,007 1 0,115 28 .. .. .. ..
36 Андорра 0,868 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
37 Латвия 0,866 0,783 9,5 0 1,036 2 0,176 41 .. .. .. ..
38 Португалия 0,864 0,761 12,0 –5 0,988 1 0,075 17 .. .. .. ..
39 Словакия 0,860 0,807 6,1 7 0,992 1 0,191 45 .. .. .. ..
40 Венгрия 0,854 0,791 7,4 6 0,981 1 0,233 51 .. .. .. ..
40 Сауд Аравиясы 0,854 .. .. .. 0,896 5 0,252 56 .. .. .. ..
42 Бахрейн 0,852 .. .. .. 0,922 4 0,212 49 .. .. .. ..
43 Чили 0,851 0,709 16,7 –12 0,963 2 0,247 55 .. .. .. ..
43 Хорватия 0,851 0,783 8,0 2 0,990 1 0,116 29 .. .. .. ..
45 Катар 0,848 .. .. .. 1,030 2 0,185 43 .. .. .. ..
46 Аргентина 0,845 0,729 13,7 –4 0,993 1 0,328 75 .. .. .. ..
47 Бруней-Даруссалам 0,838 .. .. .. 0,981 1 0,255 60 .. .. .. ..
48 Черногория 0,829 0,749 9,6 0 0,966 2 0,109 26 0,005 1,2 39,6 2018 M
49 Румыния 0,828 0,730 11,9 –1 0,991 1 0,276 61 .. .. .. ..
50 Палау 0,826 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
51 Казакстан 0,825 0,766 7,1 4 0,980 1 0,190 44 0,002 e 0,5 e 35,6 e 2015 M
52 Россия Федерациясы 0,824 0,740 10,2 2 1,007 1 0,225 50 .. .. .. ..
53 Беларусь 0,823 0,771 6,4 7 1,007 1 0,118 31 .. .. .. ..
54 Түркия 0,820 0,683 16,8 –11 0,924 4 0,306 68 .. .. .. ..
55 Уругвай 0,817 0,712 12,9 –2 1,016 1 0,288 62 .. .. .. ..
56 Болгария 0,816 0,721 11,6 2 0,995 1 0,206 48 .. .. .. ..
57 Панама 0,815 0,643 21,1 –17 1,019 1 0,407 94 .. .. .. ..
58 Багам 0,814 .. .. .. .. .. 0,341 77 .. .. .. ..
59 Барбадос 0,814 0,676 17,0 –9 1,008 1 0,252 56 0,009 f 2,5 f 34,2 f 2012 M
60 Оман 0,813 0,714 12,2 3 0,936 3 0,306 68 .. .. .. ..
61 Грузия 0,812 0,716 11,9 5 0,980 1 0,331 76 0,001 e 0,3 e 36,6 e 2018 M
62 Коста-Рика 0,810 0,661 18,5 –11 0,981 1 0,288 62 .. .. .. ..
62 Малайзия 0,810 .. .. .. 0,972 2 0,253 59 .. .. .. ..
64 Кувейт 0,806 .. .. .. 0,983 1 0,242 53 .. .. .. ..
65 Белград 0,806 0,705 12,5 2 0,977 1 0,132 35 0,001 e 0,3 e 42,5 e 2014 M
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ИӨИ рейтинги

Инсандык 
өнүгүү индек-

стери ИӨИ ТТеңсиздикти жөнгө салган ИӨИ (IHDI) Гендердик өнүгүү индекси Гендердик теңсиздик индекси Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индексиa

Маани Маани
Жалпы 

жоготуу (%)

ИӨИ 
деңгээлинен 

айырма-
чылык б Маани Группа c Маани Ранг Маани

Калктын 
саны (%)

Жокчулуктун 
интен-

сивдүүлүгү (%)
Жыл жана 

сурамжылоо г.

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019
66 Маврикий 0,804 0,694 13,6 1 0,976 1 0,347 78 .. .. .. ..
Инсандык өнүгүү жогору деңгээлдеги өлкөлөр

67 Сейшел аралдары 0,796 0,670 15,8 –6 .. .. .. .. 0,003 g,h 0,9 g,h 34,2 g,h 2019 N
67 Тринидад жана Тобаго 0,796 .. .. .. 1,003 1 0,323 73 0,002 e 0,6 e 38,0 e 2011 M
69 Албания 0,795 0,708 11,0 6 0,967 2 0,181 42 0,003 0,7 39,1 2017/2018 D
70 Куба 0,783 .. .. .. 0,944 3 0,304 67 0,002 i 0,4 i 36,8 i 2017 N
70 Иран (Ислам Республикасы) 0,783 0,693 11,5 3 0,866 5 0,459 113 .. .. .. ..
72 Шри-Ланка 0,782 0,673 14,0 –1 0,955 2 0,401 90 0,011 2,9 38,3 2016 N
73 Босния жана Герцеговина 0,780 0,667 14,5 –3 0,937 3 0,149 38 0,008 f 2,2 f 37,9 f 2011/2012 M
74 Гренада 0,779 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Мексика 0,779 0,613 21,3 –13 0,960 2 0,322 71 0,026 f 6,6 f 39,0 f 2016 N j

74 Сент-Китс жана Невис 0,779 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Украина 0,779 0,728 6,6 16 1,000 1 0,234 52 0,001 i 0,2 i 34,5 i 2012 M
78 Антигуа жана Барбуда 0,778 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
79 Перу 0,777 0,628 19,1 –8 0,957 2 0,395 87 0,029 7,4 39,6 2018 N
79 Таиланд 0,777 0,646 16,9 –2 1,008 1 0,359 80 0,003 e 0,8 e 39,1 e 2015/2016 M
81 Армения 0,776 0,699 9,9 12 0,982 1 0,245 54 0,001 0,2 36,2 2015/2016 M
82 Түндүк Македония 0,774 0,681 12,0 8 0,952 2 0,143 37 0,010 f 2,5 f 37,7 f 2011 M
83 Колумбия 0,767 0,595 22,4 –12 0,989 1 0,428 101 0,020 i 4,8 i 40,6 i 2015/2016 D
84 Бразилия 0,765 0,570 25,5 –20 0,993 1 0,408 95 0,016 e,i,k 3,8 e,i,k 42,5 e,i,k 2015 N k

85 Кытай 0,761 0,639 16,1 2 0,957 2 0,168 39 0,016 l,m 3,9 l,m 41,4 l,m 2014 N n

86 Эквадор 0,759 0,616 18,8 –3 0,967 2 0,384 86 0,018 e 4,6 e 39,9 e 2013/2014 N
86 Санта Лусия 0,759 0,629 17,2 0 0,985 1 0,401 90 0,007 f 1,9 f 37,5 f 2012 M
88 Азербайджан 0,756 0,684 9,5 16 0,943 3 0,323 73 .. .. .. ..
88 Доминикан Республикасы 0,756 0,595 21,3 –8 0,999 1 0,455 112 0,015 i 3,9 i 38,9 i 2014 M
90 Молдова (Республикасы) 0,750 0,672 10,4 13 1,014 1 0,204 46 0,004 0,9 37,4 2012 M
91 Алжир 0,748 0,596 20,4 –3 0,858 5 0,429 103 0,008 2,1 38,8 2012/2013 M
92 Ливан 0,744 .. .. .. 0,892 5 0,411 96 .. .. .. ..
93 Фиджи 0,743 .. .. .. .. .. 0,370 84 .. .. .. ..
94 Доминика 0,742 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
95 Малдивдер 0,740 0,584 21,0 –10 0,923 4 0,369 82 0,003 0,8 34,4 2016/2017 D
95 Тунис 0,740 0,596 19,4 –1 0,900 4 0,296 65 0,003 0,8 36,5 2018 M
97 Сент-Винсент жана Гренадиндер 0,738 .. .. .. 0,965 2 .. .. .. .. .. ..
97 Суринам 0,738 0,535 27,6 –18 0,985 1 0,436 105 0,011 2,9 39,4 2018 M
99 Монголия 0,737 0,634 14,0 11 1,023 1 0,322 71 0,028 o 7,3 o 38,8 o 2018 M

100 Ботсвана 0,735 .. .. .. 0,998 1 0,465 116 0,073 p 17,2 p 42,2 p 2015/2016 N
101 Ямайка 0,734 0,612 16,7 4 0,994 1 0,396 88 0,018 f 4,7 f 38,7 f 2014 N
102 Иордания 0,729 0,622 14,7 9 0,875 5 0,450 109 0,002 0,4 35,4 2017/2018 D
103 Парагвай 0,728 0,557 23,5 –7 0,966 2 0,446 107 0,019 4,5 41,9 2016 M
104 Тонга 0,725 .. .. .. 0,950 3 0,354 79 .. .. .. ..
105 Ливия 0,724 .. .. .. 0,976 1 0,252 56 0,007 2,0 37,1 2014 P
106 Өзбекстан 0,720 .. .. .. 0,939 3 0,288 62 .. .. .. ..
107 Боливия 0,718 0,546 24,0 –9 0,945 3 0,417 98 0,094 20,4 46,0 2008 D
107 Индонезия 0,718 0,590 17,8 2 0,940 3 0,480 121 0,014 i 3,6 i 38,7 i 2017 D
107 Филиппин 0,718 0,587 18,2 –1 1,007 1 0,430 104 0,024 i 5,8 i 41,8 i 2017 D
110 Белиз 0,716 0,554 22,6 –5 0,976 1 0,415 97 0,017 4,3 39,8 2015/2016 M
111 Самоа 0,715 .. .. .. .. .. 0,360 81 .. .. .. ..
111 Түркмөнстан 0,715 0,586 18,1 2 .. .. .. .. 0,001 0,4 36,1 2015/2016 M
113 Венесуэла (Боливария Республикасы) 0,711 0,588 17,3 6 1,009 1 0,479 119 .. .. .. ..
114 Түштүк Африка 0,709 0,468 34,0 –18 0,986 1 0,406 93 0,025 6,3 39,8 2016 D
115 Палестина 0,708 0,613 13,5 15 0,870 5 .. .. 0,004 1,0 37,5 2014 M
116 Египет 0,707 0,497 29,7 –10 0,882 5 0,449 108 0,019 h 5,2 h 37,6 h 2014 D
117 Маршалл аралдары 0,704 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
117 Вьетнам 0,704 0,588 16,5 9 0,997 1 0,296 65 0,019 i 4,9 i 39,5 i 2013/2014 M
119 Габон 0,703 0,544 22,6 0 0,916 4 0,525 128 0,066 14,8 44,3 2012 D

Инсандык өнүгүү орто деңгээлдеги өлкөлөр
120 Кыргызстан 0,697 0,630 9,6 25 0,957 2 0,369 82 0,001 0,4 36,3 2018 M
121 Марокко 0,686 .. .. .. 0,835 5 0,454 111 0,085 e 18,6 e 45,7 e 2011 P
122 Гайана 0,682 0,556 18,5 5 0,961 2 0,462 115 0,014 3,4 41,8 2014 M
123 Ирак 0,674 0,541 19,7 2 0,774 5 0,577 146 0,033 8,6 37,9 2018 M
124 Сальвадор 0,673 0,529 21,5 0 1,022 1 0,383 85 0,032 7,9 41,3 2014 M
125 Тажикистан 0,668 0,584 12,6 11 0,823 5 0,314 70 0,029 7,4 39,0 2017 D
126 Кабо-Верде 0,665 .. .. .. 0,974 2 0,397 89 .. .. .. ..
127 Гватемала 0,663 0,481 27,5 –3 0,941 3 0,479 119 0,134 28,9 46,2 2014/2015 D
128 Никарагуа Nizza 0,660 0,505 23,5 0 1,012 1 0,428 101 0,074 16,3 45,2 2011/2012 D
129 Бутан 0,654 0,476 27,2 –3 0,921 4 0,421 99 0,175 e 37,3 e 46,8 e 2010 M
130 Намибия 0,646 0,418 35,3 –14 1,007 1 0,440 106 0,171 38,0 45,1 2013 D
131 Индия 0,645 0,537 16,8 8 0,820 5 0,488 123 0,123 27,9 43,9 2015/2016 D
132 Гондурас 0,634 0,472 25,6 –2 0,978 1 0,423 100 0,090 q 19,3 q 46,4 q 2011/2012 D
133 Бангладеш 0,632 0,478 24,3 2 0,904 4 0,537 133 0,104 24,6 42,2 2019 M
134 Кирибати 0,630 0,516 18,1 7 .. .. .. .. 0,080 19,8 40,5 2018/2019 M
135 Сан-Томе жана Принсипи 0,625 0,520 16,7 9 0,906 4 0,537 133 0,092 22,1 41,7 2014 M
136 Микронезия, Федеративдик Штаттар 0,620 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
137 Лаос Элдик Демократиялык Республикасы 0,613 0,461 24,8 0 0,927 3 0,459 113 0,108 23,1 47,0 2017 M
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ИӨИ рейтинги

Инсандык 
өнүгүү индек-

стери ИӨИ ТТеңсиздикти жөнгө салган ИӨИ (IHDI) Гендердик өнүгүү индекси Гендердик теңсиздик индекси Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индексиa

Маани Маани
Жалпы 

жоготуу (%)

ИӨИ 
деңгээлинен 

айырма-
чылык б Маани Группа c Маани Ранг Маани

Калктын 
саны (%)

Жокчулуктун 
интен-

сивдүүлүгү (%)
Жыл жана 

сурамжылоо г.

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019
138 Эсватини (Падышалык) 0,611 0,432 29,4 –5 0,996 1 0,567 143 0,081 19,2 42,3 2014 M
138 Гана 0,611 0,440 28,0 –3 0,911 4 0,538 135 0,138 30,1 45,8 2014 D
140 Вануату 0,609 .. .. .. .. .. .. .. .. e .. e .. e ..
141 Тимор-Лесте 0,606 0,436 28,0 –2 0,942 3 .. .. 0,210 45,8 45,7 2016 D
142 Непал 0,602 0,446 25,8 3 0,933 3 0,452 110 0,148 34,0 43,6 2016 D
143 Кения 0,601 0,443 26,3 3 0,937 3 0,518 126 0,178 38,7 46,0 2014 D
144 Камбоджа 0,594 0,475 20,0 9 0,922 4 0,474 117 0,170 37,2 45,8 2014 D
145 Экватордук Гвинея 0,592 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
146 Замбия 0,584 0,401 31,4 –2 0,958 2 0,539 137 0,232 47,9 48,4 2018 D
147 Мьянма 0,583 .. .. .. 0,954 2 0,478 118 0,176 38,3 45,9 2015/2016 D
148 Ангола 0,581 0,397 31,7 –4 0,903 4 0,536 132 0,282 51,1 55,3 2015/2016 D
149 Конго 0,574 0,430 25,1 2 0,929 3 0,570 144 0,112 24,3 46,0 2014/2015 M
150 Зимбабве 0,571 0,441 22,8 7 0,931 3 0,527 129 0,110 25,8 42,6 2019 M
151 Соломон аралдары 0,567 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
151 Сирия Араб Республикасы 0,567 .. .. .. 0,829 5 0,482 122 0,029 e 7,4 e 38,9 e 2009 P
153 Камерун 0,563 0,375 33,4 –7 0,864 5 0,560 141 0,243 45,3 53,5 2014 M
154 Пакистан 0,557 0,384 31,1 –4 0,745 5 0,538 135 0,198 38,3 51,7 2017/2018 D
155 Папуа Жаңы Гвинея 0,555 0,390 29,8 –1 .. .. 0,725 161 0,263 i 56,6 i 46,5 i 2016/2018 D
156 Комор аралдары 0,554 0,303 45,2 –21 0,891 5 .. .. 0,181 37,3 48,5 2012 D

Инсан өнүгүү деңгээлинин төмөндүгү
157 Мавритания 0,546 0,371 32,1 –4 0,864 5 0,634 151 0,261 50,6 51,5 2015 M
158 Бенин 0,545 0,343 37,1 –10 0,855 5 0,612 148 0,368 66,8 55,0 2017/2018 D
159 Уганда 0,544 0,399 26,7 7 0,863 5 0,535 131 0,269 55,1 48,8 2016 D
160 Руанда 0,543 0,387 28,7 3 0,945 3 0,402 92 0,259 54,4 47,5 2014/2015 D
161 Нигерия 0,539 0,348 35,4 –3 0,881 5 .. .. 0,254 46,4 54,8 2018 D

162 Пил тиши жееги, Республикасы                
(Кот-д’Ивуар) 0,538 0,350 34,9 –1 0,811 5 0,638 153 0,236 46,1 51,2 2016 M

163 Танзания (Бириккен Республикасы) 0,529 0,397 25,0 10 0,948 3 0,556 140 0,273 55,4 49,3 2015/2016 D
164 Мадагаскар 0,528 0,390 26,1 9 0,952 2 .. .. 0,384 69,1 55,6 2018 M
165 Лесото 0,527 0,382 27,6 6 1,014 1 0,553 139 0,084 h 19,6 h 43,0 h 2018 M
166 Джибути 0,524 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
167 Того 0,515 0,351 31,8 4 0,822 5 0,573 145 0,180 37,6 47,8 2017 M
168 Сенегал 0,512 0,348 32,1 2 0,870 5 0,533 130 0,288 53,2 54,2 2017 D
169 Афганистан 0,511 .. .. .. 0,659 5 0,655 157 0,272 i 55,9 i 48,6 i 2015/2016 D
170 Гаити 0,510 0,303 40,5 –10 0,875 5 0,636 152 0,200 41,3 48,4 2016/2017 D
170 Судан 0,510 0,333 34,7 –3 0,860 5 0,545 138 0,279 52,3 53,4 2014 M
172 Гамбия 0,496 0,335 32,4 1 0,846 5 0,612 148 0,204 41,6 49,0 2018 M
173 Эфиопия 0,485 0,348 28,3 5 0,837 5 0,517 125 0,489 83,5 58,5 2016 D
174 Малави 0,483 0,345 28,6 5 0,986 1 0,565 142 0,243 52,6 46,2 2015/2016 D
175 Конго Демократиялык Республикасы 0,480 0,335 30,3 3 0,845 5 0,617 150 0,331 64,5 51,3 2017/2018 M
175 Гвинея-Бисау 0,480 0,300 37,5 –7 .. .. .. .. 0,372 67,3 55,3 2014 M
175 Либерия 0,480 0,325 32,3 1 0,890 5 0,650 156 0,320 62,9 50,8 2013 D
178 Гвинея 0,477 0,313 34,4 0 0,817 5 .. .. 0,373 66,2 56,4 2018 D
179 Йемен 0,470 0,321 31,8 4 0,488 5 0,795 162 0,241 47,7 50,5 2013 D
180 Эритрея 0,459 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
181 Мозамбик 0,456 0,316 30,7 3 0,912 4 0,523 127 0,411 72,5 56,7 2011 D
182 Буркина-Фасо 0,452 0,316 30,1 5 0,867 5 0,594 147 0,519 83,8 61,9 2010 D
182 Сьерра-Леоне 0,452 0,291 35,7 –2 0,884 5 0,644 155 0,297 57,9 51,2 2017 M
184 Мали 0,434 0,289 33,4 –1 0,821 5 0,671 158 0,376 68,3 55,0 2018 D
185 Бурунди 0,433 0,303 30,0 3 0,999 1 0,504 124 0,403 74,3 54,3 2016/2017 D
185 Түштүк Судан 0,433 0,276 36,2 –2 0,842 5 .. .. 0,580 91,9 63,2 2010 M
187 Чад 0,398 0,248 37,8 –1 0,764 5 0,710 160 0,533 85,7 62,3 2014/2015 D
188 Борбордук Африка Республикасы 0,397 0,232 41,6 –1 0,801 5 0,680 159 0,465 e 79,4 e 58,6 e 2010 M
189 Нигер 0,394 0,284 27,9 3 0,724 5 0,642 154 0,590 90,5 65,2 2012 D

Башка өлкөлөр же аймактар
.. Корея (Эл Демократиялык Республикасы) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Адамдын өнүгүү топтору

Адамдын өнүгүшү өтө жогору 0,898 0,800 10,9 — 0,981 — 0,173 — 0,002 0,4 37,3 —
Адамдын жогорку өнүгүүсү 0,753 0,618 17,9 — 0,961 — 0,340 — 0,017 4,1 40,7 —
Адамдын орточо өнүгүшү 0,631 0,503 20,2 — 0,835 — 0,501 — 0,133 29,2 45,5 —
Адамдын өнүгүүсү төмөн 0,513 0,352 31,4 — 0,861 — 0,592 — 0,333 61,0 54,7 —

 Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр 0,689 0,549 20,3 — 0,919 — 0,463 — 0,108 22,0 49,0 —
Аймактар

Араб мамлекеттери 0,705 0,531 24,6 — 0,856 — 0,518 — 0,077 15,8 48,5 —
Чыгыш Азия жана Тынч океан 0,747 0,621 16,8 — 0,961 — 0,324 — 0,023 5,4 42,5 —
Европа жана Борбордук Азия 0,791 0,697 11,8 — 0,953 — 0,256 — 0,004 1,0 38,1 —
Латын Америкасы жана Кариб деңизи 0,766 0,596 22,1 — 0,979 — 0,389 — 0,031 7,2 43,0 —
түштүк Азия 0,641 0,519 19,1 — 0,824 — 0,505 — 0,132 29,2 45,2 —
Сахаранын түштүгүндөгү Африка 0,547 0,381 30,4 — 0,894 — 0,570 — 0,299 55,0 54,3 —
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Эскертүүлөр 

a Бардык эле өлкөлөрдө бардык эле индикатор-
лор болгон эмес, ошондуктан өлкөлөр аралык 
салыштырганда этияттык керек. Көрсөткүч жок 
болгондо, колдо болгон индикаторлордун салма-
гы 100 пайызга чейин жөнгө салынат. Караңыз: 
Техникалык эскертүү 5 at http://hdr.undp.org/sites/
default/files/ hdr2020_technical_notes.pdf маалы-
мат алуу үчүн.

b Адамдардын Өнүгүү индексинин мааниси 
теңсиздикке ылайыкташтырылган өлкөлөргө 
негизделген.

c Өлкөлөр ИӨИ белгилеринин гендердик парите-
тинин абсолюттук баш тартуусуна ылайык беш 
топко бөлүнөт.

d Д. Демографиялык жана саламаттыкты сактоо бо-
юнча изилдөөлөрдүн маалыматтарын көрсөтөт, 
М - көп көрсөткүчтүү кластердик сурамжылоонун 
маалыматтарын көрсөтөт, N - улуттук сурамжыло-
олордун маалыматтарын көрсөтөт жана P – кал-
кты жана үй-бүлөнүн ден-соолугун Бутүндөй араб 
изилдөөсүнүн маалыматтарын көрсөтөт (улукттук 
изилдөөлөрдүн тизмеси төмөнкү даректе жетки-
ликтүү: http://hdr.undp.org/en/mpi-2020-faq.

e Сурамжылоодо балдардын өлүмүнүн датасы 
алынбагандыктан, бардык учурдагы балдардын 
өлүмүнүн саны каралат.

f Балдардын өлүмүнүн көрсөткүчү жок.

g Мектепке катышуу көрсөткүчү жок.

 H Тамак даярдоо үчүн күйүүчү май менен камсыз 
болуу көрсөткүчү жок.

i  Тамактануу көрсөткүчү жок.

j Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индексинин бо-
жомолдору 2016-жылдагы Саламаттыкты сактоо 
жана тамактануу боюнча улуттук сурамжылоонун 
негизинде жүргүзүлөт. 2015-жылдагы Көп көрсөт-
күчтүү кластердик сурамжылоонун негизинде 
эсептөөлөргө ылайык, Өлчөмдүү жакырчылык 
индексинин мааниси үчүн 0,010, жакырчылык-
тын көп өлчөмдүү саны үчүн 2,6 (%), Изилдөө жүр-
гүзүлгөн жылы жакырчылыктын көп өлчөмдүү 
саны боюнча 3 207 000, 2018-жылы болжолдон-
гон көп тармактуу жакырчылыктын саны үчүн 
3,281 000, интенсивдүүлүк үчүн 40,2 ажыратуу, 
катуу көп кырдуу жакырчылыктагы калк үчүн 
0,4, көп менсиялык жакырчылыктан жабыркаган 
калк үчүн 6,1, ден соолуктан ажыратууга салым 
үчүн 39,9, билим берүүдөн ажыратуу үчүн 23,8 
жана денгээлде ажыратуу үчүн 36,3.

k Методология тамактануу деңгээлин жоготкон 
көрсөткүчтү жана балдардын өлүмү боюнча 
толук эмес көрсөткүчтү эске алуу менен жөнгө 
салынган (сурамжылоодо балдардын өлүмүнүн 
датасы алынган эмес).

l Берилген маалыматтарды эске алганда, бал-
дардын өлүмү сурамжылоолордун ортосунда 
байкалган өлүмдөрдүн негизинде, башкача ай-
тканда, 2012-2014-жылдар аралыгында курулган. 
Үйдөгү бойго жеткен эркек киши билдирген бал-
дардын өлүмү эске алынган, анткени каза болгон 
күн көрсөтүлгөн.

m Турак жай боюнча көрсөткүч жок.

n 2016-жылдын 7-июнуна карата маалыматтарга 
негизделген.

o         Тазалоо боюнча индикатор улуттук классификаци-
яга ылайык, плита менен туалеттик даараткана 
жакшыртылбаган деп эсептелет.

p Балдар өлүмүнүн көрсөткүчү акыркы беш жылда 
каза болгон 5 жашка чейинки балдардын өлүмүн 
жана акыркы эки жылда каза болгон 12-18 
жаштагы балдардын өлүмүн гана камтыйт.

q Электр кубаты боюнча көрсөткүч жок.

Аныктамалар

Инсандык өнүгүү индекси (ИӨИ): Компьютердик көр-
сөткүч адамдын өнүгүүсүнүн үч негизги өлчөмүндө ор-
точо жетишкендикти өлчөйт - узак жана ден соолукта 
жашоо, билим жана көп кырдуу жакырчылыктан жапа 
чеккен адамдардын жаш курактан ажыратуу упайы. 
Техникалык эскертүү 1 at http: // hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2020_technical_notes.pdf. ИӨИ кандайча 
эсептелгендиги жөнүндө толук маалымат алуу үчүн.

Теңсиздикти жөнгө салган ИӨИ (IHDI): Адам өнү-
гүүсүнүн үч негизги чендериндеги теңсиздикке ылай-
ыкташтырылган ИӨИ көрсөткүчү. Караңыз: Техникалык 
эскертүү 2 at http://hdr.undp.org/sites/ default / files / 
hdr2020_technical_notes.pdf IHDI кантип эсептелгени 
жөнүндө толук маалымат алуу үчүн.

Жалпы жоготуу: IHDI мааниси менен ИӨИ мааниси-
нин ортосундагы пайыздык айырма.

ИӨИ деңгээлинен айырма: IHDI мааниси эсептелген 
өлкөлөр үчүн гана эсептелген IHDI жана ИӨИ деңгээл-
дериндеги айырмачылык.

Гендердик өнүгүү индекси: ИӨИдин аялдар менен 
эркектердин катышы. Караңыз: Техникалык эскертүү 
3 at http://hdr.undp.org/sites/de  күнөө / файлдар / 
hdr2020_technical_notes.pdf гендердик өнүгүү индекси 
кандайча эсептелгендиги жөнүндө кеңири маалымат 
алуу үчүн.

Гендердик өнүгүү индекси топтору: Өлкөлөр ИӨИ 
көрсөткүчтөрүнүн гендердик паритетинен абсолюттук 
четтөө менен беш топко бөлүнөт. 1-топко аялдар ме-
нен эркектердин ортосундагы ИӨИ жетишкендикте-
ри боюнча жогорку теңдиктеги өлкөлөр (абсолюттук 
деформация 2,5% дан төмөн), 2-топко аялдар менен 
эркектердин ортосундагы ИӨИ жетишкендиктери бо-
юнча орточо жана жогору теңдиктеги өлкөлөр кирет 
(абсолюттук четтөө 2,5-5%) ), 3-топ аялдар менен эркек-
тердин ортосундагы ИӨИ жетишкендиктеринде орточо 
теңдиктеги өлкөлөрдү (абсолюттук четтөө 5-7,5 пайы-
зды), 4-топту аялдар менен эркектердин ортосундагы 
ИӨИ жетишкендиктеринде төмөн теңдикке ээ болгон 
мамлекеттерди камтыйт (абсолюттук четтөө) 7,5–10 
пайыз) жана 5-топ аялдар менен эркектердин орто-
сундагы ИӨИ жетишкендиктеринин деңгээли төмөн 
өлкөлөрдү камтыйт (гендердик паритеттен абсолюттук 
четтөө 10 пайыздан жогору).

Гендердик теңсиздик индекси: Репродуктивдик ден- 
соолук, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана эмгек рыногу 
үч ченде аялдар менен эркектердин ортосундагы тең-
чиликти чагылдырган курама чара. Гендердик тең-
сиздик индексин эсептөө боюнча толук маалыматты: 
Техникалык эскертүү 4 at http://hdr.undp.org/ караңыз.

Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индекси: Чек-
төөлөрдүн интенсивдүүлүгү менен жөнгө салынган, 
калктын сан жагынан начар болгон пайызы. Караңыз 
Техникалык эскертүү 5 at http: //hdr.undp. org / sites / 
default / files / hdr2020_technical_notes.pdf жакырчылы-
ктын көп өлчөмдүү индекси кандайча эсептелгендиги 
жөнүндө.

Көп жактуу жакырчылыктын саны: кеминде 33% түз-
гөн, жетишсиздик көрсөткүчү менен калктын пайызы. 
Бул сурамжылоо жылындагы калктын үлүшү, сурамжы-
лоо жылындагы көп өлчөмдүү жакыр адамдардын саны 
жана 2018-жылы болжолдонгон көп өлчөмдүү жакыр 
адамдардын саны катары көрсөтүлөт.

Негизги маалымат булактары

1 жана 7-графалар: HDRO эсептөөлөрү UNA DESA 
(2019a), ЮНЕСКОнун Статистика институту (2020), Би-
риккен Улуттар Уюмунун Статистика бөлүмү (2020b), 
Дүйнөлүк Банк (2020a), Барро жана Ли (2018) жана ЭВФ 
(2020) маалыматтарынын негизинде.

1-графа: HDRO эсептөөлөрү UNDESA (2019), ЮНЕСКО-
нун Статистика институту (2020), Бириккен Улуттар Ую-
мунун Статистика бөлүмү (2020), Дүйнөлүк Банк (2020), 
Барро жана Ли (2018) жана ЭВФ (2020) маалыматтары-
нын негизинде.

2-графа: Методикасын колдонуп, теңсиздиктин - жа-
шоонун узактыгынын туураланган индексинин, тең-
сиздиктин - билим деңгээлинин жана теңсиздиктин 
- кирешенин такталган индексинин маанилеринин ге-
ометриялык орточо өлчөмү катары эсептелет Техника-
лык эскертүү 2 (жеткиликтүү http: // hdr. undp.org/sites/
default/files/hdr2020_technical_notes.pdf ).

3-графа: 1 жана 2-графалардагы маалыматтардын не-
гизинде эсептелет.

4-графа: IHDI баалуулуктарынын негизинде эсептелген 
жана IHDI мааниси эсептелген өлкөлөр үчүн ИӨИ дең-
гээлин кайра эсептеген.

5-графа: HDRO эсептөөлөрү UNDESA (2019), ЮНЕСКО-
нун Статистика институту (2020), Барро жана Ли (2018), 
Дүйнөлүк Банк (2020), ЭЭУ (2020) жана ЭВФ (2020) маа-
лыматтарынын негизинде.

6-графа: 5-графанын маалыматтарынын негизинде 
эсептелет.

7-графа: ДДСУнун, UNI  CEF, UNFPA, Дүйнөлүк Банк тобу 
жана Бириккен Улуттар Уюмунун Калк бөлүмүнүн (2019) 
маалыматтарынын негизинде HDRO эсептөөлөрү.

8-графа: 7-графанын маалыматтарынын негизинде 
эсептелет.

9–11-графалар: HDRO жана OPHI эсептөөлөрү, 12-гра-
фада көрсөтүлгөн ар кандай үй-бүлөлүк сурамжыло-
олордун натыйжасында ден соолуктагы, билимдеги 
жана жашоо деңгээлиндеги үй-бүлөлөрдүн жетишпе-
стиктери жөнүндө баяндалган методологияны колдо-
нуу менен Техникалык эскертүү 5 (жеткиликтүү http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_ Technical_
notes.pdf ).

12-графа: Өлкөнүн көп өлчөмдүү индексинин маани-
син жана анын компоненттерин эсептөө үчүн алынган 
маалыматтар жана сурамжылоого шилтеме берилет.

ИӨИ рейтинги

Инсандык 
өнүгүү индек-

стери ИӨИ ТТеңсиздикти жөнгө салган ИӨИ (IHDI) Гендердик өнүгүү индекси Гендердик теңсиздик индекси Жакырчылыктын көп өлчөмдүү индексиa

Маани Маани
Жалпы 

жоготуу (%)

ИӨИ 
деңгээлинен 

айырма-
чылык б Маани Группа c Маани Ранг Маани

Калктын 
саны (%)

Жокчулуктун 
интен-

сивдүүлүгү (%)
Жыл жана 

сурамжылоо г.

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019
Азыраак өнүккөн өлкөлөр 0,538 0,384 28,6 — 0,874 — 0,559 — 0,292 55,0 53,1 —
Чакан арал өнүгүп келе жаткан мамлекеттер 0,728 0,549 24,5 — 0,959 — 0,458 — 0,111 23,3 47,6 —
Экономикалык Кызматташтык жана Өнүгүү 
Уюму 0,900 0,791 12,1 — 0,978 — 0,205 — 0,024 6,1 39,4 —

Дүйнө 0,737 0,599 18,7 — 0,943 — 0,436 — 0,108 22,0 49,0 —
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