
DAYANIQLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİNİN
İCRASINA DAİR AZƏRBAYCANDA GÖRÜLƏN İŞLƏR VƏ 

ƏLDƏ OLUNAN NAİLİYYƏTLƏR HAQQINDA 2021-Cİ İL ÜZRƏ
YEKUN HESABAT





YEKUN HESABAT
“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf 
Gündəliyi”nin icrası ilə əlaqədar Azərbaycanda görülən işlər və əldə 
olunan nailiyyətlər haqqında 2021-ci il üzrə yekun hesabat 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək üçün 
Dayanıqlı inkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının Katibliyi  
(İqtisadiyyat Nazirliyi) tərəfindən hazırlanmışdır.

BAKI - 2022



2

Mündəricat

Giriş
1. “2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəliyi”nin icrası ilə əlaqədar milli 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər
1.1. DİM üzrə 2030 gündəliyinin milli çərçivəyə daxil edilməsi
1.2. “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası”  

layihəsinin “DİM üzrə 2030 gündəliyi”nə uyğunluğu
1.3. DİM-lərin icrasına bütün maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi  

istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər və layihələr
1.4. DİM-lər üzrə statistik göstəricilərin təkmilləşdirilməsi

2. Azərbaycanda DİM-lərin icrası beynəlxalq reytinqlərdə
3. Pandemiyanın DİM-lərin icrasına mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması  

istiqamətində həyata keçirilmiş fəaliyyətlər
4. DİM-lərin icrasına dəstək üçün tərəfdaşlığın gücləndirilməsi
5. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının 2021-ci ilin Yüksək Səviyyəli  

Siyasi Forumunun tematik planına uyğun olaraq müəyyən edilmiş 
DİM üzrə görülmüş işlər
Növbəti addımlar

8
 
11
11
 

17
 

20
26
28
 

32
38
 
 

42
98



3

Akronimlər və ixtisarlar

Aİ (EU)

ATƏT (OSCE)

BMT (UN)

BMTİP (UNDP)

BMTAİK (UNECE)

BƏKTT (FAO)

BƏT (İLO)

BETMT (UNESCO)

BMTFRAO (UNİSDR)

BMTUF (UNİCEF)

BİYA (AIDA)

NK

AMEA

İN

ƏƏSMN

KTN

MN

ETSN

TN

SN

MN

AQUPDK 

DSK

DOST

İDEA

“2030 Gündəliyi” 

Avropa İttifaqı

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

BMT-nin İnkişaf Proqramı

BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

BMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı

BMT-nin Fəlakət Riskinin Azaldılması üzrə Ofisi

BMT-nin Uşaq Fondu

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat

“Ətraf mühitin mühafizəsi naminə beynəlxalq dialoq” İctimai Birliyi

“Dünyamızın Transformasiyasi: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 
sahəsində Gündəlik”
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MİM

ÜDM

ÜDSY

MMC

ƏDV

KİV

KOS

QHT

SXA

DMA

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə  
Milli Əlaqələndirmə Şurası

Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum

Könüllü Milli Hesabat

Vahid Miqrasiya Məlumat Sistemi

Minilliyin İnkişaf Məqsədləri

Ümumi Daxili Məhsul

Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
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Qeyri-hökümət Təşkilatı

Sosial Xidmətlər Agentliyi

Dövlət Məşğulluq Agentliyi
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BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata 
keçirilməsi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Azərbaycan dünyada 2030-cu il Gündəliyinin 
icrası ilə bağlı 3-cü Könüllü Milli Hesabatını təqdim 
edən 10 ölkədən biri, öz regionunda isə ilk dövlətdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının dövlət və  

hökümət başçıları səviyyəsində keçirilən illik iclasında  çıxışından.

23 Sentyabr 2021-ci il
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Giriş

2021-ci il üzrə təqdim edilən Yekun Hesabatda 
milli öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair fəaliy-
yətlər, COVID-19 pandemiyasının “Dayanıqlı İnki-
şaf Məqsədləri üzrə 2030 gündəliyi”nin icrasına 
təsiri və təsirinin minimuma endirilməsi istiqamə-
tində Azərbaycanda görülmüş işlər, o cümlə-
dən DİM-lərin həyata keçirilməsi istiqamətində 
irəliləyişlər, habelə “heç kimin geridə qalmaması” 
prinsipinə riayət etməklə, bütün maraqlı tərəf-
lərin cəlb olunması və DİM hədəflərinin icrasına 
dəstək məqsədilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi 
sahəsində görülmüş işlər icmallaşdırılmışdır. 

Təqdim edilən yekun hesabat Giriş və Növbəti 
addımlar bölməsi ilə paralel beş əsas bölmədən 
ibarətdir.

- “2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəli-
yi”nin icrası ilə əlaqədar milli öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər”; 

- Azərbaycanda DİM-lərin icrası beynəlxalq 
reytinqlərdə;

- Pandemiyanın DİM-lərin icrasına mənfi tə-
sirlərinin aradan qaldırılması istiqamətində 
həyata keçirilmiş fəaliyyətlər;

- DİM-lərin icrasına dəstək üçün tərəfdaşlı-
ğın gücləndirilməsi;

- BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının 2021-
ci ilin Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunun 
tematik planına uyğun olaraq müəyyən 
edilmiş DİM-lər üzrə görülmüş işlər.

İlk bölmədə - “2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 
gündəliyi”nin icrası ilə əlaqədar milli öhdəliklə-
rin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətləri” “Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 2030 Gündəliyi”nin 
milli çərçivəyə daxil edilməsi istiqamətində gö-
rülən işlər və xüsusilə DİM-lərin dövlət proqram-
larına inteqrasiyası öz əksini tapmışdır. Dövlət 
proqramlarına inteqrasiyası istiqamətində “2022-
2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası” 
layihəsinin “DİM üzrə 2030 gündəliyi”nə uyğun-
luğu xüsusi olaraq qeyd edilmişdir. 

Eyni zamanda hesabatın ilk bölməsində Azər-
baycanda “2030 Gündəliyi”nin icrasına bütün 
maraqlı tərəflərin cəlb olunmasını özündə ehtiva 

edən “sahiblik”, “iştirakçılıq”, “heç kimin geridə 
qalmaması” prinsiplərinin tətbiqi ilə cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrinin ictimai maarifləndirilməsi, 
DİM hədəflərinin milli inkişaf gündəliyinə inteqra-
siyası və DİM-lər üzrə statistik bazanın təkmilləş-
dirilməsi əhatə olunmuşdur.

Hesabatın ikinci istiqamətində Azərbaycanın 
“DİM üzrə 2030 Gündəliyi”nin icrasında bey-
nəlxalq reytinqlərdə mövqeyi qeyd edilmiş və 
təhlillər aparılmışdır.  

“Pandemiyanın DİM-lərin icrasına mənfi təsirlə-
rinin aradan qaldırılması istiqamətində həyata 
keçirilmiş fəaliyyətlər” bölməsində COVID-19 
pandemiyasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
icrasında yaratdığı çətinliklərin arada qaldırılması 
istiqamətində fəaliyyətlər, o cümlədən pande-
miyadan dayanıqlı bərpa və ölkə iqtisadiyyatının 
sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqamə-
tində həyata keçirilmiş tədbirlərin  yekunları  
qeyd edilmişdir.

“DİM-lərin icrasına dəstək üçün tərəfdaşlığın 
gücləndirilməsi” bölməsində 2021-ci ildə Azər-
baycanda DİM-lərə nail olmaq istiqamətində yerli 
və beynəlxalq təşkilatlarla (BMT-nin müvafiq qu-
rumları və digər beynəlxalq təşkilatlar) əməkdaş-
lığın gücləndirilməsi istiqamətində görülmüş işlər 
və əldə edilmiş nəaliyyətlər öz əksini tapmışdır. 

Hesabatın sonuncu bölməsi 2021-ci il üzrə BMT-
nin İqtisadi və Sosial Şurasının Yüksək Səviyyəli 
Siyasi Forumunun tematik planına uyğun olaraq 
müəyyən edilmiş DİM-lər üzrə tərəqqi icmallaşdı-
rılmışdır.  2021-ci ildə BMT-nin İqtisadi və Sosial 
Şurası tərəfindən təşkil olunmuş Yüksək Səviy-
yəli Siyasi Forumun tematik planı 1-ci (Yoxsul-
luğa son), 2-ci (Aclığa son), 3-cü (Yaxşı səhiyyə 
və rifah), 8-ci (Dayanıqlı iqtisadi artıma, tam və 
məhsuldar məşğulluğa, hamının layiqli işlə təmin 
olunmasına yardım göstərilməsi), 10-cu (Ölkə-
daxili və ölkələrarası bərabərsizliyin azaldılması), 
12-ci (Məsuliyyətli istehlak və istehsal), 13-cü 
(İqlim dəyişikliyi), 16-cı (Effektiv, məsuliyyətli və 
inklüziv institutlar yaratmaq) və 17-ci (Məqsəd-
lər üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi) Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərini əhatə etmişdir.
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“2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 
gündəliyi”nin icrası ilə əlaqədar 
milli öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
üzrə fəaliyyətlər

“DİM ÜZRƏ  
2030 GÜNDƏLİYİ”NİN  
MİLLİ ÇƏRÇİVƏYƏ  
DAXİL EDİLMƏSİ

“Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyi”nin “uni-
versallıq”, “heç kimin geridə qalmaması”, “insan 
hüquqlarına sadiqlik”, “komplekslilik” və “bölün-
məzlik” kimi başlıca prinsiplər əsasında Azərbay-
can Respublikasında DİM-lərin milli prioritetlərə 
uyğunlaşdırılması 2021-ci ildə də uğurla davam 
etdirilmişdir.

DİM-lərlə uzlaşan milli inkişaf strategiyalarının 
hazırlanması ölkənin əsas siyasət sənədləri 

üçün yeni imkanlar müəyyənləşdirir. DİM-lərin 
milli inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi “2030-cu 
il Gündəliyi”nin milli, regional və yerli planlara, 
habelə müvafiq büdcə ayırmalarına inteqrə edil-
məsi istiqamətində 2021-ci ildə  xüsusi addımlar 
atılmışdır. Seçilmiş 17 məqsəd, 88 hədəf və 119 
göstəricinin1 icrası ətraf mühit, sosial və iqtisadi 
aspektlərin qarşılıqlı inkişafı fonunda Azərbay-
canda yaşayan bütün insanların rifahının yüksəl-
dilməsinə yönəlmişdir. 

Ötən dövrün (2021-ci il) ilk rübündə Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının vide-
okonfrans formatında keçirilən iclası Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri üzrə “2030 Gündəliyi”nin 
icrasının sürətləndirilməsinə və xüsusilə Gündə-
liyin  icrası istiqamətində yeni çağırışlara uyğun-
laşmağa zəmin yaratmışdır.

Şəkil 1. Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının videokonfrans formatında keçirilən iclası

1 17 məqsəd, 88 hədəf və 119 göstərici Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının 2019-cu ilin 7 fevral 
tarixində keçirilmiş iclasında təsdiq edilmişdir.
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İclasda “Milli prioritet kimi təsdiq edilmiş DİM 
göstəriciləri üzrə statistik məlumat istehsalı 
sahəsində mövcud vəziyyət və qarşıda duran 
vəzifələr”, “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 
inkişafa dair Milli Prioritetlər və bu çərçivədə 
“2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 
Strategiyası”nın hazırlanması vəziyyəti, “Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək 
üçün DİM-lərin icrası ilə əlaqədar Azərbaycanda 
görülən işlər və əldə olunan nailiyyətlər haqqın-
da 2020-ci il üzrə yekun Hesabat” və “2021-ci 
ilin iyul ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumuna təqdim edil-

miş Azərbaycan Respublikasının üçüncü Könüllü 
Milli Hesabatının hazırlanması ilə bağlı vəziyyət” 
mövzularında məruzələr aparılmışdır.  

III Könüllü Milli Hesabat
Şura üzvlərinin 11-ci iclasında əsas müzakirə 
istiqamətlərindən biri Dayanıqlı İnkişaf Məqsəd-
lərinin icrası ilə bağlı 3-cü Könüllü Milli Hesabatın 
hazırlanması ilə əlaqədər müvafiq tövsiyələrin 
və tapşırıqların verilməsi olmuşdur. 2021-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası 3-cü Könüllü Milli He-

DAYANIQLI İNKİŞAFIN 
İQTİSADİ, SOSİAL VƏ ƏTRAF 

MÜHİT ASPEKTLƏRİNİN  
GÜCLƏNDİRİLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ 

COVİD-19 PANDEMİYASININ 
MƏNFİ TƏSİRİNİN ARADAN  

QALDIRILMASI:  
2030 GÜNDƏLİYİNƏ NAİL  

OLMAQ MƏQSƏDİLƏ İNKLÜZİV 
VƏ EFFEKTİV SİSTEMİN  

YARADILMASI

MƏQSƏDLƏR 
ÜZRƏ TƏRƏQQİ

COVİD-19 PANDEMİ-
YASININ TƏSİRLƏRİ

HESABATIN  
METODOLOGİYASI VƏ 

HAZIRLANMASI PROSESİ

SİYASƏT VƏ  
ƏLVERİŞLİ MÜHİT

Şəkil 2. 3-cü Könüllü Milli Hesabatın Strukturu

Şəkil 3. 3-cü Könüllü Milli Hesabatın təqdimat mərasimi
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sabatı təqdim etməklə bu istiqamətdə regionda 
lider və dünyada 10 ölkədən biri olmuşdur.

3-cü Könüllü Milli Hesabatın strukturu aşağıdakı 
kimi olmuşdur. 

“Dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ətraf mühit 
aspektlərinin gücləndirilməsi məqsədilə CO-
VİD-19 pandemiyasının mənfi təsirlərinin ara-
dan qaldırılması: 2030 Gündəliyinə nail olmaq 
məqsədilə inklüziv və effektiv sistemin yaradıl-
ması” istiqamətində təqdim edilən 3-cü Könüllü 
Milli Hesabatda 2019-2021-ci illər üzrə milli 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair fəaliyyət-
lər, COVID-19 pandemiyasının “Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri üzrə 2030 gündəliyi”nin icrasına 
təsiri və təsirinin minimuma endirilməsi istiqamə-
tində Azərbaycanda görülmüş işlər, o cümlə-
dən DİM-lərin həyata keçirilməsi istiqamətində 
irəliləyişlər, habelə “heç kimin geridə qalmaması” 
prinsipinə riayət etməklə, bütün maraqlı tərəf-
lərin cəlb olunması və DİM hədəflərinin icrasına 
dəstək məqsədilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi 
sahəsində görülmüş işlər icmallaşdırılmışdır.

2021-ci ildə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası 
tərəfindən təşkil olunmuş Yüksək Səviyyəli 
Siyasi Forumun tematik planına uyğun olaraq 
Azərbaycanda 1-ci (Yoxsulluğa son), 2-ci (Aclığa 

son), 3-cü (Yaxşı səhiyyə və rifah), 8-ci (Dayanıqlı 
iqtisadi artıma, tam və məhsuldar məşğulluğa, 
hamının layiqli işlə təmin olunmasına yardım 
göstərilməsi), 10-cu (Ölkədaxili və ölkələrara-
sı bərabərsizliyin azaldılması), 12-ci (Səmərəli 
istehlak), 13-cü (İqlim dəyişikliyi), 16-cı (Effektiv, 
məsuliyyətli və inklüziv institutlar yaratmaq), 17-ci 
(Məqsədlər üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi) 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrası üzrə görül-
müş işləri və mövcud vəziyyət hesabatda əhatəli 
qeyd edilmişdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan Respublikasının 3-cü Könüllü Milli 
Hesabatının 2017-ci və 2019-ci illərdə müvafiq 
olaraq təqdim etdiyi 1-ci və 2-ci Könüllü Milli 
Hesabatlarından əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri 
(I) Ermənistan ilə Azərbaycana arasında mü-
naqişənin bitməsi ilə əldə edilən nailiyyətlərdən, 
(II) BMT-nin Azərbaycanla tərəfdaşlığının yeni 
mərhələsininin tam 2030 Gündəliyinə uyğunlaş-
dırılmasından və (III) DİM göstəriciləri üzrə irəlilə-
yişlərin monitorinqinin artırılması istiqamətində 
statistik bazanın təkmilləşdirilməsindən ibarət 
olmuşdur. 

Təqdim edilən 3-cü Könüllü Milli Hesabatda 
qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan dünyada və yer-
ləşdiyi regionda mövcud olan münaqişələrə, yox-
sulluq, ətraf mühitin deqradasiyası və cinayət-
karlıq kimi bir çox problemlərə rəğmən, sülhə və 

Şəkil 4. Azərbaycanın 3-cü Könüllü Milli Hesabatı
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layiqli həyata və DİM-lər üzrə qoyulmuş hədəf-
lərə nail olmaq istiqamətində və eyni zamanda 
qarşıda duran illərdə post-müharibə dövründə 
işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, hə-
min ərazilərdə iqtisadi və sosial infrastrukturun 
yenidən qurulması, iqtisadiyyatın inkişafı, iqtisadi 
aktivliyin dəstəklənməsi, layiqli yaşayış mühitinin, 
məşğulluğun təmin edilməsi və əhalinin repatria-
siyası ilə bağlı inamlı addımlar atır.

Azərbaycan Respublikasının 3-cü Könüllü Milli 
Hesabatının təqdimatı 14 iyul, 2021-ci il tarixində 
videokonfrans formatında Birləşmiş Millətlər Təş-
kilatının İqtisadi və Sosial Şurasının himayəsi ilə 
keçirilmiş Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda Azər-
baycan Hökuməti adından Baş nazirin müavini, 
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası-
nın sədri Əli Əhmədov tərəfindən edilmişdir. 

Hesabatın təqdimatı zamanı ötən dövr ərzində 
ölkəmizdə DİM-lərin icrası sahəsində görülmüş 
işlər, o cümlədən səhiyyə sisteminin güclən-
dirilməsi, iqtisadi fəallığın bərpası, qeyri-neft 
sektorunun dinamik artımının təmin edilməsi, 
milli innovasiya sisteminin inkişafı istiqamətində 
atılmış addımlar barədə məlumat verilmiş və 
qeyd edilmişdir ki, dayanıqlı inkişaf üzrə mə-
lumatların toplanması və təhlili davamlı olaraq  
təkmilləşdiriləcək, DİM-lər üzrə maliyyələşdirmə 
mexanizminin yaradılması kimi məsələlər diqqət-
də saxlanılacaqdır.

Eyni zamanda tədbirdə Dayanıqlı İnkişaf Platfor-
masının həyata keçirilməsində sülhün və sabitli-
yin rolu vurğulanmışdır. 2020-ci ilin noyabrında 
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə-
nin sona çatmasının regionda təhlükəsizliyin, 
sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlı-
ğın formalaşmasına, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 
genişlənməsinə, yeni beynəlxalq və regional 
nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından 
faydalanmağa, Azərbaycanın və bütövlükdə, re-
gionun inkişafına böyük təkan verəcəyi diqqətə 
çatdırılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ötən illərdə olduğu kimi 
2021-ci ildə də DİM-lərin milli inkişaf gündəliyinə 
uyğunlaşdırılması prosesi davam etmişdir. Belə 
ki, milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərə uzlaşdırılma-
sı prosesi inteqrasiyalı yanaşma tətbiq olunmaq-
la DİM-lərin məqsəd və hədəflərinə uyğunlaşdı-
rılmışdır.

1. ORTA MÜDDƏTLİ XƏRCLƏR 
ÇƏRÇİVƏSİ ÜZRƏ HAZIRLANAN 
SEKTOR STRATEJİ PLANLARIN 
LAYİHƏLƏRİNİN DİM-LƏRƏ  
UYĞUNLAŞDIRILMASI
Təhsil üzrə sektor strateji planı

Təhsil bölməsinin 2022-2025-ci illər üçün tərtib 
edilmiş strateji planında ölkəmizdə müstəqil və 
yaradıcı düşünən vətəndaşın formalaşdırılma-
sı, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması kimi 
məqsədlər qarşıya qoyulmuş və bu məqsədlərə 
çatmaq üçün “təhsilalanların biliklərinin artırılma-
sı”, “ölkəmizdə əmək bazarının tələblərinə uyğun 
mütəxəssislərin yetişdirilməsi”, “təhsil üzrə inno-
vasiyaların təşviq olunması” və s. kimi 27 strateji 
hədəf müəyyən olunmuşdur. 2022-ci ilin dövlət 
büdcəsində sözügedən 27 strateji hədəfin icrası 
məqsədilə 17 proqramın, 23 subproqramın və 112 
tədbirin həyata keçirilməsi üçün 3 884,3 milyon 
manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 
Layihə DİM 4 və DİM 8-lə uyğunluq təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı üzrə sektor strateji planı

Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin 
edilməsi üçün institusional potensialın güclən-
dirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli müvafiq 
Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında fermerlərə 2020-ci 
il yanvarın 1-dən subsidiyaların verilməsinin yeni 
mexanizmi tətbiq edilmişdir. Yeni mexanizmə 
uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-
salçılarına 6 adda yeni subsidiya, o cümlədən 
əkin, məhsul, toxum, heyvan, arı və barama 
subsidiyaları verilməsinə başlanılmışdır. Bundan 
başqa, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları 
tərəfindən lizinqə götürülən və satınalınan kənd 
təsərrüfatı texnikasının ilkin dəyərinin 20 faizi 
ödənildikdə, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
onların ilkin dəyərinin 40 faizi həcmində güzəşt 
tətbiq edilir. Habelə, intensiv ferma modelinin 
genişləndirilməsi tədbirləri çərçivəsində müvafiq 
damazlıq heyvanın qiymətləndirmə nəticəsində 
müəyyən edilən dəyərinin 60 faizi həcmində 
güzəşt tətbiq edilir və bu güzəşt məbləği də 
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi 
hesabına kompensasiya edilir. Layihə DİM 2, DİM 
8 və DİM 15-lə uyğunluq təşkil edir. 
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Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə  
sektor strateji planı

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində aparılmış 
islahat tədbirlərinə uyğun olaraq Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və onun yanında 
Meşələrin İnkişaf Xidmətinə, Milli Hidrometeoro-
logiya Xidmətinə və Bioloji Müxtəlifliyin Qorun-
ması Xidmətinə dövlət büdcəsinin ətraf mühitin 
mühafizəsi bölməsi üzrə, o cümlədən bioloji 
zənginliyin qorunması, hidrometeorologiya, 
meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq tədbirlə-
rinə müvafiq vəsaitlər proqnozlaşdırılmışdır. Ətraf 
mühitin mühafizəsi bölməsinin 2022-2025-ci 
illər üçün tərtib edilmiş strateji planında iqlim 
dəyişikliklərinin mənfi təsirlərinin azaldılması, 
bioloji müxtəlifliyin qorunması, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə ətraf mühitin və təbii ehtiyat-
ların hazırkı vəziyyətinin qiymətləndirilməsi kimi 
məqsədlər qarşıya qoyulmuş və bu məqsədlərə 
çatmaq üçün “səciyyəvi və nadir təbiət kompleks 
və obyektlərinin mənfi təsirlərdən qorunması”, 
“ölkə ərazisində meşəlik faizinin artırılması”, 
“ölkə ərazisində ətraf mühitin çirklənməyə məruz 
qalan ərazilərində çirkliliyin azaldılması” və s. 
kimi 9 strateji hədəf müəyyən edilmişdir. 2022-ci 
ilin dövlət büdcəsində sözügedən 9 strateji hə-
dəfin icrası məqsədilə 4 proqramın, 13 subproq-
ramın və 40 tədbirin həyata keçirilməsi üçün 
285,8 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə 
tutulmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, “Azərbaycan 
Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritə-
si”nin icrası ilə əlaqədar adıçəkilən sahələrdə 
həyata keçirilən tədbirlərə dövlət dəstəyi cari 
ildə də tam həcmdə yerinə yetirilmişdir. Bununla 
yanaşı, cari ildə ilk dəfə olaraq dövlət büdcəsinin 
kassa icrasının göstəriciləri əsasında Azərbay-
can Respublikası dövlət büdcəsinin, o cümlədən 
təhsil, kənd təsərrüfatı və ətraf mühitin müha-
fizəsi sektorlarının fəaliyyət planının icrasına dair 
rüblük hesabatlar hazırlanmış və Maliyyə Nazirli-
yinin rəsmi saytında dərc edilmişdir. Layihə DİM 
6, DİM 9, DİM 13, DİM 14 və DİM 15-lə uyğunluq 
təşkil edir.

2. “AZƏRBAYCAN RESPUB-
LİKASINDA COVID-19 PANDEMİ-
YASI ƏLEYHİNƏ 2021-2022-Cİ 
İLLƏR ÜÇÜN VAKSİNASİYA 
STRATEGİYASI”
Strategiya Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 16 yanvar 2021-ci il tarixli 48s nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.Strategiyanın 

əsas məqsədləri (I) hazırda geniş yayılmış CO-
VİD-19 pandemiyasının vaksinasiya tədbirləri ilə 
qarşısının alınmasına, bununla xəstələnmə və 
ölüm səviyyəsinin aşağı enməsinə nail olmaq, (II) 
Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sosial və 
tibbi cəhətdən yüksək risk qruplarının, növ-
bəti mərhələdə isə 8-ci bölmədə qeyd olunan 
əhalinin digər qruplarının vaksinasiyasını həyata 
keçirməkdir. 

Strategiyanın əsas hədəfi epidemioloji vəziyyətin 
stabilləşdirilməsi, xəstələnmə və ölümlə nəti-
cələnən halların azaldılmasıdır. 

Strategiyanın əsas fəaliyyət istiqamətləri: 

• vaksinasiya prosesinin və infrastrukturu-
nun hazırlanması; 

• maliyyələşdirilmə; 
• qiymətləndirmənin keçirilməsi; 
• vaksinlərin seçilməsi; 
• vaksinlərin saxlanılması üçün müvafiq 

şəraitin yaradılması; 
• vaksinlərin alınması və ölkəyə gətirilməsi; 
• vaksinasiya məntəqələrinin hazırlanması 

və vaksinlərin paylanılması; 
• vaksinasiyanı icra edən operativ heyətin 

təlimi; 
• vaksinasiyanın həyata keçirilməsi; 
• vaksinasiya tədbirlərinə nəzarət edilməsi; 
• postvaksinal dövrdə monitorinq və qiy-

mətləndirilmənin aparılması; 
• əhalinin mütəmadi olaraq maarifləndiril-

məsi. 

3. “AZƏRBAYCAN   
ƏDLİYYƏSİNİN İNKİŞAFINA DAİR 
2019-2023-CÜ İLLƏR ÜÇÜN 
DÖVLƏT PROQRAMI”
Strategiyanın məqsədi ədliyyə və məhkəmə sis-
teminin müasirləşdirilməsi konsepsiyasını, onun 
gələcək inkişafını özündə əks etdirən yol xəritəsi 
olmaqla bu sahədə kompleks qanunvericilik, ins-
titusional və praktiki tədbirlərin həyata keçirilmə-
sində mühüm rol oynamaqdır. Ötən müddətdə 
həmin Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı ədliyyə 
və məhkəmə fəaliyyətini tənzimləyən normativ 
hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, həm-
çinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 
dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmana uyğun ola-
raq 40-dək layihədən ibarət qanunvericilik aktları 
paketləri, habelə “İcra Məcəlləsi”, “Probasiya 
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fəaliyyəti haqqında” Qanun layihələri hazırlan-
mış, eləcə də “Dövlət məhkəmə ekspertizası 
fəaliyyəti haqqında” Qanuna əsaslı dəyişikliklər 
edilmiş, beynəlxalq əməkdaşlığın səmərəliliyinin 
artırılması, informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarının - “Elektron məhkəmə” və“Elektron icra” 
informasiya sistemlərinin tətbiqinin genişləndiril-
məsi üzrə tədbirlər görülmüş, o cümlədən “Mobil 
məhkəmə”, “Mobil notariat” proqram təminatları, 
“Apostillərin elektron reyestri”, “Elektron ədliyyə 
köşkü” istifadəyə verilmişdir. Strategiyanın icrası 
16-cı DİM-in icrasına birbaşa töhvə verəcəkdir.

4. ƏRZAQ BALANSININ 
TƏRTİBİ MEXANİZMİNİN  
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ  
BAĞLI TƏDBİRLƏR PLANI
“Ərzaq balansının tərtibi mexanizminin təkmil-
ləşdirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 mart 2021-ci 
il tarixli 80 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Qərarla ərzaq balansının tərtib olunması qaydası 
yeni tələblərə uyğunlaşdırılmış və tədbirlər planı 
üzrə ərzaq balansının tərtib olunması mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Həmçinin beynəlxalq təcrübə əsasında ərzaq 
balansının hesablanması metodologiyasının, is-
tehsal, idxal və ixrac olunan buğdanın təyinatı və 
siniflər üzrə bölgüsü barədə dəqiq məlumatları 
əldə etmək məqsədilə mövcud təsnifat sistem-
lərinin təkmilləşdirilməsi, “Elektron Kənd Təsər-
rüfatı İnformasiya Sistemi” vasitəsilə buğdanın 
istehsalı və anbar qalıqları barədə məlumatların 
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər 
həyata keçiriləcəkdir. Bununla da ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində isti-
fadə olunan məlumatların keyfiyyətinin daha da 
artırılması hesabına ərzaq məhsullarının istehsalı 
və təchizatı ilə bağlı effektiv qərarların qəbul 
edilməsinə imkan yaradacaqdır. Layihə DİM 1 və 
DİM 2 ilə uyğunlaşdırılmışdır.

5. “2022-2026-CI İLLƏR ÜÇÜN 
GƏNCLƏRİN XARİCİ ÖLKƏLƏRİN 
NÜFUZLU ALİ TƏHSİL MÜƏS-
SİSƏLƏRİNDƏ TƏHSİL ALMALA-
RINA DAİR DÖVLƏT PROQRAMI” 
LAYİHƏSİ
“Azərbaycan gənclərinin nüfuzlu xarici ali təhsil 
müəssislərində təhsil imkanlarının genişləndiril-
məsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidentinin 2021-ci il 30 Sentyabr tarixli 2931 nöm-
rəli Sərəncamı üzrə ölkənin dayanıqlı inkişafını 
təmin etmək üçün peşəkar kadrların hazırlanması 
məqsədilə “2022-2026-cı illər üçün gənclərin 
xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində 
təhsil almalarına dair Dövlət Proqramı” layihəsi 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmışdır. 

Qeyd edilən Sərəncamın və Layihənin əsas 
məqsədi postpandemiya və yeni strateji döv-
rün çağırışları, həmçinin milli inkişaf məqsədləri 
nəzərə alınmaqla, ölkənin rəqabət və inkişaf 
sahəsində sürətlə irəliləməsi üçün yüksək intel-
lekti cəmiyyətin əsas güc mənbəyinə çevirmək, 
yenilikçi təbəqənin iqtisadi fəallıq və idarəçilik-
də rolunu möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Bu 
əsasda Azərbaycan gənclərinin ehtiyac duyulan 
istiqamətlər üzrə qabaqcıl xarici ali təhsil müəs-
sisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələ-
rində təhsil almasının davamlılığını Sərəncam 
və qeyd edilən layihə əsasında təmin etməkdir. 
Layihə DİM 4-ə uyğunlaşdırılmışdır.

6. “SOCAR: 2021-2030-AŞAĞI 
KARBONLU İNKİŞAF STRATEGİ-
YASI” SƏNƏDİNİN LAHİYƏSİ
Azərbaycan Respublikası qlobal iqlim dəyişikli-
yinin qarşısının alınması təşəbbüslərinə özünün 
töhfəsi olaraq 1990-cı baza ili ilə müqayisədə 
2030-cu ilə qədər istilik effekti yaradan qazların 
(İEYQ) emissiyalarının səviyyəsində 35% azalma-
nı hədəf kimi götürmüşdür və SOCAR bu sahədə 
ölkəmizin tərəfdaş çıxdığı Paris İqlim Sazişi çər-
çivəsində müvafiq öhdəlikləri yerinə yetirməkdə-
dir. Bu səbəbdən SOCAR üzrə İEYQ-nin inven-
tarlaşdırılması, enerfi səmərəliliyinin artırılması, 
ekoloji və innovativ texnologiyaların tətbiqi, əsas 
səmərəlilik göstəricilərində İEYQ hədəfi, iqlim 
dəyişmələri üzrə koordinasiya edilmiş mitiqasiya, 
adaptasiya, maarifləndirmə və tədqiqat fəaliyyət-
lərini özündə ehtiva edən “SOCAR: 2021-2030- 
Aşağı karbonlu inkişaf strategiyası” sənədinin 
lahiyəsi hazırlanmışdır. Strategiyada SOCAR-ın 
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bu istiqamətdə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi-
nin təmin edilməsi, iqlim dəyişmələrinə təsiri-
nin azaldılması üzrə geniş spektrli tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, istehsal sahələrində dünyada 
mövcud olan aşağı karbonlu texnologiyaların 
tətbiqi və iqlim dəyikliyi ilə bağlı risklərinin neft-
qaz əməliyyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi, 
yumşaltma, uyğunlaşma tədbirləri, o cümlədən 
ölçmə, hesabatvermə və yoxlama tədbirləri əks 
etdirilmişdir. Layihə DİM 7, DİM 13 və DİM 15-lə 
uyğunlaşdırılmışdır.

7. “2022-2028-Cİ İLLƏRDƏ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIN-
DA SOSİAL XİDMƏTİN  
İNKİŞAFINA DAİR MİLLİ  
STRATEGİYA”NIN LAYİHƏSİ
Layihənin məqsədi əhalinin sosial xidmətlərlə 
təmin edilməsinin təşkilati, iqtisadi və hüquqi 
mexanizmlərinin modernləşdirilməsi əsasında 
ölkənin sosial xidmət sistemini təkmilləşdir-
mək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci ilin 
sentyabr ayında keçirilmiş sammitində qəbul 
edilmiş “2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahə-
sində Gündəlik”də irəli sürülmüş “heç kəsi 
kənarda qoymamaq” prinsipini rəhbər tutaraq 
sosial xidmətləri ehtiyacı olan vətəndaşlar üçün 
kifayət qədər keyfiyyətli və əlçatan səviyyəyə 
çatdırmaq, o cümlədən ölkədə sosial xidmətlərin 
göstərilməsinin ünvanlılığını təmin etməkdən 
ibarətdir. Həmçinin Milli Strategiyada yuxarıda 
qeyd edilən sənəddə əksini tapan Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərindən olan “yoxsulluğun bütün 
formalarına hər yerdə son qoymaq” məqsədi 
çərçivəsində qarşıya qoyulan əsas hədəflərdən 
biri mühüm tədbirlər həyata keçirməklə 2028-
ci ilədək ehtiyacı olan həssas əhali qruplarının 
böyük hissəsinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
202 saylı “Sosial müdafiənin minimum hədləri 
haqqında tövsiyə” sənədi nəzərə alınmaqla sosi-
al xidmətlərlə təmin edilməsidir.

“2022-2026-Cİ İLLƏRDƏ  
SOSİAL-İQTİSADİ  
İNKİŞAF STRATEGİYASI”  
LAYİHƏSİNİN “DİM ÜZRƏ 2030 
GÜNDƏLİYİ”NƏ UYĞUNLUĞU
Azərbaycan 2021-2030-cu illəri əhatə edən 
pandemiya və münaqişədən sonrakı dövr üçün 
keyfiyyətcə yeni bir strateji mərhələyə qədəm 
qoymuşdur. Bu çərçivədə Azərbaycan Hökumə-
ti qarşıdakı onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi və 
ətraf mühit inkişafı istiqamətində uzunmüddətli 
təkamül yollarını hədəfləyən beş milli prioriteti  
müəyyənləşdirmişdir (Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 02 fevral tarixli  fərmanı 
ilə təsdiq edilmişdir). 2030-cu il Gündəliyindən 
irəli gələn öhdəliklərə uyğunlaşdırılmaqla, təs-
diqlənmiş prioritetlər aşağıdakılardır: 

- dayanıqlı artan rəqabətli iqtisadiyyat; 
- dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsasla-

nan cəmiyyət; 
- rəqabətqabiliyyətli insan kapitalı və müasir 

innovasiyalar; 
- azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış;
- təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf.

Bu strateji dövrdə yeni nəsil struktur və institu-
sional islahatların həyata keçirilməsi vasitəsilə 
iqtisadi artımın yeni, daha dayanıqlı mənbələrinin 
hərəkətə gətirilməsi, milli iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətinin, innovasiya yönümlülüyünün və 
maliyyə dayanıqlığının daha da gücləndirilmə-
si, ölkə iqtisadiyyatının qlobal dəyər zəncirinə 
səmərəli inteqrasiya olunması yolu ilə Azərbay-
can dövləti öz qüdrətini daha da artırmaqla yük-
sək rifah cəmiyyətinin qurulması istiqamətində 
yeni hədəfləri gerçəkləşdirmək əzmindədir. 

Məhz bu məqsədlə “Azərbaycan 2030: sosial-iqti-
sadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” təsdiq olunmuş 
və bu prioritetlərə söykənən “2022-2026-cı illərə 
dair sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” hazır-
lanmışdır. Bu strategiyanın reallaşması növbəti 
5 illiyin sonuna ölkə iqtisadiyyatının simasında 
böyük dəyişikliklərə səbəb olması, iqtisadi artı-
mın tamamilə yeni keyfiyyət amilləri bazasında 
formalaşması, xüsusilə prioritet sahələrdə iqtisadi 
artım templərinin sürətlənməsi, iqtisadi artımın 
və məşğulluğun dayanıqlılığının daha da artması 
gözlənilir.

“2022-2026-cı illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf 
Strategiyası”nın icrası birbaşa “Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə 2030 Gündəliyi”nin icrasına töhvə verəcək-
dir. Bu istiqamətdə sosial-iqtisadi inkişaf hədəflə-
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Məqsəd 1: Yoxsulluğa son ● ● ● ● ● ●

Məqsəd 2: Aclığa son ● ● ● ● ● ●

Məqsəd 3: Yaxşı  
səhiyyə və rifah ● ●

Məqsəd 4: Keyfiyyətli təhsil ● ● ● ● ●

Məqsəd 5: Gender bərabərliyi ● ● ● ●

Məqsəd 6: Təmiz su və sani-
tariya ● ● ●

Məqsəd 7: Sərfəli və təmiz 
enerji ● ●

Məqsəd 8: Layiqli əmək və 
iqtisadi artım ● ● ● ● ● ●

Məqsəd 9: Sənaye, innovasiya 
və infrastruktur ● ● ● ●

Məqsəd 10: Bərabərsizliyin 
azaldılması ● ● ● ● ●

Məqsəd 11: Dayanıqlı şəhərlər 
və icmalar ● ● ● ● ● ●

Məqsəd 12: Məsuliyyətli isteh-
lak və istehsal ● ● ● ● ●

Məqsəd 13: İqlim dəyişikliyinə 
qarşı mübarizə ● ● ●

Məqsəd 14: Dəniz ekosistemi-
nin mühafizəsi ●

Məqsəd 15: Torpaq ekosiste-
minin mühafizəsi ● ●

Məqsəd 16: Sülh, ədalət və 
səmərəli institutlar ● ● ●

Məqsəd 17: Məqsədlər üçün 
tərəfdaşlıq ● ● ● ● ● ● ●

Cədvəl 1. “2022-2026-cı illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf 
Strategiyası”nın DİM üzrə 2030 Gündəliyinə uyğunluğu
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rin dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə uyğunluğu cəd-
vəl 2-də göstərilən şəkildə müəyyən edilmişdir.

Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, “2022-2026-cı 
illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın icrası 
istiqamətində müəyyən edilmiş tədbirlər planı-
nın ilkin büdcəsi birbaşa “Dayanıqlı İnkişaf üzrə 
2030 Gündəliyi”nin icrasının sürətlənməsinə təsir 
edəcəkdir. Bununla əlaqədər “McKinsey&Com-
pany” şirkəti tərəfindən aparılan uyğunlaşdırmaya 
əsasən qeyd etmək olar ki, Strategiyanın büdcəsi 
hesabına həyata keçriləcək tədbirlərin 21 faizi DİM 
15-in (Torpaq ekosistemlərinin mühafizəsi), 21 faizi 
DİM 10-un (Bərabərsizliyin azaldılması), 17 faizi 
DİM 11-in (Dayanıqlı şəhərlər və icmalar), 14 faizi 
DİM 7-nin (Sərfəli və təmiz enerji), 9 faizi DİM 4-ün 
və 14 faizi digər Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
icrasına birbaşa təsir edəcəkdir.

Formalaşdırılan yeni sosial-iqtisadi inkişaf mode-
linin iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. Birinci mərhələ olan 2022-2026-cı illərdə 
sosial-iqtisadi inkişaf modelinin 2030-cu ilədək 
uğurlu reallaşdırılması üçün  təməl şərtləri işə 
salınacaqdır. 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək 
ikinci mərhələdə isə bu təməl şərtlərin komple-
mentarlığı şəraitində milli iqtisadiyyatın keyfiyyət-

cə yeni simasının yaradılmasına nail olunacaqdır. 
Nəticələrin kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri 
ikinci mərhələdə daha yüksək olacağı gözlənilir.  
Belə ki, dövlət şirkətlərinin gəlirliliyinin artırılması, 
rəqabətli və şəffaf fəaliyyətinin təmin edilmə-
si, dövlət vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, 
dövlətin borc dayanıqlığının yüksəldilməsi və 
digər tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatın dövlət 
sektoru yeni keyfiyyətə transformasiya olunacaq, 
iqtisadi idarəetmə təkmilləşdiriləcəkdir.

Strategiyaya uyğun olaraq, dövlət kommersiya 
fəaliyyətini mərhələlərlə daraldacaq və əsasən 
tənzimləmə funksiyalarını həyata keçirəcək, 
dövlət layihələrinin həyata keçirilməsində özəl 
sektorun iştirakı genişləndiriləcəkdir. Nəticə ola-
raq, iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət-özəl 
tərəfdaşlığı gücləndiriləcəkdir. Daha bir istiqamət 
üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər iqtisadi fəaliyyət 
mühitini – ekosistemi keyfiyyətcə dəyişdirəcək, 
özəl sektorun inkişafı geniş şəkildə stimullaşdırı-
lacaqdır.

Strategiyanın reallaşdırılması həmçinin, insan ka-
pitalının, rəqəmsal iqtisadiyyatın və innovasiyala-
rın davamlı inkişafına münbit şərait yaradacaqdır.

Cədvəl 2. Strategiyanın nəzərdə tutulan ilkin büdcəsinin DİM-lərə uyğunluğu
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DİM-LƏRİN İCRASINA BÜTÜN 
MARAQLI TƏRƏFLƏRİN CƏLB 
EDİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ 
HƏYATA KEÇİRİLMİŞ  
TƏDBİRLƏR VƏ LAYİHƏLƏR
Hər kəs üçün bərabər və inklüziv dayanıqlı 
inkişaf modelinin yaradılması fonunda bütün 
maraqlı tərəflərin bu modelin yaradılmasında 
aktiv iştirakını təmin etmək məqsədilə Daya-
nıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının 
Katibliyi (İqtisadiyyat Nazirliyi) və eyni zamanda 
Şuranın üzv qurumları tərəfindən 2021-ci ildə bir 
sıra maarifləndirici tədbirlər və layihələr həyata 
keçirilmişdir. 

2021-ci ildə keçirilən maarifləndirmə tədbirlərini 
və layihələrini əsasən 3 istiqamətdə bölmək olar:

1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və 
Sosial Şurasının himayəsi altında keçirilmiş 
Yüksək Səviyyəli Siyasi Foruma təqdim 
edilmiş Azərbaycanın 3-cü Könüllü Milli 
Hesabatının ictimai dinləmələri;

2. Yeni çağırışlar konteksində Dayanıqlı İnki-
şaf Məqsədlərinin maliyyələşdirilməsi və 
DİM-lərə özəl investisiyaların cəlb edilmə-
sinin stimullaşdırılması;

3. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 2030 
Gündəliyinin icrasında maraqlı tərəflərinin 
iştirakçılığının artırılması.

3-cü Könüllü Milli Hesabatın  
müzakirələri
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, keçirilən tədbirlərin 
əsas istiqaməti maarifləndirici olmaqla bərabər 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial 
Şurasının himayəsi altında keçirilmiş Yüksək 
Səviyyəli Siyasi Foruma təqdim edilən Azər-
baycanın 3-cü Könüllü Milli Hesabatının maraqlı 
tərəflərlə müzakirəsi olmuşdur. 

2021-ci ilin iyul ayında təqdim edilmiş 3-cü Kö-
nüllü Milli Hesabatın ilkin müzakirələri 12, 16  
aprel tarixlərində parlament, özəl sektor və 
vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə aparıl-
mışdır. Müzakirələr zamanı ölkəmizdə Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması istiqamətində 
görülmüş işlər barədə məlumat verilmiş, “Daya-
nıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ətraf mühit as-
pektlərinin gücləndirilməsi məqsədilə COVID-19 

3-CÜ KMH-A DAİR 
MÜZAKİRƏLƏR

İŞTİRAKÇILIQ 
TƏDBİRLƏRİ

DİM-lərin 
MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

Şəkil 5. 3-cü Könüllü Milli Hesabatın Milli Məclisin üzvləri ilə  
müzakirəsi

Şəkil 6. 3-cü Könüllü Milli Hesabatın parlament 
nümayəndələri ilə müzakirəsi
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pandemiyasının mənfi təsirlərinin aradan qaldı-
rılması: 2030 Gündəliyinə nail olmaq məqsədilə 
inklüziv və effektiv sistemin yaradılması” möv-
zusuna uyğun 3-cü dəfə Könüllü Milli Hesabatın 
təqdim olunmasının nəzərdə tutulduğu diqqətə 
çatdırılmışdır. Azərbaycanın 3-cü KMH-ı parla-
ment, QHT-lər və özəl sektor üzvləri ilə birgə ge-
niş formatda müzakirə edilmiş və parlamentarilər, 
vətəndaş cəmiyyəti və sahibkarlar tərəfindən 
dəstəklənmişdir.  

DİM-in maliyyələşdirilməsi və DİM-lərə 
özəl investisiyaların cəlb edilməsinin 
stimullaşdırılması istiqamətində
2021-ci ildə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
icrası fonunda əsas tədbirlərdən biri “Dayanıqlı 
inkişafın maliyyələşdirilməsi: COVID-19 pandemi-
yasından dayanıqlı və yaşıl bərpa” mövzusunda 

keçirilmiş konfrans olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası, İqtisadiyyat 
Nazirliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf 
Proqramının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin 
təşkilati dəstəyi ilə keçirilmiş tədbirin əsas müza-
kirə istiqamətləri (I) dayanıqlı inkişafın maliyyələş-
dirilməsi məsələləri, (II) Azərbaycanda pande-
miyadan sonrakı dövrdə inkişaf prioritetlərinin 
icrası üçün yeni çağırışlar, (I) “yaşıl” mənbələr 
hesabına iqtisadiyyatın dayanıqlılığını və keyfiy-
yətini təmin edən mühitin təşviqi imkanları və 
(IV) Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması 
yolları olmuşdur.

Konfrans zamanı DİM-lərə nail olunması və “yaşıl 
iqtisadiyyat”a keçid istiqamətlərində ölkəmizdə 
ötən dövrdə həyata keçirilən tədbirlər, onların 
maliyyələşdirilməsi, pandemiya dövründə iqti-
sadi sabitliyin, makroiqtisadi dayanıqlılığın və iş 

Şəkil 7. 3-cü Könüllü 
Milli Hesabatın 
QHT nümayəndələri 
ilə müzakirəsi

Şəkil 8. “Dayanıqlı inkişafın 
maliyyələşdirilməsi:  
COVID-19 pandemiya-
sından dayanıqlı və yaşıl 
bərpa” konfransından
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yerlərinin qorunması məqsədilə tətbiq 
edilən dəstək mexanizmləri barədə 
müzakirələr aparılmışdır. 

İqtisadiyyat Nazirliyi və Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının 
təşkilatçılığı ilə “Dayanıqlı investisiyalar: 
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün imkanlar 
və trendlər” mövzusunda vebinar keçi-
rilmişdir. Tədbirdə 50-dən çox investisi-
ya eksperti, müvafiq dövlət orqanlarının, 
akademik dairələrin nümayəndələri 
iştirak etmişdir. Məqsəd BMT-nin 2030-
cu il gündəliyinə uyğun olaraq, daya-
nıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunması 
üçün resursların optimallaşdırılmasında 
Azərbaycan hökumətinə dəstək göstə-
rilməsi olmuşdur. Tədbirdə Azərbay-
candadayanıqlı inkişaf məqsədlərinin 
maliyyələşdirilməsində dövlət orqanla-
rının, özəl sektorun, yerli və beynəlxalq 
inkişaf agentliklərinin əməkdaşlığı mü-
zakirə edilmişdir. Məlumat verilmişdir ki, 
DİM-lərin həyata keçirilməsində iqtisadi, 
sosial və ekoloji amillərin vahid forma-
da inteqrasiyası, “yaşıl iqtisadiyyat”ın 
təşviqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Bununla yanaşı 2021-ci ildə İqtisadiyyat 
Nazirliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-
nın İnkişaf Proqramının təşkilatçılığı ilə 
“Dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi: 
COVID-19 pandemiyasından dayanıqlı 
və yaşıl bərpa” böyük həcmli konfrans 
keçirilmişdir.  

Bu istiqamətdə dövlət və özəl sektorun 

birgə fəaliyyəti, maarifləndirmə daya-
nıqlı və yaşıl investisiyaların uğurla re-
allaşmasına şərait yaradacaq. Bununla 
yanaşı, DİM-lər və yaşıl investisiyalar az 
karbonlu istehsalın olduğu, resursların 
səmərəli istifadə edildiyi və inklüzivliyin 
təmin edildiyi iqtisadiyyata keçidə töhfə 
verəcək. Müzakirələrdə BMTİP-də DİM 
İnvestisiyaları üzrə baş məsləhətçi 
Kurt Morriesen, Sosial Fəaliyyət üzrə 
İşçi Qrupun icraçı direktoru Yurgen 
Hammer, “Herbert Smith Freehills”də 
aktivlərin idarə olunması üzrə mütəxəs-
sis Stefan Nyubay, “PNC Financial 
Services Group”da təsirin artırılması 
strategiyası üzrə rəhbər Nik Aşbörn və 
“J.P.Morgan”ın inkişafın təsirləri üzrə 
rəhbəri Arsalan Mahtafar çıxış edərək 
“yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı istiqamə-
tində fikirlərini bölüşmüşdürlər.

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 
üzrə 2030 Gündəliyinin  
icrasında maraqlı tərəflərin 
iştirakçılığının artırılması
Ötən dövr ərzində Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının 
üzv qurumlar ilə yanaşı digər qurum-
lar tərəfindən də Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərini milliləşdirilməsi istiqamə-
tində mühim addımlar atılmışdır. Bu 
istiqamətdə xüsusilə Azərbaycan Res-
publikasının Ali Audit Qurumu - Hesab-

Şəkil 9. “Dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi: COVID-19 pandemiyasından dayanıqlı və yaşıl bər-
pa” konfransından

Dayanıqlı  
İnkişaf  
üzrə Milli  
Əlaqələndirmə  
Şurasının  
tərkib  
qurumları:
 
Nazirlər Kabineti;

İqtisadiyyat Nazirliyi;

Xarici İşlər Nazirliyi;

Səhiyyə Nazirliyi;

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi;

Təhsil Nazirliyi;

Ədliyyə Nazirliyi;

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi;

Gənclər və İdman 
Nazirliyi;

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi;

Mədəniyyət Nazirliyi;

Dövlət Statistika 
Komitəsi;

Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi;

Qaçqınların və Məc-
buri Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsi.



23

lama Palatasının rolunu qeyd etmək olar. Belə  
ki, Hesablama Palatası 2019-cu ildən başlayaraq 
INTOSAİ (Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təş-
kilatı) təşkilatının “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 
və Əsas Dayanıqlı İnkişaf Göstəriciləri” adlı İşçi 
qrupda təmsil olunur. Həmin işçi qrup çərçivəsin-
də Hesablama Palatası digər ölkələrin Ali Audit 
Qurumları (AAQ) ilə əməkdaşlıq formatında iki tə-
limatın hazırlanmasında iştirak etmişdir. Bu “Əsas 
Milli Göstəricilərin İnkişafına və İstifadəsinə dair” 
(GUID — 5290) və “Dayanıqlı İnkişaf: Ali Audit 
Qurumlarının rolu adlı Təlimat” (GUID — 5202) 
sənədləridir. 

Eyni zamanda, Hesablama Palatasında 2021-ci 
ilin 2 fevral tarixində Səmərəlilik auditi şöbəsi ya-
radılmışdır. Səmərəlilik auditinin məqsədi proq-
ram, layihə, fəaliyyət, əməliyyat, idarəetmə və 
informasiya sistemlərinin qənaətliliyinin, səmərə-
liliyinin və nəticəliliyinin müəyyənləşdirilməsidir.

Bu şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti ölkəmizdə 
dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi istiqamətində 
görülən işlər, həmçinin AAQ-ların qabaqcıl təc-
rübəsi nəzərə alınmaqla fəaliyyətin səmərəliliyi, 
qənaətliliyi və nəticəliliyinin qiymətləndirilməsinə 
yönəlmişdir. Şöbə qarşısında qoyulan tələblər-
dən biri Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri nəzərə 
alınmaqla davamlı olaraq səmərəlilik (perfor-
mans) auditlərinin aparılmasıdır. Qeyd edilən 
məqsədlərə çatmaq üçün cari ildə 2 audit həyata 
keçirilmişdir. Həmin auditlərin mövzuları aşağıda-
kılardır:

- Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələ-
rin İnkişafı Xidmətinin meşə idarəetməsi 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.(DİM 15);

- “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələ-
rinin bərpası, qorunması, tarix və mədə-
niyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləş-
dirilməsi və inkişafına dair 2014-2020- ci 
illər üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası üzrə 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, 
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. (DİM 11).

2021-ci ilin 27-29 oktyabr tarixlərində İqtisadiy-
yat Nazirliyinin, Mədəniyyət Nazirliyinin, Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) və 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu-
nun (ICYF) təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Azərbaycan 
İnvestisiya və Mədəniyyət Sammiti”nin xüsusi pa-
neli dayanıqlı inkişafda texonoloji investisiyaların 
roluna həsr edilmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkila-

tına üzv ölkələrdən dövlət rəsmiləri, beynəlxalq 
təşkilatların və diplomatik korpusun təmsilçilə-
ri, iş adamları, investorlar, startaplar, gənclər 
təşkilatları, ümumilikdə 20-dən çox ölkədən 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi sammitdə  pane-
listlər Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, insan kapitalı, 
innovativ inkişaf, müasir texnoloji vasitələrdən is-
tifadə, kibertəhlükəsizlik kimi istiqamətlərdə çıxış 
edib, iştirakçıların suallarını cavablandırmışlar.

Azərbaycanda DİM-ləri təbliğ etmək, gəncləri 
bu məqsədlərə nail olunmasında iştiraka təşviq 
etmək, yerli və milli səviyyədə atılan addımlar 
barədə əhalinin məlumatlandırılmasına və milli 
hesabatların hazırlanması məqsədilə Gənclər 
və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda 
2021-2023-cü illər üçün DİM üzrə gənc səfirlə-
rin seçim mərhələsinə start verilmişdir. Seçim 
prosesi yekunlaşdıqdan sonra 2021-ci ilin 10 iyun 
tarixində keçirilmiş təqdimat və mükafatlandır-
ma mərasimində Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirin müavini və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli 
Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Əhmədov 
iştirak etmişdir. 

Bununla yanaşı, 2021-ci ilin iyunun 25-i tarixində 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin və İqti-
sadi Sosial İnkişaf (Economic Social Development, 

Şəkil 10. Gənc səfirlərin təqdimatı tədbirindən
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ESD) təşkilatının “Davamlı inkişafın sosial-iqtisadi 
problemləri” mövzusunda keçirdiyi birgə bey-
nəlxalq elmi konfransı Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlə-
rinin maarifləndirilməsinə böyük töhvə vermişdir. 

Maarifləndirmə və maraqlı tərəfləri DİM-in icrası 
prosesinə cəlb etmək məqsədilə Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ölkənin 
əksər bölgələrində “Dayanıqlı inkişaf, həmkarlar 
ittifaqı təşkilatlarının vəzifələri və rolu” mövzu-
sunda tədbirlər keçirilmiş, prioritetləri müəy-
yənləşdirilmişdir. Dayanıqlı İnkişafı təşviq etmək 
strategiyası qəbul edilmiş, seçilmiş 5 prioritet 
məqsəd üçün yol xəritəsi müəyyənləşdirilmişdir. 
Qısa və orta müddətli tədbirlər planları hazırlan-
mışdır. Bunlar aşağıdakılardır: 

• Məqsəd 1. Yoxsulluğun aradan qaldırılma-
sı. Hər yerdə yoxsulluğun bütün formaları-
na son qoymaq;

• Məqsəd 3. Yaxşı səhiyyə və rifah halını 
yüksəltmək. Yaşından asılı olmayaraq hər 
kəsin sağlam yaşamasını təmin etmək və 
rifahını yaxşılaşdırmaq;

• Məqsəd 4. Keyfiyyətli təhsil. Hər kəs üçün 
inklüziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək 
və ömür boyu maariflənməni təşviq et-
mək;

• Məqsəd 5. Gender bərabərliyi. Gender 
bərabərliyinə nail olmaq, bütün qız və 
qadınlara səlahiyyət verilməsinə çalışmaq; 

• Məqsəd 8. Layiqli əmək və iqtisadi artım. 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin əsas 3 aspek-
tindən olan ekoloji aspekt istiqamətində həyata 
keçirilən layihələrdən və təşəbbüslərdən başlıca-

sını Bakı Ali Neft Məktəbi (BANM) həyata keçir-
mişdir. Belə ki, ötən dövr ərzində Bakı Ali Neft 
Məktəbinin fəaliyyəti dövründə enerjiyə qənaət 
və effektivlik üzrə həyata keçirdiyi layihələrin 
nəticəsi olaraq elektrik enerjisi istifadəsi hər il 
daha da azalmışdır. 

Bu təşəbbüslər həmçinin istixana effekti yaradan 
qazların dolayı emissiyasında da azalma ilə mü-
şahidə olunmuşdur. Belə ki, BANM enerji istehla-
kını nəzarət altında saxlamaqla həmçinin, dolayı 
emisiyyaların da həcmini azalmışdır. Bununla da, 
təhsil müəssisəsi tərəfindən iqlim dəyişikliyinə 
olan təsir əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olmuşdur. 
BANM-nin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən 
dayanıqlı strategiyanın və enerjidən effektiv 
istifadə etmə üzrə təşəbbüslərin nəticəsi olaraq 
qeyd edilməlidir ki, həm tələbə, həm də işçi sayı 
üzrə enerji intensivliyi və dolayı İEYQ emissiyala-
rı intensivliyi əmsallarında ilbəil azalma trendinə 
nail olunmuşdur. 

Qeyd olunan təşəbbüslərə Bakı Ali Neft Məktəbi-
nin ekoloji tədbirlər planının hazırlanması və ona 
maksimal dərəcədə riayət edilməsinə nəzarət, 
xüsusi monitorinqlərin keçirilməsi, aylıq müvafiq 
yoxlamaların aparılması və Ali məktəbin tələ-
bələri və işçi heyəti arasında müxtəlif üsullarla 
məlumatlılığın artırılması daxildir. 

BANM-də həyata keçirilən strateji plan artıq 
öz real nəticəsini göstərmişdir. Belə ki, 2017-ci 
ildə elektrik enerjisindən istifadə 112000 kv/s 
olmuşdusa, bu rəqəm 2021-ci ildə 104051 kv/s-a 
bərabər olmuşdur. Su sərfiyyatı 2017-ci ildə 1645 
m3, 2021-ci ildə isə 1523 m3 olmuşdur. Xüsusilə 
qeyd edilməlidir ki, BANM bu tədbirlər planını 
hazırlayarkən ISO 14001 — “Ekologiya idarəetmə 

Şəkil 11. “Azərbaycan 
İnvestisiya və Mədəniyyət 
Sammiti” tədbirindən
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sistemi” standartının tələblərini əsas tutmuşdur. 
Ətraf mühitə təsirlərin qarşısını almaq, bu təsirləri 
minimum endirmək üçün plana əsasən atılan 
bəzi addımlar aşağıda göstərilmişdir;

• BANM-də gündəlik fəaliyyət zamanı 
yaranmış müxtəlif növ tullantıların təkrar 
emalını və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı 
üçün tam, səmərəli məşğulluğu, layiqli 
əməyi təşviq etmək;

• BANM-də gündəlik fəaliyyət zamanı ya-
ranmış müxtəlif növ tullantıların ayrılması 
və müvafiq olaraq təkrar emala göndəril-
məsi üçün kağız, plastik və ümumi tullan-
tılar üçün qutular ayrılmışdır. Təbiidir ki, 
ali məktəbin tullantılarının böyük hissəsini 
kağız tullantıları təşkil edir. BANM-də 
yaranmış müxtəlif növ kağız tullantıları 
(məxfi məlumatları əks etdirən kağızlar 
istisna olmaqla) və batereya tipli tullantılar 
bir yerə cəmlənərək SOCAR-ın Ekologi-
ya İdarəsinə təhvil verilir ki, oradan da 
şirkətin digər müəssisələrdən toplanmış 
tullantılar ilə birgə uyğun olaraq təkrar 
emala göndərilir.

2021-ci ildə özəl sektorların DİM-lərin icrasına 
təsirinin sürətləndirilməsi istiqamətində mühüm 
addımlar atılmışdır. Bu çərçivədə Azərbaycan 
Biznesinin İnkişafı Fondu (İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu) tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirlər xüsusilə qeyd edilmə-
lidir. Belə ki, ötən dövr ərzində Fond BMT-nin 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və ESG (ətraf mühit, 
sosial və korporativ idarəetmə) faktorlarına 
əsaslanan kənd təsərrüfatı, istehsal, emal, turizm 
və digər sahələr üzrə layihələrin dəstəklənməsi 
Fondun güzəştli kreditlərinin verilməsi üzrə prio-
ritet istiqamətlərinə daxil etmişdir.  

ESG faktorlarının və DİM-lərinin bizneslərə in-
teqrasiyasına dəstəyin göstərilməsi ilə əlaqədar 
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi, Azərbaycan Biznesi-
nin İnkişafı Fondu (İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu) və BMT-nin Azər-
baycan Nümayəndəliyi arasında bu və digər is-
tiqamətlərdə əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə 
başlanılmışdır. Belə ki, adıçəkilən 3 qurum ara-
sında korporativ dayanıqlılığın və BMT-nin Qlobal 
Sazişinin birgə təbliğinə dair Anlaşma Memoran-
dumu imzalanmışdır. Sənədə əsasən, adıçəkilən 
qurumlar korporativ dayanıqlılığın və BMT-nin 
Qlobal Sazişinin yerli sahibkarlar arasında təbliği 
istiqamətində birgə səylərini gücləndirəcək və 
müvafiq tədbirlər həyata keçirəcəklər. Birgə 
əməkdaşlığa sahibkarların və biznes assosiasi-
yaların korporativ dayanıqlılıq və BMT-nin Qlobal 
Sazişi haqqında məlumatlandırılması, ətraf mühit, 
sosial və korporativ idarəetmə prinsiplərinin və 
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin müva-
fiq qurumların fəaliyyət proseslərinə inteqrasiya 
edilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla qurumların əməkdaşlarının sahəvi ba-
carıqlarının artırılması və s. nəzərdə tutulmuşdur.
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DİM-LƏR ÜZRƏ STATİSTİK 
GÖSTƏRİCİLƏRİN 
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

2021-ci ildə DİM göstəriciləri üzrə statistik 
məlumat bazasının genişləndirilməsi istiqamə-
tində müəyyən işlər aparılmışdır. Belə ki, DİM 
göstəriciləri üzrə qlobal metodologiyalar öy-
rənilərək müvafiq dövlət orqanları ilə birgə 13 
yeni göstərici üzrə məlumatların hazırlanmasına 
nail olunmuş: “2.5.1 Kənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsullarının istehsalı üçün nəzərdə tutulan (a) 
bitki və (b) heyvan mənşəli genetik ehtiyatların 
orta və ya uzunmüddətli xüsusi saxlama ob-
yektlərində miqdarı”, “2.5.2 Məhv olmaq təh-
lükəsi olanlar kimi təsnifləşdirilmiş yerli heyvan 
cinslərin xüsusi çəkisi”, “2.c.1 Ərzaq qiymətinin 
anomaliyaları göstəricisi”, “3.b.2 Səhiyyənin 
əsas sahələrinin və tibbi tədqiqatların inkişafına 
yönəldilmiş rəsmi maliyyə yardımlarının xalis 
ümumi həcmi”, “5.a.1 a) Kənd təsərrüfatı torpaq-
larına mülkiyyət hüququ və ya həmin torpaqlar 
üzərində qorunan hüquqları olan əhalinin kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olan ümumi əhalidə xüsusi 
çəkisi, cins üzrə bölgüdə; və b) kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının mülkiyyətçisi və ya həmin torpaqlar 
üzərində hüquqları olan şəxslər arasında qadın-
ların xüsusi çəkisi, torpağa sahib olma formaları 
üzrə bölgüdə”, “6.3.2 Keyfiyyətli suya malik su 
mənbələrinin xüsusi çəkisi”, “6.5.1 Su ehtiyatları 
üzrə inteqrasiyalı idarəetmənin tətbiqi səviyyəsi”, 
“6.5.2 Suyun istifadəsi sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında sazişlərlə əhatə olunan transsərhəd su 
hövzələrinin xüsusi çəkisi”, “7.b.1 Bərpa olunan 
enerji daşıyıcıları əsasında işləyən generasiya 
qurğularının istehsal gücü (adambaşına vatt ilə)”, 
“12.a.1 Bərpa olunan enerji daşıyıcıları əsasında 
işləyən generasiya qurğularının istehsal gücü 
(adambaşına vatt ilə)”, “15.3.1 Deqradasiyaya 
məruz qalmış torpaq sahələrinin ümumi torpaq 
sahəsində xüsusi çəkisi”, “15.4.1 Biomüxtəliflik 
baxımından mühüm olan və qorunan dağ ərazilə-
rinin xüsusi çəkisi”, “15.4.2 Dağların bitki örtüyü 
indeksi” adlı yeni göstəricilərin hesablanması 
təmin edilmişdir. Bununla da, məlumat istehsalı 
təşkil edilən qlobal DİM göstəricilərinin sayı 107-
yə (qlobal göstəricilərin sayının 43,3 faizi), milli 
prioritet kimi müəyyənləşdirilmiş göstəricilərin 
(Azərbaycan Respublikası Dayanıqlı İnkişaf üzrə 
Milli Əlaqələndirmə Şurasının 2019-cu il 07 fevral 

tarixli, 7 saylı Qərarı ilə 119 göstərici milli prioritet 
kimi təsdiqlənmişdir) sayı isə 83-ə (milli göstəri-
cilərin sayının 69,7 faizi) çatmışdır.   

DİM-lərə nail olunmasının monitorinqinin və 
qiymətləndirilməsinin aparılmasında, eləcə 
də statistika potensialının gücləndirilməsində 
məlumatların dezaqreqasiyası mühüm əhəmiy-
yət kəsb edən məsələlərdəndir. Məlumatların 
əhalinin cins, yaş qrupları, miqrasiya statusu, 
yaşayış yerləri (kənd/şəhər) və digər əlamətlər 
üzrə işlənilməsi təhlil olunan hadisə və proseslər 
haqqında daha təfsilatlı məlumatların əldə olun-
masına geniş imkanlar yaradır.

Məlumat istehsalı təmin edilmiş DİM göstəri-
cilərindən 2021-ci ildə 12-si üzrə dezaqreqasiya 
səviyyələrinin artırılmasına da nail olunmuşdur. 
Belə ki, DİM-in “4.4.1 İnformasiya-kommunika-
siya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarına 
malik olan gənclərin və böyüklərin xüsusi çəkisi, 
bacarıq növləri üzrə bölgüdə”, “16.1.1 Əhalinin hər 
100000 nəfərinə düşən qəsdən adam öldürmə 
qurbanlarının sayı, cins və yaş üzrə bölgüdə”, 
“16.3.2 Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin 
həbsdə olan şəxslərin ümumi sayında xüsusi 
çəkisi” göstəriciləri üzrə əlavə olaraq cinsə görə, 
“7.2.1 Son enerji istehlakının ümumi həcmində 
bərpa olunan enerjinin xüsusi çəkisi” göstəricisi 
üzrə əlavə olaraq enerji növlərinə görə, “9.c.1 
Mobil şəbəkə ilə əhatə edilən əhalinin xüsusi 
çəkisi, texnologiyalar üzrə bölgüdə” göstəricisi 
üzrə əlavə olaraq mobil texnologiyalara görə, 
“4.a.1 Əsas xidmətlərə əlyetərliyi təmin edən 
məktəblərin xüsusi çəkisi, xidmət növləri üzrə 
bölgüdə” göstəricisi üzrə əlavə olaraq xidmət 
növlərinə və yaşayış yerlərinə (şəhər/kənd) görə, 
“9.5.2 Əhalinin hər bir milyon nəfərinə düşən 
tədqiqatçıların sayı (tam məşğulluq ekvivalentin-
də)” göstəricisi üzrə əlavə olaraq elm sahələri və 
yaşa görə, eyni zamanda digər göstəricilər üzrə 
dezaqreqasiyanın aparılması təmin olunmuşdur. 
Bununla da, məlumat istehsalı təşkil edilən 107 
qlobal DİM göstəricisindən dezaqreqasiyası 
aparılanların sayı 72-yə (67,3 faiz) çatmışdır. Bu 
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göstəricilərdən 35-i tam (tələb olunan bütün 
əlamətlərə görə), 37-si qismən (tələb olunan 
əlamətlərdən biri və ya bir neçəsi üzrə) dezaq-
reqasiya olunur. 20 göstərici üzrə dezaqreqasi-
yanın təmin edilməsi üçün işlər davam etdirilir, 15 
göstərici üzrə isə dezaqreqasiya tələb edilmir. 

Hazırda məlumat istehsalı təşkil olunan 83 milli 
prioritet göstəricidən 27-sı üzrə tam, 30-u üzrə 
qismən dezaqreqasiya aparılır, 15 göstərici üzrə 
dezaqreqasiyanın təmin edilməsi üçün işlər 
davam etdirilir, 11-i üzrə isə dezaqreqasiya tələb 
olunmur.

DİM göstəriciləri üzrə məlumatların təmin edil-
məsində beynəlxalq standartlara cavab verən 
metaməlumatların mövcudluğu xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir.

2021-ci ildə DİM göstəriciləri üzrə metaməlumat-
ların Avro-SDMX Metaməlumatlar (ESMS 2.0 ver-
siyası) strukturuna uyğun formatda hazırlanması 
işi davam etdirilmişdir. “2.c.1 Ərzaq qiymətinin 
anomaliyaları göstəricisi”, “5.a.1 a) Kənd təsərrü-
fatı torpaqlarına mülkiyyət hüququ və ya həmin 

torpaqlar üzərində qorunan hüquqları olan 
əhalinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ümumi 
əhalidə xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə; və b) 
kənd təsərrüfatı torpaqlarının mülkiyyətçisi və ya 
həmin torpaqlar üzərində hüquqları olan şəxslər 
arasında qadınların xüsusi çəkisi, torpağa sahib 
olma formaları üzrə bölgüdə”, “7.b.1 Bərpa olunan 
enerji daşıyıcıları əsasında işləyən generasiya 
qurğularının istehsal gücü (adambaşına vatt ilə)”, 
“12.a.1 Bərpa olunan enerji daşıyıcıları əsasında 
işləyən generasiya qurğularının istehsal gücü 
(adambaşına vatt ilə)”, “13.2.2 İstixana qazlarının 
ümumi illik emissiyaları” göstəriciləri üzrə me-
taməlumatlar hazırlanaraq DİM üzrə Milli Məlu-
matlandırma Portalında yerləşdirilmişdir. Bununla 
da, 74 DİM göstəricisi üzrə metaməlumatların 
hazırlanması təmin olunmuşdur. 

DİM göstəriciləri üzrə 2010-2020-ci illəri əhatə 
edən statistik məlumatlar “Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri: statistik icmal” adlı məcmuədə nəşr 
olunmuş və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 
Milli Məlumatlandırma Portalında yerləşdirilmiş-
dir.
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AZƏRBAYCANDA DİM-LƏRİN 
İCRASI BEYNƏLXALQ 
REYTİNQLƏRDƏ

Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyindən irəli 
gələn öhdəliklərin icrasında əldə edilən nailiy-
yətlərlə Azərbaycan beynəlxalq sferada “DİM 
üzrə 2030 Gündəliyi”nin icrası istiqamətdə yaxşı 
təcrübələrdən biri olaraq qəbul edilmişdir.

BMT Baş katibinin iqtisadi və sosial məsələlər 
üzrə müavini Liu Zhenmin BMT-nin ötən dövr 
ərzində Azərbaycanın da təqdim etdiyi Könüllü 
Milli Milli Hesabatların icmalında bildirdiyi fikri 
buna əyani sübut olmuşdur. Belə ki, Liu Zhenmin 
bildirmişdir ki, 2021-ci ildə təqdim edilən Könüllü 
Milli Hesabatlar COVID-19-un dramatik təsirlərini 
göstərməklə yanaşı pandemiyaya qalib gəlməyin 
və dayanıqlı şəkildə bərpa olunmağın yollarını 
müəyyənləşdirir.

Dayanıqlı İnkişaf üzrə ən yaxşı beynəlxalq təcrü-
bələrdən birinə çevrilən Azərbaycanın mövqeyi 
2021-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisa-
di və Sosial məsələlər üzrə departamenti tərə-
findən hazırlanmış 6-cı Sintez Hesabatında və 
İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İslam Tədqiqatlar 
və Treninq İnstitutunun 2021-ci ildə 57 müsəlman 
ölkəsində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə əldə 
edilmiş uğurlara dair hesabatda qeyd edilmişdir.
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Şəkil 12. 2021-ci 
ildə təqdim 
edilən Könüllü 
Milli Hesabatlar 
üzrə Sintez 
Hesabatının üz 
qabığı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial 
məsələlər üzrə departamenti tərəfindən hazır-
lanmış 6-cı Sintez Hesabatı BMT-nin İqtisadi və 
Sosial Şurasının rəhbərliyi ilə hibrid formatda 
2021-ci ilin 6-15 iyul tarixlərində Yüksək Səviyyəli 
Siyasi Forum zamanı 42 ölkə tərəfindən təqdim 
edilən “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrasına 
dair Könüllü Milli Hesabatlar”ın qiymətləndiril-
məsini özündə ehtiva edir. Hesabatda xüsusi 
vəziyyətlərdə olan ölkələrin təhlili və 2021-ci ildə 
Könüllü Milli Hesabat təqdim edən ölkələrin hər 
birində 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi istiqamə-
tində əldə edilmiş effektiv siyasətlər və tədbir-
lər təsvir edilmişdir. Hesabat təqdim edən 42 
ölkədən 13-cü Asiya-Sakit okean regionundan, 
11-i Latın Amerikası və Karib hövzəsindən, 10-u 
Afrika və 8-i Avropa regionundan olmuşdur2. 
Hesabatın əsas məqsədi ölkələrin təqdim etdik-
ləri hesabatlarda əldə olunan ən yaxşı nəticələri 
digər ölkələr üçün yaxşı təcrübə kimi göstərmək-
dir. Hesabatın əsas qiymətləndirmə mexanizmi 
təqdim edilən Könüllü Milli Hesabatların aşağıda 
göstərilən istiqamətlərə uyğunluğunu müəyyən-
ləşdirməkdən ibarətdir.  

- DİM-lərin milli kontekstə uyğunlaşdırılması: 
qiymətləndirmələr və strategiyalar;

- 2030 Gündəliyini həyata keçirən institutlar 
və qurumlar;

- Heç kimi geridə buraxmamaq;
- Xüsusi vəziyyətlərdə olan ölkələr;
- Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və hədəfləri;
- Data və Monitorinq;

Azərbaycan R�s��b���asının
Dayanı��ı �n���a� Üzrə M���� ��a�ə�ən��r�ə ��rası

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

THIRD 
VOLUNTARY 
NATIONAL 
REVIEW 2021

Şəkil 13. 
Azərbaycanın 
3-cü Könüllü 
Milli Hesabatı-
nın üz qabığı

2 2021-ci ildə Azərbaycanın da daxil olduğu 10 ölkə üçüncü dəfə, 24 ölkə ikinci dəfə və 8 ölkə ilk dəfə KMH təqdim 
etmişdir.
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- Qlobal və regional çərçivələr arasında 
uyğunluq;

- Maraqlı tərəflərin prosesə cəlb edilməsi;
- Maarifləndirmə;
- İcra vasitələri;
- Birinci və növbəti dəfə təqdim edilən Kö-

nüllü Milli Hesabatlar arasında fərqlər;
- COVID-19 pandemiyasınnın təsirlərinin 

aradan qaldırılmasına dair tədbirlər.

Hesabatda qeyd edilmişdir ki,  Azərbaycan 
2021-ci il üzrə KMH-da qeyd edildiyi kimi Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədlərini hökumət prioritetləri 
və ya sektor planları, eyni zamanda strategiyalar 
vasitəsilə həyata keçirir. Azərbaycanda DİM-lərin 
icrasına yüksək səviyyədə yanaşma mövcuddur. 
Bu məqsədlə sahələr üzrə dövlət orqanları-
nın rəhbər vəzifəli şəxslərinin təmsil olunduğu 
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası 
yaradılmışdır.

Hesabatda qeyd edilmiş təcrübələrə əsasən, 
“heç kimi geridə buraxmamaq prinsipi” əsasında 
Azərbaycanın 3-cü Könüllü Milli Hesabatına dair 
aşağıdakıları vurğulamaq olar:

- Azərbaycanda prioritet sahələrə iqtisadi 
transformasiya və məşğulluq, qadınların 
səlahiyyətlərinin artırılması, iqlim dəyişikli-
yi və rəqəmsallaşma daxil edilmişdir;

- Azərbaycanda “heç kimi geridə buraxma-
maq” prinsipi əsasında normativ-hüquqi 
sənədlərini və proqramlarını “Uşaqların 
Hüquqları üzrə Konvensiya”ya uyğunlaş-
dırmaq üzrə fəaliyyət və tədbirlər həyata 
keçirilmişdir;

- Azərbaycanda pandemiyanın yaratdığı 
problemlər və çətinlikləri həll etmək cəhd-
ləri sosial müdafiənin genişləndirilməsini 
labüd etmişdir. Azərbaycan əlillik statusu 
olan şəxslər üçün sosial müdafiə tədbir-
lərini 2020-ci ilin mart ayından daha da 
genişləndirmişdir; 

- COVID-19 pandemiyasından irəli gələn 
çətinliklərin aradan qaldırılması məqsədilə 
“heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə 
əsaslanaraq, Azərbaycanda sosial müda-
fiə tədbirləri gücləndirilmiş və müdafiənin 
əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. Xüsusilə 
əlilliyi olan insanların işsizlik, sağlamlıq 
(ruhi sağlamlıq daxil olmaqla) məsələlərin 
həll edilməsi istiqamətində xüsusi siyasət-
lər həyata keçirilmişdir;

- Eyni zamanda Azərbaycanda əlilliyi olan 
insanların işsizliyini aradan qaldırmaq 
üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir.

“Xüsusi vəziyyətlərdə olan ölkələr” konteksində 
Sintez hesabatı qeyd edir ki:

Şəkil 14. İslam İnkişaf Bankı (İsDB) Qrupunun İslam Tədqiqatlar və Treninq İnstitutu (IRTI) 2021-ci il müsəlman ölkələrində 
DİM-in icrası üzrə hesabatda Azərbaycanın mövqeyinin əks olunduğu hissə.
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- Bəzi ölkələrin (Əfqanıstan, Azərbaycan, 
Çad, İraq, Niger, Zimbabve) ərazilərində 
sona çatmış və ya davam edən münaqişə 
pandemiyanın və iqlim dəyişikliyinin sosi-
al-iqtisadi təsirlərini daha da artırmışdır; 

- 2021-ci ildən 2030-cu ilə qədər post-pan-
demiya və münaqişədən sonrakı dövr 
üçün işğaldan azad edilmiş və münaqişə-
dən zərər çəkmiş ərazilərin reabilitasiyası, 
yenidən qurulması və reinteqrasiyası 
Azərbaycanın inkişaf prioritetlərinin əsas 
istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edil-
mişdir.

Hesabat digər ölkələr üçün ən yaxşı təcrübə 
kimi 2030 Gündəliyindən irəli gələn DİM üzrə 
Azərbaycanın sistemli olaraq aşağıdakı layihələri 
və təşəbbüsləri həyata keçirdiyini vurğulayır: 

1-ci DİM - Yoxsulluğa son. Azərbaycanda resurs-
ların limitli olmasına baxmayaraq pandemiya 
dövründə həssas təbəqədən olan insanlar üçün 
ərzaq səbətləri paylanmış, qeyri-şərtsiz nəğd pul 
ödənişləri və əmək subsidiyaları verilmişdir; 

2-ci DİM- Aclığa son. Azərbaycan ərzaq təminatı 
ilə məşğul olan fermerlər üçün struktur proqram-
lar həyata keçirmişdir; 

8-ci Məqsəd- Layiqli əmək və iqtisadi artım.  Heç 
kəsin geridə qalmaması prinsipinə əsaslanaraq 
2018-ci ildən Azərbaycan Respublikasında sosial 
cəhətdən həssas əhali qurupları üçün inklüziv 
və layiqli iş yerlərinin yaradılması layihəsinə start 
verilmişdir və eyni zamanda gənclər arasında 
işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı müxtəlif 
istiqamətli tədbirlər həyata keçirilmişdir; 

9-cu Məqsəd- Sənaye, İnnovasiya və İnfrastruktur 
Azərbaycanın daxil olduğu bəzi ölkələr ÜDM-lə-
rində sənaye və istehsalatın payının artırılması 
istiqamətində geniş əhatəli siyasət sənədləri 
qəbul etmişdirlər;

10-cu Məqsəd- Bərabərsizliyin azaldılması. 
Azərbaycanda irqindən, dinindən, dilindən, milli 
mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq hər 
kəs üçün bərabər imkanların yaradılması məsələ-
si xüsusi diqqət mərkəzindədir; 

13-cü Məqsəd- İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə. 
İstixana qazlarının azaldılması, iqlim dəyişikliyi ilə 
mübarizə, enerji effektivliyi, bərpa olunan enerji  
mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi 
istiqamətində Tədbirlər Planı mövcuddur. Eyni 
zamanda meşələrin deqradasiyasının qarşısının 
alınması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.

İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İslam Tədqiqatlar 
və Treninq İnstitutu 2021-ci il üçün 57 müsəlman 
ölkəsində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə əldə 
edilmiş uğurların indeksini açıqlayıb. Azərbaycan 
bu göstəricidə ikinci yeri tutmuşdur. Hesabatda 
İslam ölkələri Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 
12 regional “hub”a bölünmüşlər. Azərbaycan bu 
təsnifatda Türkiyə, İran, Albaniya, Pakistan və 
Əfqanıstanın yer aldığı qrupdadır. Ümumilikdə 
isə ölkəmiz məqsədlərə çatmaq üzrə tərəqqi 
indeksində 57 İslam ölkəsi arasında 72,6 balla 
ikinci yeri tutaraq bir çox ölkələri qabaqlamışdır. 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini yerinə yetirməkdə 
ən çox səy göstərən ölkə 73 balla Qırğızıstan, 
ən az uğur əldə etmiş dövlət isə 40 balla Çad 
olmuşdur. Azərbaycan yoxsulluğun azaldılması 
indeksində Malayziyadan sonra (hər ikisi 100 bal) 
ikinci yeri tutmuşdur. Ən yoxsul ölkə isə 7,1 balla 
Niger hesab olunub. Əhalinin ərzaqla təmin edil-
məsi indeksində ölkəmiz 5-ci, dayanıqlı şəhər və 
icmalar indeksində 4-cü, sülh, ədalət və güclü 
təsisatlar indeksində 7-ci, bərpaolunan və təmiz 
enerji mənbələri indeksində 9-cu yerdədir.
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Şəkil 15. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial 
məsələlər üzrə Departamenti tərəfindən hazırlanmış 
Könüllü Milli Hesabatlarda qabaqcıl təcrübələrə dair 
hesabat.
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Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının İqtisadi və sosial məsələlər üzrə 
departamenti (UN Departament of Economic and 
Social Affairs) tərəfindən hazırlanan qabaqcıl təc-
rübələr üzrə könüllü milli hesabatda Hesablama 
Palatasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin auditi 
üzrə fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.

Hesabatın Ali Audit Qurumu üzrə qabaqcıl təcrübə 
bölməsində Azərbaycan Respublikasının Hesabla-
ma Palatasının ötən ildə “Azərbaycan Respublika-
sının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında 
Meşələrin inkişafı xidməti Meşələrin idarəedilməsi 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda 
həyata keçirdiyi səmərəlilik (performans) auditi 
çərçivəsində 15-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (Tor-
paq ekosistemlərinin mühafizəsi) üzrə qeyd edilən 
nəticələri müsbət qiymətləndirilmişdir. 

Eyni zamanda, digər ölkələr üçün beynəlxalq 
təcrübə olaraq qeyd edilib ki, Azərbaycan Ali 
Audit Qurumunun gəldiyi əsas nəticələr kimi 
meşələrin idarə edilməsi fəaliyyəti hazırkı iqlim 
dəyişikliyi fonunda qlobal məna kəsb etməklə 
böyük sosial, ictimai, iqtisadi və mədəni əhə-
miyyətə malik olması və daimi olaraq gələcəyə 
hesablanmış məqsədlərə xidmət etməsi xüsusi 
önəm daşıyır. Bu baxımdan, meşələrin inkişafı 
üzrə vəsaitlərin səmərəliliyi və nəticəliliyinin qiy-
mətləndirilməsi ilə yanaşı həmin vəsaitlərin son 
məqsədlərə nail olunması üçün yetərli olmaması 
ehtimalları da qiymətləndirilməli, meşələrin və 
yaşıllıqların iqtisadi əhəmiyyətliliyinə nisbətən 
sosial-ictimai əhəmiyyətliliyinə daha çox fikir 
verilməlidir.



32

PANDEMİYANIN 
DİM-LƏRİN İCRASINA 
MƏNFİ TƏSİRLƏRİNİN 
ARADAN QALDIRILMASI 
İSTİQAMƏTİNDƏ HƏYATA 
KEÇİRİLMİŞ FƏALİYYƏTLƏR

COVID-19 pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına 
mənfi təsirləri 2021-ci ildə davam etsə də, bey-
nəlxalq konyunkturanın nisbətən yaxşılaşması, 
iqtisadiyyatı stimullaşdırma tədbirləri, sahibkar-
lığın dəstəklənməsi, peyvəndləmə prosesinin 
sürətlə davam etdirilməsi və karantin rejimindəki 
yumşalma kimi amillər 2021-ci ilin əvvəllərindən 
başlayaraq iqtisadi aktivliyin bərpasında özünü 
göstərmişdir. 2021-ci ildə 2020-ci ilə nisbətən 
ÜDM real ifadədə 5,6 faiz artmış və cari qiymət-
lərlə 92,9 milyard manat, adambaşına düşən 
ÜDM isə 5,1 faiz artaraq 9269,3 manat və ya 
5452,5 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Həmçinin, 
2021-ci ildə ÜDM, pandemiyadan  əvvəlki döv-
rün göstəricilərini nəinki bərpa etmiş, hətta 2019-
cu ilin ÜDM-ni real ifadə də üstələmişdir. 2021-ci 
ildə neft-qaz sektorunda istehsal olunmuş əlavə 
dəyər 2020-ci illə müqayisədə 1,8 faiz, qeyri 
neft-qaz sektorunda isə 7,2 faiz artmışdır. 2021-ci 
ildə ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı 
üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapita-
la 16127,0 milyon manat və ya əvvəlki ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 8,2 faiz az vəsait yönəl-
dilmişdir. Neft-qaz sektoruna yatırılmış investisi-
yaların həcmi 5,6 faiz, qeyri neft-qaz sektoruna 
yönəldilən vəsaitin həcmi 9,6 faiz azalmışdır. 
2021-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya-
ların 73,1 faizi və ya 11 794,3 milyon manatı daxili, 
26,9 faizi və ya 4332,7 milyon manatı isə xarici 
mənbələr hesabına formalaşmışdır. Əsas kapitala 
investisiyaların 35,8 faizi və ya 5765,5 milyon 
manatı neft-qaz sektoruna, 64,2 faizi və ya 
10361,5 milyon manatı isə qeyri neft-qaz sektoru-
na yönəldilmişdir. 2021-ci ildə istehlakçıların tələ-
batlarının ödənilməsi məqsədilə satılmış malların 
və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 53,0 milyard 
manat olmaqla 2020-ci ilə nisbətən müqayisəli 
qiymətlərlə 3,7 faiz artmışdır. 

2021-ci ildə ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə nəzərən nominal olaraq 2,6 
faiz artaraq 57181,5 milyon manat və ya hər 
nəfərə orta hesabla 5708,0 manat təşkil etmişdir. 
Bütün icbari və könüllü ödənişlər edildikdən son-
ra əhalinin sərəncamında 51248,1 milyon manat-
lıq vəsait qalmışdır. 2021-ci ilin ilkin məlumatları-
na əsasən ölkə  iqtisadiyyatında muzdla çalışan 
iş çilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2020-ci 
ilə nisbətən 3,4 faiz artaraq 732,1 manat təşkil 
etmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatla-
rına əsasən 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 
xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin 
eyni dövrünə nisbətdə faktiki qiymətlərlə 40,7 
faiz artaraq 30746,3 milyon ABŞ dolları, o cüm-
lədən ixracın həcmi 67,0 faiz artaraq 20336,4 
milyon ABŞ dolları və idxalın həcmi isə 7,7 faiz 
artaraq 10 409,9 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 

Şəkil 16. Sahələ rüzrə yaradılmış əlavə dəyər göstəriciləri
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2021-ci il üzrə orta illik inflyasiya 2020-ci il üzrə 
inflyasiya göstəricisini 3,9 faiz bəndi üstələyərək 
6,7 faiz olmuşdur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Biznesinin İnkişafı 
Fondu (İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlı-
ğın İnkişafı Fondu) tərəfindən 2021-ci il ərzində 
1902 sahibkara 130.6 milyon manat, o cümlədən 
1874 kiçik və orta həcmli layihəyə 60.4 mil-
yon manat güzəştli kredit verilmiş, bu kreditlər 
hesabına 3213 yeni iş yerinin açılması imkanı 
yaranmışdır. Güzəştli kreditlərin 58.5%-i aqrar 
sektorun, 41.5%-i müxtəlif sənaye məhsullarının 
istehsalı və emalının inkişafına verilmişdir. Veril-
miş kreditlərin 76.2%-i regionların, 23.8%-i isə 
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin payına düşür. 

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlıq subyekt-
lərinə dövlət zəmanəti ilə kreditlərin verilməsi 
məqsədilə Elektron Kredit Platforması vasitə-
silə müraciətlərin qəbuluna 30 iyun 2020-ci il 
tarixdən etibarən başlanılmış və 01.01.2022-ci 
il tarixə verilmiş aktiv 2631 zəmanət məktubu 
üzrə kredit tələbatı 500 milyon manat, zəmanət 
məbləği isə 291.9 milyon manat təşkil etmişdir. 
Bundan da zəmanəti hüquqi qüvvəyə minmiş 
2600 müraciət üzrə kredit məbləği 495.6 milyon 
manat, zəmanət məbləği isə 289.3 milyon manat 
olmuşdur. Mexanizm çərçivəsində sahibkarlara 
500 milyon manat dövlət zəmanətli kreditlə-
rin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Kreditlərin 
60%-dək hissəsinə dövlət zəmanəti və illik faiz 
dərəcəsinin 50 faizi həddində subsidiya verilir. 
Bu mexanizm üzrə 15.3 milyon manat subsidiya 
ödənilmişdir. 

Digər dəstək mexanizmi olan pandemiyadan 
zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahib-
karların mövcud 1 milyard manat kredit portfeli 
üzrə 100 milyon manat həcmində faiz subsidiya-
sının verilməsi nəzərdə tutulur. Bu mexanizmə 
əsasən faiz subsidiyası sahibkarlıq subyektlərinin 
10 mart 2020-ci il tarixinə mövcud kreditləri üzrə 
kreditin müddətindən və faiz dərəcəsindən asılı 
olmayaraq kreditin faiz dərəcəsinin 10 faiz bəndi 
miqdarında 12 ay ərzində verilir. 01.01.2022-ci il 
tarixə kredit qalıq məbləği 910.9 milyon ma-
nat olan 4927 kreditə 62.5 milyon manat faiz 
subsidiyasının verilməsi Fond tərəfindən təsdiq 
edilmişdir. Artıq 4890 kredit üzrə sahibkarlara 
60.5 milyon manat faiz subsidiyası ödənilmişdir.

COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar elan edilmiş 
xüsusi karantin rejimi dövründə Əmək və Əhali-
nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğul-
luq Agentliyi (DMA) tərəfindən işaxtaran və işsiz 

şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və 
onların məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamə-
tində kompleks məşğulluq tədbirləri həyata 
keçirilmişdir. 2021-ci ildə DMA-nın ərazi məşğul-
luq filiallarında işsiz və işaxtaran kimi qeydiyyata 
alınmış şəxslərdən 77640 nəfəri münasib işlə 
təmin olunmuş, 25239 nəfər isə haqqı ödənilən 
ictimai işlərə cəlb edilmişdir.

2021-ci ildə özünüməşğulluq proqramına cəlb 
olunmuş 16232 nəfər işsiz və işaxtaran aztəmi-
natlı şəxs Nazirlik tərəfindən əmlaklarla təmin 
edilmişdir. 

2021-ci ildə maldarlıq təsərrüfatı üzrə özünəməş-
ğulluq proqramına qoşulmuş vətəndaşlara 
verilən əmlakın sayı artırılaraq mövcud 2 baş 
iribuynuzlu mal-qaradan 3 başa çatdırılmışdır. 
Həmçinin arıçılıq təsərrüfatı üzrə vətəndaşlara 
verilən arı ailələrinin sayı 5 ailə artırılaraq möv-
cud 15 arı ailəsindən 20-yə çatdırılmış, əlavə ola-
raq vətəndaşa balsüzən avadanlığının və xüsusi 
geyimin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

2021-ci ildən etibarən ilk dəfə olaraq, özünüməş-
ğulluq proqramına qoşulmuş şəxslərə kənd 
təsərrüfatı üzrə verilmiş əmlakların aqrar sığorta-
lanmasına başlanılmışdır.

Pandemiya dövründə özünüməşğulluq tədbirlə-
rini dəstəkləyən yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla 
bu tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilmə-
sinə xidmət edən aşağıdakı digər layihələr icra 
edilmişdir:

- Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondu ilə birgə icra olunan Gənclərin 
Dayanıqlı Məşğulluğu Proqramı çərçivə-
sində “Biznesini yarat” marafonuna start 
verilmişdir. Marafona müraciət etmiş 555 
şəxsdən 127-sinin müraciətləri müsbət 
dəyərləndirilərək onlara biznes təlimlər 
keçilmiş və mentorluq xidməti təqdim 
edilmişdir. Təlimləri uğurla başa vurmuş 
99 nəfər şəxsə özünüməşğulluq proqramı 
çərçivəsində aktivlərin və ya Gənclər Fon-
du tərəfindən 5,000 manatadək qrantın 
verilməsi nəzərdə tutulur;

- Gənc startapçıların fəaliyyətinin stimul-
laşdırılması məqsədilə İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə 
birgə “Enterprise Azerbaijan” proqramı 
çərçivəsində 3 qalib startapçı seçilmiş və 
onlar müvafiq aktivlərlə təmin olunmuşlar;

- Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Ban-
kı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və 
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ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra kommer-
siya bankı ilə birlikdə icra edilən “Özü-
nüməşğulluğa dəstək” layihəsi çərçivəsin-
də müxtəlif şəhər və rayonlarda yaşayan 
511 işsiz şəxs kənd təsərrüfatı, istehsal 
və xidmət sahələri üzrə əmlaklarla təmin 
olunmuşdur. Layihə çərçivəsində indiyə-
dək 173 şəxs müvafiq aktivlərlə təmin 
olunmuş, həmçinin 27 şəxs Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 
vəsaiti hesabına kənd təsərrüfatı, istehsal 
və xidmət sahələri üzrə müxtəlif əmlaklar-
la təmin edilmişdir;

- Kəndlərdə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə 
“Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyi və 
KOBİA ilə birgə icra olunan “Kəndlərdə sa-
hibkarlığın və özünüməşğulluğun inkişafı” 
layihəsinin benefisiarları müəyyənləşdi-
rilmiş, həmin şəxslərə təlimlər keçirilmiş 
və 14 nəfərə turizm zərfi üzrə əmlaklar 
təqdim edilmişdir;

- Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə icra 
olunan “Baramaçılıq” layihəsi çərçivəsində 
20 şəxs BMT İnkişaf Proqramı ilə birgə 
həyata keçirilən “Əhalinin sosial cəhətdən 
həssas qrupları üçün inklüziv və layiqli 
iş yerlərinin yaradılması” layihəsi üzrə 
isə 199 nəfər şəxs əmlaklarla tam təmin 
olunmuşdur. Həmçinin, BMT-nin İnkişaf 
Proqramı və Əhali Fondu tərəfindən 
“Əlilliyi olan qadınların və Dağlıq Qarabağ 
müharibəsi veteranlarının hüquqlarının və 
rifahının təmin edilməsi” layihəsi çərçivə-
sində 142 nəfər özünüməşğulluq proqramı 
üzrə avadanlıq və materiallarla təmin olun-
muş, onlar üçün peşə hazırlığı, işaxtarma 
bacarığı kursları təşkil edilmişdir.

2021-ci ildə DMA tərəfindən peşəyönümü 
məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi ölkədəki                     
sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınmaqla 
həyata keçirilmiş və cari ilin ötən dövrü ərzində 
2005 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti 
göstərilmişdir. Bununla yanaşı, peşəyönümü 
məsləhət xidmətlərinə əlçatanlığının təmin edil-
məsi, onun keyfiyyətinin artırılması, bu istiqamət-
də daxil olan müraciətlərin operativ və yüksək 
səviyyədə cavablandırılması məqsədi ilə “Alo 
Karyera” dəstək xidməti fəaliyyətə başlamışdır. 

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
ilə əlaqədar dövlət tərəfindən həyata keçirilən 
çoxşaxəli tədbirlərin növbəti təzahürü olaraq, 
2021-ci ilin 1 yanvar tarixindən sosial müdafiə 

sistemində xüsusi önəm kəsb edən 1 yeni növ 
aylıq sosial müavinət (övladlığa götürülən uşağa, 
o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşınadək uşağa görə müavinət) və 3 yeni növ 
Prezidentin aylıq təqaüdləri (“Vətən Müharibə-
si Qəhrəmanı adı” verilmiş şəxslərə, I dərəcə 
gözdən əlilliyi olan şəxslərə və Əmək kitabça-
sında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri 
üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil 
müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi 
olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan 
şəxslərə) təsis edilmişdir.

Hesabat dövründə aztəminatlı ailələrə ÜDSY-
nin ödənişi üzrə 240.220.000 manat, sosial 
müavinətlərin ödənişi üzrə 654.340.000 manat, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüd-
lərinin ödənişi üzrə 473.480.000, manat olmaqla, 
ümumilikdə bu məqsədlər üçün dövlət büdcə-
sindən 1.368.040.000 manat məbləğində vəsait 
ayrılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əhalinin 
sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə təd-
birlər haqqında” 16 oktyabr 2021-ci il tarixli 2965 
nömrəli və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin dövlət orqanlarında və qurumlarında 
əməkhaqqı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı” 24 avqust 2021-ci il tarixli 506s nömrə-
li sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar, “Dövlət 
qulluqçularının əməyinin ödənilməsi sistemi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Qanun layihəsi 
hazırlanmış, layihənin maliyyə vəsaiti hesabla-
naraq baxılması üçün aidiyyəti orqanlara təqdim 
olunmuşdur. Bundan əlavə, 2022-ci ilin 1 yanvar 
tarixindən minimum əmək haqqının 300 manat 
müəyyən edilməsi ilə əlaqədar vahid tarif cədvə-
lində müvafiq dəyişikliklər edilmiş, əmək haqları 
orta hesabla 20% artırılmışdır.

Təhsil işçiləri və digər bir sıra sahələrdə çalışan 
işçilərin əmək haqları orta hesabla 20% artırılmış-
dır.

Dövlət uşaq müəssisələrində yaşayan valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların ailələ-
rinə reinteqrasiyası istiqamətində işlər davam 
etdirilmiş və 2021-ci il ərzində 89 uşaq ailəsinə 
qaytarılmışdır.

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ümu-
mi dəyəri 738 min ABŞ dolları olan qeyri-ərzaq 
dəstlərindən ibarət yardım paketləri SXA tərə-
findən Gəncə şəhərində, Bərdə, Tərtər, Ağdam, 
Ağcabədi və Goranboy rayonlarında məskunlaş-
mış erməni təcavüzündən zərər çəkmiş ailələrə 
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paylanılması təşkil edilmişdir. 

SXA-nın yerli qurumları tərəfindən BMT-nin Uşaq 
Fondunun yardımı olaraq verilən 1000 ədəd ailə 
sovqatının Bərdə rayonunda, BMT-nin Əhali Fon-
dunun yardımı olaraq verilən 1300 gigiyenik dəs-
tin isə Gəncə, Mingəçevir şəhərlərində, Ağdam, 
Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Göygöl, Goranboy ra-
yonlarında çətin həyat şəraitində olan və məişət 
zorakılığına məruz qalan qadınlara paylanılması 
təmin edilmişdir.

Koronovirus pandemiyasının iqtisadiyyata mənfi 
təsirlərinin aradan qaldırılması ilə yanaşı hö-
kümətin pandemiyanın sosial və səhiyyə siste-
mində də yaranmış mənfi təsirlərin və çətinlik-
lərin aradan qaldırılması ilə bağlı təxirəsalınmaz 
tədbirləri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 
köklü surətdə müasirləşdirilməsi və təkmilləşdi-
rilməsi gündəlik təcrübədə yeni tibbi texnologi-
yaların tətbiqi və göstərilən səhiyyə xidmətlərinin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tibb kadrlarının bilik 
səviyyəsinin artırılması orta  ömür müddətini 
uzatmış, xəstələnmə göstəricilərini endirərək, 
bəzilərini ümumiyyətlə aradan qaldırmışdır. Bu 
da öz növbəsində Azərbaycan səhiyyəsinin bey-

nəlxalq inteqrasiya edilməsinə və onun nüfuzu-
nun nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına səbəb 
olmuşdur 2021-ci il ərzində səhiyyə sahəsində 
bütün mənbələr hesabına (Naxçıvan Muxtar 
Respublikası daxil olmaqla) ümumilikdə 25 tibb 
müəssisəsində təmir-tikinti işləri aparılmışdır. 

Tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi, müasir tibbi texnika və texno-
logiyaların tətbiqi nəticəsində əhalinin yerlərdə, 
xüsusilədə regionlarda, o cümlədən kənd və 
qəsəbələrdə tibbi yardıma və onun ixtisaslaş-
dırılmış növlərinə əlçatanlığının təmini həyata 
keçirilir. 2021-ci ilin əvvəlinə, ölkədə 31,8 min 
həkim və 54,8 min orta tibb işçisinin çalışdığı 
518 xəstəxana, 1723 ambulator-poliklinik, 77 
təcili tibbi yardım stansiyası/şöbəsi, 118 qadın 
məsləhətxanası və ya müəssisə tərkibində qadın 
məsləhətxanası/şöbəsi fəaliyyət göstərmişlər. 
Əhalinin hər 10 min nəfərinə 31,8 həkim və 54,8 
orta tibb işçisi düşmüşdür. Səhiyyənin priori-
tet sahələri üzrə tədbirlərin dövlət proqramları 
çərçivəsində həyata keçirilməsi təcrübəsinə 
2006-cı ildən başlanılmış və onlar keçən illər 
ərzində ölkə səhiyyəsinin inkişafında xüsusi rol 
oynamışlar. Proqramların əhatə etdiyi 11 prioritet 
sahə üzrə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsin-
də ana və uşaqlara, onkoloji, şəkərli diabet, irsi 

Şəkil 17. Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni inşa edilən binasının açılış mərasimindən
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qan xəstəliyi, böyrək çatışmazlığı, vərəm və s. 
xəstələrə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsi 
xeyli yüksəlmiş, bu xəstəliklər üzrə müayinələrin 
həcmi artırılmış, xəstələrin dərmanla təchizatı 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci 
ildə ölkə səviyyəsində COVID-19 xəstəliyi ilə 
bağlı risklərin qiymətləndirilməsi, epidemioloji 
vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması, epidemioloji 
təhlilin aparılması, xəstələrin və onlarla təmas-
da olan şəxslərin izlənilməsi gündəlik olaraq 
Səhiyyə Nazirliyin epidemioloji xidməti tərəfin-
dən həyata keçirilir. 2021-ci ilin sonuna qədər 
620 mindək xəstəliyə yoluxmuş şəxsin epide-
mioloji araşdırılması, 850 minə yaxın təmasda 
olan şəxsin müşahidədə saxlanılması həyata 
keçirilmişdir. Bu tədbirlərin operativliyinin təmin 
edilməsi məqsədilə sanitariya-epidemioloji xid-
mət müəssisələrinə 130 ədəd minik avtomobili, 
80 kompüter avadanlığı, habelə əlaqə vasitələri 
alınaraq istifadəsinə verilmişdir. Bütün ölkə əra-
zisində xəstəlik ocaqlarında, yaşayış binalarında, 
iaşə obyektlərində, müəssisə və idarələrdə, 
həyət və yaşayış məhəllələrində, həmçinin digər 
yerlərdə tibbi-profilaktik və dezinfeksiyaedici 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. COVID-19 xəstə-
liyinin profilaktikası məqsədi ilə “Azərbaycan 
Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 
2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası” 
qəbul olunmuşdur. 2021-ci ilin 18 yanvar tarixin-
dən etibarən ölkədə COVID-19 infeksiyasına 
qarşı vaksinasiya kampaniyasına start verilmiş 
və hazırda kampaniya uğurla davam etməkdədir. 
Respublikada ikitərəfli müqavilələr əsasında və 
COVAX təsisatı çərçivəsində alınmış 4 müxtəlif 
vaksin preparatlarından, o cümlədən “Corona-
Vac”, “AstraZeneca”, “Sputnik V”, “Pfizer” pre-
paratından istifadə olunur. Kampaniyaya hazırlıq 
mərhələsində vaksin preparatlarının saxlanılması 
üçün “soyuq zəncir” sistemi genişləndirilmiş, 
peyvənd məntəqələri təşkil olunmuş, vaksinator-
lar üçün hazırlıq təlimləri həyata keçirilmişdir.

Pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə birgə qalib 
gəlməyin tək yolu olduğunu qəbul edərək bütün 
hökümət və dövlət qurumları bir çətir altında 
birləşmişlər. Bununla bağlı qeyd etmək olar ki, 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasi-
yası (AHİK) 2020-2021-ci ilin 9 ayı ərzində AHİK 
və onun üzv təşkilatları tərəfindən pandemiya 
dövründə 16.025.177 manat məlbəğində maddi 
və ərzaq yardımları göstərilmişdir. O cümlədən, 
AHİK Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fon-
duna 632.677 manat, Heydər Əliyev Fondunun 

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin hesabına 705 
min manat vəsait köçürmüşdür. 114.724 aztəmi-
natlı ailəyə 4.833.163 manatlıq yardım edilmiş, 
76 şəhər və rayonda yaşayan 3900 aztəminatlı 
ailəyə ərzaq sovqatları paylamışdır. 117.203 nəfər 
ehtiyac sahiblərinə, imkansız həmkarlar ittifaqı 
üzvlərinə 8.261.340 manat məbləğində maddi 
yardım göstərilmiş, karantin rejimində istifa-
də edilməsi üçün həmkarlar ittifaqı üzvlərinə 
1.5932.002 manatlıq qoruyucu vasitələr paylan-
mışdır.
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DİM-LƏRİN İCRASINA 
DƏSTƏK ÜÇÜN 
TƏRƏFDAŞLIĞIN 
GÜCLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə 
2030 Gündəliyinin uğurlu icrası istiqamətində 
beynəlxalq əməkdaşlığını 2021-ci il ərzində də 
uğurla davam etdirmişdir. Bu istiqamətdə 2021-ci 
ilin martın 1-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) 
və Azərbaycan hökuməti arasında “2021-2025-
ci illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa 
dair Çərçivə Sənədi” imzalanmışdır. Sənədi 
Azərbaycan Hökuməti adından iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov və BMT-nin Azərbaycandakı 
Rezident Əlaqələndiricisi Qulam İshaqzai imza-
lamışlar. Sənədin imzalanmasıyla bərabər olaraq 
qeyd etmək olar ki, bu BMT ilə Azərbaycan ara-
sında imzalanan beşinci Çərçivə Sənədidir. 

“2021-2025-ci illər üçün BMT-Azərbaycan arasın-
da Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çər-
çivə Sənədi” DİM-lərə tam uyğun olmaqla, “heç 
kimin kənarda qalmaması”, “insan hüquqları”, 
“gender bərabərliyi”, “dayanıqlı inkişaf”, “davam-

lılıq” və “cavabdehlik” prinsiplərinə əsaslanır. 

Ölkə üzrə Ümumi Təhlil prosesindən və po-
tensial boşluqlarının təhlillərindən ortaya çıxan 
gələcəyə baxış konkretləşdirilərək BMT-nin inki-
şaf sisteminin 2021-2025-ci illər üçün diqqətini 
yönəldəcəyi dörd prioritet sahəyə bölünmüşdür.

• 1-ci prioritet sahə: həssaslığı azaldan və 
dayanıqlılığı təmin edən inklüziv artım;

• 2-ci prioritet sahə: dövlət və sosial xidmət-
lərin daha yaxşı göstərilməsi üçün daha 
güclü institutlar;

• 3-cü prioritet sahə: ətraf mühitin mühafizə-
si və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə;

• 4-cü prioritet sahə: qadın və qızların səla-
hiyyətlərini artıran və gender bərabərliyinə 
əsaslanan cəmiyyət.

Hər bir prioritet sahənin DİM-lərə təsiri aşağıdakı 
şəkildədir:

• 1-ci prioritet sahə 2-ci (aclığa son), 8-ci 
(layiqli əmək və iqtisadi artım) və 9-cu (sə-
naye, innovasiya və infrastruktur) DİM-lərə 
yönəlir. Bu nəticə 1-ci (yoxsulluğa son), 
4-cü (keyfiyyətli təhsil), 10-cu (bərabərsizli-
yin azaldılması), 11-ci (dayanıqlı şəhərlər və 
icmalar) və 16-cı (dinc və inklüziv cəmiy-

Şəkil 18. “2021-2025-ci illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi”nin imzalanması mərasimindən.
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yətlərin təşviqi) DİM-lərə də təsir edir.

• 2-ci prioritet sahə 1-ci (yoxsulluğa son), 
3-cü (yaxşı səhiyyə və rifah), 4-cü (keyfiy-
yətli təhsil), 5-ci (gender bərabərliyi), 12-ci 
(məsuliyyətli istehlak və istehsal), 16-cı 
(sülh, ədalət və səmərəli institutlar) və 17-
ci (məqsədlər üçün tərəfdaşlıq) DİM-lərə 
yönəlir. Bu nəticə 9-cu (sənaye, innovasiya 
və infrastruktur), 10-cu (bərabərsizliyin 
azaldılması) və 11-ci (dayanıqlı şəhərlər və 
icmalar) DİM-lərə də təsir edir.

• 3-cü prioritet sahə 6-cı (təmiz su və sani-
tariya), 7-ci (sərfəli və təmiz enerji), 13-cü 
(iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə) və 15-ci 
(torpaq ekosistemi) DİM-lərə fokuslanır. 
Bu nəticə 4-cü (keyfiyyətli təhsil), 10-cu 
(bərabərsizliyin azaldılması), 11-ci (dayanıq-
lı şəhərlər və icmalar), 14-cü (dəniz eko-
sisteminin mühafizəsi) və 17-ci (məqsədlər 
üçün tərəfdaşlıq) DİM-lərə də təsir edir.

• 4-cü prioritet sahə 3-cü (yaxşı səhiyyə və 
rifah) və 5-ci (gender bərabərliyi) DİM-lərə 
yönəlir. Bu nəticə 3-cü (yaxşı səhiyyə və 
rifah), 4-cü (keyfiyyətli təhsil), 10-cu (bəra-
bərsizliyin azaldılması) və 17-ci (məqsədlər 
üçün tərəfdaşlıq) DİM-lərə təsir edir.

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrasına töhvə 
verən bu tərəfdaşlıq çərçivəsində əsas hədəf-
lərdən biri məhz Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
maliyyələşdirilməsi mexanizminin qurulmasıdır. 

Bu xüsusda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf 
Proqramının (BMTİP) Ölkə üzrə Nümayəndəliyi 
və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 
Şurasının birgə dəstəyi ilə ölkəmizdə inkişafın 
maliyyələşdirilməsinin qiymətləndirməsi məqsə-
dilə həyata keçirilən “İnteqrə Edilmiş Milli Ma-
liyyələşdirmə Çərçivəsi” (INFF) sənədi üçün Yol 
xəritəsinin hazırlanması məqsədilə dövlət orqan-
ları və təşkilatlarının nümayəndələri məsləhətləş-
mələrə cəlb edilmişdir. INFF üçün hazırlanacaq 
Yol xəritəsinin əsas məqsədini uzunmüddətli 
investisiyalara dəstəyin  göstərilməsi, orta və 
uzunmüddətli planlaşdırmanın gücləndirilməsi, 
həmçinin dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün 
əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinin 
təşviqi təşkil edəcəkdir. Bununla əlaqədar INFF 
layihəsi çərçivəsində cəlb edilmiş beynəlxalq 
ekspert tərəfindən 2021-ci ilin 22 noyabr tarixin-
də aidiyyəti dövlət qurumları və təşkilatlarının 
nümayəndələri üçün layihənin təqdimatı keçi-
rilmiş, habelə hazırlanacaq Yol xəritəsində əsas 
istiqamətlərin və boşluqların müəyyən edilməsi, 
müvafiq məlumatların (dataların) toplanması 
məqsədilə 22-29 noyabr tarixlərində sözügedən 
ekspertin aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayən-
dələri ilə görüşləri təşkil edilmişdir.

Bundan başqa, tərəfdaşlığın gücləndirilməsi 
istiqamətində qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Asiya 
İnkişaf Bankı arasında “Asiya və Sakit Okean 
regionunda layihələrin hazırlanması potensialının 

Şəkil 19. “İnteqrə Edilmiş Milli Maliyyələşdirmə Çərçivəsi” (INFF) sənədinin hazırlanması istiqamətində seminar.
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gücləndirilməsi - Asiya Sakit Okean regionunda 
özəl sektorun iştirakı ilə infrastruktur layihələrinin 
hazırlanmasına dəstək” alt layihəsi çərçivəsin-
də “Azərbaycan Dövlət - Özəl Tərəfdaşlığının 
İnkişafı Mərkəzi və Layihələrin İnkişafı Fondunun 
dəstəklənməsi” layihəsinə qoşulmaqla əlaqə-
dar razılıq məktubu Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 5 mart tarixli 179s 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 2021-ci 
ilin 29 noyabr-3 dekabr tarixlərində UNIDO-nun 
Baş Konfransının hibrid formatda keçirilən 19-cu 
sessiyasında İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndə 
heyəti iştirak etmişdir. Tədbir zamanı “2030-cu 
ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi” çərçivəsində 
və COVID-19 pandemiyasından sonrakı bərpa 
prosesində inklüziv və dayanıqlı sənayenin 
inkişaf etdirilməsinin rolu müzakirə edilmişdir. 
2021-ci il 3 may və 24 sentyabr tarixlərində İqti-
sadiyyat naziri ilə BMTİP-nin Azərbaycan Res-
publikasındakı Rezident Nümayəndəsi arasında 
görüşlər keçirilmişdir. Görüşlər zamanı Azər-
baycanın inkişaf sektorunda rolu, “Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritet-
lər”inin həyata keçirilməsinə dəstək, COVID-19 
pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına 
mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması istiqamətin-
də Hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlər üzrə fikir 
mübadiləsi aparılmışdır. Aparılmış sorğular əsa-
sında COVID-19 pandemiyasının təsirinə daha 
çox məruz qalmış mikro, kiçik və orta biznes 
(KOB) subyektlərinin dəstəklənməsi istiqamətin-
də UNDP tərəfindən təklif edilən “Mikro, kiçik və 
orta biznesin bərpasına dəstək” layihəsi çərçivə-
sində pandemiyadan zərər çəkmiş pilot KOB-la-
rın fəaliyyətlərinin bərpası, davam etdirilməsi və 
inkişafı üçün onların qarşılaşdığı konkret çağırış-
lara uyğun müxtəlif çeşidli dəstəyin verilməsi və 
ümumilikdə “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 
inkişafa dair Milli Prioritetlər” və Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinə uyğun olaraq KOB-lara davamlı 
dəstəyi təmin etmək üçün geniş metodologiya-
nın işlənib hazırlanması planlaşdırılır. Sözügedən 
layihə üzrə hazırda dövlətdaxili prosedurların 
icrası həyata keçirilməkdədir. 

Tərəfdaşlığın formalaşdırılmasında “heç kimin 
kənarda qalmaması prinsipi” əsasında miqrant-
ların hüquqlarının yüksək səviyyədə qorunması 
məqsədilə miqrasiya sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlığın hüquqi bazasının genişləndirilmə-
sinə xüsusi önəm verilmişdir. Belə ki, “Miqrasiya 
Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəz 
(MSİBM) ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
arasında MSİBM-in Azərbaycan Respublikasında 
statusuna dair Saziş” 2021-ci il 17 mart tarixdə 

keçirilmiş virtual mərasimdə imzalanmış, Azər-
baycan Respublikasının 2021-ci il 21 may tarixli 
321-VIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq olunmuş-
dur. Bununla yanaşı, miqrantların hüquqlarının 
qorunması istiqamətində əməkdaşlığın güclən-
dirilməsi məqsədilə bir sıra dövlətlərlə ikitərəfli 
müqavilələrin imzalanması istiqamətində də işlər 
davam etdirilmişdir. Bu istiqamətdə, “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə 
Ukraynanın Dövlət Miqrasiya Xidməti arasında 
miqrasiya sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu”nun layihəsi qarşı tərəflə razılaş-
dırılmış və 2021-ci il 15 dekabr tarixində virtual 
mərasimdə imzalanmışdır. Həmçinin, 2019-cu il 
14 oktyabr tarixində Bakı şəhərində imzalanmış 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıs-
tan Respublikası Hökuməti arasında miqrasiya 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” 8 iyul 
2021-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir. Vətəndaşla-
rın sərbəst hərəkətinin daha da sadələşdirilməsi 
istiqamətində də bir sıra addımlar atılmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının 258-VIQ nömrə-
li 2021-ci il 1 fevral tarixli Qanunu ilə 2020-ci 
il dekabrın 10-da Bakı şəhərində imzalanmış 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə 
Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq 
vizadan azad etmə haqqında 2020-ci il 25 fevral 
tarixində Bakı şəhərində imzalanmış Sazişə dəyi-
şikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-
kası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti 
arasında 1 saylı Protokol” təsdiq edilmişdir. 
Protokola əsasən 01.04.2021-ci il tarixdən Azər-
baycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
vətəndaşları hər iki ölkə ərazisinə birbaşa səfər 
zamanı biometrik şəxsiyyət vəsiqəsindən də is-
tifadə edə bilərlər. Həmin şəxslər eyni zamanda 
vizadan azad edilməklə 90 gün ölkədə qalmaq 
imkanı əldə edirlər. Bundan əlavə, “2009-cu 
il 2 oktyabr tarixində imzalanmış Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respub-
likası Hökuməti arasında vətəndaşların qarşılıqlı 
vizasız gediş-gəlişi haqqında Sazişə dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Protokolun 2021-ci il 23 iyul 
tarixdə qüvvəyə minməsi ilə hər iki ölkə vətən-
daşları üçün müvafiq miqrasiya prosedurlarında 
sadələşdirmələr edilmişdir. 

2021-ci ildə ölkəmiz tərəfindən qlobal donor-
luq fəaliyyəti istiqamətində faəl işin aparılması 
davam etdirilmişdir. İlk növbədə, xarici dövlət 
və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ölkəmizə 
edilmiş yardım müraciətlərinə baxılması, təhlil 
edilməsi və Azərbaycan Respublikasının digər 
dövlət və hökumət qurumları ilə əlaqələndirilməsi 
təmin edilmişdir. Ölkəmiz tərəfindən göstərilmiş 
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yardımlar əsasən humanitar, maliyyə və texniki 
xarakter daşımış, dünyanın müxtəlif ölkələrini, 
xüsusilə az inkişaf etmiş dövlətləri əhatə edərək, 
iki və çox-tərəfli, o cümlədən Cənub-Cənub və 
Üçbucaqlı əməkdaşlıq platformaları çərçivələrində 
həyata keçirilmişdir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlara 
ianələr verilərək onların müvafiq sahələrdə (insan 
hüquqları, ətraf mühit, aclıqla mübarizə və s.) 
fəaliyyətinə dəstəyin göstərilməsi təmin olunmuş-
dur ki, ümumilikdə ölkəmiz tərəfindən göstərilmiş 
beynəlxalq yardım Dayanıqlı İnkişafın 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 və 17-ci məqsədlərini əhatə 
etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq 
İnkişafa Yardım İdarəsində (Agentlik) /AİDA möv-
cud olan məlumat bazasına əsasən 2021-ci ildə 
ölkəmiz tərəfindən 6 milyon 835 min 683 manat 
və ya 4 milyon 020 min 990 ABŞ dollar məbləğin-
də beynəlxalq yardım göstərilmişdir. Yardım üçün 
daxil olmuş müraciətlərin böyük əksəriyyəti son 
iki ildə dünyanın müxtəlif bölgələrində yayılmış 
COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə dəstəyin 
verilməsi ilə əlaqədar olmuşdur ki, Azərbaycan 
Respublikası tərəfindən bu məqsədlə yardım 
göstərilmiş ölkələrin sayı 2021-ci ildə 80-ə çatmış 
və ilk dəfə olaraq, həmçinin Türk Dövlətləri Təşki-
latı xətti ilə də Burkina Fasoya COVID-19 əlyehinə 
100 min doza peyvənd göndərilmişdir. İndiyədək 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən göndərilmiş 
peyvəndlərin sayı 270 min doza təşkil etmiş, 
bunlardan 100 min dozası “Sinovac”, qalanları isə 
“AstraZeneca” firmasının istehsalı olmuş, ümumi 
dəyəri 3 milyon 255 min 500 manat və ya 1 mil-
yon 915 min ABŞ dolları təşkil etmişdir.

Ölkəmizin COVID-19 ilə bağlı beynəlxalq yardım 
siyasəti tək humanitar yardımın göstərilməsi ilə 
məhdudlaşmamış, həm də Qoşulmama Hərəka-
tına ölkəmizin sədrliyi qismində bir sıra qlobal 
təşəbbüslərin irəli sürülüməsi ilə davam etdiril-
mişdir. Pandemiya ilə bağlı bütün ölkələr üçün 
peyvəndlərə məqbul qiymətlərlə, vaxtında və 
universal əlçatanlığın təmin olunması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının irəli sürdüyü CO-
VID-19 əleyhinə peyvəndlərə ədalətli çıxış haqda 
qətnamə 179 ölkənin dəstəyi ilə 2021-ci ilin 
dekabr ayında BMT Baş Assambleyasında qəbul 
edilmişdir. Ötən ilin 4 dekabr tarixində Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü və 
BMT Baş Assambleyasının təşkilatçılığı ilə ko-
ronovirus pandemiyasının qarşısının alınmasına 
dair xüsusi sessiya keçirilmişdir. Göründüyü kimi, 
ölkəmizin COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəsi 
Dayanıqlı İnkişafın 3, 10, 11, 16 və 17-ci məqsəd-
lərinə birbaşa və dolayı olaraq xidmət etmişdir. 
Paralel olaraq, Azərbaycan Respublikasının do-

norluq fəaliyyəti sistemli və əlaqləndirilmiş şəkil-
də milli donor institutu olan AİDA tərəfindən bu 
il də davam etdirilmişdir. 2012-ci ildən etibarən 
AİDA-nın qoşulduğu İslam İnkişaf Bankının Afrika 
ölkələrində “Qarşısı alınabilən görmə qabiliyyə-
tinin itirilməsi ilə mübarizə” (AFAB) layihəsi çərçi-
vəsində 350 minə yaxın insan müayinə olunmuş, 
60 minə yaxın isə ödənişsiz əsasda əməliyyat 
edilərək öz sağlamlıqlarına qovuşmuşdur. Cari 
ildə AFAB layihəsi çərçivəsində Qvineya, Fil Dişi 
Sahili və Nigerdə humanitar aksiyalar keçirilmiş, 
Somali və Mozambikdə isə humanitar aksiyanın 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Layihə çərçi-
vəsində cari ildə ödənişsiz olaraq 40.000-dən 
artıq nəfərin göz müayinəsi, 4000 mindən artıq 
xəstənin isə cərrahiyyə əməliyyatı ilə sağlamlı-
ğının bərpası həyata keçirilmişdir. İndiyədək 14 
yoxsul ölkədə həyata keçirilmiş layihənin uğur-
ları bir sıra beynəlxalq hesabatlarda ən yaxşı 
təcrübələrdən biri kimi dərc olunmuş, ölkəmi-
zin donorluq fəaliyyəti alqışlanmışdır. Birbaşa 
töhfəmizin 140 min manat olduğu AFAB layihəsi 
Dayanıqlı İnkişafın 3, 5, 8, 11, 10 və 17-ci məqsəd-
lərini özündə birləşdirir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən 
QH və İƏT üzv dövlətlərinin vətəndaşları üçün 
təsis edilmiş qrant proqramlarından 2018-2021-
ci illər arasında 75 ölkədən 160 tələbə Azər-
baycan universitetlərində ali təhsil almaq şansı 
əldə etmişdir. 2021-ci ildə 37 ölkədən 40 tələbə 
sözügedən proqramda iştirak hüququ əldə et-
mişdir. Ölkəmizin maliyyələşdirdiyi bu proqramın 
əsas məqsədi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 
kadrların yetişdirilməsi və Azərbaycanla dostluq 
münasibətlərinin gücləndirilməsindən ibarətdir. 
Sözügedən proqramın 2021-ci ildəki büdcəsi 1 
milyon 480 min 506 manat təşkil etmişdir. Digər 
uğurlu layihə kimi AİDA-nın ADA Universiteti ilə 
birgə təşkil etdiyi “Əcnəbi diplomatlar üçün xarici 
siyasət proqramı”nı göstərmək olar. Hər il təşkil 
olunan bu proqramda indiyədək 34 ölkədən 60 
orta və yüksək rütbəli diplomat iştirak etmiş, xa-
rici siyasətin nəzəri və praktiki tərəfləri ilə yanaşı, 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olun-
ması istiqamətində ölkəmiz tərəfindən aparılan 
diplomatik fəaliyyətlə də yaxından tanış olmuşlar. 
2021-ci ildə qeyd olunmuş təlimdə 15 diplomat 
iştirak etmişdir. Sözügedən təlimin təşkil edil-
məsinə hər il 100 min manat həcmində vəsait 
ayrılmaqdadır. Yuxarıdakı təhsil qrant proqra-
mı və diplomatlar üçün təlim kursu Dayanıqlı 
İnkişafın 4, 5, 16, 17-ci məqsədləri çərçivəsində 
həyata keçirilərək, 16-cı məqsədə birbaşa xidmət 
etməkdədir.
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Bu məqsəd 2030-cu ilədək hər yerdə ifrat yox-
sulluğa son qoyulmasını, milli anlayışlara uyğun 
olaraq bütün formalarda yoxsul əhalinin sayının 
ən azı yarıya qədər azaldılmasını, milli səviyyədə 
hamı üçün müvafiq sosial müdafiə tədbirlərinin 
həyata keçirilməsini, habelə yoxsul və aztəminat-
lı əhalinin əhəmiyyətli şəkildə təminatını nəzərdə 
tutur. 

1.1 Hazırda günə 1.25 ABŞ dollarından az 
qazancla yaşayan insanlarla ölçülən kəskin 
yoxsulluğa 2030-cu ilədək hər yerdə hamı 
üçün son qoymaq

1.1.1. Beynəlxalq yoxsulluq həddindən aşağı 
səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi

2015-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublika-
sında beynəlxalq yoxsulluq həddindən aşağı 

səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi 0 faiz 
təşkil etmişdir.

1.2 Milli anlayışlara uyğun olaraq bütün for-
malarda yoxsulluq içərisində yaşayan bütün 
yaşlarda kişilərin, qadınların və uşaqların sayını 
2030-cu ilədək ən azı yarıya qədər azaltmaq

Azərbaycan “Minilliyin İnkişaf Bəyannaməsi”nə 
qoşularaq yoxsulluqla mübarizə sahəsində komp-
leks tədbirlər həyata keçirmiş və mühüm nəticələr 
əldə etmişdir. Bir sıra dövlət proqramlarının, о 
cümlədən yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi 
inkişaf üzrə dövlət proqramlarının icrası nəticəsin-
də ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin nəzərəçarpacaq 
dərəcədə azaldılmasına, vətəndaşların maddi ri-
fah halının yaxşılaşdırılmasına nail olunmuş, sosial 
cəhətdən həssas əhali qruplarının sosial müdafiə-
si gücləndirilmişdir.

BMT-NİN İQTİSADİ VƏ SOSİAL ŞURASININ 2021-Cİ İLİN YÜKSƏK 
SƏVİYYƏLİ SİYASİ FORUMUNUN TEMATİK PLANINA UYĞUN 
OLARAQ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ DİM-LƏR ÜZRƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR

HƏR YERDƏ YOXSULLUĞUN BÜTÜN 
FORMALARINA SON QOYMAQ.

YOXSULLUĞA 
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Qrafik 1. Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi
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1.2.1 Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə 
yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, cins üzrə böl-
güdə

Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə 
yaşayan ölkə əhalisinin xüsusi çəkisi 2010-cu 
ildəki 9,1 faizdən azalaraq 2015-ci ildə 4,9 faiz 
səviyyəsinə düşmüş, 2016-cı ildə 1,0 faiz bəndi 

artmış, 2017-2019-cu illər ərzində hər il ardıcıl 
olaraq 0,3 faiz bəndi azalmış, 2020-ci ildə 6,2 
faiz (kişilər üzrə 6,1 faiz, qadınlar üzrə isə 6,6 faiz) 
səviyyəsinə yüksəlmişdir.

Göstərici 2020-ci il üzrə şəhər yerlərində 5,3 
faiz, kənd yerlərində isə 7,3 faiz təşkil etmişdir.

Qrafik 2. Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə, faizlə

Qrafik 3. Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə, faizlə
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Ümumilikdə 2010-2019-cu illər ərzində milli 
yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan 
əhalinin xüsusi çəkisinin 9,1 faizdən 4,8 faizə-
dək azalması müsbət meyil kimi qiymətləndirilir. 
2020-ci ildə göstəricinin qiymətinin artması isə 
dünyada tüğyan edən COVID-19 pandemiyası ilə 
əlaqəlidir. 

1.3 Hamı, o cümlədən ağır şəraitdə yaşayan-
lar üçün milli səviyyədə uyğun sosial müdafiə 
sistemlərini və tədbirlərini həyata keçirmək və 
2030-cu ilədək yoxsul və aztəminatlı əhalinin 
əhəmiyyətli şəkildə təminatına nail olmaq.

1.3.1. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz  
şəxslərin xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə Dövlət Məş-
ğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata 
alınmış işsiz şəxslərin sayı3 42306 nəfər (kişilər 
üzrə 28646 nəfər, qadınlar üzrə 13660 nəfər) art-
mışdır. İşsizlikdən sığorta ödənişi alanların sayı4 

isə 453 nəfər artaraq 2019-cu ilin sonuna 540 
nəfərə çatmışdır (bunlardan 52,4 faizi kişilər, 47,6 
faizi qadınlar olmuşdur). Ümumilikdə, 2020-ci ilin 
əvvəlinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qu-
rumlarında qeydiyyata alınmış 81272 nəfər işsiz 
şəxsin 62,3 faizini kişilər, 37,7 faizini isə qadınlar 
təşkil etmişdir.

İşsizlikdən sığorta ödənişi alanların sayına yaş 
üzrə bölgüdə nəzər salsaq görərik ki, 2019-cu ildə 
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Qrafik 4. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 5. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə, faizlə

3 2010-2017-ci illər üzrə olan məlumatlar Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz statusu verilmiş şəxslərin sayını ifadə edir.
4 2010-2017-ci illər üzrə olan məlumatlar işsizliyə görə müavinət alanların sayını ifadə edir.
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müavinət alanların yalnız 7,8 faizi və ya 42 nəfəri 
15-29 yaşda olanlar, 92,2 faizi və ya 498 nəfəri isə 
30 və yuxarı yaşda olanların payına düşür.

İqtisadi rayonlar üzrə bölgüyə gəldikdə isə, 
2019-cu il üzrə işsizlikdən sığorta ödənişi alan 
işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi ən çox Bakı şəhərin-
də 1,25 faiz qeydə alınmışdır.

1.5  2030-cu ilədək, yoxsulların və aztəminat-
lı əhalinin dayanıqlığını artırmaq və onların 
iqlimlə bağlı kəskin hadisələrə və digər iqti-
sadi, sosial və ekoloji təsirlərə və fəlakətlərə 
məruz qalma hallarını və bunlara qarşı zəifliyini 
azaltmaq

1.5.1 Fəlakətlər nəticəsində həlak olmuş, xə-
sarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin 
sayı, əhalinin hər 100000 nəfərinə

2010-2020-ci illər ərzində əhalinin hər 100000 
nəfərinə düşən fəlakətlər nəticəsində həlak 
olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş 
şəxslərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq 
280,6-dan 9,2-dək enmişdir.

2020-ci ildə fəlakətlər nəticəsində 87 nəfər 
həlak olmuş, 278 nəfər xəsarət almış, 514 nəfər 
təxliyə olunmuş, 41 nəfər isə xilas olunmuşdur.

1.a Bütün ölçülərdə yoxsulluğa son qoymağa 
yönələn proqramları və siyasətləri həyata 

Qrafik 6. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi, yaş üzrə bölgüdə, faizlə

Qrafik 7. Fəlakətlər nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin sayı, hər 100000 nəfərə
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keçirmək üçün, inkişaf etməkdə olan ölkələri, 
xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələri lazımi 
və əvvəlcədən məlum olan vasitələrlə təmin 
etmək məqsədilə, inkişafla bağlı əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi yolu da daxil olmaqla müxtə-
lif mənbələrdən əhəmiyyətli şəkildə resursların 
səfərbər olunmasını təmin etmək

1.a.2 Ümumi dövlət xərclərində əsas xidmətlərə 
(təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təmi-
nat) çəkilən xərclərin xüsusi çəkisi

2010-cu illə müqayisədə, ümumi dövlət xər-
clərində əsas xidmətlərə çəkilən xərclərin xüsusi 
çəkisi 2020-ci ildə 4,7 faiz bəndi artaraq 39,8 faiz 
səviyyəsində qərarlaşmışdır.

Baxılan dövrdə təhsil xərcləri 1242,6 milyon 
manatdan 2886,3 milyon manatadək, səhiyyə 
xərcləri 439,9 milyon manatdan 1696,7 milyon 
manatadək, sosial müdafiə və sosial təminat xər-
cləri isə 3053,8 milyon manatdan 7025,8 milyon 
manatadək artmışdır.
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Qrafik 8. Fəlakətlər nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin sayı, zərərçəkmə növləri üzrə, 
hər 100000 nəfərə
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
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Qrafik 9. Ümumi dövlət xərclərində əsas xidmətlərə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisi, faizlə
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2.5 2030-cu ilədək, başqa üsullarla yanaşı, 
milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə 
düzgün idarə olunan və şaxələndirilmiş toxum 
və bitki bankı vasitəsilə, toxumların, becərilən 
bitkilərin və ferma şəraitində yetişdirilən və 
əhliləşdirilmiş heyvanların və onlarla bağlı 
yabanı növlərin genetik müxtəlifliyi qorumaq 
və beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmaqla 
genetik resurslardan və bununla bağlı ənənə-
vi biliklərdən istifadə nəticəsində meydana 
çıxan faydalardan yararlanmanı və onların 
ədalətli və bərabər şəkildə bölüşməsini təmin 
etmək

2.5.1 Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 
istehsalı üçün nəzərdə tutulan (a) bitki və (b) 
heyvan mənşəli genetik ehtiyatların orta və ya 
uzunmüddətli xüsusi saxlama obyektlərində 
miqdarı5.

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli 

Genbankında 8072 bitki genetik ehtiyatlarının 
nümunəsi saxlanılmışdır. Bu nümunələrdən 
7307-si ortamüddətli, 765-i uzunmüddətli saxla-
ma kameralarındadır.

2.5.2 Məhv olmaq təhlükəsi olanlar kimi təsnif-
ləşdirilmiş yerli qoyun cinslərinin xüsusi çəkisi

2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş kənd 
təsərrüfatının siyahıyaalınmasının yekunlarına 
əsasən, ölkədə 14 yerli qoyun cinsindən (Balbas, 
Qarabağ, Qaradolaq, Pirəsora, Qala, Abşeron, 
Azərbaycan dağ merinosu, Bozax, Herik, Gödək, 
Caro, Şirvan, Ləzgi, Mazex) 2-si “həssas vəziy-
yətdə olan”, 1-i isə “nəsli kəsilmə təhlükəsi ilə üz-
ləşən” kateqoriyasına aid olunmaqla ümumilikdə 
3 cins məhv olmaq təhlükəsi altındadır. Beləliklə, 
ölkədəki yerli qoyun cinslərinin 21,4 faizi məhv 
olmaq riski altına düşür.

Mənbə: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
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Qrafik 10. Bitki mənşəli genetik ehtiyatların orta və uzunmüddətli saxlama obyektlərində miqdarı, nümunə

ACLIĞA SON QOYMAQ, ƏRZAQ 
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ TƏMİN ETMƏK, 
QİDALANMANI YAXŞILAŞDIRMAQ VƏ 
KƏND TƏSƏRRÜFATININ DAYANIQLI 
İNKİŞAFINA DƏSTƏK VERMƏK.

ACLIĞA
SON

5 Heyvanların genetik ehtiyatları komponenti üzrə məlumatların istehsalı planlaşdırılır.
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2.a. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən 
də ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrü-

daşlığı gücləndirməklə, kənd infrastrukturuna, 
kənd təsərrüfatında tədqiqat və genişləndirmə 
xidmətlərinə, texnologiyaların inkişaf etdiril-
məsinə və bitki və mal-qara banklarına yatırımı 
artırmaq.  

2.a.1 Dövlət xərclərinin kənd təsərrüfatına 
istiqamətləndirilmə indeksi

Dövlət xərclərinin kənd təsərrüfatına istiqamət-
ləndirilmə indeksi 2010-2020-ci illər ərzində 
1-dən kiçik olmaqla 0,56 və 0,48 arasında müxtə-
lif qiymətlər almışdır ki, bu da sektorun iqtisa-
diyyata verdiyi töhfə baxımından kənd təsər-
rüfatında yönəldilmiş dövlət xərclərinin payının 

fatındakı istehsal potensialını artırmaq məqsə-
dilə, başqa üsullarla yanaşı beynəlxalq əmək-

nisbətən aşağı olduğunu bildirir.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və 
ovçuluq sahəsində yaradılmış əlavə dəyərin 
həcmi 2010-cu ildəki 2344,6 milyon manatdan 
2,1 dəfə (real ifadədə 50,2 faiz) artaraq 2020-ci 
ildə 5016,4 milyon manata yüksəlmişdir. Ötən il 
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və 
ovçuluq üzrə yaradılmış əlavə dəyər əvvəlki ilə 
nisbətən 1,9 faiz artmışdır.

2.c Ərzaq malları bazarlarının və onlardan 
törəmə müəssisələrin düzgün şəkildə fəaliyyət 
göstərməsini təmin etmək və ərzaq qiymətləri-
nin həddindən artıq dəyişkənliyini məhdudlaş-

Cədvəl 3. Azərbaycanda məhv olmaq təhlükəsi olanlar kimi təsnifləşdirilmiş qoyun cinsləri barədə 2015-ci il üzrə məlumat

S/s Qoyun cinsinin adı Baş sayı Aid olduğu kateqoriya

1 Caro 3800 Həssas vəziyyətdə olan

2 Gödək 1511 Nəsli kəsilmə təhlükəsi ilə üzləşən

3 Herik 2482 Həssas vəziyyətdə olan

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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Qrafik 11. Dövlət xərclərinin kənd təsərrüfatına istiqamətləndirilmə indeksi
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dırmağa kömək etmək üçün ərzaq ehtiyatları 
da daxil olmaqla bazar məlumatlarına vaxt-
lı-vaxtında çıxışı asanlaşdırmaq üçün tədbirlər 
görmək

2.c.1 Ərzaq qiymətinin anomaliyaları göstəricisi

Ərzaq qiymətinin anomaliyaları göstəricisi (IFPA) 
anormal dərəcədə yüksək olan bazar qiymətlə-
rini müəyyən edir. IFPA həm il ərzində, həm də 
uzun illər ərzində qiymət artımını nəzərə almaqla 

çəkili ümumi artım tempinə əsaslanır. Göstərici 
kənd təsərrüfatı bazarlarının mövsümiliyini və  
inflyasiyanı nəzərə alaraq uzun illər ərzində 
konkret ay üçün qiymət artımlarını birbaşa 
qiymətləndirir və qiymət dəyişikliyinin hər hansı 
konkret dövr üçün anormal olub-olmaması sualı-
na cavab verməyə imkan verir.

Ərzaq qiymətinin anomaliyaları göstəricisinin 
qiyməti 2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə 0,2 
bənd artaraq 0,3 təşkil etmişdir.
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Qrafik 12. Ərzaq qiymətinin anomaliyaları göstəricisi
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3.1.1. Ana ölümü səviyyəsi

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə ölkə üzrə 
ana ölümü səviyyəsi 0,1 bənd artaraq 15,8-də 
qərarlaşmışdır.

Belə ki, ölkə üzrə hamiləlik, doğuş və zahılıq 
dövründə ölən anaların sayı 2010-cu ildəki 26 
nəfərdən 2020-ci ildə 20 nəfərə düşmüşdür. 
İqtisadi rayonlar üzrə bölgüdə 2020-ci il üzrə 
ana ölümü hallarının sayı Bakı şəhərində 2, Ab-

3.1. 2030-CU İLƏDƏK, DÜNYADA ANA ÖLÜMÜ NİSBƏTİNİ HƏR 100,000 CANLI 
DOĞUŞA 70-DƏN AŞAĞI SƏVİYYƏYƏ QƏDƏR AZALTMAQ

şeron-Xızı iqtisadi rayonunda 1, Gəncə-Daşkəsən 
iqtisadi rayonunda 3,  Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda 1, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda 
4, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda 1, Mil-Mu-
ğan iqtisadi rayonunda 3, Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonunda 1, Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunda 4 
olaraq qeydə alınmışdır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında, Dağlıq Şirvan, Qarabağ, Qazax-To-
vuz, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında isə ana 
ölümü hallarına rast gəlinməmişdir.

YAŞINDAN ASILI OLMAYARAQ  
HAMININ SAĞLAM YAŞAYIŞ  
TƏRZİNİ TƏMİN ETMƏK VƏ RİFAH 
HALINI YAXŞILAŞDIRMAQ.

YAXŞI SƏHİYYƏ 
VƏ RİFAH
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Qrafik 13. Ana ölümü səviyyəsi, hər 100000 diri doğulana
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Ana ölümü səviyyəsi 2010-cu illə müqayisədə 
2020-ci ildə kənd yerləri üzrə 9,5-dən 20,0-dək 

yüksəlmiş, şəhər yerləri üzrə isə 22,0-dən 11,4-
dək enmişdir. 
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Qrafik 14. Ana ölümü səviyyəsi, hər 100000 diri doğulana, yaşayış yeri üzrə bölgüdə

3.1.2 İxtisaslı səhiyyə işçiləri tərəfindən qəbul 
edilmiş doğuşların xüsusi çəkisi

Ölkə üzrə hamiləlik, eləcə də doğum zamanı və 
doğuşdan sonrakı dövrdə qadınlara zəruri nə-
zarətin həyata keçirilməsi, xidmət göstərilməsi, 

məsləhətlərin verilməsi, doğuşun müstəqil qəbul 
edilməsi və yeni doğulanlara qulluq sahəsində 
ixtisaslı səhiyyə işçilərinin iştirak etdiyi doğuş-
ların xüsusi çəkisi 2010-cu ildəki 99,6 faizdən 
2020-ci ildə 99,9 faizədək yüksəlmişdir.
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Qrafik 15. İxtisaslı səhiyyə işçiləri tərəfindən qəbul edilmiş doğuşların xüsusi çəkisi, faizlə
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3.2.1 Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviy-
yəsi

Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi 
2010-cu ildəki 14,2-dən (bundan oğlan uşaqları 
üzrə 14,6, qız uşaqları üzrə 13,7) 2020-ci ildə 
11,1-dək (bundan oğlan uşaqları üzrə 12,5, qız 
uşaqları üzrə 9,6) enmişdir.

Beş yaşadək ölən uşaqların sayı 2019-cu illə 
müqayisədə 2020-ci ildə 426 nəfər azalaraq 
1409 nəfər olmuşdur ki, bundan da oğlan uşaq-
larının sayı 841, qız uşaqlarının sayı isə 568 nəfər 
təşkil etmişdir. Bu da il ərzində beş yaşadək 
uşaqlar arasında ölüm hallarının sayının oğlan 
uşaqlarına nisbətən qız uşaqlarında 32,5 faiz az 

olduğunu göstərir.

2020-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə beş yaşa-
dək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi hər 1000 
diri doğulana şəhər yerləri üzrə 16.9-dan 15.7-ə, 
kənd yerləri üzrə isə 11.6-dan 6.8-ə enmişdir.

Yaş qrupları üzrə bölgüyə gəldikdə, bir yaşa-
dək ölən körpələrin sayı ötən illə müqayisədə 
2020-ci ildə 315 nəfər azalaraq 1242 nəfər təşkil 
etmişdir.

2020-ci ilə beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm 
səviyyəsinin ən yuxarı göstəricisi Abşeron-Xızı 
iqtisadi rayonunda, ən aşağı göstəricisi isə Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonunda qeydə alınmışdır.

Qrafik 16. Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1000  diri doğulana, cins üzrə bölgüdə 

Qrafik 17. Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana, yaşayış yeri üzrə bölgüdə

3.2. 2030-CU İLƏDƏK, BÜTÜN ÖLKƏLƏR TƏRƏFİNDƏN NEONATAL ÖLÜM HALLARININ 
ƏN AZI HƏR 1000 CANLI DOĞUŞA 12 HAL VƏ 5 YAŞADƏK UŞAQ ÖLÜMÜ HALLARININ 
İSƏ ƏN AZI HƏR 1000 CANLI DOĞUŞA 25 BELƏ HALIN BAŞ VERDİYİ SƏVİYYƏYƏ  
QƏDƏR ENDİRİLMƏSİ MƏQSƏD KİMİ QARŞIYA QOYULMAQLA, KÖRPƏ VƏ  
UŞAQLARIN QARŞISI ALINA BİLƏN ÖLÜM HALLARINA SON QOYMAQ
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Qrafik 18. Bir yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana, cins üzrə

Qrafik 19. 2020-ci ildə beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana, iqtisadi rayonlar üzrə bölgüdə
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3.2.2 Neonatal ölüm səviyyəsi

2010-2020-ci illərdə ölkədə neonatal ölüm sə-
viyyəsi artım və azalma istiqamətində dəyişkən 
meyilli olmuş, göstərici 2010-cu illə müqayisədə 
2020-ci ildə 1,8 bənd azalaraq 4,8 təşkil etmişdir 
(1000 nəfərə düşən bölgüdə) .

Həyatın ilk 7 günü ərzində baş verən erkən 
neonatal ölüm səviyyəsi qızlar üzrə 4,9-dan 3,4-

dək, oğlanlar üzrə isə 6,7-dən 4,1-dək enmişdir. 
Nəticədə bu göstərici 5,9-dan 3,8-dək enmişdir.

Baxılan dövr ərzində neonatal ölüm səviyyəsi 
cins üzrə bölgüdə oğlanlar üzrə 7,4-dən 5,3-dək, 
qızlar üzrə isə 5,7-dən 4,3-dək enmişdir. Buna 
baxmayaraq, dinamikanın hər bir səviyyəsində 
oğlanlar üzrə ölüm səviyyəsi qızlar üzrə ölüm 
səviyyəsindən daha çox olmuşdur.
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Qrafik 20. Neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana

Qrafik 22. Neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 21. Erkən neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə
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Qrafik 23 Gec neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə

3.3.1 Hər 1000 nəfər yoluxmamış əhaliyə düşən 
İİV-ə (İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusu) yeni 
yoluxmuşların sayı, cins, yaş və əhalinin əsas 
qrupları üzrə bölgüdə

2010-cu illə müqayisədə ölkə əhalisinin hər 1000 
nəfərinə İİV-a yeni yoluxanların sayı 2020-ci ildə 
dəyişməmiş və 0,05 olmuşdur ki, bunlardan da 
kişilər 0,08, qadınlar isə 0,03 təşkil etmişdir.

2020-ci ildə İİV-in törətdiyi xəstəliklə ilk dəfə 

qeydiyyata alınmış xəstələrin sayı 378 kişi, 169 
qadın olmaqla ümumilikdə 547 nəfər təşkil 
etmişdir. 

   Həmin ilin sonuna müalicə-profilaktika müəs-
sisələrində İİV-in törətdiyi xəstəliklə qeydiyyatda 
olanların ümumi sayı 2010-cu illə müqayisədə 
5774 nəfər artaraq 8395 nəfər, onlardan İİV ilə 
qeydiyyatda olanlar isə 1790 nəfər artaraq 2481 
nəfər təşkil etmişdir.
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Qrafik 24. Hər 1000 nəfər yoluxmamış əhaliyə düşən İİV-ə yeni yoluxmuşların sayı, cins üzrə bölgüdə

3.3. 2030-Cİ İLƏDƏK, İİV-NIN, VƏRƏMİN, MALYARİYANIN VƏ KİFAYƏT QƏDƏR DİQQƏT YETİ-
RİLMƏYƏN TROPİK XƏSTƏLİKLƏRİN EPİDEMİYASINA SON QOYMAQ VƏ HEPATİTLƏ, SUDAN 
KEÇƏN XƏSTƏLİKLƏRLƏ VƏ DİGƏR YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏRLƏ MÜBARİZƏ APARMAQ
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3.3.2 Vərəmə yoluxma halları, əhalinin hər 
100000 nəfərinə 

2010-2020-ci illərdə əhalinin hər 100000 nəfə-
rinə vərəmə yoluxma halları 28,1 bənd azala-
raq 25,6 təşkil etmişdir. Göstərici 2010-cu illə 
müqayisədə 2020-ci ildə kişilər üzrə 46,6 bənd 
azalaraq 33,2, qadınlar üzrə isə 10,1 bənd azala-
raq 18,1 olmuşdur.

3.3.3 Malyariyaya yoluxma halları, əhalinin hər 
1000 nəfərinə

2010-cu ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə malyari-
yaya yoluxma halları kişilər üzrə 0,0056, qadınlar 
üzrə isə 0,0060 olmaqla ümumilikdə 0,0100 təş-

Əhalinin cins üzrə aktiv vərəmlə xəstələnməsinə 
dair statistika göstərir ki, 2020-ci ildə ilk dəfə 
qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış 2558 xəstə-
nin 1656 nəfəri və ya 64,7 faizi kişi, 902 nəfəri 
və ya 35,3 faizi qadın olmuşdur. Yaş qrupu üzrə 
bölgüyə gəldikdə isə 1674 nəfər olmaqla ən çox 
15-49 yaşda olan şəxslər, 91 nəfər olmaqla ən az 
0-14 yaşda olan şəxslər qeydə alınmışdır.

kil etmişdir. Ölkə üzrə malyariyaya yeni yoluxan-
ların sayı 2010-cu ildə 52 nəfər (bunlardan kişilər 
25, qadınlar 27 nəfər) olmuşdur. 

2015-2020-ci illərdə malyariyaya yoluxma halları 
qeydə alınmamışdır.
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Qrafik 25. Vərəmə yoluxma halları, hər 100000 nəfərə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 26. Malyariyaya yeni yoluxanların sayı, hər 1000 nəfərə, cins üzrə bölgüdə
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3.3.4 Hepatit B virusuna yoluxma halları, əha-
linin hər 100000 nəfərinə, cins və yaşayış yeri 
üzrə bölgüdə

2010-2020-ci illərdə əhalinin hər 100000 nəfə-
rinə hepatit B virusuna yoluxma halları azalaraq 
kişilər üzrə 1,5, qadınlar üzrə isə 0,5 olmaqla 
ümumilikdə 1,0 təşkil etmişdir. Ötən illə müqa-
yisədə 2020-ci ildə hepatit B virusuna yeni 
yoluxanların sayı mütləq ifadədə kişilər üzrə 35,7 

faiz azalaraq 74 nəfər, qadınlar üzrə 41,5 faiz aza-
laraq 24 nəfər, ümumilikdə isə 37,1 faiz azalaraq 
98 nəfər olmuşdur.

Baxılan dövr ərzində göstərici şəhər yerləri üzrə 
4,4 bənd azalaraq 1,4-ə, kənd yerləri üzrə isə 
1,6 bənd azalaraq 0,6-ya enmişdir. 2020-ci ildə 
hepatit B virusuna yeni yoluxanların sayı şəhər 
yerlərində 72, kənd yerlərində isə 26 nəfər təşkil 
etmişdir.
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Qrafik 27. Hepatit B virusuna yoluxma halları, hər 100000 nəfərə,  cins üzrə bölgüdə

Qrafik 28. Hepatit B virusuna yoluxma halları, hər 100000 nəfərə, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə
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3.4.1 Ürək-damar xəstəliyi, xərçəng, şəkərli 
diabet və ya tənəffüs yollarının xroniki xəstəlik-
lərindən ölüm səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə ürək-da-
mar xəstəliyi, xərçəng, şəkərli diabet və ya 
tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərindən ölüm 
səviyyəsi 86,6 bənd artaraq əhalinin hər 100000 
nəfərinə 477,2-dən 563,8-ə yüksəlmişdir. Baxılan 
dövr ərzində göstərici kişilər üzrə 96,8 bənd 
artaraq 487,2-dən 584,0-ə, qadınlar üzrə 76,4 
bənd artaraq 467,0-dan 543,4-ə qalxmışdır.

Baxılan dövr ərzində xəstəliklərin növləri baxı-
mından ölüm səviyyəsi ürək-damar xəstəliklərin-
dən 49,0, tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərin-
dən 5,0, xərçəngdən 24,8, şəkərli diabetdən isə 
7,8 bənd artmışdır. Müşahidələr göstərir ki, qeyd 
olunan xəstəliklər səbəbindən ən çox ölüm halla-
rı ürək-damar xəstəliklərində, ən az isə diabet 
xəstəliyində rast gəlinir.

2020-ci ildə ölkədə 9879 nəfər xərçəngdən, 
1964 nəfər diabetdən, 41228 nəfər ürək-damar, 
3149 nəfər isə tənəffüs yollarının xroniki xəstəlik-
lərindən vəfat etmişdir.

3.4. 2030-CU İLƏDƏK, PROFİLAKTİKA VƏ MÜALİCƏ VASİTƏSİLƏ QEYRİ-YOLUXUCU 
XƏSTƏLİKLƏRDƏN ERKƏN ÖLÜM HALLARINI ÜÇDƏ BİRƏ QƏDƏR AZALTMAQ VƏ 
ƏQLİ SAĞLAMLIĞI VƏ SAĞLAM YAŞAYIŞI TƏŞVİQ ETMƏK
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Qrafik 29. Ürək-damar xəstəliyi, xərçəng, şəkərli diabet və ya tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi, 
əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 30. Ürək-damar xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə
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Qrafik 31. Xərçəngdən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 32. Şəkərli diabetdən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 33. Tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə
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3.4.2 İntihar səbəbindən ölüm səviyyəsi, cins 
və yaşayış yeri üzrə bölgüdə

2010-2020-ci illərdə ölkədə intihar səbəbindən 
ölüm səviyyəsi 2,5 bənd azalaraq 3,3-dən 0,8-ə 
enmişdir. Bu dövr ərzində intihar səbəbindən 
ölüm səviyyəsi kişilər üzrə 3,9 bənd azalaraq 5,1-

dən 1,2-yə, qadınlar üzrə isə 1,2 bənd azalaraq 
1,6-dan 0,4-ə düşmüşdür.

2010-2020-ci illərdə intihar səbəbindən ölüm 
səviyyəsi şəhər yerlərində 3,1-dən 0,6-ya, kənd 
yerlərində isə 3,5-dən 1,0-ə enmişdir.
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Qrafik 34. İntihar səbəbindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 35. İntihar səbəbindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərə, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə
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Qrafik 36. Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən alkoqolizm və alkoqol psixozu 

Qrafik 37. Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən alkoqolizm və alkoqol psixozu diaqnozu ilə xəstələrin sayı 
(ilin sonuna qeydiyyatda olan xəstələr, nəfər), cins üzrə bölgüdə

3.5.1 Psixoaktiv maddələrdən istifadə səbəbin-
dən pozuntuların müalicə ilə əhatə olunması 
(medikamentoz, sosial-psixoloji və reabilitasiya 
və sonrakı qulluq xidmətləri)

2015-2020-ci illər ərzində əhalinin hər 100 000 
nəfərinə alkoqolizm və alkoqol psixoz diaqnozu 
ilə xəstələrin sayı azalma meyli almış və 227-dən 
136-ya düşmüşdür.

2015-ci illə müqayisədə 2020-ci ildə əhalinin 
hər 100000 nəfərə düşən alkoqolizm və alkoqol 
psixozu diaqnozu ilə xəstələnən kişilərin sayı 
438 nəfərdən 264 nəfərə, qadınların sayı isə 18 
nəfərdən 7 nəfərədək azalmışdır.

2020-ci ildə əhalinin hər 100 000 nəfərinə 

düşən alkoqolizm və alkoqol psixozu diaqnozu 
ilə xəstələr daha çox 30-49 yaş qrupunda 244, 
ən az isə 0-17 yaş qrupunda 0,04 olaraq qeydə 
alınmışdır.

2015-2020-ci illər ərzində əhalinin hər 100000 
nəfərinə narkomaniya  diaqnozu ilə xəstələrin 
sayı artma meyli almış və 298-dən 338-dək 
yüksəlmişdir.

2020-ci ildə əhalinin hər 100000 nəfərə düşən 
narkomaniya diaqnozu ilə xəstələnən kişilər 664 
nəfər, qadınlar isə 12 nəfər olmuşdur. 2020-ci 
ildə əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən narko-
maniya diaqnozu ilə xəstələr daha çox 30-49 yaş 
qrupunda 629, ən az isə 0-17 yaş qrupunda 0,3 
olaraq qeydə alınmışdır.

3.5. ZƏRƏRLİ MADDƏLƏRDƏN SUİ-İSTİFADƏNİN, O CÜMLƏDƏN NARKOTİK MADDƏLƏRDƏN 
SUİ-İSTİFADƏ VƏ ALKOQOLDAN ZƏRƏRLİ İSTİFADƏ HALLARININ QARŞISININ ALINMASI VƏ 
MÜALİCƏ EDİLMƏSİ İŞİNİ GÜCLƏNDİRMƏK
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Qrafik 38. Əhalinin hər 100 000 nəfərinə düşən narkomaniya diaqnozu ilə xəstələrin sayı 
(ilin sonuna qeydiyyatda olan xəstələr, nəfər)

Qrafik 39. Əhalinin hər 100 000 nəfərinə düşən narkomaniya  diaqnozu ilə xəstələrin sayı 
(ilin sonuna qeydiyyatda olan xəstələr, nəfər) cins üzrə bölgüdə

Qrafik 40. Əhalinin hər 100 000 nəfərinə düşən narkomaniya diaqnozu ilə xəstələrin sayı 
(ilin sonuna qeydiyyatda olan xəstələrin sayı, nəfər) yaş üzrə bölgüdə
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3.6.1 Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm 
səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə

2010-2020-ci illərdə əhalinin hər 100000 nəfə-
rinə yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm 
səviyyəsi 1,4 bənd azalaraq 10,4-dən 9,0-dək 
enmişdir. Bu illər ərzində göstərici kişilər üzrə 2,6 

bənd azalaraq 16,8-dən 14,2-dək, qadınlar üzrə 
isə 0,3 bənd azalaraq 4,0-dan 3,7-dək enmişdir. 
Baxılan dövrdə yol-nəqliyyat hadisələri nəticə-
sində ölən kişilərin sayı 35 nəfər azalaraq 744 
nəfərdən 709 nəfərə enmiş, qadınların sayı isə 6 
nəfər artaraq 181 nəfərdən 187 nəfərə qalxmışdır.

3.6 2020-Cİ İLƏDƏK, DÜNYADA YOL QƏZA HADİSƏLƏRİNDƏN ÖLÜM VƏ 
XƏSARƏT ALMA HALLARINI YARIYA QƏDƏR AZALTMAQ
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Qrafik 41. Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə
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3.7.2 15-19 yaşda olan qadınlar arasında doğum 
səviyyəsi, bu yaş qrupunda olan hər 1000 
qadına

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə 15-19 yaşda 
olan qadınlar arasında doğum səviyyəsi 18,4 bənd 
azalaraq bu yaş qrupunda olan hər 1000 qadına 

60,0-dan 41,6-dək düşmüşdür. Bu dövrdə 15-19 
yaşda olan qadınlar arasında doğum səviyyəsi 
kənd yerləri üzrə 88,6-dan 57,6-dək, şəhərlərdə 
isə 38,2-dən 25,7-dək düşmüşdür. Nəticə etiba-
rilə 15-19 yaşda olan qadınlar arasında doğum 
səviyyəsi kənd yerlərinə nisbətən şəhərlərdə 
daha az olmuşdur.

3.7 2030-CU İLƏDƏK, HAMININ CİNSİ VƏ REPRODUKTİV SƏHİYYƏ XİDMƏTLƏRİNƏ, O CÜM-
LƏDƏN AİLƏ PLANLAŞDIRILMASI, İNFORMASİYA VƏ TƏHSİLLƏ BAĞLI XİDMƏTLƏRƏ ÇIXIŞ 
İMKANININ TƏMİN EDİLMƏSİ VƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIĞIN MİLLİ STRATEGİYALARA VƏ 
PROQRAMLARA DAXİL EDİLMƏSİ
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Qrafik 42. 15-19 yaşda olan qadınlar arasında doğum səviyyəsi, bu yaş qrupunda olan 
hər 1000 qadına, yaşayış yeri üzrə bölgüdə
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3.a.1 15 və yuxarı yaşda olan şəxslər arasında 
tütündən istifadənin yayılma səviyyəsi, yaş 
qrupları üzrə bölgüdə

2010-2020-ci illər ərzində 15 və yuxarı yaşda olan 
şəxslər arasında tütündən istifadənin yayılma 

səviyyəsi 17,0 faizdən 15,3 faizədək azalmışdır.

Eyni zamanda baxılan dövr ərzində tütündən 
istifadənin yayılma səviyyəsi ən çox 45-64 yaş 
qrupu arasında, ən az 15-19 yaş qrupu arasında 
olmuşdur.

3.A. ZƏRURƏT OLDUQDA, BÜTÜN ÖLKƏLƏRDƏ ÜMUMDÜNYA SƏHİYYƏ TƏŞKİLATININ TÜTÜNƏ 
NƏZARƏT ÜZRƏ ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İŞİNİ GÜCLƏNDİRMƏK
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Qrafik 43. 15 və yuxarı yaşda olan şəxslər arasında tütündən istifadənin yayılma səviyyəsi, faizlə

Qrafik 44. 15 və yuxarı yaşda olan şəxslər arasında tütündən istifadənin yayılma səviyyəsi, yaş qrupları üzrə bölgüdə
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3.c.1 Əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən tibb 
işçilərinin sayı və onların  bölüşdürülməsi

2010-2020-ci illər ərzində ölkədə əhalinin hər 
10000 nəfərinə düşən tibb işçilərinin sayı 103,6-
dan 86,6-dək azalmışdır. Bunlardan əhalinin hər 
10000 nəfərinə düşən həkimlərin sayı 36,8-dən 
31,8-dək, orta tibb işçilərinin sayı isə 66,8-dən 
54,8-dək aşağı düşmüşdür.

Tibb işçilərinin sayı 2010-cu ildəki 93170 nəfər-

dən 2020-ci ildə 86601 nəfərə qədər, o cüm-
lədən həkimlərin sayı 33085 nəfərdən 31815 
nəfərədək azalmışdır. 2020-ci ildə həkimlərin 
ixtisas üzrə bölgüsündə ən çox terapevtlər (7830 
nəfər və ya həkimlərin ümumi sayının 24,6 faizi), 
ən az isə narkoloqlar (67 nəfər və ya həkimlərin 
ümumi sayının 0,21 faizi) qeydə alınmışdır. 

Orta tibb işçilərinin sayı da 2010-cu illə müqa-
yisədə 5299 nəfər azalaraq 2020-ci ilin sonuna 
54786 nəfər təşkil etmişdir.

3.C. İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ, XÜSUSƏN DƏ ƏN ZƏİF İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏR-
DƏ VƏ KİÇİK ADALARDA YERLƏŞƏN İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ SƏHİYYƏNİN 
MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİ VƏ SƏHİYYƏDƏ ÇALIŞAN İŞÇİ QÜVVƏNİN SEÇİLMƏSİ, İNKİŞAF 
ETDİRİLMƏSİ, TƏLİM KEÇMƏSİ VƏ SAXLANMASI İŞİNİ ƏHƏMİYYƏTLİ DƏRƏCƏDƏ ARTIRMAQ
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Qrafik 45. Əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən tibb işçilərinin sayı və onların  bölüşdürülməsi
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8.1.1 Əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in 
illik artım sürəti

2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə əhalinin hər 
nəfərinə düşən real ÜDM 8,7 faiz azalmışdır.

İlkin məlumatlara görə 2020-ci ildə ölkənin 
ÜDM-i 72432,2 milyon manat olmuşdur ki, bunun 
da 70,1 faizi iqtisadiyyatın qeyri neft-qaz sahələ-
rində, 29,9 faizi isə neft-qaz sektorunda istehsal 

8.1 ADAMBAŞINA DÜŞƏN İQTİSADİ ARTIMI MİLLİ ŞƏRAİTƏ UYĞUN OLARAQ SAXLAMAQ VƏ 
XÜSUSƏN DƏ, ƏN ZƏİF İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏRDƏ HƏR İL ÜÇÜN ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL 
ARTIMINI ƏN AZI 7 FAİZ SƏVİYYƏSİNDƏ SAXLAMAQ

edilmişdir. ÜDM istehsalının 33,7 faizi sənayenin, 
11,5 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri 
sahələrinin, 7,7 faizi tikintinin, 7,1 faizi nəqliyyat 
və anbar təsərrüfatının, 6,9 faizi kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı və balıqçılığın, 1,1 faizi turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşənin, 2,0 faizi infor-
masiya və rabitə sahələrinin, 20,3 faizi isə digər 
sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis 
vergilər isə ÜDM-in 9,7 faizini təşkil etmişdir.

HAMININ ARDICIL, İNKLÜZİV VƏ DAYANIQLI  
İQTİSADİ ARTIMINA, TAM VƏ SƏMƏRƏLİ 
MƏŞĞULLUĞUNA, LAYİQLİ İŞLƏ TƏMİN  
OLUNMASINA DƏSTƏK VERMƏK

LAYİQLİ ƏMƏK VƏ 
İQTİSADİ ARTIM
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Qrafik 46. Əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in illik artım sürəti, əvvəlki ilə nisbətən, faizi
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8.2.1 Məşğul əhalinin hər nəfərinə düşən real 
ÜDM-in illik artım sürəti

2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə məşğul əhali-
nin hər nəfərinə düşən real ÜDM 3,1 faiz azalmış-
dır.

2020-ci ildə iqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin 
sayı 2010-cu illə müqayisədə 12,6 faiz artaraq 
4329,1 min nəfərdən 4876,6 min nəfərə çatmış-
dır. Həmin ildə ümumi məşğul əhalinin 36,3 faizi 
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 
14,2 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmi-

8.2 ŞAXƏLƏNDİRMƏ, TEXNOLOGIYANIN YENİLƏNMƏSİ VƏ İNNOVASİYALAR 
VASİTƏSİLƏ, O CÜMLƏDƏN YÜKSƏK DƏYƏR ƏLAVƏ OLUNAN VƏ ÇOX ƏMƏK 
SƏRF OLUNAN SAHƏLƏRƏ DİQQƏT YETİRMƏKLƏ İQTİSADİ MƏHSULDARLIĞIN 
DAHA YÜKSƏK SƏVİYYƏLƏRƏ QALXMASINA NAİL OLMAQ

ri, 7,8 faizi təhsil, 7,3 faizi tikinti, 5,7 faizi dövlət 
idarəetməsi, müdafiə və sosial təminat, 5,3 
faizi emal sənayesi, 4,2 faizi nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı, 3,9 faizi səhiyyə və sosial xidmətlərin 
göstərilməsi, 15,3 faizi isə iqtisadiyyatın digər 
sahələrinin payına düşmüşdür. 

Mülkiyyət növləri bölgüsünə gəldikdə isə qeyri- 
dövlət sektorunda məşğul əhalinin sayı dövlət 
sektoruna nisbətən daha çox olmuşdur. Belə ki, 
məşğul əhalinin 77,0 faizi, yəni 3753,4 min nəfəri 
qeyri-dövlət sektorunda, 23,0 faizi yəni 1123,2 
nəfəri isə dövlət sektorunda məşğul olmuşlar.
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Qrafik 47. Məşğul əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in illik artım sürəti,
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə
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8.5.1 İşçilərin orta saathesabı əməkhaqqı, cins 
üzrə bölgüdə

2010-2020-ci illər ərzində ümumilikdə işçilərin 
orta saathesabı əməkhaqqı 2,3 dəfə artaraq 2,2 
manatdan 5,0 manatadək yüksəlmişdir. Bu dövr-
də qadınların orta saathesabı əməkhaqqı 2,5 dəfə 
artaraq 1,6 manatdan 4,0 manatadək, kişilərin orta 
saathesabı əməkhaqqı isə 2,1 dəfə artaraq 2,7 
manatdan 5,6 manatadək yüksəlmişdir.

2020-ci ildə kişilərin orta aylıq nominal əmək-
haqqı 830,2 manat, qadınların isə 525,6 manat 

8.5 2030-CU İLƏDƏK, BÜTÜN QADINLAR VƏ KİŞİLƏR ÜÇÜN, O CÜMLƏDƏN GƏNCLƏR 
VƏ ƏLİLLİYİ OLAN İNSANLAR ÜÇÜN TAM VƏ MƏHSULDAR MƏŞĞULLUĞA VƏ EYNİ 
DƏRƏCƏDƏ OLAN İŞƏ GÖRƏ BƏRABƏR ÖDƏNİŞƏ NAİL OLMAQ

olmuşdur. İşçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 
dövlət sektoruna nisbətən qeyri-dövlət sektorun-
da daha çox olmuşdur. Belə ki, qadınlar dövlət 
sektorunda 502,6 manat, qeyri-dövlət sekto-
runda 587,6 manat orta aylıq nominal əmək-
haqqı ilə çalışmışlar. Kişilərin orta aylıq nominal 
əməkhaqqı müvafiq olaraq 777,7 manat və 870,2 
manat təşkil etmişdir.

İqtisadi rayonlar üzrə bölgüdə göstərici üzrə  ən 
yüksək hədd Bakı şəhərində 6,6 manat, ən aşağı 
hədd isə Qarabağ iqtisadi rayonunda 3,1 manat 
olaraq qeydə alınmışdır.
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Qrafik 48. İşçilərin orta saathesabı əməkhaqqı, cins üzrə bölgüdə, manatla
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8.5.2 İşsizlik səviyyəsi, cins və yaş qrupları 
üzrə bölgüdə

2010-2019-cu illərdə ölkə üzrə işsizlik səviyyəsi 
azalma meyli almış, lakin COVID-19 pandemiya-
sının tüğyan etdiyi 2020-ci ildə bu göstəricinin 
qiyməti 2019-cu illə müqayisədə 4,8 faizdən 7,2 
faizə, o cümlədən kişilər üzrə 4,0 faizdən 6,0 
faizə, qadınlar üzrə isə 5,7 faizdən 8,4 faizə yük-
səlmişdir. Bu müddət ərzində ölkədə işsiz əhali-
nin sayı 375,9 min nəfər olmuşdur ki, bunlardan 
da 159,9 min nəfəri kişilər, 216,0 min nəfəri isə 
qadınlardır.

2020-ci ildə yaşayış yerinə görə qadınlar arasın-
da işsizlik səviyyəsi şəhər yerlərində 10,0 faiz, 
kənd yerlərində 6,8 faiz, kişilər arasında işsizlik 
səviyyəsi şəhər yerlərində 7,2 faiz, kənd yerlərin-
də 4,6 faiz təşkil etmişdir. 

İqtisadi rayonlar üzrə bölgüdə işsiz şəxslərin sayı 
ən çox Bakı şəhərində qeydə alınmışdır.

2020-ci ildə işsizlik səviyyəsinin ən yüksək 
göstəricisi 15.4 faizlə 15-19 yaş qrupu arasında, 
ən aşağı göstəricisi isə 2.9 faizlə 60-64 yaş qru-
pu arasında olmuşdur.

15,4 15,0

8,1

6,2 5,8
5,2

5,9 5,7
7,0

2,9

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

15-19 yaş
15-19 years

20-24 yaş
20-24 years

25-29 yaş
25-29 years

30-34 yaş
30-34 years

35-39 yaş
35-39 years

40-44 yaş
40-44 years

45-49 yaş
45-49 years

50-54 yaş
50-54 years

55-59 yaş
55-59 years

60-64 yaş
60-64 years

 

Qrafik 49. İşsizlik səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə, faizlə

Qrafik 50. İşsizlik səviyyəsi (2020-ci ilin məlumatları əsasında), yaş qrupları üzrə bölgüdə, faizlə
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Qrafik 51. Hər 100000 işləyənə düşən istehsalatda həlak olma və xəsarət alma halları, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 52. Hər 100000 işləyənə düşən istehsalatda həlak olma halları, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 53. Hər 100000 işləyənə düşən istehsalatda xəsarət alma halları, cins üzrə bölgüdə

8.8.1 Hər 100000 işləyənə düşən istehsalatda 
həlak olma və xəsarət alma halları, cins üzrə 
bölgüdə

Hər 100000 işləyənə istehsalatda həlak olma və 
xəsarət alma hallarının sayı 2020-ci ildə 2010-
cu illə müqayisədə 4 vahid azalaraq 15 təşkil 
etmişdir.

Baxılan dövr ərzində istehsalatda həlak olan 
şəxslərin sayı 68 nəfərdən 48 nəfərədək azal-
mış, xəsarət alan şəxslərin sayı isə 196 nəfərdən 
202 nəfərədək artmışdır.

8.8 BÜTÜN FƏHLƏLƏR, O CÜMLƏDƏN MİQRANT FƏHLƏLƏR, XÜSUSƏN DƏ QADIN  
MİQRANTLAR VƏ RİSKLİ ŞƏRAİTLƏRDƏ İŞLƏYƏNLƏR ÜÇÜN ƏMƏK HÜQUQLARINI  
QORUMAQ VƏ ETİBARLI VƏ TƏHLÜKƏSİZ İŞ MÜHİTLƏRİNİ TƏŞVİQ ETMƏK

2020-ci ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə isteh-
salatda həlak olmuş və xəsarət almış şəxslərin 
sayı kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıq-
çılıq sahəsində 8, mədənçıxarma sənayesində 
38, emal sənayesində 48, elektrik enerjisi, qaz 
və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 
sahələrində 15, su təchizatı, tullantıların təmiz-
lənməsi və emalı sahələrində 3, tikintidə 43, 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 17, informasiya 
və rabitə sahələrində 4, digər iqtisadi fəaliyyət 
növlərində isə 74 nəfər olmuşdur.
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8.9.1 Turizmin ÜDM-in həcminə və artım  
tempinə birbaşa təsiri

Turizmin ÜDM-in həcminə birbaşa təsiri

2018-ci ildəki 4,3 səviyyəsi istisna olmaqla, 
2015-2019-cu illərdə göstəricinin qiyməti 4,5 faiz 
səviyyəsində qalmış, 2020-ci ildə isə 2,6 faiz 
bəndi azalaraq 1,9 faizə düşmüşdür. Turizm üçün 

8.9 2030-CU İLƏDƏK, İŞ YERLƏRİ YARADAN VƏ YERLİ MƏDƏNİYYƏTİ VƏ MƏHSULLARI 
TƏŞVİQ EDƏN DAYANIQLI TURİZMİ İNKİŞAF ETDİRMƏK ÜÇÜN SİYASƏTLƏR  
MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏK VƏ HƏYATA KEÇİRMƏK

xarakterik sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin 
həcmi 2020-ci ildə 2015-ci illə müqayisədə 43,8 
faiz azalaraq 2437,3 milyon manatdan 1370,1 
milyon manatadək enmişdir.

2020-ci ildə göstəricinin qiyməti əvvəlki illərlə 
müqayisədə kəskin şəkildə azalaraq -63,2 faiz 
təşkil etmişdir.
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Qrafik 54. Turizmin ÜDM-in həcminə birbaşa təsiri, faizlə

Qrafik 55. Turizmin ÜDM-in artım tempinə birbaşa təsiri, faizlə 
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8.10.1 Böyüklərin hər 100000 nəfərinə düşən  
a) kommersiya banklarının filiallarının və  
b) bankomatların sayı

2010-cu ildə ölkədəki bankomatların sayı 1892 
ədəd (bunlardan 1053 ədədi Bakı şəhərində, 
839 ədədi regionlarda) olmuşdursa, 2020-ci ilin 

8.b.1 Məşğulluq sahəsində milli strategiya 
çərçivəsində və ya ayrıca strategiya kimi 
gənclərin məşğulluğu üzrə milli strategiyanın 
mövcudluğu və onun həyata keçirilməsi.

Ölkədə əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
edilməsi, əhalinin məşğulluq və sahibkarlıq 
imkanlarının genişləndirilməsi, layiqli əməyin 
dəstəklənməsi, işçi qüvvəsinin rəqabətqabiliy-
yətliliyinin artırılması və əmək məhsuldarlığının 
yüksəldilməsi hesabına iqtisadi inkişafın təmin 
edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat və iqtisadiyya-
tın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində 
başlıca məqsəd olaraq müəyyən edilmişdir.

Bu baxımdan səmərəli məşğulluğun təmin edil-
məsinə yönəldilmiş uzunmüddətli dövlət məş-
ğulluq siyasətinin formalaşdırılması məqsədilə 

8.10 HAMI ÜÇÜN BANK, SIĞORTA VƏ MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİNƏ ÇIXIŞ İMKANINI 
HƏVƏSLƏNDİRMƏK VƏ GENİŞLƏNDİRMƏK ÜÇÜN DAXİLİ MALİYYƏ İNSTİTUTLARININ  
POTENSİALINI GÜCLƏNDİRMƏK

8.B 2020-Cİ İLƏDƏK, GƏNCLƏRİN MƏŞĞULLUĞU ÜZRƏ QLOBAL STRATEGIYANI  
İŞLƏYİB HAZIRLAMAQ VƏ ONU HƏYATA KEÇİRMƏYƏ BAŞLAMAQ VƏ BEYNƏLXALQ  
ƏMƏK TƏŞKİLATININ QLOBAL MƏŞĞULLUQ PAKTINI YERİNƏ YETİRMƏK

sonuna bu göstərici 2715 ədədə (bunlardan 1429 
ədədi Bakı şəhərində, 1286 ədədi regionlarda) 
çatmışdır.

2020-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən 26 banka 
(bunlardan 2-si dövlət, 24-ü özəl sektora aiddir)  
aid 455 filial mövcud olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
30 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “2019–2030-cu 
illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 
Strategiyası” təsdiq edilmişdir.

Strategiyanın məqsədi məşğulluq siyasətinin 
ekstensiv mərhələdən intensiv mərhələyə keçi-
dini təmin etmək, əhalinin məşğulluq səviyyəsini 
artırmaq, tam məşğulluğu təmin etmək, layiqli 
əməyi dəstəkləmək və əmək məhsuldarlığını 
yüksəltməkdir.

Gənclərin peşə təhsilindən əmək bazarına 
inteqrasiyasını gücləndirmək məqsədilə karye-
ra (peşə) - məsləhət və karyera - planlaşdırma 
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən 
rəqəmsal texnologiyalardan geniş istifadəyə 
keçidin təmin edilməsi Strategiyanın prioritet 
istiqamətləri kimi müəyyən edilmişdir.
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Qrafik 56. a) Kommersiya banklarının filiallarının və b) bankomatların sayı, böyüklərin hər 100000 nəfərinə
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10.4.1 Əmək ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi 
çəkisi

2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə əmək ödənişlə-
rinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 8,6 faiz bəndi artaraq 

10.4 SİYASƏTLƏR, XÜSUSƏN DƏ MALİYYƏ, MƏVACİB VƏ SOSİAL MÜDAFİƏ 
İLƏ BAĞLI SİYASƏTLƏR QƏBUL ETMƏK VƏ TƏDRİCƏN DAHA GENİŞ ŞƏKİLDƏ 
BƏRABƏRLİYƏ NAİL OLMAQ

16,1 faizdən 24,7 faizədək yüksəlmişdir.

Baxılan dövr ərzində əhalinin nominal gəlirləri 
2,2 dəfə artaraq 25,6 mlrd. manatdan 55,7 mlrd. 
manata çatmışdır.

ÖLKƏDAXİLİ VƏ ÖLKƏLƏRARASI 
BƏRABƏRSİZLİYİ AZALTMAQ
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Qrafik 57. Əmək ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə
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10.6.1 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və 
səsinin xüsusi çəkisi

2015-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Respub-
likasının Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi 0,111, 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının  üzvlük tər-
kibində xüsusi çəkisi 0,092, Beynəlxalq Valyuta 

10.6 DAHA EFFEKTİV, ETİBARLI, MƏSULİYYƏTLİ VƏ LEGİTİM İNSTİTUTLAR YARATMAQ 
MƏQSƏDİLƏ QLOBAL BEYNƏLXALQ İQTİSADİ VƏ MALİYYƏ İNSTITUTLARINDA QƏRARLAR 
QƏBUL EDİLƏRKƏN İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRİN DAHA GENİŞ TƏMSİLÇİLİYİNİ VƏ 
İŞTİRAKINI TƏMİN ETMƏK

Fondunun üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi 0,083, 
BMT Baş Assambleyasının üzvlük tərkibində 
xüsusi çəkisi 0,518134 təşkil etmişdir. 

Baxılan dövrdə ölkəmizin səsinin xüsusi çəkisi 
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankın-
da 0,131, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasında 
0,122, Beynəlxalq Valyuta Fondunda 0,113 olmuş-
dur.

Qrafik 58. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi

Qrafik 59. Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının səslərinin xüsusi çəkisi
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10.7.2 İnsanların nizamlı, təhlükəsiz, müntəzəm 
və məsuliyyətli miqrasiyasını və hərəkətliliyini 
asanlaşdıran miqrasiya siyasətinin mövcudluğu

Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahə-
sində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, 
miqrasiya proseslərinin və bu sahədə yaranan 
münasibətlərin tənzimlənməsi, habelə əcnəbilə-
rin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbay-
can Respublikasında hüquqi vəziyyəti ilə bağlı 
normalar Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya 
Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir.

İnsanların miqrasiyası və hərəkətliliyi sahəsində 
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, idarəet-
mə sisteminin inkişaf etdirilməsini, miqrasiya 
proseslərinin tənzimlənməsini və proqnozlaşdı-
rılmasını, bu sahədə müvafiq dövlət orqanlarının 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) 
həyata keçirir. Ölkə hüdudlarında miqrasiya 
proseslərinin effektiv tənzimlənməsi, müraciət 
edənlərin rahatlığının təmin edilməsi, əcnəbilərin 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müraciətlə-
rinə baxılmasının asanlaşdırılması məqsədilə 
DMX-nın 8 regional idarəsi və dövlət sərhədinin 
buraxılış məntəqələrində miqrasiya şöbələri 
fəaliyyət göstərir.

DMX miqrasiya idarəetmə sisteminin inkişaf etdi-
rilməsi çərçivəsində “bir pəncərə” prinsipini tət-
biq edərək əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin və 
müvafiq vəsiqələrin verilməsini, onların yaşayış 

10.7 BAŞQA VASİTƏLƏRLƏ YANAŞI, PLANLAŞDIRILMIŞ VƏ DÜZGÜN İDARƏ 
OLUNAN MİQRASİYA SİYASƏTLƏRİNİ HƏYATA KEÇİRMƏKLƏ QAYDALARA 
UYĞUN, TƏHLÜKƏSİZ, QANUNİ VƏ MƏSULİYYƏTLİ MİQRASİYAYA VƏ  
İNSANLARIN HƏRƏKƏTİNƏ ŞƏRAİT YARATMAQ

yeri üzrə qeydiyyata alınmasını, Azərbaycan 
Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərin ölkədə müvəqqəti olma müd-
dətinin uzadılmasını, həmçinin ölkə ərazisində 
haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
üçün iş icazələrinin verilməsini həyata keçirir. 
Bununla da ölkədə miqrasiya proseslərinin daha 
çevik və işlək mexanizmlər əsasında tənzim-
lənməsinə, dövlət orqanlarının fəaliyyətində 
şəffaflığın artırılmasına, vətəndaşlara göstərilən 
xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda 
və müasir innovasiyaları tətbiq etməklə həyata 
keçirilməsinə, vətəndaş məmnunluğunun təmin 
olunmasına, miqrasiya idarəetmə mexanizminin 
təkmilləşdirilməsinə və sadələşdirilməsinə, həm-
çinin bu sahədə operativliyin və şəffaflığın təmin 
olunmasına nail olunmuşdur.

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasında 
müvəqqəti olan, işləyən və yaşayan əcnəbilər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında dəqiq 
statistik məlumatlar DMX-nın Vahid Miqrasiya 
Məlumat Sistemində (VMMS) toplanır və onun 
digər dövlət orqanlarının müvafiq sistemlərinə 
inteqrasiyası təmin edilmişdir. Nəticədə Azərbay-
can Respublikasında yaşayan, işləyən və mü-
vəqqəti olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin uçotu aparılır, miqrasiya proseslərinin 
idarə olunmasında iştirak edən dövlət orqanları 
zəruri informasiya ilə təmin edilir, miqrasiya ilə 
bağlı sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işləri 
avtomatlaşdırılmış və bu sahədə göstərilən elekt-
ron xidmətlər təkmilləşdirilmişdir.

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti
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10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınlarının məcmu 
həcmi, axınların növləri üzrə bölgüdə

2015-2020-cu illərdə ölkəyə cəlb edilmiş birbaşa 
investisiyalar 39,5 faiz azalaraq 4527,7 milyon 
ABŞ dolları, xaricə yönəldilmiş birbaşa investi-
siyalar isə 61,9 faiz azalaraq 1243,5 milyon ABŞ 

10.B MİLLİ PLANLARA VƏ PROQRAMLARA UYĞUN OLARAQ, EHTİYACIN ƏN BÖYÜK OLDUĞU 
DÖVLƏTLƏRƏ, XÜSUSƏN DƏ ƏN ZƏİF İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏRƏ, AFRİKA ÖLKƏLƏRİNƏ, 
KİÇİK ADALARDA YERLƏŞƏN İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN DÖVLƏTLƏRƏ VƏ DƏNİZƏ ÇIXIŞI  
OLMAYAN İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ YÖNƏLƏN RƏSMİ İNKİŞAFA YARDIM VƏ 
MALİYYƏ AXINLARINI, O CÜMLƏDƏN BİRBAŞA XARİCİ YATIRIMLARI HƏVƏSLƏNDİRMƏK

dolları təşkil etmişdir.

Buna baxmayaraq, 2019-cu illə müqayisədə 
2020-ci ildə ölkəyə cəlb edilmiş birbaşa investi-
siyalarda 252,5 milyon ABŞ dolları artım qeydə 
alınmışdır.
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Qrafik 60. Azərbaycana cəlb edilmiş birbaşa xarici investisiyalar, milyon ABŞ dolları ilə

Qrafik 61. Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar, milyon ABŞ dolları ilə
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12.4.1 İnformasiyanın ötürülməsi üzrə hər bir 
müvafiq sazişin tələblərinə uyğun olaraq öz 
öhdəlik və vəzifələrini yerinə yetirən təhlükə-
li tullantılar və digər kimyəvi maddələr üzrə 
beynəlxalq çoxtərəfli ekoloji sazişlərin tərəfləri-
nin sayı

Azərbaycan Respublikası BMT-nin “Təhlükəli 
tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənar-
laşdırılmasına nəzarət haqqında” Bazel Konven-
siyasına 2001-ci ildə qoşulmuş, Azərbaycan Res-
publikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
(ETSN) bu Konvensiya üzrə səlahiyyətli orqan 
təyin edilmişdir. Konvensiya üzrə öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi məqsədilə “Təhlükəli tullantı-
ların pasportlaşdırılması” Qaydası və “Azərbay-
can Respublikasında təhlükəli tullantıların idarə 
olunmasının Dövlət Strategiyası” hazırlanmış və 
təsdiq edilmişdir. 

“Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında” 

12.4 2020-Cİ İLƏDƏK, RAZILAŞDIRILMIŞ BEYNƏLXALQ ÇƏRÇİVƏLƏRƏ UYĞUN  
OLARAQ, MÖVCUD OLDUQLARI MÜDDƏT BOYU KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN VƏ BÜTÜN  
TULLANTILARIN EKOLOJİ BAXIMDAN DÜZGÜN İDARƏÇİLİYİNƏ NAİL OLMAQ VƏ  
ONLARIN İNSAN SAĞLAMLIĞINA VƏ ƏTRAF MÜHİTƏ MƏNFİ TƏSİRLƏRİNİ MİNİMUMA 
ENDİRMƏK MƏQSƏDİLƏ HAVAYA, SUYA VƏ TORPAĞA BURAXILMASI HALLARINI  
ƏHƏMİYYƏTLİ ŞƏKİLDƏ AZALTMAQ

Stokholm Konvensiyası Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən 2003-cü ildə ratifikasiya olunmuşdur. 
Konvensiya üzrə səlahiyyətli orqan kimi, ETSN 
Konvensiya ilə bağlı geniş məlumatlar toplamış, 
aidiyyəti təşkilatların mütəxəssislərindən ibarət 
işçi qrup yaratmış və müvafiq təkliflər planı hazır-
lamışdır. 

“Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal 
Protokolu”nu və Protokola aid olan müvafiq 
düzəlişləri Azərbaycan Respublikası 1996-cı 
ildə ratifikasiya etmişdir. Ötən müddət ərzində 
ölkədə illik istifadə edilən ozondağıdıcı mad-
dələrin (ODM) miqdarı müəyyənləşdirilmiş və 
həmin maddələrin istifadəsinin mərhələlər 
üzrə azaldılmasını nəzərdə tutan Azərbaycan 
Respublikasının Ozon Strategiyası hazırlanmış-
dır. Strategiyaya uyğun olaraq Azərbaycanda 
ODM-in istifadəsinin mərhələlər üzrə azaldılması 
qrafiki tərtib edilərək Konvensiyanın Katibliyinə 
göndərilmişdir.

İSTEHSAL VƏ İSTEHLAKIN SƏMƏRƏLİ 
MODELLƏRİNƏ KEÇİDİ TƏMİN ETMƏK

MƏSULİYYƏTLİ
İSTEHLAK VƏ
İSTEHSAL
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12.4.2  a) Əhalinin hər nəfərinə düşən təhlükəli 
tullantıların yaranması və b) emal edilən təh-
lükəli tullantıların xüsusi çəkisi

a) Əhalinin hər nəfərinə düşən təhlükəli tullan-
tıların yaranması

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə əhalinin hər 
nəfərinə düşən yaranan təhlükəli tullantılar 2,0 
dəfəyə yaxın artaraq 15,5 kq-dan 31,4 kq-dək yük-
səlmişdir. Baxılan dövr ərzində ölkə üzrə yaranmış 
təhlükəli tullantıların ümumi miqdarı 2,3 dəfə arta-
raq 140,0 min tondan 317,4 min tona çatmışdır.

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə emal 
edilən təhlükəli tullantıların xüsusi çəkisi 8,8 faiz 
bəndi azalaraq 41,2 faizdən 32,4 faizə düşmüş-
dür. 2015-ci ildə göstərici 83,5 faizlə ən yüksək 
qiymətini almışdır.

12.a İnkişaf etməkdə olan ölkələrə daha da-
yanıqlı istehlak və istehsal modellərinə doğru 
irəliləmək üçün öz elmi və texniki potensialları-
nı gücləndirməkdə dəstək göstərmək

12.a.1 Bərpa olunan enerji daşıyıcıları əsasında 
işləyən generasiya qurğularının istehsal gücü 
(adambaşına vatt ilə)

2010-cu ildə bərpa olunan enerji daşıyıcıları əsa-
sında işləyən generasiya qurğularının istehsal 
gücü adambaşına 110,1 vatt olmuşdursa, sonrakı 
illərdə göstərici artım meyli almış və 2020-ci idə 
128,4 vatt təşkil etmişdir. 2020-ci ildə adamba-
şına elektrik enerjisi istehsal edən su elektrik 
stansiyaları qurğularının istehsal gücü 1149,4 vatt, 
külək enerjisi stansiyaları qurğularının istehsal 
gücü isə 66 vatt olmuşdur.
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Qrafik 62. Əhalinin hər nəfərinə düşən yaranan təhlükəli tullantılar, kiloqramla

Qrafik 63. Emal edilən təhlükəli tullantıların xüsusi çəkisi,  faizlə 
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13.1.1 Fəlakətlər nəticəsində həlak olmuş, 
xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəx-
slərin sayı, əhalinin hər 100000 nəfərinə

2010-2020-ci illər ərzində əhalinin hər 100000 
nəfərinə düşən fəlakətlər nəticəsində həlak 
olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş 

13.1 BÜTÜN ÖLKƏLƏRDƏ İQLİMLƏ BAĞLI TƏHLÜKƏLƏRƏ VƏ TƏBİİ FƏLAKƏTLƏRƏ QARŞI 
DAYANIQLIĞI VƏ UYĞUNLAŞMA POTENSİALINI GÜCLƏNDİRMƏK

şəxslərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq 
280,6-dan 9,2-dək enmişdir.

2020-ci ildə fəlakətlər nəticəsində 87 nəfər 
həlak olmuş, 278 nəfər xəsarət almış, 514 nəfər 
təxliyə olunmuş, 41 nəfər isə xilas olunmuşdur.

İQLİM DƏYİŞİKLİYİ VƏ ONUN 
TƏSİRLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ 
TƏCİLİ TƏDBİRLƏR GÖRMƏK

İQLİM DƏYİŞİKLİYİNƏ 
QARŞI MÜBARİZƏ
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Qrafik 64. Fəlakətlər nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin sayı, hər 100000 nəfərə

Qrafik 65. Fəlakətlər nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin 
sayı, zərərçəkmə növləri üzrə, hər 100000 nəfərə

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
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13.2.2 İstixana qazlarının ümumi illik emissi-
yaları

2019-cu ildə istixana qazlarının ümumi illik emis-
siyaları 2010-cu illə müqayisədə 17,6 faiz, 2018-ci 
illə müqayisədə isə 0,9 faiz artaraq 54,1 milyon 

13.2 İQLİM DƏYİŞİKLİYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏRİ MİLLİ SİYASƏTLƏRƏ,  
STRATEGİYALARA VƏ PLANLAŞDIRMAYA DAXİL ETMƏK

ton təşkil etmişdir. 2019-cu ildə istilik effekti 
yaradan qazların 32,6 milyon tonunu karbon qazı 
(CO2), 0,8 milyon tonunu azot bir oksid (N2O), 
19,9 milyon tonunu metan (CH4) və 0,8 milyon 
tonunu F-qazları təşkil etmişdir.
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Qrafik 66. İstixana qazlarının ümumi illik emissiyaları, milyon ton (CO2 ekvivalentində)
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16.1.1 Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən  
qəsdən adam öldürmə qurbanlarının sayı,  
cins üzrə bölgüdə

Qəsdən adam öldürmə qurbanlarının sayı 
2010-cu ildəki 206 nəfərdən 2020-ci ildə 219 

16.1. HƏR YERDƏ BÜTÜN FORMALARDA ZORAKILIĞI VƏ BUNUNLA BAĞLI ÖLÜM  
SƏVİYYƏLƏRİNİ ƏHƏMİYYƏTLİ DƏRƏCƏDƏ AZALTMAQ

nəfərədək artmışdır. Müqayisə edilən dövrdə 
əsas cinayət növləri üzrə qeydə alınmış cinayət 
hadisələrinin strukturunda adam öldürmə üzrə 
cinayətlərin xüsusi çəkisi 0,8 faizdən 0,7 faizə 
enmişdir.

DAYANIQLI İNKİŞAF NAMİNƏ DİNC VƏ İNKLÜZİV 
CƏMİYYƏTLƏRİ TƏŞVİQ ETMƏK, HAMININ  
MƏHKƏMƏ SİSTEMİNƏ ƏLYETƏRLİYİNİ TƏMİN ETMƏK 
VƏ BÜTÜN SƏVİYYƏLƏRDƏ EFFEKTİV, MƏSULİYYƏTLİ 
VƏ İNKLÜZİV İNSTİTUTLARI YARATMAQ

SÜLH, ƏDALƏT VƏ
SƏMƏRƏLİ
İNSTİTUTLAR
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Qrafik 67. Qəsdən adam öldürmə qurbanlarının sayı, cins üzrə bölgüdə, hər 100000 nəfərə
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16.2.2 Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən in-
san alveri qurbanlarının sayı, cins üzrə bölgüdə

2010-cu illə müqayisədə əhalinin hər 100000 
nəfərinə düşən insan alveri qurbanlarının sayı 
2020-ci ildə 1,6 bənd artaraq 3,4-ə qalxmışdır. 
Baxılan dövrdə hər 100000 nəfərə insan alveri 

16.2. UŞAQLARLA PİS RƏFTAR, ONLARIN İSTİSMARI, ALVERİ VƏ ONLARA QARŞI BÜTÜN 
FORMALARDA ZORAKILIĞA VƏ İŞGƏNCƏLƏRƏ SON QOYMAQ

qurbanına çevrilmiş qadınların sayı sabit qalsa 
da, kişilərin sayı 3,4-dən 6,5-dək artmışdır.

2020-ci ildə insan alveri qurbanlarının sayı 
2019-cu illə müqayisədə 3,7 dəfə artaraq 340 
nəfər olmuşdur ki, onlardan da 10 nəfəri kişi, 330 
nəfəri qadın olmuşdur
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Qrafik 68. Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən insan alveri qurbanlarının sayı
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16.3.1 Zorakılığa məruz qalanların xüsusi çəkisi

2019-2020-ci illərdə göstəricinin qiyməti 23,3 - 
21,7 faiz aralığında dəyişmişdir.

2020-ci ildə zorakılıqla bağlı 5633 cinayət qeydə 
alınmışdır ki, bu da ümumi cinayətlərin 21,7 faizini 

16.3.2 Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin 
həbsdə olan şəxslərin ümumi sayında xüsusi 
çəkisi

Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin həbs-

16.3. MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ SƏVİYYƏLƏRDƏ QANUNUN ALİLİYINİ TƏŞVİQ ETMƏK VƏ 
HAMI ÜÇÜN ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNƏ BƏRABƏR ÇIXIŞ İMKANINI TƏMİN ETMƏK

təşkil etmişdir. Zorakılıqla bağlı cinayətlərin 5410-
u (96,0 faiz) fiziki,  223-ü (4,0 faiz) cinsi zorakılıq 
cinayəti olmuşdur. Bu cinayətlərin 3566-sı (63,3 
faiz) kişilərə, 2067-si (36,7 faiz) qadınlara qarşı 
törədilmişdir.

də olan şəxslərin ümumi sayında xüsusi çəkisi 
2020-ci ildə 2016-cı illə müqayisədə 2,3 faiz 
bəndi artaraq 15,6 faiz təşkil etmiş və 2016-
2020-ci illər ərzində özünün ən yüksək qiymətini 
almışdır.

23,1 22,4 22,2 22,7 23,3
21,7

14,8 14,1 14.0 14,4 14,8 13,7

8,3 8,3 8,2 8,3 8,5 8,0

0

15

30

2015 2016 2017 2018 2019 2020
ümumi
total

kişilər üzrə
for men 

qadınlar üzrə
for women

 

13,3

10,2

11,9 11,6

15,6

0

4

8

12

16

2016 2017 2018 2019 2020

 

Qrafik 69. Zorakılığa məruz qalanların xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 70. Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin həbsdə olan şəxslərin ümumi sayında xüsusi çəkisi, faizlə
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16.5.1 Rüşvət vermiş və ya rüşvət verməyə 
təkid edilən şəxslərin xüsusi çəkisi

Rüşvət vermiş və ya rüşvət verməyə təkid edilən 
şəxslərin xüsusi çəkisi 2020-ci ildə 2015-ci illə 
müqayisədə 0,88 faiz bəndi artaraq 1,26 faiz təş-
kil etmiş, lakin göstərici üzrə 2019-cu illə müqa-
yisədə azalma müşahidə olunmuşdur.

16.6.1 Hökumətin ilkin xərclərinin ilkin təsdiq 
edilmiş büdcə xərclərində xüsusi çəkisi

Hökumətin dövlət büdcəsi üzrə ilkin xərclərinin 
ilkin təsdiq edilmiş büdcə xərclərində xüsusi 
çəkisi 2010-cu ildəki 95,9 faizdən 0,2 faiz bəndi 
artaraq 2020-ci ildə 96,1 faiz olmuşdur.

 

16.5. BÜTÜN FORMALARDA KORRUPSİYA VƏ RÜŞVƏTXORLUQ 
HALLARINI ƏHƏMİYYƏTLİ DƏRƏCƏDƏ AZALTMAQ

16.6. BÜTÜN SƏVİYYƏLƏRDƏ EFFEKTİV, MƏSULİYYƏTLİ VƏ ŞƏFFAF TƏŞKİLATLAR YARATMAQ

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Baş 
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsinə rüşvət vermə və ya rüşvət ver-
məyə təkid edilmə ilə bağlı 4516 müraciət daxil 
olmuş və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş təq-
sirləndirilən şəxslərdən 255 nəfəri kişi, 26 nəfəri 
qadın olmuşdur.

İcra olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin həcmi 
2020-ci ildə 26416,3 milyon manat olmuşdur 
ki, bu da 2010-cu ildəki 11765,9 milyon manatla 
müqayisədə 2,2 dəfə çoxdur. Eyni zamanda, təs-
diq olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin həcmi də 
2010-cu illə (12275,0 milyon manat) müqayisədə 
2020-ci ildə (27492,2 milyon manat) 2,2 dəfə 
çox olmuşdur.
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Qrafik 71. Rüşvət vermiş və ya rüşvət verməyə təkid edilən şəxslərin xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 72. Hökumətin ilkin xərclərinin ilkin təsdiq edilmiş büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, faizlə
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16.8.1 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi 

2015-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Respub-
likasının Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi 0,11, 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının  üzvlük 
tərkibində xüsusi çəkisi 0,09, Beynəlxalq Valyuta 

16.8. QLOBAL İDARƏÇİLİK İNSTİTUTLARINDA İNKİŞAF ETMƏKDƏ 
OLAN ÖLKƏLƏRİN İŞTİRAKINI GENİŞLƏNDİRMƏK VƏ GÜCLƏNDİRMƏK

Fondunun üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi 0,08, 
BMT Baş Assambleyasının üzvlük tərkibində 
xüsusi çəkisi 0,518136 təşkil etmişdir. Baxılan 
dövrdə ölkəmizin səsinin xüsusi çəkisi Bey-
nəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankında 0,136, 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasında 0,127, Bey-
nəlxalq Valyuta Fondunda 0,118 olmuşdur.

Qrafik 73. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi

Qrafik 74. Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının səslərinin xüsusi çəkisi 

6 Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi.
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16.9.1 Doğumu rəsmi orqanlar tərəfindən 
qeydiyyata alınmış beş yaşadək olan uşaqların 
xüsusi çəkisi

16.10.2 Vətəndaşların informasiyaya çıxışını 
təmin edən hüquqi və siyasi əsasların mövcud-
luğu

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci 
maddəsi ilə hər kəsin fikir və söz azadlığı təmin 
edilir. Bundan əlavə, Konstitusiyanın 50-ci mad-
dəsinə uyğun olaraq hər kəsin istədiyi məlumatı 
qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, 
hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. Belə ki, 
ölkə Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit 
olunmuş məlumat əldə etmək hüququnun sər-
bəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə, 
açıq cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin 
prinsipləri əsasında təmin edilməsinin hüquqi 
əsasları “İnformasiya əldə etmək haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda təsbit 
edilmişdir.

Hər kəsin məlumat əldə etmək üçün müraciət 

16.9. 2030-CU İLƏDƏK, HAMI ÜÇÜN, DOĞUM QEYDİYYATI DA DAXİL OLMAQLA, ŞƏXSİYYƏTİN 
QANUNİ ŞƏKİLDƏ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİNİ TƏMİN ETMƏK

16.10. MİLLİ QANUNVERİCİLİYƏ VƏ BEYNƏLXALQ SAZİŞLƏRƏ UYĞUN OLARAQ,  
İNFORMASİYAYA AÇIQ ÇIXIŞ İMKANINI TƏMİN ETMƏK VƏ ƏSAS AZADLIQLARI QORUMAQ

2010-2020-ci illər ərzində doğumu rəsmi orqan-
lar tərəfindən qeydiyyata alınmış beş yaşadək 
olan uşaqların xüsusi çəkisi 100 faiz təşkil etmiş-
dir. 

etmək hüququ vardır ki, məlumat azadlığının 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan münasi-
bətlər “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya-
nın axtarılması, əldə edilməsi, hazırlanması, ötü-
rülməsi, istehsalı və yayımının ümumi qaydaları, 
habelə mətbuatın, informasiya agentliklərinin, 
televiziya və radio təşkilatlarının vətəndaşların 
tam, doğru-dürüst və operativ informasiya almaq 
hüququnun həyata keçirilməsinə yönəldilmiş 
fəaliyyətinin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsasları 
“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 
Belə ki, kütləvi informasiya azadlığı vətəndaşların 
qanuni yolla informasiya axtarmaq, əldə etmək, 
hazırlamaq, ötürmək, istehsal etmək və yaymaq 
hüququna dövlət tərəfindən təminat verilməsinə 
əsaslanır.
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Qrafik 75. Doğumu rəsmi orqanlar tərəfindən qeydiyyata alınmış beş yaşadək olan uşaqların xüsusi çəkisi, faizlə
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16.a.1 Paris prinsiplərinə uyğun olaraq insan 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli müstəqil ins-
titutların mövcudluğu

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul 
edildikdən sonra, ölkədə bu sahədə demokratik, 
hüquqi islahatların həyata keçirilməsi və insan 
hüquqlarının səmərəli təmini məqsədilə institusi-
onal mexanizmlər sistemi yenidən qurulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının 
təmin edilməsini ümumdövlət vəzifəsi hesab 
edilərək, ilk dəfə insan hüquqları üzrə müvəkkil 
institutunun təsis edilməsi “İnsan və vətəndaş 
hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi 
sahəsində tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1998-ci il 22 fevral tarixli 
Fərmanında nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 
18 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnsan 
Hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqra-
mı”nda İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil təsisatının 
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

2001-ci il 28 dekabr tarixdə Azərbaycan Res-
publikası Milli Məclisi tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 

16.A. BÜTÜN SƏVİYYƏLƏRDƏ, XÜSUSƏN DƏ İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ  
ZORAKILIĞIN QARŞISINI ALMAQ VƏ TERRORÇULUQLA VƏ CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏ 
APARMAQ POTENSİALINI İNKİŞAF ETDİRMƏK ÜÇÜN DİGƏR VASİTƏLƏRLƏ YANAŞI  
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ YOLU İLƏ MÜVAFİQ MİLLİ İNSTİTUTLARI GÜCLƏNDİRMƏK

(Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanunu 
qəbul edildi, 2002-ci il 5 mart tarixində isə ölkə 
başçısı tərəfindən bu Qanunun tətbiq edilməsi 
haqqında Fərman imzalanmış və beləliklə də tə-
sisatın yaradılması və fəaliyyət göstərməsi üçün 
hüquqi baza yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının ilk Ombudsmanı 
2002-ci il iyulun 2-də Milli Məclis tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təq-
dim etdiyi üç namizəd arasından 111 səslə (112 
səsdən) seçilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları 
üzrə Müvəkkili vəzifəsi Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublika-
sının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə 
təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının 
dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli 
şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və 
azadlıqlarının bərpa edilməsi və “Azərbaycan 
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
(Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanunu 
ilə müəyyən edilmiş hallarda insan hüquqları 
pozuntularının qarşısının alınması üçün təsis 
edilmişdir.

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)  
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17.1.1 Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi 
çəkisi7

2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə dövlət büdcəsi 
gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 9,1 faiz bəndi 
artaraq 26,9 faizdən 36,0 faizədək yüksəlmişdir. 

17.1 VERGİ VƏ DİGƏR GƏLİRLƏRİN YIĞIMI İLƏ BAĞLI DAXİLİ POTENSİALI ARTIRMAQ ÜÇÜN, 
İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ BEYNƏLXALQ DƏSTƏK YOLU İLƏ DAXİLİ VƏSAİT 
TOPLAMA İŞİNİ GÜCLƏNDİRMƏK

Dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri 2010-
cu illə müqayisədə 2,3 dəfə artaraq 2020-ci 
ildə 26077,9 milyon manat təşkil etmişdir. Bu 
gəlirlərin 42,8 faizini (11151,4 milyon manat) vergi 
daxilolmaları, 57,2 faizini (14926,5 milyon manat) 
isə sair daxilolmalar təşkil etmişdir.

DAYANIQLI İNKİŞAF NAMİNƏ 
QLOBAL ƏMƏKDAŞLIĞI  
CANLANDIRMAQ VƏ GÜCLƏNDİRMƏK

MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN
TƏRƏFDAŞLIQ
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Qrafik 76. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə

7 Göstərici BMT-nin DİM üzrə qlobal göstəricilər sistemində “17.1.1 Ümumi dövlət gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, mənbələr üzrə 
bölgüdə” kimi müəyyən edilmişdir.
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17.1.2 Dövlət büdcəsinin gəlirlərində vergilərin 
xüsusi çəkisi8

2010-2020-ci illər ərzində dövlət büdcəsinin 
gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisi 3,4 faiz bəndi 
azalaraq 46,2 faizdən 42,8 faizə enmişdir.

Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinə vergi daxilol-
malarının həcmi 2010-cu ildəki 5266,8 milyon 
manatdan 2020-ci ildə 11151,4 milyon manatadək 
yüksəlmişdir. Ötən il dövlət büdcəsinə vergi daxi-
lolmalarının həcmi fiziki şəxslərin gəlir vergisi 
üzrə 1151,0 milyon manat və ya 4.4 faiz, hüquqi 

şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə 2351,7 
milyon manat və ya 9,0 faiz, torpaq vergisi üzrə 
40,8 milyon manat və ya 0,2 faiz, əmlak vergisi 
üzrə 186,8 milyon manat və ya 0,7 faiz, əlavə 
dəyər vergisi üzrə 4818,3 milyon manat və ya 
18.5 faiz, aksiz vergisi üzrə 898,2 milyon manat 
və ya 3,4 faiz, mədən vergisi üzrə 130,2 milyon 
manat və ya 0,5 faiz, xarici iqtisadi fəaliyyətlə 
bağlı vergilər üzrə 1160,6 milyon manat və ya 4,5 
faiz, sadələşdirilmiş vergilər üzrə 308,9 milyon 
manat və ya 1,2 faiz, yol vergisi üzrə isə 104,9 
milyon manat və ya 0,4 faiz təşkil etmişdir.
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Qrafik 77. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində vergilərin xüsusi şəkisi, faizlə

Qrafik 78. Pul köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə

17.3.2 Pul köçürmələrinin həcminin  
(ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi

2010-cu illə müqayisədə pul köçürmələrinin 

17.3 ÇOXSAYLI MƏNBƏLƏRDƏN İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN 
ƏLAVƏ MALİYYƏ VƏSAİTLƏRİ TOPLAMAQ

həcminin ÜDM-də xüsusi çəkisi 2020-ci ildə 
0,1 faiz bəndi artaraq 2,5 faizdən 2,6 faizədək 
qalxmışdır.

8  Göstərici BMT-nin DİM üzrə qlobal göstəricilər sistemində “17.1.2 Milli büdcənin formalaşması daxili vergilərin xüsusi çəkisi” kimi 
müəyyən edilmişdir.
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17.4.1 Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və 
xidmətlər ixracının dəyərində xüsusi çəkisi

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə borca xid-
mətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlərin ixracında 

17.6.1 Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit 
genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı

2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə əhalinin hər 
100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı internet 
abunəçilərinin sayı 11,0 bənd artaraq 11,6-dək 

17.4 BORC MALİYYƏLƏŞDİRMƏSİNƏ, MÜVAFİQ HALLARDA BORCLARIN AZALDILMASINA 
VƏ BORCLARIN YENİDƏN TƏŞKİLİNƏ ŞƏRAİT YARATMAĞI MƏQSƏD KİMİ QARŞIYA  
QOYAN ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ SİYASƏTLƏR VASİTƏSİLƏ UZUNMÜDDƏTLİ BORC 
DAYANIQLIĞINA NAİL OLMAQDA İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ YARDIM  
ETMƏK VƏ BORCLA BAĞLI GƏRGİNLİYİ AZALTMAQ ÜÇÜN YÜKSƏK BORCU OLAN YOXSUL 
ÖLKƏLƏRİN XARİCİ BORC PROBLEMİNƏ DİQQƏT YETİRMƏK

17.6 DİGƏR VASİTƏLƏRLƏ YANAŞI MÖVCUD OLAN MEXANİZMLƏR ARASINDA, XÜSUSƏN DƏ  
BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATI SƏVİYYƏSİNDƏ ƏLAQƏLƏNDİRMƏNİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏKLƏ 
VƏ QLOBAL TEXNOLOJİ YARDIM MEXANİZMLƏRİ VASİTƏSİLƏ, ELM, TEXNOLOGİYA VƏ  
İNNOVASİYALAR ÜZRƏ ŞİMAL-CƏNUB, CƏNUB-CƏNUB VƏ ÜÇTƏRƏFLİ REGİONAL VƏ 
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIĞI VƏ ONLARA ÇIXIŞ İMKANINI GENİŞLƏNDİRMƏK VƏ QARŞILIQLI 
ŞƏKİLDƏ RAZILAŞDIRILMIŞ ŞƏRTLƏR ALTINDA BİLİKLƏRİN BÖLÜŞMƏSİNİ ARTIRMAQ

xüsusi çəkisi 6,3 faiz bəndi artaraq 0,4 faizdən 
6,7 faizədək yüksəlmişdir. Ümumilikdə isə göstə-
rici 2010-2020-ci illərdə dəyişkən trendə malik 
olmuşdur.

yüksəlmişdir. Dinamikaya əsasən demək olar ki, 
ölkədə sabit genişzolaqlı internet abunəçilərinin 
sayı artmaqda davam edir. Belə ki, baxılan dövr 
ərzində sabit genişzolaqlı internet abunəçiləri-
nin sayı 21,16 dəfə artaraq 2020-ci ildə 1159897 
nəfər təşkil etmişdir.
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Qrafik 79. Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlər ixracının dəyərində xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 80. Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı
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17.8.1 İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi 
çəkisi

2010-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə internetdən is-
tifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi 38,6 faiz bəndi 
artaraq 46,0 faizdən 84,6 faizədək yüksəlmişdir. 
2020-ci ildə internetdən istifadə edən əhalinin 
sayı 52,3 faizi kişilər, 47,7 faizi qadınlar olmaqla 
ümumilikdə 8421,2 min nəfər təşkil etmişdir. 
Göstəricinin ən yuxarı həddi Bakı şəhərində - 

17.8 2017-Cİ İLƏDƏK, ƏN ZƏİF İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏR ÜÇÜN TEXNOLOGİYA BANKINI VƏ 
ELM, TEXNOLOGİYA VƏ İNNOVASİYALAR ÜZRƏ POTENSİALI İNKİŞAF ETDİRMƏ MEXANİZMİNİ 
TAM ŞƏKİLDƏ İŞƏ SALMAQ VƏ ƏLVERİŞLİ TEXNOLOGİYADAN, XÜSUSƏN DƏ İNFORMASİYA 
VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏNİ GENİŞLƏNDIRMƏK

91,9 faiz, ən aşağı həddi isə Qarabağ iqtisadi 
rayonunda – 77,5 faiz qeydə alınmışdır.

2020-ci ildə göstərici şəhər yerlərində 87,3 faiz, 
kənd yerlərində isə 78,0 faiz təşkil etmişdir.

Hazırda internet istifadəçilərinin 30,1 faizi 24 ya-
şadək olan gənclər, 23,2 faizi 25-35 yaş qrupun-
da olan, 44,2 faizi isə 36-64 yaş qrupunda olan 
şəxslərdir. Yaşı 64-dən yuxarı olan istifadəçilərin 
xüsusi çəkisi isə 2,5 faiz təşkil edir.
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Qrafik 81. İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 82. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə və texniki yardımın ümumi həcmi (o cümlədən Şimal-Cənub, Cənub-Cənub 
və üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən),  ABŞ dolları ilə
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17.9.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə və 
texniki yardımın dollarla ümumi həcmi (o cüm-
lədən Şimal-Cənub, Cənub-Cənub və üçtərəfli 
əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən)

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa 
Yardım Agentliyinin məlumatına əsasən, Azər-

17.11.1 Azərbaycanın ixracının dünya ixracatında 
xüsusi çəkisi

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə Azərbayca-
nın ixracının dünya ixracatında xüsusi çəkisi 0,06 
faiz bəndi azalaraq 0,14 faizdən 0,08 faizədək 
enmişdir.

2020-ci ildə dünyanın 111-ə yaxın ölkəsi üzrə 
həyata keçirilən ixracın həcmi 2019-cu illə 
müqayisədə 5894635,2 min ABŞ dolları az, yəni 
13740567,6 min ABŞ dolları təşkil etmişdir9.

İxrac olunan əmtəələrin strukturunda mineral 

17.9 ŞİMAL-CƏNUB, CƏNUB-CƏNUB VƏ ÜÇTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ VASİTƏSİLƏ, BÜTÜN 
DAYANIQLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİNİ HƏYATA KEÇİRMƏK ÜÇÜN MİLLİ PLANLARA 
DƏSTƏK GÖSTƏRMƏK MƏQSƏDİLƏ, İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ EFFEKTİV 
VƏ MƏQSƏDYÖNLÜ POTENSİALI İNKİŞAF ETDİRMƏ İŞİNİN APARILMASINA BEYNƏLXALQ 
DƏSTƏYİ ARTIRMAQ

17.11 2020-Cİ İLƏDƏK, XÜSUSƏN QLOBAL İXRACATDA ƏN ZƏİF İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏRİN 
PAYINI İKİ DƏFƏ ARTIRMAQ MƏQSƏDİLƏ, İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏR TƏRƏFİNDƏN 
İXRACATI ƏHƏMİYYƏTLİ DƏRƏCƏDƏ ARTIRMAQ

baycan Respublikası tərəfindən Şimal-Cənub (o 
cümlədən Qərb ölkələrinə), Cənub-Cənub və 
üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində göstərilmiş 
yardımların dollarla olan ümumi həcmi 2020-ci 
ildə 2015-ci illə müqayisədə 8,8 dəfə artaraq  
3410747 ABŞ dollarından 30139909 ABŞ dolları-
nadək yüksəlmişdir.

məhsullar 87,5 faiz, bitki mənşəli məhsullar 4,5 
faiz, azqiymətli metallar və onlardan hazırlanan 
məmulatlar 1,5 faiz, qiymətli daşlar və metallar, 
onlardan hazırlanan məmulatlar 1,5 faiz, plastik 
kütlələr, kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan 
məmulatlar 1,2 faiz təşkil etmiş, qalan 3,8 faiz isə 
digər əmtəələrin payına düşmüşdür.

2020-ci ildə ixracın coğrafi quruluşunda Av-
ropanın payı 60,1 faiz, Asiyanın payı 36,7 faiz, 
Amerikanın payı 0,3 faiz, Afrikanın payı 2,4 faiz, 
Okeaniya ölkələrinin payı isə 0,5 faiz olmuşdur.
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Qrafik 83. Azərbaycanın ixracının dünya ixracatında xüsusi çəkisi, faizlə

9  Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
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 Qrafik 84. Makroiqtisadi göstəricilər toplusunun vahid dəsti

17.13.1 Makroiqtisadi göstəricilər toplusunun 
vahid dəsti

Dünya ölkələrinin makroiqtisadi sabitliyinin moni-
torinqi üçün Dünya Bankı tərəfindən xarici, maliy-
yə, vergi və real sektorları əhatə edən mühüm 
makroiqtisadi göstəricilərdən ibarət makroiqti-
sadi göstəricilər toplusunun vahid dəsti işlənib 
hazırlanmışdır.

Makroiqtisadi göstəricilər toplusunun vahid 
dəstinə ümumi daxili məhsul, ümumi yığım, ev 
təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri, dövlət 

17.13 DİGƏR VASİTƏLƏRLƏ YANAŞI SİYASƏTLƏRİ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ VƏ SİYASƏTLƏRİ  
UYĞUNLAŞDIRMAQLA QLOBAL MAKRO-İQTİSADİ SABİTLİYİ ARTIRMAQ

idarəetməsi üzrə son istehlak xərcləri, mal və 
xidmətlərin ixracı və idxalı, istehlak qiymətləri 
indeksi və s. göstəricilər daxil edilmişdir. 

2020-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən sabit qiymətlər-
lə ümumi daxili məhsulun həcmi 95,7 faiz, ümumi 
yığımın həcmi 91,7 faiz, ev təsərrüfatlarının son 
istehlak xərcləri 90,6 faiz, dövlət idarəetməsi 
üzrə son istehlak xərcləri 102,2 faiz, mal və 
xidmətlər üzrə ixracın həcmi 78,5 faiz, mal və 
xidmətlər üzrə idxalın həcmi 64,5 faiz və istehlak 
qiymətləri indeksi 102,8 faiz təşkil etmişdir.
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17.18.2 Rəsmi Statistikanın Fundamental Prin-
siplərinə uyğun milli statistika qanunvericiliy-
inin mövcudluğu

Rəsmi statistika haqqında qanunvericilik Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasından, “Rəsmi 
statistika haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunundan, Azərbaycan Respublikasının 
digər qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrdən ibarətdir. Hazırda qüvvədə olan 
“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 18 fevral 1994 tarixli 789 nömrəli 
Qanunu BMT-nin rəsmi statistikaya dair prinsiplə-
rini özündə əks etdirir.

Sözügedən qanun Azərbaycan Respublikasında 
rəsmi statistika sahəsində hüquqi münasibətləri 
tənzimləyir, dövlət statistika orqanlarının səlahiy-
yət və funksiyalarını müəyyən edir.

17.18.3 Tam maliyyələşdirilən və həyata keçi-
rilən milli statistika planının mövcudluğu

Statistika sahəsində dövlət siyasətini və tənzim-
lənməsini həyata keçirən və ölkədə sosial, iqtisa-
di, demoqrafik və ekoloji vəziyyət ilə bağlı rəsmi 
statistik məlumatları vahid metodologiya əsasın-
da formalaşdıran Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Statistika Komitəsi öz fəaliyyətini hər il 

17.18 2020-Cİ İLƏDƏK, GƏLİR, GENDER, YAŞ, İRQ, ETNİK MƏNSUBİYYƏT, KÖÇKÜN  
STATUSU, ƏLİLLİK, COĞRAFİ YERLƏŞMƏ VƏ MİLLİ ŞƏRAİTƏ UYĞUN OLARAQ DİGƏR  
SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRƏ GÖRƏ TƏSNİFATLAŞDIRILMIŞ YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ,  
VAXTLI-VAXTINDA VERİLƏN VƏ ETİBARLI MƏLUMATLARIN MÖVCUDLUĞUNU ƏHƏMİYYƏTLİ 
DƏRƏCƏDƏ ARTIRMAQ ÜÇÜN İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ, O CÜMLƏDƏN ƏN ZƏİF 
İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏRƏ VƏ KİÇİK ADALARDA YERLƏŞƏN ÖLKƏLƏRƏ POTENSİALIN  
İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ DƏSTƏYİ ARTIRMAQ

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə 
razılaşdırılaraq təsdiq edilən Statistik işlər proq-
ramı, habelə metodoloji və məlumat istifadəçiləri 
ilə iş planı, iqtisadi təhlil üzrə rüblük iş planları 
və “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respubli-
kasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” ilə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi istiqamətində qurur.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 14 fevral tarixli, 3672 nömrəli Sərən-
camı ilə sayca altıncı olan “2018-2025-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 
inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. 
Dövlət Proqramının əsas məqsədi statistika işlə-
rinin ölkədə və beynəlxalq aləmdə cərəyan edən 
sosial-iqtisadi proseslərə və müasir çağırışlara 
uyğun təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlə-
rin həyata keçirilməsi yolu ilə rəsmi statistikanın 
inkişaf etdirilməsidir. Bu tədbirlərə sosial, iqtisadi 
və digər sahələr üzrə statistika müşahidələri-
nin təşkili və metodologiyaların hazırlanması, 
metaməlumatlar və təsnifatlar, rəsmi statistika 
materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və 
informasiya təminatı, istifadəçi məmnunluğunun 
artırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, maddi-texniki 
bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi 
istiqamətlərini əhatə edən fəaliyyətlər daxildir.
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17.19.2 a) Son 10 il ərzində əhalinin və mənzil 
fondunun ən azı bir dəfə siyahıyaalmasının 
aparılması; b) Doğum hallarının 100 faizinin, 
ölüm hallarının isə 80 faizinin qeydiyyata alın-
masına nail olma vəziyyəti 

a) Son 10 il ərzində əhalinin və mənzil fond-
unun ən azı bir dəfə siyahıyaalmasının aparıl-
ması

“2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əha-
linin siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
7 sentyabr tarixli 1040 nömrəli Fərmanına əsasən 
Azərbaycanda əhalinin növbəti siyahıyaalınması 
2019-cu ilin 1-10 oktyabr tarixlərində keçirilmişdir.

Əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq vəziyyəti-
nin qiymətləndirilməsi məqsədilə 2018-ci il 1-10 
oktyabr tarixlərində Qəbələ rayonunda əhalinin 
sınaq siyahıyaalınması  keçirilmişdir. 

Müstəqillik illərində sayca 3-cü dəfə keçirilən, 
dünyada baş verən qlobal siyasi, sosial və 
iqtisadi proseslər fonunda ölkəmizdə çevik 
qərarların qəbul edilməsi, sosial-iqtisadi inkişaf 
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif 
strategiyaların, dövlət proqramlarının hazırlan-
ması və onların icra vəziyyətinin qiymətləndi-
rilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bu 
dövlət tədbirinin vaxtında və keyfiyyətlə həyata 
keçirilməsi məqsədilə “2019-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına ha-
zırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli 517 nömrəli 
qərarına və Dövlət Statistika Komitəsinin 2017-ci 
il 17 yanvar tarixli 01/05s nömrəli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “2019-cu ildə Azərbaycan Respub-
likasında əhalinin siyahıyaalınmasının hazırlanıb 
keçirilməsi üzrə təqvim planı”na uyğun olaraq 
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası vaxtında və 
tam təmin olunmuş, əhalinin siyahıyaalınması 
ilə bağlı təşkilati işlər, siyahıyaalma materialları-
nın hazırlanması və çapı, kadr təminatı, kütləvi 

17.19 2030-CU İLƏDƏK, ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSULA ƏLAVƏ OLARAQ DAYANIQLI İNKİŞAF 
ÜZRƏ İRƏLİLƏYİŞİN ÖLÇÜLƏRİNİ İŞLƏYİB HAZIRLAMAQ ÜÇÜN MÖVCUD TƏŞƏBBÜSLƏRƏ 
ƏSASLANMAQ VƏ İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ STATİSTİK MƏLUMAT TOPLAMA 
POTENSİALININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNƏ DƏSTƏK GÖSTƏRMƏK

izahat işlərinin təşkili, texniki təminat məsələləri, 
siyahıyaalmanın keçirilməsi və sənədlərin qəbulu 
ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsi və digər 
aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən zəruri təd-
birlər görülmüşdür. 

Əhalinin siyahıyaalınmasının metodoloji material-
larının hazırlanmasında və siyahıyaalma ilə bağlı 
izahat işlərinin təşkilində ölkəmizdə akkreditə 
olunmuş beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən 
BMT-nin Əhali Fondu, Uşaq Fondu, İnkişaf Proq-
ramı, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 
ilə yaxından əməkdaşlıq edilmişdir. Siyahıyaalma 
və sorğu vərəqələri BMT-nin “2020-ci il mər-
hələsində əhali və mənzil fondunun siyahıyaalın-
malarının keçirilməsinə dair Avropa statistikləri 
konfransının tövsiyələri”, “Dünyamızın trans-
formasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 
sahəsində Gündəlik”dən irəli gələn öhdəliklər, 
2017-ci il may ayının 31-də Azərbaycanın sədrliyi 
ilə keçirilmiş MDB-yə üzv olan dövlətlərin statis-
tika xidmətləri rəhbərləri Şurasının 57-ci iclasının 
müvafiq qərarı nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır.

b) Doğum hallarının 100 faizinin, ölüm halları-
nın isə 80 faizinin qeydiyyata alınmasına nail 
olma vəziyyəti

Son üç ildə həm doğum hallarının, həm də ölüm 
hallarının 100 faiz qeydiyyata alınması təmin 
olunmuşdur. Ötən il ərzində doğulanların sayı 
126571, ölənlərin sayı isə 75647 nəfər olmuşdur. 
Doğulanların 61515 nəfəri və ya 48,6 faizi şəhər 
yerlərində, 65056 nəfəri və ya 51,4 faizi kənd 
yerlərində qeydə alınmışdır.

Ölənlərin isə 42049 nəfəri və ya 55,6 faizi şəhər 
yerlərində, 33598 nəfəri və ya 44,4 faizi kənd 
yerlərində qeydə alınmışdır. Doğulanların 67407 
nəfəri və ya 53,3 faizi kişilər, 59164 nəfəri və ya 
46,7 faizi qadınlar olmuşdur. Ölənlərə gəldikdə 
isə, onların 42081 nəfəri və ya 55,6 faizi kişi, 
33566 nəfəri və ya 44,4 faizi qadınlar olmuşdur.
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Qrafik 85. Doğum hallarının 100 faizinin, ölüm hallarının isə 80 faizinin qeydiyyata alınmasına nazil olma vəziyyəti, faizlə
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NÖVBƏTİ ADDIMLAR

Azərbaycan DİM-lərin həyata keçirilməsinə in-
teqrasiyanı və inkişafı təmin edən bir fürsət kimi 
qiymətləndirir, milli və regional səviyyələrdə icra 
olunan siyasət, strategiya və proqramları DİM-
lərə uyğunlaşdırmağa səy göstərir.  Burada əsas 
məqam həyata keçirilən siyasət və tədbirlərin 
effektiv və səmərəliliyini təmin etməkdir. 

DİM-lərin icrasına dəstək göstərəcək Strateji 
sənədin hazırlanması. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Kon-
sepsiyasının davamı olaraq və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının “Dünyamızın transformasiyası: 2030-
cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündə-
lik”dən irəli gələn öhdəliklərin icrasının təmin 
edilməsi məqsədilə ölkə prezidenti tərəfindən 
2021-ci il 02 fevral tarixində təsdiqlənmiş “Azər-
baycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli 
Prioritetlər”in beş əsas istiqamətdə reallaşdırıl-
ması nəzərdə tutulur: i) dayanıqlı artan rəqa-
bətqabiliyyətli iqtisadiyyat; ii) dinamik, inklüziv və 
sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; iii) rəqabətli 
insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; iv) 
işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; 
v) təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi.

Növbəti mərhələdə DİM üzrə ölkənin uğur-
larının daha da təkmilləşdirilməsi və davam-
lılığın artırılması məqsədilə aşağıdakı istiqa-
mətlərdə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi 
tövsiyə edilir:

- DİM-lərin həyata keçirilməsinin iqtisadi 
tərəfi kimi iqtisadiyyatın diversifikasi-
yasının sürətləndirilməsi və qeyri-neft sek-
torunun dinamik inkişafının təmin edilmə-
si, klasterləşmə, əlverişli biznes mühitinin 
formalaşdırılması, iqtisadiyyatda dövlətin 
iştirakının səmərəliliyinin artırılması, milli 
innovasiya sisteminin inkişaf etdirilməsi, 
şəffaf və əlverişli institusional çərçivənin 
formalaşdırılması;

- DİM-lərin icrasının sosial tərəfi olaraq, 
aktiv əmək bazarı proqramlarının əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi, aztəminatlı 
əhali kateqoriyasının gəlir mənbələrinə 

çıxışının daha da artırılması, yeni iş yerləri-
nin yaradılması və əhalinin məşğulluğunun 
təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin 
davam etdirilməsi, insan kapitalının inkişafı 
məqsədilə təhsil sahəsinə investisiyaların 
artırılması, gender bərabərliyinə nail 
olunması, icbari tibbi sığorta sisteminə tam 
əlçatanlığın təmin olunması;

- Ekoloji aspektdən dayanıqlı inkişaf yer 
ekosistemlərinin qorunması, bərpa 
edilməsi və onlardan dayanıqlı istifadənin 
təşviq olunması, tullantı sularının idarə 
olunması, atmosfer havasının mühafizəsi, 
Xəzər dənizinin çirklənmədən qorun-
ması, biomüxtəlifliyin mühafizəsi nəzərdə 
tutulur. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə 
Çərçivə Konvensiyasının Paris Sazişindən 
irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
üçün aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən 
istilik effekti yaradan qaz tullantılarının 
azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi;

- Dayanıqlı inkişafla bağlı məlumatların 
toplanması və təhlili işinin davamlı olaraq 
təkmilləşdirilməsi, o cümlədən gender, 
etnik mənsubiyyət, yaş qrupları, yaşayış 
yerləri (kənd/şəhər), sektorlar və re-
gionlar/inzibati rayonlar üzrə ayrılmaqla 
(dezaqreqasiya olunmaqla) daha təfsilatlı 
məlumat yaratma və təhlili üzrə potensi-
alın gücləndirilməsi;

- DİM-lər və digər beynəlxalq çağırışlar, re-
surslar və perspektivlər nəzərə alınmaqla 
işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, 
yenidənqurması, yenidən inteqrasiyası va-
sitəsilə dayanıqlı inkişafının təmin edilmə-
si;

- DİM-lərin birbaşa maliyyələşməsi mex-
anizmlərinin formalaşması, dayanıqlı 
maliyyələşmədə özəl sektor və vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının payının artırılması 
üçün onların DİM-lərin ölkə səviyyəsində 
icrasına və onlara nail olunması üzrə 
qlobal səylərin Azərbaycan tərəfindən 
dəstəklənməsinə daha fəal cəlb olunması.
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