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“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu 
ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin 
icrası ilə əlaqədar Azərbaycanda gö-
rülən işlər və əldə olunan nailiyyətlər 
haqqında yekun hesabat “Azərbaycan 
Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə 
Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılma-
sı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli 
1066 nömrəli Fərmanının 6-cı bəndinin 
(Şura Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail 
olunması üzrə görülmüş tədbirlər barə-
də hesabatın ildə bir dəfə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
olunmasını təmin etsin) icrasını təmin 
etmək məqsədilə hazırlanmışdır. 

2020-ci ili əhatə edən yekun hesabatda 
“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu 
ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin 
icrası ilə əlaqədar milli öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər, 
COVID-19 pandemiyasının Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri üzrə 2030 Gündəliyi-
nin icrasına təsiri və təsirinin minimuma 
endirilməsi istiqamətində görülmüş işlər, 
o cümlədən müvafiq tematikaya uyğun 
DİM-lərin həyata keçirilməsi istiqamətin-
də irəliləyişlər, habelə “heç kimin geridə 
qalmaması” prinsipinə riayət etməklə, 
bütün maraqlı tərəflərin cəlb olunma-
sı və DİM hədəflərinin icrasına dəstək 
məqsədilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi 
sahəsində görülmüş işlər icmallaşdırıl-
mışdır. 

Hesabat Azərbaycan Respublikasının 
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndir-
mə Şurasının təşəbbüsü və Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 
(Katiblik) rəhbərliyi ilə hazırlanmışdır. He-
sabatın hazırlanması prosesinə müxtəlif 
dövlət qurumlarının nümayəndələrin-
dən ibarət işçi qrupları, elmi ictimaiyyət, 
həmçinin özəl sektor nümayəndələri, 
beynəlxalq tərəfdaşlar və digər maraqlı 
tərəflər cəlb olunmuşdur.

Hesabatın metodoloji əsasını qlobal miq-
yasda DİM-lərin həyata keçirilməsinin 
əlaqələndirilməsi, habelə bu istiqamətdə 
hesabatlılığın təmin olunması sahəsində 
fəaliyyət göstərən BMT-nin ixtisaslaşmış 
qurumları tərəfindən hazırlanmış təlimat 
və tövsiyələr təşkil edir. Hesabatın infor-
masiya bazasını DİM-lər üzrə qlobal və 
milli resurslardan, habelə aidiyyəti dövlət 
qurumları və digər maraqlı tərəflərdən 
toplanılan və icmallaşdırılan məlumatlar 
formalaşdırmışdır.

“2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gün-
dəliyinin icrası ilə əlaqədar milli öhdəlik-
lərin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər” 
bölməsində ölkədə “2030-cu il İnkişaf 
Gündəliyi”nin icrasına bütün maraqlı 
tərəflərin cəlb olunmasını özündə ehti-
va edən sahiblik, iştirakçılıq, “heç kimin 
geridə qalmaması” prinsipinin tətbiqi ilə 
cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin ictimai 
maarifləndirilməsi, DİM hədəflərinin milli 
inkişaf gündəliyinə inteqrasiyası və DİM-
lər üzrə statistik bazanın təkmilləşdiril-
məsi əhatə olunmuşdur.

“COVID-19 pandemiyasının dayanıqlı 
inkişaf məqsədləri üzrə 2030 Gündəliyi-
nin icrasına təsiri və təsirinin minimuma 

GİRİŞ
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endirilməsi istiqamətində görülmüş işlər” 
bölməsində COVID-19 pandemiyasının 
ölkə iqtisadiyyatına təsirinin minimuma 
endirilməsi və eyni zamanda sosial-iqti-
sadi inkişafının təmin edilməsi, pande-
miya dövründə iqtisadiyyatın diversifi-
kasiyası, qeyri-neft ixracının artırılması 
üzrə görülmüş kompleks tədbirlər qeyd 
edilmişdir.

“DİM-lərin icrasına dəstək üçün tərəf-
daşlığın gücləndirilməsi” bölməsində 
dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında 
icra vasitələrinin gücləndirilməsi, bu 
istiqamətdə qlobal tərəfdaşlığın can-
landırılması məqsədilə atılmış addımlar, 
həmçinin ölkədə “2030 Gündəliyi”nin 
həyata keçirilməsi üzrə görülmüş işlər 
əks olunur.

“BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının 
Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunun 
tematik planına uyğun olaraq müəyyən 
edilmiş DİM-lər üzrə görülmüş işlər” 
bölməsində 2020-ci ildə BMT-nin İqti-
sadi və Sosial Şurası tərəfindən təşkil 
olunan Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumun 
tematik planına uyğun məqsədlər, 1-ci 
(Yoxsulluğa son), 3-cü (Yaxşı səhiyyə və 
rifah), 4-cü (Keyfiyyətli təhsil), 8-ci (Da-
yanıqlı iqtisadi artıma, tam və məhsuldar 
məşğulluğa, hamının layiqli işlə təmin 
olunmasına yardım göstərilməsi), 10-cu 
(Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsiz-
liyin azaldılması), 17-ci (məqsədlər üzrə 
tərəfdaşlığın gücləndirilməsi) Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin icrası üzrə görül-
müş işlər və mövcud vəziyyət öz əksini 
tapmışdır.
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DİM və onun hədəflərinə uyğunluğunun, 
həmçinin bu sahədə boşluqların müəy-
yənləşdirilməsindən başlanılmışdır. 

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndir-
mə Şurasının 2019-cu ilin 7 fevral tarixin-
də keçirilmiş iclasında təsdiq edilmiş 17 
məqsəd, 88 hədəf və 119 göstəricinin 
icrası 2020-ci ildə də uğurla davam 
etmişdir.

“Heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə 
əsaslanaraq seçilmiş Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri qlobal həmrəylik ruhunda 
2030-cu ilədək ən yoxsul əhalinin ehti-
yaclarının qarşılanmasına ayrıca diqqət 
yetirərək, ölkəmizdə yaşayan bütün 
vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılması-
na xidmət edəcəkdir. Bu təşəbbüs bütün 
insanların firavan və xoşbəxt həyat 
sürməsinə, o cümlədən təbiətlə vəhdət 
şəkildə iqtisadi, sosial və texniki tərəqqi-
ni təmin edərək inkişafa nail olunmasına 
hədəflənmişdir.

Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinin 
icrasına nəzarət və eyni zamanda növ-
bəti on illikdə icrasının sürətləndirilməsi 
istiqamətində Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli 
Əlaqələndirmə Şurası dövlət qurumları-
nın rəhbərləri ilə ötən dövr ərzində  

1.1. DİM-LƏRİN MİLLİ 
PRİORİTETLƏRƏ İNTEQRASİYASI 
VƏ SAHİBLİK

Azərbaycan Respublikasında DİM-lə-
rin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması 
Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinin 
icrası üçün birgə yanaşma çərçivəsində 
təsbit olunmuş aşağıdakı başlıca prinsip-
lərə istinad olunur:

• Universallıq;
• Heç kimin geridə qalmaması;
• İnsan hüquqlarına sadiqlik;
• Komplekslilik və bölünməzlik.

DİM-lərlə uzlaşan milli inkişaf strategiya-
larının hazırlanması ölkənin əsas siyasət 
sənədləri üçün yeni imkanlar müəyyən-
ləşdirir. DİM-lərin milli inkişaf gündəliyinə 
daxil edilməsi “2030-cu il Gündəliyi”nin 
milli, regional və yerli planlara, habelə 
müvafiq büdcə ayırmalarına inteqrə edil-
məsini nəzərdə tutur. 

Bu istiqamətdə fəaliyyətin səmərəlili-
yinin artırılması məqsədilə ilk atılmış 
addım olaraq, “Azərbaycan 2020: Gələ-
cəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin 

“2030-CU İLƏDƏK DAYANIQLI 
İNKİŞAF GÜNDƏLİYİ”NİN 
İCRASI İLƏ ƏLAQƏDAR MİLLİ 
ÖHDƏLİKLƏRİN YERİNƏ 
YETİRİLMƏSİ ÜZRƏ 
FƏALİYYƏTLƏR

1
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2019-cu ildə olduğu kimi, 2020-ci ildə 
də milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərlə 
uzlaşdırılması prosesi davam etmişdir. 
İnteqrasiyalı yanaşma tətbiq olunmaqla, 
dövlət proqramları və strateji sənədlərin 
hədəflərə uyğunlaşdırılması DİM-lərin 
növbəti illərdə icrasına öz töhvəsini 
verəcəkdir. 2020-ci il ərzində aşağıdakı 
proqram layihələri DİM-lərin məqsəd və 
hədəflərinə uyğunlaşdırılmışdır:

1. Su ehtiyatlarından səmərəli 
istifadənin təmin edilməsinə dair 
2020–2022-ci illər üçün tədbirlər 
planı.

Tədbirlər planı Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 27 iyul 2020-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Tədbirlər 
planı əsasən su ehtiyatlarının qiymətlən-
dirilməsi, mühafizəsi və onlardan davamlı 
istifadə, su təsərrüfatının elektronlaşdırıl-
ması, uçotun təkmilləşdirilməsi və infor-
masiya təminatı, energetika sahəsində 
su ehtiyatlarından istifadədə səmərə-
liliyin artırılması, suvarma üçün sudan 
səmərəli və qənaətli istifadənin təmin 
edilməsi, su ehtiyatlarının yaradılması, 
içməli su təchizatı sisteminin təkmilləşdi-
rilməsi, infrastruktur layihələrinin maliy-
yələşdirilməsi sahəsində səmərəliliyin 
artırılması, məlumatlandırma və maarif-
ləndirmə istiqamətlərini özündə ehtiva 
edir. Tədbirlər Planı “Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə 2030 Gündəliyi”nin 6-cı, 9-cu, 12-ci, 
13-cü  və 14-cü məqsədləri ilə uyğunlaş-
dırılmışdır.

2. Azərbaycan Respublikasının  
Milli Su Strategiyası Layihəsi. 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlləri üzrə ölkə-
nin prioritet hədəfləri sırasında olan su 
ehtiyatlarının monitorinqinin, informasiya 
təminatının yaxşılaşdırılması, su ehtiyat-
larının inteqrasiyalı idarə edilməsini hə-

6 mart və 9 iyul tarixlərində 2 iclas ke-
çirmiş və əhatəli müzakirələr aparmışdır. 
Keçirilən iclasların müzakirə mövzuları 
“Azərbaycan Respublikasının Preziden-
tinə təqdim etmək üçün “Dünyamızın 
transformasiyası: 2030-cu ilədək Da-
yanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin icrası ilə 
əlaqədar Azərbaycanda görülən işlər və 
əldə olunan nailiyyətlər haqqında 2019-
ci il üzrə yekun Hesabatın təqdimatı”, 
“Koronavirus (COVID-19) pandemiyası 
dövründə Dayanıqlı inkişafın təmin olun-
ması”, “2021-ci ildə Azərbaycanın III Kö-
nüllü Milli Hesabatının BMT-nin YSSF-na 
təqdim edilməsi ilə bağlı əlaqələndirmə” 
və “DİM-lərin həyata keçirilməsində 
regional tərəfdaşlığın  gücləndirilməsi” 
məsələləri təşkil etmişdir. 2020-ci ilin 9 
iyul tarixində keçirilən Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının icla-
sında “Azərbaycan 2030 İnkişaf Strategi-
yası (2021-2030)”nın (Azərbaycan 2030: 
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlə-
rin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il  
2 fevral tarixli 2469 nömrəli Sərənca-
mına əsasən “2021-2025-ci illərə dair 
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın 
formalaşdırılması  nəzərdə tutulmuşdur) 
hazırlanmasına dair ətraflı müzakirə 
aparılmış və sənədin formalaşdırılması 
üçün əlaqələndirmənin həyata keçi-
rilməsi məqsədilə dövlət orqanlarının 
və BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının 
iştirakı ilə İstiqamətləndirici Komitə və 
Texniki İşçi Qrupun yaradılması ilə bağlı 
qərar qəbul edilmişdir. Bununla bağlı, 
strategiyanın hazırlanması və əlaqələn-
dirilməsi məqsədilə Texniki İşçi Qrupun 
yaradılması, habelə Texniki İşçi Qru-
pun əlaqələndirilməsi üzrə İqtisadiyyat 
Nazirliyinin və BMT-nin Ölkə Nümayən-
dəliyinin aidiyyəti nümayəndələrindən 
ibarət həmsədrlərin müəyyən olunması 
istiqamətində işlər aparılmışdır. 
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polietilen torbaların, habelə birdəfəlik 
istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik 
qarışdırıcı çubuq, çəngəl, qaşıq, bıçaq, 
boşqab və stəkanların sahibkarlar tərə-
findən idxalı, istehsalı, həmçinin ticarət, 
ictimai iaşə və digər xidmət obyektlə-
rində istehlakçıya satılmasının və ya 
verilməsinin qadağan edilməsidir. Qanun 
6-cı, 12-ci, 13-cü  və 15-ci DİM-lərin icrası-
na töhvə verəcəkdir.

Uyğunlaşdırma və uzlaşdırma istiqamə-
tində Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi tərəfindən xüsusilə plastik 
qablaşdırıcıların selektiv toplanması və 
utilizasiya müəssisələrinə təhvil verilmə-
si sahəsində stimullaşdırıcı vasitələrin 
tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. 
Təkrar istifadəyə yararlı qablaşdırma ma-
teriallarının və onların komponentlərinin 
tələb olunan təhlükəsizlik, gigiyena və 
s. tələblərə uyğunluğunu təmin etmək 
məqsədilə təkmil standartlar təklifi 
hazırlanmışdır. Alternativ qablaşdırma 
materiallarından istifadənin genişləndi-
rilməsi sahəsində alternativ qablaşdırma 
materiallarının tətbiqi ilə bağlı ölkə üzrə 
qablaşdırmada plastik tullantılardan 
geniş istifadə edən istehsalçıların, satı-
cıların, plastik qablaşdırma istehlakçısı 
müəssisələrin və fərdi istehlakçıların 
rəyləri alınmış, rəylər əsasında təhlillər 
aparılaraq təkliflər hazırlanmışdır. Plastik 
qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə 
mənfi təsiri və alternativ qablaşdırma 
materiallarından istifadənin əhəmiyyəti 
haqqında kütləvi informasiya vasitələ-
rində və yerli televiziya kanallarında 
davamlı olaraq maarifləndirici proqram-
lar və təbliğat-təşviqat tədbirləri həyata 
keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 7 fevral tarixli 935 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikasında plastik qablaşdırma 

yata keçirmək məqsədilə Azərbaycanın 
Milli Su Strategiyası layihəsi hazırlanmış 
və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun 
şəkildə strategiya üzrə fəaliyyət və onun 
mərhələli şəkildə (qısamüddətli fəaliyyət 
- 2025-ci ilədək, ortamüddətli fəaliyyət 
- 2030-cu ilədək və uzunmüddətli fəaliy-
yət) icrası üzrə fəaliyyət planının hazır-
lanması işləri davam etdirilir.

Strategiya sənədi su ehtiyatlarının in-
teqrasiyalı idarə edilməsi prinsiplərinə 
əsasən qanunvericiliyin, institusional 
struktur və potensialın təkmilləşdirilməsi, 
transsərhəd sularla bağlı əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi məsələlərini əhatə 
edir. Strategiyanın məqsədi beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq ölkəmizdə su 
ehtiyatlarının idarə edilməsi, mühafizə-
si, su təchizatı və tullantı sularının idarə 
olunması sisteminin inkişaf etdirilməsidir. 
Milli Su Strategiyası “Sərhəddən keçən 
su axınlarının və beynəlxalq göllərin 
mühafizəsi və istifadəsi haqqında” Kon-
vensiyanın və onun “Su və Sağlamlıq” 
Protokolunun həyata keçirilməsində 
strateji bir sənəddir. Eyni zamanda, Stra-
tegiyanın qəbul edilməsi Azərbaycanda 
su siyasətinin uğurla həyata keçirilmə-
sində mühüm rol oynayacaqdır. Strate-
giya Layihəsi 6-cı, 12-ci, 13-cü, 14-cü və 
17-ci DİM-lərə uyğunlaşdırılmışdır. 

3. “Ətraf mühitin mühafizəsi  
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihəsi.

Qeyd edilən qanun layihəsi Azərbay-
can Respublikası Milli Məclisi tərəfindən 
20 noyabr 2020-ci il tarixində qəbul 
edilmişdir. Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 
Gündəliyinin ətraf mühitlə bağlı məqsəd, 
hədəf və göstəricilərinin icrasına birbaşa 
təsir göstərəcək qanun layihəsinin əsas 
məqsədi qalınlığı 15 mikrona qədər olan 
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yinti məhsullanna olan ehtiyacını təmin 
etmək, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracını artırmaq üçün kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalının artımına və regi-
onlarda məşğulluğun yüksəldilməsinə 
nail olmaqdır. Strateji Planın strateji 
istiqamətlərindən biri də “Ətraf muhitin 
qorunması, təbii resurslardan dayanıq-
lı istifadə və iqlim dəyişikliyinin kənd 
təsərrüfatına təsirlərinin idarə olunması” 
olmuşdur. Bu istiqamətlər üzrə aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi hədəflən-
mişdir:

- İqlim dəyişmələrinin və digər təbii 
amillərin kənd təsərrüfatına mənfi 
təsirinin azaldılması mexanizmlərinin 
yaradılması;

- Kənd təsərrüfatının ətraf mühitə 
mənfi təsirinin azaldılması mexa-
nizmlərinin təkmilləşdirilməsi;

- Kənd təsərrüfatı torpaqlarından və 
su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə-
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi;

- Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı isteh-
salının inkişaf etdirilməsi.

Bu strateji tədbirlərlə yanaşı Planda 
2021-2024-cü illər ərzində “İnsan resurs-
larının idarə edilməsi və təlimi sisteminin 
təkmilləşdirilməsi” və “Kənd təsərrüfatın-
da elm, təhsil və informasiya-məsləhət 
xidmətləri sisteminin təkmilləşdirilməsi” 
kimi tədbirlərin həyata keçrilməsi də 
nəzərdə tutulmuşdur.

Qeyd olunanlarla yanaşı, sözügedən 
sektor strateji plan layihəsində kənd 
təsərrüfatı üzrə strateji təhlil və SWOT 
təhlili aparılmaqla ortamüddətli dövr 
üçün strateji istiqamətlər müəyyən 
edilmiş və həmin istiqamətlərə uyğun 
strateji hədəflər və tədbirlər öz əksini 
tapmışdır. Bununla əlaqədar, həmin sek-
tor strateji plan layihəsində tədbirlərə 
uyğun icraçı qurumlar, cari il üçün tələb 

tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin 
azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər 
üçün Tədbirlər Planı”nın icrası ilə əlaqə-
dar Azərbaycanda təkrar emal təcrübə-
sini tətbiq edərək məişət tullantılarının 
həcmini azaltmaq məqsədilə Sumqayıt 
şəhərində pilot layihənin həyata keçi-
rilməsinə başlanmışdır. “Təmiz Sumqa-
yıt” adlanan layihənin məqsədi əhalini 
məişət tullantılarını çeşidləyərək toplayıb 
təkrar emala göndərməyə cəlb etməkdir 
(müvafiq konteynerlərin yerləşdirilməsi 
və əhali arasında maarifləndirmə aparıl-
ması hesabına). Layihə 4 növ tullantının 
- şüşə, kağız, plastik və metalın çeşid-
lənərək müxtəlif konteynerlərdə toplanıl-
masını və yenidən emal müəssisələrinə 
göndərilməsini nəzərdə tutur.

4. “Yaşıl kənd təsərrüfatı”na 
dəstək üzrə Birgə Fəaliyyət Planı 
(2020-2023-cü illər)”. 

Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respub-
likasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdı-
rılmış “Yaşıl kənd təsərrüfatı”na dəstək 
üzrə Birgə Fəaliyyət Planı (2020-2023-
cü illər)” hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. 
Fəaliyyət Planı 2-ci, 8-ci, 13-cü və 15-ci 
DİM-lərin icrasına töhvə verəcəkdir. 

5. Orta müddətli xərclər çərçivəsi 
üzrə hazırlanacaq sektor strateji 
planlarının layihələrinin DİM-lərə 
uyğunlaşdırılması.

5.1.Kənd təsərrüfatı üzrə sektor strate-
ji planı. Sektor Strateji Planın məqsədi 
Azərbaycan Respublikasının mövcud 
təbii-iqtisadi resurslarlarından səmərəli 
şəkildə istifadə etməklə ərzaq təhlükə-
sizliyini, yerli istehsal hesabına sənaye 
sektorunun xammala və əhalinin ye-
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istifadə olunması baxımından yeni im-
kanlar yaradacaqdır. 

Ekologiya üzrə sektor strateji planı Da-
yanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinin 
6-cı, 9-cu, 13-cü, 14-cü və 15-ci məqsəd-
lərinin icrasına birbaşa təsir edəcəkdir.

6. “Gender bərabərliyi üzrə  
2020-2024-cü illər üçün Milli  
Fəaliyyət Planı” layihəsi. 

Layihədə gender bərabərliyi və qadın 
hüquqları ilə bağlı qanunvericiliyin tək-
milləşdirilməsi, əhali arasında gender 
bərabərliyi və qadın hüquqları haqqın-
da məlumatlılığın artırılması, gender  
əsaslı zorakılıqla mübarizə tədbirlərinin 
gücləndirilməsi, iqtisadi sahədə gen-
der bərabərliyinə nail olmaq, qadınlar 
arasında kiçik biznesin gələcək inkişa-
fı, əmək bazarında qadınların rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması, gender stere-
otiplərinin qarşısının alınması və onlarla 
mübarizə, əlverişsiz şəraitdə yaşayan 
və təcrid olunmuş qadın və kişi qrup-
larına, o cümlədən kənd qadınları, əlil, 
məcburi köçkün, qaçqın və ahıl qadınlar 
arasında əsas ehtiyacların  öyrənilməsi 
istiqamətində araşdırmaların aparılması, 
sülh proseslərində qadınların və qızla-
rın iştirakının gücləndirilməsi, təhsildən 
yayınma və erkən nikah hallarının ara-
dan qaldırılması, əhali, xüsusilə qadınlar 
və gənc ailələr arasında reproduktiv 
sağlamlıq və ailə planlaşdırılması sahə-
sində tədbirlərin gücləndirilməsi, siyasi 
və ictimai həyatda, qərarqəbuletmədə 
və idarəetmədə qadınların iştirakçılı-
ğının gücləndirilməsi, kənd  qadınları, 
əlil, məcburi köçkün, qaçqın qadınların 
məşğulluq imkanlarının artırılması (peşə 
kurslarının təşkili, kiçik biznesin inkişa-
fı) və s. tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Layihə xüsusilə 
4-cü, 5-ci, 8-ci və 10-cu DİM-lərin icrası-
na dəstək verəcəkdir.

olunan və növbəti 3 il üçün proqnoz ma-
liyyə vəsaiti və sahə üzrə strateji göstə-
ricilər müəyyən edilmişdir. Layihə 2-ci, 
8-ci, 15-ci DİM-lərlə uyğunluq təşkil edir.

5.2 Təhsil üzrə sektor strateji planı: 
Planın əsas məqsədi ölkədə biliklərə 
əsaslanan iqtisadiyyatın bərqərar ol-
masını, keyfiyyət nəticələrinə və əhatə-
liliyinə görə dünya ölkələri sırasında 
qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini-
yaratmaq, sistemləşdirilmiş bilik, baca-
rıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və 
ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək 
və eyni zamanda təhsilalanları ictimai 
həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə 
hazırlamaq, milli-mənəvi və ümumbəşə-
ri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, 
təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndir-
məyi bacaran, nəzəri və praktiki bilik-
lərə yiyələnən,əmək bazarının tələblə-
rinə cavab verən, müasir təfəkkürlü və 
rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlan-
masını və milli insan kapitalının inkişaf 
etdirilməsini təmin etməkdir. Təhsil üzrə 
sektor strateji planı DİM-in 4-cü məqsə-
dinə və 8-ci məqsədinə uyğunlaşdırıl-
mışdır.

5.3 Ekologiya üzrə sektor strateji planı: 
Planın hazırlanmasında əsas məqsəd 
ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sər-
vətlərdən səmərəli istifadə olunması 
ilə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi,  
ekosistemlərin qorunması, aztullantılı 
texnologiyaların və innovativ metodların 
tətbiqi ilə təbii mühitə minimal zərərli 
təsir, onun ilkin vəziyyətinin bərpası və 
qorunmasından ibarətdir.

Sektor Strateji Plan ölkə ərazisində ətraf 
mühitlə bağlı mövcud problemlərin həll 
olunması ilə ekoloji vəziyyətin yaxşılaş-
dırılması, ətraf mühit komponentlərinin 
mühafizə edilməsi, əhalinin təbii ekoloji 
mühitdə yaşamaq hüququnun təmin 
edilməsi və təbii sərvətlərdən səmərəli 
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gəlirlərin artırılmasına və vətəndaşların 
maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına, 
sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə 
yönəldilən sosial-iqtisadi siyasəti forma-
laşdırmaqdır. 

Saziş DİM-lərin 8-ci məqsədinə tam uy-
ğunlaşdırılmışdır.

DİM-lərə nail olunması üçün mərkəzi 
icra hakimiyyəti səviyyəsində məqsəd 
və hədəflərin icrasına dəstək göstəril-
məsinin vacibliyi və bu missiyanın yerinə 
yetirilməsində regional və yerli idarəet-
mə orqanlarının əhəmiyyəti baxımından, 
“2030-cu il Gündəliyi”nin həyata keçiril-
məsi istiqamətində hazırlanan fəaliyyət 
planlarının milli və regional idarəetmə 
orqanlarını əhatə etməsinə diqqət yetirilir.

Yuxarıda qeyd olunanları da nəzərə 
alaraq, DİM-lərin milli prioritetlərə inteq-
rasiyası və daha dayanıqlı inkişafa nail 
olunması üçün Azərbaycanda aşağıdakı 
istiqamətlərdə səylərin gücləndirilmə-
sinə ehtiyac vardır:

• DİM-lərin həyata keçirilməsinin iqti-
sadi tərəfi kimi iqtisadiyyatın diver-
sifikasiyasının sürətləndirilməsi və 
qeyri-neft sektorunun dinamik inki-
şafının təmin edilməsi - klasterləşmə, 
əlverişli biznes mühitinin formalaşdı-
rılması, iqtisadiyyatda dövlətin iştira-
kının səmərəliliyinin artırılması, milli 
innovasiya sisteminin inkişaf etdiril-
məsi, şəffaf və əlverişli institusional 
çərçivənin formalaşdırılması;

• DİM-lərin icrasının sosial tərəfi ola-
raq, aktiv əmək bazarı proqramları-
nın əhatə dairəsinin genişləndirilmə-
si, aztəminatlı əhali kateqoriyasının 
gəlir mənbələrinə çıxışının daha da 
artırılması, yeni iş yerlərinin yara-

7. “Qadınlar, Sülh və Təhlükəsizlik 
üzrə 1325 saylı Qətnamə”nin  
Azərbaycan Respublikasında  
həyata keçirilməsinə dair  
“2020-2023-cü illər üçün Milli  
Fəaliyyət Planı” layihəsi. 

BMT TŞ-nın qadınlar, sülh və təhlükə-
sizlik mövzusunda qəbul etdiyi səkkiz 
qətnamənin birincisi olan 1325 saylı Qət-
namə Üzv Dövlətləri silahlı münaqişələ-
rin qadın və qızlar üzərində təsirlərinin 
qarşısının alınması, silahlı münaqişələr 
zamanı onların zorakılıqdan müdafiəsinin 
təmin edilməsi və münaqişələrin qarşı-
sının alınması, nizamlanması və həlli is-
tiqamətində qadınların milli, regional və 
beynəlxalq səviyyələrdə təmsilçiliyinin 
artırılmasını təmin etməyə çağırır. Qət-
namənin Azərbaycan Respublikasında 
tətbiqinə dair “2020-2023-cü illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nın qəbul olunması 
DİM-in 5-ci və 16-cı məqsədlərinin icrası-
na töhvə verəcəkdir.

8. Əmək və Əhalinin Sosial  
Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar  
(İşəgötürənlər) Təşkilatlarının  
Milli Konfederasiyası tərəfindən 
“2020-2022-ci illər üçün yeni  
Baş Kollektiv Saziş”. 

Sazişin əsas məqsədi əsasən Azərbay-
can Respublikasında uğurla həyata ke-
çirilən islahatlar nəticəsində sosialyönlü, 
dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya 
olunan milli iqtisadiyyatın formalaşması, 
makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxla-
nılması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, 
qeyri-neft sektorunun və regionların 
inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkar-
lığa dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi 
ölkədə yoxsulluq və işsizlik səviyyəsinin 
nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılma-
sına, əhalinin məşğulluğunun təmin 
olunmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, 
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rübə, texnologiya və maliyyə vəsaitlərini 
səfərbər edən və bölüşən çoxtərəfli tərəf-
daşlıqlar vasitəsi ilə dayanıqlı inkişaf na-
minə qlobal əməkdaşlığı genişləndirmək 
əsas hədəf kimi müəyyən olunmuşdur. 
Bu prinsiplər əsas götürülərək, DİM-lərin 
milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması üçün 
2020-ci il ərzində bir sıra maarifləndirmə 
tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ötən dövr 
ərzində bu istiqamətdə görülən işlərə 
aşağıdakıları daxil etmək olar.

Gənclərin DİM-lərə nail olunmasında 
rolunun artırılması məqsədilə Yeni Azər-
baycan Partiyası və Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası tərəfin-
dən birgə həyata keçirilən “Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri Gənclər üçün” layihə-
si çərçivəsində 2020-ci ilin 23 sentyabr, 
8 dekabr və 25 dekabr tarixlərində 
“Gənclərin dayanıqlı inkişafı” mövzu-
sunda silsiləli panel müzakirələr təşkil 
olunmuşdur. 

23 Sentyabr tarixində təşkil edilmiş təd-
bir “Bərabər keyfiyyətli təhsil və ömür 
boyu öyrənmək imkanları” mövzusunda 
müzakirələrlə baş tutmuşdur. Tədbirdə 
“heç kimin kənarda qalmaması” prinsi-
pinə uyğun olaraq bütün gənclərin təh-
silə çıxışının artırılması və hamı üçün bə-
rabər imkanların yaradılması üçün dövlət 
dəstəyi tədbirləri müzakirə edilmişdir. 
Tədbirdə gənclərlə Parlament üzvləri, 
Təhsil Nazirliyi, Universitet rektorları ilə 
aktiv müzakirələr aparılmışdır.

“Gənclərin dayanıqlı inkişafı” rubrikası 
çərçivəsində 8 dekabr 2020-ci il  
tarixində Yeni Azərbaycan Partiyası və 
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələn-
dirmə Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə 
“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə gənc-
lərin rolu” mövzusunda videokonfrans 
keçirilib. Tədbirdə əsasən, Azərbaycan 
gəncliyinin bütün platformalarda ölkə-

dılması 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 əlçatanlı-
ğın təmin olunması;

• Ekoloji aspektdən dayanıqlı inkişaf 
yer ekosistemlərinin qorunması, 
bərpa edilməsi və onlardan dayanıq-
lı istifadənin təşviq olunması, tullantı 
sularının idarə olunması, atmosfer 
havasının mühafizəsi, Xəzər də-
nizinin çirklənmədən qorunması, 
biomüxtəlifliyin mühafizəsi nəzərdə 
tutulur. BMT-nin İqlim Dəyişmələri 
üzrə Çərçivə Konvensiyasının Paris 
Sazişindən irəli gələn öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi üçün aidiyyəti döv-
lət qurumları tərəfindən istilik effekti 
yaradan qaz tullantılarının azaldılma-
sı üzrə tədbirlərin görülməsi;

• Dayanıqlı inkişafla bağlı məlumatla-
rın toplanması və təhlili işinin davam-
lı olaraq təkmilləşdirilməsi, o cümlə-
dən gender, etnik mənsubiyyət, yaş 
qrupları, yaşayış yerləri (kənd/şəhər), 
sektorlar və regionlar/inzibati rayon-
lar üzrə ayrılmaqla (dezaqreqasiya 
olunmaqla) daha təfsilatlı məlumat 
yaratma və təhlili üzrə potensialın 
gücləndirilməsi.

1.2. DİM-LƏRDƏ İŞTİRAKÇILIQ, 
İCTİMAİ MAARİFLƏNDİRMƏ  
VƏ TƏŞVİQ

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-
cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində 
Gündəliy”in icrası çərçivəsində bütün 
ölkələrdə, xüsusilə də inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə DİM-lərə nail olunmasının 
dəstəklənməsi istiqamətində bilik, təc-
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Qələbənin əldə edilməsində gənclə-
rimizin rolu müzakirə edilmişdir. Fərdi 
inkişafın təmin edilməsi və DİM-lərin 
bu istiqamətdə rolu, o cümlədən təhsil, 
gender bərabərliyi və ailə planlaşdı-
rılmasında müasir çağırışlar gənclərlə 
müzakirə edilmişdir.

Eyni zamanda ötən dövr ərzində 5-ci 
DİM-in təşviqatı məqsədilə Ailə, Qa-
dın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi tərəfindən bir sıra tədbirlər 
həyata keçirilmiş, o cümlədən 15 iyun 
2020-ci il tarixində Komitə tərəfindən 
hazırlanmış  “Erkən nikah və onun fəsad-
ları” mövzusunda elektron təlim feysbuk 
sosial şəbəkə izləyicilərinin diqqətinə 
təqdim olunmuş, Ağdam, Goranboy, 
Hacıqabul Saatlı, Sabirabad, Zaqatala və 
Göygöl, Zərdab Uşaq və Ailələrə Dəstək 

mizi layiqincə təmsil edildiyi və eyni 
zamanda gənclərin cəmiyyətimizin 
aparıcı qüvvəsi olaraq işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizin bərpasında da 
fəal iştirakı və bu istiqamətdə DİM-lərin 
icrasına töhvəsinə  dair fikir mübadiləsi 
aparılmışdır.

25 dekabr 2020-ci il tarixində Yeni 
Azərbaycan Partiyası və Dayanıqlı İnki-
şaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının 
birgə təşkilatçılığı ilə “İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərin bərpasında gənclərin 
dayanıqlı və fərdi inkişafı” mövzusunda 
videokonfrans təşkil edilmişdir. Tədbir-
də əsasən Prezident, Müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 44 
günlük Vətən müharibəsində qazandığı 
möhtəşəm Qələbə xüsusi vurğulanmış, 

Şəkil 2. Bərabər keyfiyyətli təhsil və ömür boyu öyrənmək imkanı
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Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr 
olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir.

Təhsil Nazirliyi tərəfindən DİM-lər-
də nəzərdə tutulmuş 17 məqsəd üzrə 
müəyyən edilmiş 169 hədəfdən 106-sı 
ümumi təhsil sistemində tətbiq edilən 
176 standartda nəzərə alınmışdır. Hə-
min standartlar III-XI sinifləri və 10 fənni 
əhatə etmişdir.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Kon-
federasiyası 2020-ci ilin noyabr ayında 
BMT və  BƏT ilə birlikdə sosial tərəf-
daşlarla “2030-cu il Gündəliyi”nin 8-ci 
məqsədinin 2.2 hədəfinin müzakirələ-
rinə dair, dekabrında isə  
BƏT-ACTRAV-AHİK-in birgə təşkilatçılığı 
ilə “BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlə-
ri üzrə Çərçivə Proqramı və Könüllü Milli 
Hesabatın hazırlanması mövzusunda 
vebinarlar keçirmişdir. 10 iyul 2020-ci il 
tarixdə “11 iyul - Dünya Əhali Günü”nə 
həsr olunmuş “Dayanıqlı inkişaf və 
gənclər: yeni imkanlar və çağırışlar” adlı 
beynəlxalq onlayn-konfrans keçirilmişdir. 
Konfransın məqsədi DİM-lərin həyata 

Mərkəzləri tərəfindən “Erkən nikahın və 
təhsildən yayınmanın fəsadları” möv-
zusunda  maarifləndirici məlumat feys-
bukda və elektron poçt vasitəsi ilə 730 
nəfərə paylanılmışdır. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Dövlət İdarə-
çilik Akademiyasının birgə təşkilatçılığı 
ilə 16-19 iyun tarixlərində  bələdiyyələ-
rin iştirakı ilə “Yerli özünüidarəetmədə 
gender bərabərliyinin təmin olunması: 
nailiyyətlər və müsbət təcrübə” is-
tiqaməti üzrə ixtisasartırma kursu keçi-
rilmişdir. Komitə və GİZ-in əməkdaşlığı 
ilə “Bələdiyyələrdə Gender Bərabərliyi 
siyasətini həyata keçirmək üçün praktiki 
tövsiyələr”adlı kitabça hazırlanmış və 
nəşr olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombuds-
man) tərəfindən 16-cı DİM-in təşviqi 
məqsədilə “COVID-19 və hərbi vəziyyət 
dövründə insan hüquqlarının müdafiəsi 
və təbliği” mövzusunda 10 dekabr -  

Şəkil 3. Bərabər keyfiyyətli təhsil və ömür boyu öyrənmək imkanı.
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lərində hazırlanmış bu nəşrdə “2030-
cu il Gündəliyi”ndə müəyyən olunmuş 
qlobal məqsəd və hədəflərin mahiyyəti 
izah edilir, onlara dair qlobal çağırışlar 
istifadəçilərin diqqətinə çatdırılır, son 
on ildə (2010-2019) milli kontekstdə 
dayanıqlı inkişafla bağlı tendensiyalar 
statistik göstəricilərlə təhlil edilərək 
müxtəlif qrafik və cədvəllərlə təsvir edilir. 
Maarifləndirmə işlərinin aparılmasında 
2019-cu ildə Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən yaradılmış Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma 
Portalı mühüm əhəmiyyət daşıyır.  DİM 
üzrə məlumatların mətn, ayrı-ayrı qrafik 
təsvir və cədvəl vasitəsilə yayımının hə-
yata keçirildiyi portalda həmçinin qlobal 
məqsəd, hədəf və göstəricilər, DİM üzrə 
milli prioritetlər, mövcud hüquqi çərçi-
və, icra mexanizmləri, sosial, iqtisadi və 
ekoloji sahələrdə həyata keçirilən dövlət 
proqramları, strategiyalar, hesabatlar və 
nəşrlərlə mütəmadi tanış olmaq imkanı 
təmin olunmuşdur. Hesabat ilində 2019-
cu ilin yekunlarına dair məlumatlar porta-

keçirilməsində gənclərin rolunun güc-
ləndirilməsi və DİM-lər haqqında ictimai 
maarifləndirilmənin dəstəklənməsi təşkil 
etmişdir. Konfransa 300-ə yaxın iştirakçı 
qatılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Hesab-
lama Palatası 2020-ci ildə “2030-cu 
ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gün-
dəlik”də əks olunan Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri üzrə müəyyən edilmiş hədəf-
lərə nail olunmasında ali audit qurumla-
rının rolu ilə bağlı Ali Audit Qurumlarının 
Beynəlxalq Təşkilatı (INTOSAI) tərəfindən 
keçirilən müxtəlif tədbirlərdə, işçi qrupla-
rının toplantılarında, ikitərəfli və çoxtərəfli 
müzakirələrdə iştirak etmiş, həmkar 
qurumlarla təcrübə mübadiləsi aparmış, 
nəzarət tədbiri həyata keçirmişdir.

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
2018-ci ildən başlayaraq “Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal” adlı 
illik statistik məcmuə nəşr olunmağa 
başlamışdır. Azərbaycan və ingilis dil-

Şəkil 4. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında gənclərin rolu.



16

İnkişaf Məqsədlərinin maarifləndirilməsi 
üzrə fəaliyyətini həyata keçirir. 

Bundan başqa, SOCAR-ın Bakı Ali Neft 
Məktəbi öz “Davamlı inkişaf haqqında 
hesabat”ını hazırlamaqla işçi heyətin, 
orada təhsil alan tələbələrin və onların 
valideynlərinin DİM üzrə maarifləndiril-
məsində xüsusi rol oynayır.

1.3. DİM-LƏR ÜZRƏ STATİSTİK 
BAZANIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Müasir çağırışlar fonunda çevik qərar-
ların qəbul edilməsi, onların icra vəziy-
yətinin təhlili üçün adekvat informasiya 
təminatının təşkili zərurəti statistika 
sisteminin üzərinə bu gün yeni və daha 
mürəkkəb vəzifələr qoyur. Belə vacib 
çağırışlardan biri də “Dünyamızın trans-
formasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı 

la daxil edilmiş, eyni zamanda mütəmadi 
olaraq onun monitorinqi aparılmış və 
aşkar olunan çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması təmin edilmişdir. 

SOCAR ötən illərdə olduğu kimi, he-
sabat dövründə illik “Davamlı inkişaf 
haqqında hesabat”ını hazırlayaraq nəşr 
olunmasını həyata keçirir. Şirkətin iqtisa-
di, sosial və ekoloji nəticələrini açıqlayan 
“Davamlı inkişaf haqqında hesabat” 
Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr edi-
lir, şirkət daxilində və maraqlı tərəflərə 
həm çap variantında, həm də özünün 
veb səhifəsi vasitəsi ilə yayımlanır. Şirkət 
“Davamlı inkişaf haqqında hesabat”ını 
hökümət və qeyri-hökümət təşkilatları-
na, beynəlxalq qurumlara, partnyorlara, 
təhsil müəssisələrinə, işçi heyətinə,  
neft-qaz sənayəsində çalışan şirkət-
lərə təqdim etməklə BMT-nin Dayanıqlı 

Şəkil 5. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə gənclərin dayanıqlı və fərdi inkişafı
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ğun olaraq digər səciyyəvi xüsusiyyətlər 
əhatə olunmaqla dezaqreqasiya olunmuş 
yüksək keyfiyyətli, vaxtlı-vaxtında ve-
rilən və etibarlı məlumatlara əlyetərliliyin 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması (17.18-ci 
hədəf), 2030-cu ilədək milli səviyyədə 
ümumi daxili məhsula əlavə olaraq da-
yanıqlı inkişaf üzrə irəliləyişin ölçülərinin 
işlənib hazırlanması məqsədi ilə məlumat 
toplama potensialının inkişaf etdirilməsi 
(17.19-cu hədəf) statistik innovasiyalar, 
qabaqcıl metodologiya, konsepsiya və 
təsnifatlar əsasında resursların daha ef-
fektiv idarə olunmasını tələb edir.

Bu baxımdan rəsmi statistikanın inkişafı 
üçün hüquqi baza, statistik biznes pro-
seslərinin idarə edilməsi, metaməlumat-
lar və təsnifatlar yeni çağırışlar əsasında 
təkmilləşdirilməli, beynəlxalq əməkdaş-
lıq genişləndirilməli, maddi-texniki baza 
və kadr potensialı gücləndirilməlidir. So-
sial-iqtisadi sahələri əhatə edən dövlət 
proqramlarının və strategiyaların DİM-lər 
ilə uzlaşdırılması DİM-lərə nail olunma-
sında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
məsələlərdəndir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 14 fevral tarixli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “2018-2025-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında rəsmi 
statistikanın inkişafına dair Dövlət Proq-
ramı” aidiyyəti üzrə DİM-lərlə tam uzlaş-
dırılmışdır. DİM üzrə bir çox göstəricilərin 
əldə edilməsi, o cümlədən işçi qüvvə-
sinə, yoxsulluğa, qeyri-formal məşğul 
əhaliyə, əlilliyi olan şəxslərin məşğul-
luğuna, uşaq əməyindən istifadəyə, 
əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa 
əlyetərliliyinə, siyahıyaalma yolu ilə kənd 
təsərrüfatının strukturuna, inkişaf me-
yillərinə, avtomobil nəqliyyatı ilə yük və 
sərnişin daşınmalarına, ölkədə ana və 
uşaqların sosial rifah vəziyyətinə, əhali-
nin müxtəlif sosial-demoqrafik qrupları 

inkişaf sahəsində Gündəlik”dən (bundan 
sonra - “Gündəlik-2030”) irəli gəlir ki, 
bu da öz növbəsində qarşıya qoyulmuş 
məqsəd və hədəflərə çatma vəziyyəti-
nin monitorinqi üçün dəqiq və dolğun 
statistik məlumatların hazırlanmasını və 
davamlı informasiya dəstəyinin göstə-
rilməsi üçün rəsmi statistikanın yeni 
çağırışlar əsasında təkmilləşdirilməsini 
şərtləndirir. Təsadüfi deyil ki, BMT-nin 
Dayanıqlı İnkişaf Sammitində üzv dövlət-
lər statistika potensialının gücləndirilmə-
sini “Gündəlik-2030”un 17-ci məqsədinin 
(İcra vasitələrini gücləndirmək və da-
yanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı 
canlandırmaq) 17.18 və 17.19-cu hədəfləri 
ilə öhdəlik kimi qəbul etmişlər.

Bu xüsusda Dövlət Statistika Komitəsi 
rəsmi statistika məlumatlarının müasir 
tələblərə uyğun hazırlanmasını, ölkədə 
statistika sisteminin təkmilləşdirilmə-
si və inkişafı məsələlərini 2020-ci ildə 
də diqqət mərkəzində saxlamış və öz 
fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılaraq 
təsdiq edilmiş 2020-ci il üçün statistik 
işlər proqramı, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 
1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisa-
diyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritə-
si”, 2018-ci il 14 fevral tarixli 3672 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018-2025-
ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” və “Azərbaycan Respublikası-
nın Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələn-
dirmə Şurasının yaradılması haqqında” 
2016-cı il 6 oktyabr tarixli 1066 nömrəli 
Fərmanından irəli gələn vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi istiqamətində qurmuşdur.

Belə ki, 2020-ci ilədək gəlir, gender, yaş, 
irq, etnik mənsubiyyət, köçkün statusu, 
əlillik, coğrafi yerləşmə və milli şəraitə uy-
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dən ayrılan vəsait çərçivəsində həyata 
keçirilmişdir. Maddi-texniki bazanın möh-
kəmləndirilməsi istiqamətində müəyyən 
işlər görülmüş, kompüter texnikası, ser-
verlərin təhlükəsiz və davamlı işini təmin 
edən avadanlıqlar alınaraq quraşdırılmış, 
istifadə olunan informasiya texnologiya-
larının tətbiqi imkanlarının genişləndiril-
məsi məqsədilə bir sıra rəsmi statistika 
hesabatı formaları və digər statistik 
məsələlər üzrə proqram təminatları satın 
alınaraq tətbiqinə başlanmış, 57 meto-
doloji material hazırlanmış, milli statistik 
təsnifatlar sisteminin inkişafı sahəsində 
işlər davam etdirilmiş, 13 təsnifat üçün 
metaməlumatlar yazılmış, “Sənaye 
məhsullarının statistik təsnifatı, 2019”un 
layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti qurumlarla 
razılaşdırılmış və Dövlət Statistika Ko-
mitəsi kollegiyasının 2020-ci il 16 dekabr 
tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş, Komitənin 
mütəxəssisləri beynəlxalq ekspert və 
işçi qruplarının tərkibində fəaliyyətlə-
rini davam etdirmiş, “Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri: statistik icmal” məcmuəsinin 
nəşri, DİM üzrə Milli Məlumatlandırma 
Portalı məlumatlarının aktuallaşdırılması 
və portalın işlək vəziyyətdə saxlanılması 
təmin edilmiş və digər işlər görülmüşdür.

2020-ci ildə DİM göstəriciləri üzrə statis-
tik məlumat bazasının genişləndirilməsi 
istiqamətində müəyyən işlər aparılmışdır. 
Bu məqsədlə DİM göstəriciləri üzrə qlo-
bal metodologiyalar öyrənilərək müvafiq 
dövlət orqanları ilə birgə 6 yeni göstərici 
üzrə məlumatların hazırlanmasına nail 
olunmuşdur. Belə ki, “3.5.1 Psixoaktiv 
maddələrdən istifadə səbəbindən pozun-
tuların müalicəsinin əhatə dairəsi (medi-
kamentoz, sosial-psixoloji, reabilitasiya və 
sonrakı qulluq xidmətləri)”, “11.6.1 Məişət 
tullantılarının ümumi kütləsində toplanan 
və nəzarət edilən qurğular vasitəsilə 
idarə olunan bərk məişət tullantılarının 
xüsusi çəkisi, şəhərlər üzrə bölgüdə”,  

üzrə vaxtdan istifadəyə, ölkə əhalisinin 
informasiya və kommunikasiya texno-
logiyalarına əlyetərliliyinə və onlardan 
istifadə vəziyyətinə dair və s. statistik 
məlumatların əldə edilməsi, habelə 
dövlət qurumlarının məlumat bazalarının 
DSK-nın statistik məlumat bazasına in-
teqrasiyası, DİM-ə nailolma vəziyyətinin 
monitorinqi və ictimaiyyətin məlumatlan-
dırılması üçün statistik məlumat baza-
sının və internet portalının yaradılması 
kimi mühüm tədbirlər Dövlət Proqramın-
da öz əksini tapmışdır.

Dövlət Proqramına ümumilikdə 59, o 
cümlədən sosial, iqtisadi və çoxsahə-
li statistika sahəsində müşahidələrin 
təşkili və onlara dair metodologiyaların 
hazırlanması üzrə 29, metaməlumatlar 
və təsnifatlar üzrə 6, rəsmi statistika ma-
teriallarının istehsalının hüquqi, inzibati 
və informasiya təminatı üzrə 7, istifadəçi 
məmnunluğunun artırılması üzrə 3, bey-
nəlxalq əməkdaşlıq üzrə 7, maddi-texniki 
bazanın və kadr potensialının gücləndi-
rilməsi üzrə 7 tədbir daxil edilmişdir.

DİM üzrə milli səviyyədə irəliləyişin 
milli monitorinqi və qiymətləndirilməsini 
aparmaq üçün mövcud göstəricilərə dair 
təhlil materialları və diaqramlar vasitəsilə 
bütün maraqlı tərəflərin məlumatlandırıl-
ması olduqca vacibdir.

2020-ci ildə statistik informasiya təmina-
tı ilə bağlı məlumat istifadəçilərindən, o 
cümlədən özəl sahibkarlıq subyektlərin-
dən daxil olan sorğular Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən vaxtında cavablandı-
rılmış və sorğular üzrə ətraflı məlumatlar 
təqdim edilmişdir. 2020-ci ildə DİM-in 
17.18.1 göstəricisi (“Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədinin monitornqi üçün statistik 
potensialın gücləndirilməsi”) üzrə işlərin 
maliyyələşdirilməsi Dövlət Statistika Ko-
mitəsinin saxlanmasına dövlət büdcəsin-
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üzrə bölgüdə”, “3.3.2 Vərəmə yoluxma 
halları, əhalinin hər 100.000 nəfərinə”, 
“3.3.4 Hepatit B virusuna yoluxma halları, 
əhalinin hər 100.000 nəfərinə” göstəri-
ciləri üzrə əlavə olaraq yaşa görə, “3.4.1 
Ürək-damar xəstəliyi, xərçəng, şəkərli 
diabet və ya tənəffüs yollarının xroniki 
xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi” göstə-
ricisi üzrə əlavə olaraq cinsə görə, “1.3.1 
Sosial müdafiə səviyyələri (sistemləri) ilə 
əhatə olunan əhalinin xüsusi çəkisi, cins 
üzrə bölgüdə, uşaqlar, işsizlər, ahıllar, 
əlilliyi olan şəxslər, hamilə qadınlar, yeni 
doğulanlar, istehsalat xəsarəti alanlar, 
yoxsul və aztəminatlıları ayırmaqla”, “4.4.1 
İnformasiya-kommunikasiya texnologiya-
larından (İKT) istifadə bacarıqlarına malik 
olan gənclərin və böyüklərin xüsusi çə-
kisi, bacarıq növləri üzrə bölgüdə”, “9.1.2 
Sərnişin və yük daşımalarının həcmi, 
nəqliyyat növləri üzrə bölgüdə” göstəri-
ciləri üzrə əlavə olaraq iqtisadi rayonlara 
görə, “5.b.1 Mobil telefonu olan şəxslərin 
xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə” göstəri-
cisi üzrə əlavə olaraq yaşayış yeri (şəhər/
kənd) və iqtisadi rayonlara görə, “17.8.1 
İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi 
çəkisi” göstəricisi üzrə əlavə olaraq yaşa-
yış yeri, cins, iqtisadi rayonlara görə, eyni 
zamanda digər göstəricilər üzrə dezaq-
reqasiyanın aparılması  təmin olunmuş-
dur. Bununla da, məlumat istehsalı təmin 
edilən 92 qlobal DİM göstəricisindən 
dezaqreqasiyası aparılanların sayı  50-yə 
(54,3 faiz) çatmışdır. Bu göstəricilərdən 
18-i tam (tələb olunan bütün əlamətlərə 
görə), 32-si qismən (tələb olunan əlamət-
lərdən biri və ya bir neçəsi üzrə) dezaq-
reqasiya olunur. 30 göstərici üzrə de-
zaqreqasiya hələlik aparılmır, 12 göstərici 
üzrə isə dezaqreqasiya tələb edilmir. 

Hazırda məlumat istehsalı təmin olunan 
70 milli prioritet göstəricidən 16-sı üzrə 
tam, 24-ü üzrə qismən dezaqreqasiya 
aparılır, 19 göstərici üzrə dezaqreqasiya 

“13.2.2 İstixana qazlarının ümumi illik 
emissiyaları”, “16.3.1 Son 12 ay ərzində 
səlahiyyətli orqanlara, yaxud münaqişələ-
rin həlli sahəsində rəsmi tanınan digər 
qurumlara və ya şəxslərə zorakılığa 
məruz qalmaları barədə məlumat vermiş 
zorakılıq qurbanlarının xüsusi çəkisi”, 
“16.5.1 Son 12 ay ərzində ən azı bir dəfə 
dövlət vəzifəli şəxslə təmasda olan və 
ona rüşvət verən və ya həmin dövlət və-
zifəli şəxsin rüşvət vermə tələbi ilə qarşı-
laşmış şəxslərin xüsusi çəkisi”, “17.3.2 Pul 
köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) 
ÜDM-də xüsusi çəkisi” adlı yeni göstə-
ricilərin hesablanması təmin edilmişdir. 
Bununla da, məlumat istehsalı təşkil 
edilən qlobal DİM göstəricilərinin sayı 92-
yə (qlobal göstəricilərin sayının 37,2 faizi), 
milli prioritet kimi müəyyənləşdirilmiş 
göstəricilərin (Azərbaycan Respublikası 
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 
Şurasının 2019-cu il 07 fevral tarixli, 7 say-
lı Qərarı ilə 119 göstərici milli prioritet kimi 
təsdiqlənmişdir) sayı isə 70-ə (milli göstə-
ricilərin sayının 58,8 faizi) çatmışdır.   

DİM-ə nail olunmasının monitorinqinin 
və qiymətləndirilməsinin aparılmasında, 
eləcə də statistika potensialının güclən-
dirilməsində məlumatların dezaqreqa-
siyası mühüm əhəmiyyət 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 olunmasına 
geniş imkanlar yaradır.

Məlumat istehsalı təmin edilmiş DİM 
göstəricilərindən 2020-ci ildə 12-si üzrə 
dezaqreqasiya səviyyələrinin artırılma-
sına da nail olunmuşdur. Belə ki, DİM-
in “3.3.1 Hər 1000 nəfər yoluxmamış 
əhaliyə düşən İİV-ə yeni yoluxmuşların 
sayı, cins, yaş və əhalinin əsas qrupları 
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bölgüdə, uşaqlar, işsizlər, ahıllar, əlilliyi 
olan şəxslər, hamilə qadınlar, yeni doğu-
lanlar, istehsalat xəsarəti alanlar, yox-
sul və aztəminatlıları ayırmaqla”, “11.3.1 
Torpaqdan istifadə artımının əhalinin 
artım tempinə nisbəti” göstəriciləri üzrə 
metaməlumatlar hazırlanaraq DİM üzrə 
Milli Məlumatlandırma Portalında yerləş-
dirilmişdir. Bununla da, 69 DİM göstəri-
cisi üzrə metaməlumatların hazırlanması 
təmin olunmuşdur. 

DİM göstəriciləri üzrə 2010-2019-cu illəri 
əhatə edən statistik məlumatlar “Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal” 
adlı məcmuədə nəşr olunmuş və Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli Məlu-
matlandırma Portalında yerləşdirilmişdir. 

hələlik aparılmır, 11-i üzrə isə dezaqreqa-
siya tələb olunmur.

DİM göstəriciləri üzrə məlumatların 
təmin edilməsində beynəlxalq stan-
dartlara cavab verən metaməlumatların 
mövcudluğu xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. 2020-ci ildə DİM göstəriciləri üzrə 
metaməlumatların Avro-SDMX Metamə-
lumatlar (ESMS 2.0 versiyası) struktu-
runa uyğun formatda hazırlanması işi 
davam etdirilmişdir. “1.1.1 Beynəlxalq 
yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə 
yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, cins, 
yaş, məşğulluq statusu və yaşayış yeri 
(şəhər/kənd) üzrə bölgüdə”, “1.3.1 Sosial 
müdafiə səviyyələri (sistemləri) ilə əhatə 
olunan əhalinin xüsusi çəkisi, cins üzrə 
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milyard manat, adambaşına düşən ÜDM 
isə 5,0 faiz azalaraq 7.262,8 manat təşkil 
etmişdir. Bu müddət ərzində qeyri neft-
qaz sektorunda əlavə dəyər istehsalı 
2,6 faiz, “OPEC plus” sazişi çərçivəsin-
də Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq, neft-qaz 
sektorunda isə 7,0 faiz azalmışdır. 2020-
ci il neft hasilatı 34,6 milyon ton (7,8 faiz 
azalma), əmtəəlik qaz hasilatı 26,1 mil-
yard m3 (6,3 faiz artma) olmuşdur. 2020-
ci ildə yaradılmış əlavə dəyərin 33,7 
faizi sənaye, 11,5 faizi ticarət, nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri, 7,7 faizi tikinti, 7,1 faizi 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,9 faizi 
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

31 Dekabr 2019-cu il tarixində Çin Xalq 
Republikasının Hubey vilayətinin Vuhan 
şəhərində aşkarlanan COVID-19 koro-
novirus infeksiyası 11 mart 2020-ci ildə 
BMT-nin Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən-
pandemiya elan olunmuşdur.  Xüsusilə, 
koronavirus (COVİD-19) pandemiyası 
qlobal iqtisadi dəyər zəncirinə, o cüm-
lədən ölkələrin iqtisadiyyatlarına və 
səhiyyə sistemlərinə dağıdıcı zərbə 
vurmuşdur. 

Pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına təsiri 
səbəblərindən 2020-ci ildə 2019-cu  il 
ilə müqayisədə ÜDM real ifadədə 4,3 
faiz azalmış və cari qiymətlərlə 72,4 

COVID-19 PANDEMİYASININ 
DAYANIQLI İNKİŞAF 
MƏQSƏDLƏRİ ÜZRƏ 2030 
GÜNDƏLİYİNİN İCRASINA 
TƏSİRİ VƏ TƏSİRİNİN MİNİMUMA 
ENDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ 
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR

2

Qrafik 1. ÜDM və qeyri neft-qaz ÜDM real artım templəri (faizlə)
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Nazirlər Kabineti yanında aidiyyəti döv-
lət orqanlarının və qurumlarının rəhbər 
şəxslərindən ibarət qərargah yaradılmış 
və bu istiqamətdə zəruri tənzimləyici 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dəstək 
proqramının həcmi təxminən 1,47 milyard 
ABŞ dolları (ÜDM-in 3,1 faizi) nəzərdə tu-
tulmuşdur ki, bunu da təkcə anti böhran 
tədbirləri kimi deyil, iqtisadi genişlənmə, 
kredit ekspansiyası və məcmu tələbin 
stimullaşdırılması proqramı kimi qəbul 
edə bilərik. Hökümətin qəbul etdiyi bu 
dəstək paketi geniş spektra malik olmaq-
la yanaşı, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə, 
o cümlədən sosial tarazlığın qorunması-
na və post-pandemiya dövründə iqtisadi 
inkişafın təmin edilməsinə xidmət edir.

Dəstək proqramının istiqamətləri aşağı-
dakılar olmuşdur. 

İqtisadi aktivliyin 
qorunması istiqamətində:
• Zərərçəkmiş iqtisadi fəaliyyət 

sahələri üzrə 300 min fərdi sahib-
karlıq subyektlərinə birbaşa maliy-
yə dəstəyinin göstərilməsi;

balıqçılıq, 2,0 faizi informasiya və rabitə, 
1,2 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və icti-
mai iaşə sahələrində, 20,2 faizi isə digər 
sahələrdə istehsal edilmişdir. Məhsula 
və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,7 faizini 
təşkil etmişdir.

Pandemiyanın və bundan irəli gələrək 
dünya enerji və səhm bazarlarında baş 
verən kəskin dalğalanmalar, habelə əha-
linin sağlamlığının qorunması məqsədilə 
ölkəmizdə də tətbiq edilən məhdudlaş-
dırıcı tədbirlər ikinci rübdən başlayaraq, 
iqtisadi aktivliyin aşağı düşməsinə, o 
cümlədən ticarət, turizm və tikintinin 
inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. 
Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, o cüm-
lədən pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına 
və məşğulluq məsələlərinə mənfi təsiri-
nin azaldılması məqsədilə hökümət tərə-
findən Tədbirlər Planı qəbul edilmiş və 
hazırda icrası uğurla davam etdirilir. Belə 
ki, pandemiyanın təsirlərinin ölkə ərazi-
sində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısı-
nın alınması, profilaktik və təxirəsalınmaz 
tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi 
məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının 

Qrafik 2. ÜDM-in istehsal strukturu (2020-ci il, faizlə)
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• Əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları 
üçün zəruri olan və ölkəyə idxal 
olunan müvafiq məhsullarla tam və 
fasiləsiz təmin edilməsi məqsədilə 
müddətli gömrük rüsumlarından 
azad edilməsi;

• Orta müddətli dövrdə dövlətin 
iqtisadi siyasətinin əsas prioritet-
ləri kimi müəyyən edilən sahələr 
üzrə dövlətin dəstək tədbirlərinin 
davam etdirilməsi və özəl investi-
siyaların cəlb olunmasının təşviq 
edilməsi və s.

Bu tədbirlər çərçivəsində sahibkarlara 
vergi güzəştlərinin və tətillərinin verilmə-
si əsas prioritet kimi müəyyən olunmuş-
dur. Pandemiyanın yaxın və orta müd-
dətlərdə ölkənin biznes mühitinə mənfi 
təsirini azaltmaq, habelə bu dövrdə 
ölkədə iqtisadi artımın davam etməsinə 
dəstək göstərmək məqsədilə“Azərbay-
can Respublikasının Vergi Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” və “Sosial 
sığorta haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2020-ci il 8 may tarixli Qanunları qüv-
vəyə minmişdir.

“Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” 2020-ci il tarixli 8 may 
90-VIQ nömrəli Qanunda nəzərdə 
tutulan vergi güzəşt və tətillərinin 
müddəti 1 yanvar 2020-ci il tarixdən 
1 yanvar 2021-ci il tarixədək olan 
dövrü əhatə edir.

Qanunda qəbul edilmiş istiqamətlər aşa-
ğıdakılardır:

1. Pandemiyanın bilavasitə təsir etdiyi 
aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri üzrə 
vergi ödəyicilərinə əmlak və torpaq 
vergiləri üzrə tam məbləğdə, əldə edilən 

• Zərərçəkmiş iqtisadi fəaliyyət 
sahələri üzrə 300 min muzdlu 
işçinin əmək haqqısının müəyyən 
hissəsinin ödənilməsi;

• Zərərçəkmiş iqtisadi fəaliyyət 
sahələri üzrə vergi, sığorta və göm-
rük ödənişlərinə müddətli güzəşt-
lərinin verilməsi;

• Həyati vacib sərnişindaşıma sahə-
sinə maliyyə dəstəyinin verilməsi;

• Pandemiyadan zərər çəkmiş 
sahələrdə fəaliyyət göstərən sahib-
karlıq subyektlərinə veriləcək bank 
kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin 
verilməsi və kredit faizlərinin subsi-
diyalaşdırılması;

• Dövlət zəmanəti olmayan mövcud 
bank kreditlərinin faiz dərəcəsinin 
bir hissəsinin subsidiyalaşdırılması;

Məşğulluq, sosial rifaha dəstək və 
əhalinin sağlamlığının qorunması 
istiqamətində:
• İşsiz kimi qeydiyyata alınan şəxs-

lərə yaşayış minimumu həcmində 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi  
(600 min nəfər);

• Haqqı ödənilən 50 min ictimai iş 
yerinin yaradılması;

• Sosial baxımdan həssas əhali qru-
puna aid edilən ailələrin üzvü olan 
tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin 
ödənilməsi;

• Əhalinin sağlamlığının qorunması 
və bu məqsədlə vətəndaşların tibbi 
maskalara olan tələbatının ödə-
nilməsi üçün dövlət büdcəsindən 
vəsaitin ayrılması;

• Elektrik enerjisindən istifadə üzrə 
mövcud güzəşt limitlərin həcminin 
müddətli artırılması və s.

Digər tədbirlər:
• Dövlət əmlakı və dövlət torpaq fon-

du üzrə icarə haqlarının müddətli 
olaraq hesablanmaması;
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-  Pandemiyadan zərərçəkmiş sahələr-
də fəaliyyəti həyata keçirən şəxslər 
tərəfindən fiziki şəxslərdən icarəyə 
götürülən daşınmaz əmlaklar üzrə 
ödəmə mənbəyində tutulan verginin 
dərəcəsinin 14 faizdən 7 faizə endiril-
məsi;

 - 1 il müddətinə cari vergi ödəmələrin-
dən və cari vergi ödəmələri ilə bağlı 
arayışların verilməsindən azad edil-
məsi, 2019-cu il üçün verginin ödənil-
məsi müddətinin 1 sentyabr 2020-ci il 
tarixinədək uzadılması;

-  Müvəqqəti vergi rejiminin tətbiq edil-
diyi mikro sahibkarlıq subyekti olma-
yan vergi ödəyiciləri üçün əvvəlki il 
üzrə hesablanmış mənfəət (gəlir) və 
əmlak vergilərinin ödənilməsi müd-
dətinin cari ilin 1 sentyabr tarixinədək 
uzadılması;

-  Ödənilməmiş vergi, məcburi dövlət 
sosial sığorta və işsizlikdən sığorta 
haqlarına görə faizlərin hesablan-
masının 2020-ci ilin 1 aprel tarixdən 
2021-ci ilin 1 yanvar tarixinədək təxirə 
salınması. 

4. Mikro sahibkarlıq subyektlərinə: 

-  Sadələşdirilmiş vergi üzrə 50 faiz 
güzəştin verilməsi;

-  2020-ci ilin birinci və ikinci rübü üzrə 
sadələşdirilmiş vergi hesabatının və 
mənfəət (gəlir) və əmlak vergiləri üzrə 
hesabatlarının təqdim edilməsinə 
və hesablanmış verginin büdcəyə 
ödənilməsinə cari ilin sentyabr ayının 
1-dək vergi tətilinin verilməsi. 

5. Bütün sahibkarlıq subyektlərini əhatə 
edən aşağıdakı vergi güzəştləri verilib:

-  Epidemiyanın qarışının alınması və 
əhalinin həyat və sağlamlığının qo-
runması məqsədilə vergi ödəyicisi 
tərəfindən həyata keçirilən zəruri 

mənfəətin (gəlirin) 75 faizi miqdarında 
vergi güzəştlərinin verilməsi:
-  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə 

ölkədaxili (şəhərlərarası və rayonlara-
rası, şəhərdaxili və rayondaxili) sərni-
şin daşımaları (o cümlədən taksi ilə) 
fəaliyyəti;

-  Yerləşmə vasitələri hesab edilən 
mehmanxana (hotel) və mehmanxana 
tipli digər obyektlərin fəaliyyəti;

-  Turoperator və turagent fəaliyyəti;
-  Sifarişlər üzrə malların, o cümlədən 

yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq mal-
larının satıcılardan alıcılara daşınması 
və (və ya) çatdırılması fəaliyyəti;

-  İctimai iaşə fəaliyyəti;
-  Sərgilərin təşkili, səhnə, istirahət və 

əyləncə (oyun), kinoteatr, teatr, muzey 
və konsert zallarının fəaliyyəti;

-  İdman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliy-
yəti;

-  Hazırlıq (tədris) və ixtisasartıma kurs-
larının, uşaq tədris və inkişaf mərkəz-
ləri, uşaq klubları, psixoloji mərkəzlə-
rinin fəaliyyəti;

-  Koronavirus pandemiyasının yayılması 
ilə bağlı əhalinin sağlamlığı və təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsi məqsə-
dilə fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının müəyyən etdiyi orqanın 
(qurumun) qərarı ilə tam və ya qismən 
məhdudlaşdırılan fəaliyyət sahələri.

2. Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olan 
ictimai iaşə fəaliyyəti və sərnişin daşıma-
ları fəaliyyəti həyata keçirən vergi ödəyi-
cilərinin yuxarıda qeyd edilən əmlak və 
torpaq vergiləri üzrə güzəştlərlə yanaşı, 
sadələşdirilmiş vergi məbləği üzrə 50 
faiz güzəştin verilməsi.

3. Göstərilənlərlə yanaşı pandemiyanın 
mənfi təsir etdiyi yuxarıda göstərilən 
iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə aşağıdakı 
güzəştlərin verilməsi: 
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2. Sabit qəbz və fərqlənmə nişanı əldə 
etməklə fəaliyyət göstərən vergi ödəyi-
cilərinin sosial sığorta yükünün azaldıl-
ması məqsədilə sosial sığorta haqqının 
regionlar üzrə differensial qaydada 
minimum aylıq əməkhaqqının müəyyən 
misli məbləğində hesablanması, habelə 
məcburi dövlət sosial sığorta üzrə in-
zibatçılığın və sosial sığorta ödənişləri 
üzrə prosedurların sadələşdirilməsi 
məqsədilə məcburi dövlət sosial sığorta 
haqqı ödənişlərinin də sabit qəbz al-
maqla həyata keçirilməsi nəzərdə tutul-
muşdur.

3. Qüvvəyə minən dəyişiklikdə mülkiyyə-
tində olan kənd təsərrüfatına yararlı tor-
paqları istifadə edən fiziki şəxslərin ailə 
üzvlərinin hər biri üçün məcburi dövlət 
sosial sığorta haqqı torpağın sahəsindən 
asılı olaraq minimum aylıq əmək haqqı-
nın aşağıdakı həcmində hesablanmalıdır: 

5 hektaradək olduqda - 2 faiz miqdarında;
5 hektardan 10 hektaradək olduqda - 
6 faiz miqdarında;
10 hektardan yuxarı olduqda - 
10 faiz miqdarında.

Habelə, Qanunda torpaq mülkiyyətçiləri 
tərəfindən məcburi dövlət sosial sığor-
ta haqqının “Sadələşdirilmiş vergi üzrə 
sabit məbləğin və məcburi dövlət sosial 
sığorta haqqının ödənilməsi haqqında 
qəbz” alınarkən ödənilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur.

4. Vəkillər kollegiyasının üzvlərinin, sər-
bəst auditorların, sərbəst mühasiblərin 
sosial sığorta yükünün optimallaşdırıl-
ması məqsədilə Qanunda bu kateqoriya 
şəxslərin sosial sığorta yükünün əldə 
etdikləri gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla 
gəlirin 10 faizi miqdarında müəyyən edil-
məsi nəzərdə tutulmuşdur.

profilaktik, o cümlədən dezinfeksiya 
tədbirlərinə görə çəkilmiş xərclərin 
məhdudiyyət nəzərə alınmadan gəlir-
dən çıxılması;

-  Əhalinin sağlamlığının və zəruri ərzaq 
məhsulları ilə ehtiyaclarının təmin 
edilməsi məqsədilə məhsul (mal) 
növlərinin idxalının ƏDV-dən azad 
edilməsi.

“Sosial sığorta haqqında”  
Azərbaycan Respublikasının  
Qanununda dəyişiklik edilməsi  
barədə” 8 may 2020-ci il tarixli  
89-VIQD nömrəli Qanun üzrə:

1. Ölkədə aparılan sosial islahatlar çər-
çivəsində minimum aylıq əməkhaqqının 
məbləği 01.09.2019-cu il tarixdən eti-
barən 250 manat məbləğində müəyyən 
edilmişdir. Bu sosial xarakterli mühüm 
dəyişiklik muzdlu işə aid olmayan fəa-
liyyətdən əldə olunan gəlirlər üzrə 
minimum aylıq əməkhaqqının müəyyən 
faizindən hesablanan məcburi dövlət so-
sial sığorta haqları məbləğinin də artımı-
na səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən muzd-
lu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir 
əldə edən sığortaolunanlar üzrə məcburi 
dövlət sosial sığorta haqqı dərəcələrinin:
 
-  1 aprel 2020-ci il tarixdən 1 yanvar 

2021-ci il tarixinədək sahibkarlıq 
fəaliyyəti üzrə - minimum aylıq əmək-
haqqının tikinti və ticarət sektorların-
da 25 faizi, digər sahələrdə 15 faizi 
miqdarında olmaqla regionlar üzrə 
differensial faiz əmsalları tətbiq edil-
məklə; 

-  2021-ci il yanvarın 1-dən tarixindən 
2026-cı il yanvarın 1-dək isə minimum 
aylıq əməkhaqqının tikinti sahəsin-
də 50 faizi, digər sahələrdə 25 faizi 
miqdarında regionlar üzrə differensial 
faiz əmsalları tətbiq edilməklə hesab-
lanması nəzərdə tutulmuşdur.
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kütləvi şəkildə xitam verilməsi halları 
araşdırılaraq işəgötürənlərə zəruri töv-
siyələr verilmiş, altsistemdə mütəmadi 
olaraq xəbəredici məlumatlar yerləşdi-
rilmiş və bu sistem vasitəsilə gündəlik 
nəzarət təmin edilmişdir.

Tədbirlər Planının birinci istiqaməti ola-
raq, dövlət sektoru üzrə işçilərin əsassız 
yerə işdən çıxarılmasına, ixtisarına yol 
verilməməsi və məzuniyyətə buraxılan 
işçilərin əməkhaqlarının saxlanması 
üçün müvafiq işlər aparılmış və nəticədə 
dövlət sektoru üzrə 910 min, özəl sekto-
ru üzrə isə 800 min işçinin iş yerinin və 
əməkhaqqı gəlirinin qorunmasına imkan 
yaranmışdır.

Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində əmək müqavilələrinin sa-
yında artım tempi davam etmiş, 2018-ci 
ilin əvvəli ilə müqayisədə 2020-ci ilin 29 
dekabr tarixinə əmək müqavilələrinin 
ümumi sayı 31% (400 min müqavilə) art-
mışdır. Onlardan 61%-i  (301 minə yaxını) 
özəl, qalan hissəsi dövlət sektorunun 
payına düşür. 

Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan 
və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən işsiz 
şəxslərin aktiv məşğulluğunun təmin 
edilməsi və onların əmək bazarına daxil 
olmasına dəstək göstərilməsi məqsə-
di ilə 38 min haqqı ödənilən ictimai iş 
yerləri yaradılmış və koronavirus (CO-
VID-19) pandemiyasının qarşısının alın-
ması üçün tətbiq olunan xüsusi karantin 
dövründə bu iş yerlərinin sayı 90 minə 
çatdırılmışdır.

İşsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsi məqsədilə respublika üzrə 
təsdiq edilmiş yaşayış minimumu həc-
mində 190 manat məbləğində birdəfəlik 

Nəticədə iqtisadiyyatın sabitliyinə mane 
olan mümkün təsirlər aradan qaldırılmış, 
iqtisadi inkişafın davamlığı təmin edilmiş, 
pandemiyadan zərər çəkməsi ehtimal 
olunan iqtisadi fəaliyyət sahələrində 
çalışan muzdlu işçilərin sosial müdafiəsi 
gücləndirilmiş, iş yerlərinin sayının və 
məşğulluğun səviyyəsinin azaldılması 
minimuma endirilmişdir. 

Nazirlər Kabinetinin COVID-19 pandemi-
yası ilə əlaqədar sahibkarlıq subyektlə-
rinə mənfi təsirin azaldılması məqsədilə 
qəbul etdiyi Tədbirlər Planına əsasən 
pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə 
çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının 
müəyyən hissəsinin ödənilməsi, fərdi 
və mikro sahibkarlara maliyyə dəstə-
yinin göstərilməsi həyata keçirilmişdir. 
01.01.2021-ci il tarixinədək pandemiya-
dan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət 
göstərən fərdi (mikro) sahibkarlara 
maliyyə dəstəyi proqramı üzrə ayrılmış 
vəsaitdən 82,7 milyon manatı 107.303 
vergi ödəyicisinin bank hesabına köçü-
rülmüşdür. Muzdlu işçilərin əmək haqla-
rının müəyyən hissəsinin ödənilməsi ilə 
bağlı isə ayrılmış vəsaitdən 206,5 milyon 
manatı 25.088 vergi ödəyicisinin bank 
hesabına köçürülmüşdür.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 
1950 nömrəli  Sərəncamının 10.2-ci bən-
dinin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın 
təsdiq edilməsi barədə 2020-ci il 4 aprel 
tarixli 135s nömrəli Sərəncamına əsasən, 
məşğulluğa və sosial rifaha dəstək 
məqsədilə 4 istiqamət üzrə həyata ke-
çirilən 12 tədbir ölkə əhalisinin təqribən 
48 faizini və ya 4,8 milyon nəfəri əhatə 
etmişdir. Bu müddət ərzində Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 
sisteminin “Əmək müqaviləsi bildirişi” 
altsistemi vasitəsilə əmək müqaviləsinə 



27

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2020-ci il 13 aprel tarixli 138 
nömrəli “Sosial baxımdan həssas əhali 
qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan 
tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödə-
nilməsi barədə” qərarına uyğun olaraq 
2020-ci ildə sosial baxımdan həssas 
əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü 
olan 20.800 tələbənin (10.309 tələbənin 
2020-ci ilin hər iki semestri üzrə, 4.900 
tələbənin yalnız 2019/2020-ci tədris ilinin 
yaz semestri üzrə, 5.591 tələbənin isə 
2020/2021-ci tədris ilinin payız semestri 
üzrə) 26,3 milyon manat (o cümlədən 
2020/2021-ci tədris ilinin payız semestri 
üzrə 13,35 milyon manat) məbləğində 
təhsil haqqı xərcləri dövlət büdcəsinin 
vəsaiti hesabına ödənilmişdir.

 “Yeni növ koronavirus (COVID-19) pan-
demiyası ilə mübarizə şəraitində əlilliyi 
olan şəxslərin əlillik müddətinin uzadıl-
ması barədə” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 7 aprel ta-
rixli 128 nömrəli qərarına əsasən, 2020-
ci il martın 1-dən etibarən əlillik müd-
dəti başa çatan əlilliyi olan şəxslərin, o 
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 
18 yaşınadək uşaqların əlillik müddəti 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ola-
raq, 2020-ci il 1 iyul tarixinədək, xüsusi 
karantin rejiminin sərtləşdirilməsi tət-
biq olunan rayonlarda (şəhərlərdə) isə 
2020-ci il 1 sentyabr tarixinədək uzadıl-
mışdır.

Eyni zamanda, xüsusi karantin rejimi 
dövründə infeksiyaya yoluxma riski 
yüksək olan yaşı 65-i ötmüş vətəndaş-
ların sağlamlıqlarının qorunması üçün 
onların evdən bayıra çıxmaları qadağan  
olunmuşdur. Bununla əlaqədar cənab 
Prezidentin göstərişi ilə Əmək və Əhali-
nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 

ödəmə proqramının əhatə dairəsi 3 dəfə 
artırılaraq, 600 min şəxsi əhatə etmiş, 
2020-ci ilin aprel-may aylarında ödəniş 
tam təmin edilmişdir. Sərtləşdirilmiş ka-
rantin rejimi tətbiq olunan  rayon (şəhər) 
üzrə 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı dəfə ödəmə 
həyata keçirilirmişdir. Bu istiqamətdə 
ümumilikdə 450 milyon manat vəsait 
xərclənmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 7 aprel 2020-ci il tarixli 129 
nömrəli “Koronavirus (COVID-19) pan-
demiyası ilə mübarizə şəraitində dövlət 
məşğulluq xidməti qurumlarında işsiz 
kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin sosial 
müdafiəsi haqqında” qərarına uyğun 
olaraq koronavirus pandemiyası döv-
ründə işsizlik sığorta ödənişi bitmiş, 
lakin işlə təmin olunmamış şəxslərə və 
peşə hazırlığı kurslarında fasilə yaranmış 
müdavimlərə xüsusi karantin rejimi döv-
ründə sığorta ödənişinin və təqaüdlərin 
verilməsinin davam etdirilməsi ilə bağlı 
işlər həyata keçirilmişdir.

Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsin-
də 2020-ci ildə 12.000 nəfər işsiz və 
işaxtaran şəxs cəlb edilmişdir. Onlardan 
7.250 nəfər kənd təsərrüfatı, 3.350 nəfər 
şəxsin isə xidmət və istehsal sahələrin-
də proqrama cəlb olunmuşdur.

 “Yeni növ koronavirus (COVID-19) 
pandemiyası ilə mübarizə şəraitində 
aztəminatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial 
yardımının verilməsi prosedurunun sa-
dələşdirilməsi barədə” Nazirlər Kabine-
tinin 2020-ci il 1 aprel tarixli 123 nömrəli 
qərarına əsasən, Azərbaycan Respubli-
kasının ərazisində martın 1-dən etibarən 
xüsusi karantin rejimi müddətində ün-
vanlı dövlət sosial yardımının təyin olun-
ma müddəti bitən ailələrə ünvanlı dövlət 
sosial yardımının verilməsi 2020-ci il 1 
iyul tarixinədək uzadılmışdır.
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Post-pandemiya dövründə iqtisadi artı-
mın yeni modelinin tətbiqi istiqamətində 
təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçi-
rilməsi çərçivəsində daxili tələbin ge-
nişləndirilməsi vasitəsilə iqtisadi artımın 
sürətinin və məşğulluğun qorunması, 
yeni iş yerlərinin açılması məqsədilə mü-
vafiq fəaliyyət sahələrinin ortamüddətli 
dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas 
prioritetləri kimi müəyyən olunması, bu 
sahələrin inkişafının dövlət tərəfindən 
dəstəklənməsi və özəl investisiyaların 
cəlb olunmasının təşviq edilməsi nəzər-
də tutulmuşdur.

Post-pandemiya dövründə ölkə keyfiy-
yətcə yeni mərhələ olan və 2021-2030-
cu illəri əhatə edən strateji dövrə daxil 
olur. 2020-ci il və sonrakı dövr üçün 
milli iqtisadiyyat üzrə uzunmüddətli 
baxış dayanıqlı inkişaf magistralına daxil 
olmuş Azərbaycan iqtisadiyyatının bü-
tün tərəflərin faydalı əməkdaşlığı şərai-
tində daha çox dəyər yaratmaqla rəqa-
bət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə 
nail olmaqdır. Yeni nəsil struktur-ins-
titusional islahatlar hesabına yüksək 
iqtisadi artım mənbələrinin tapılması, 
ən müasir texnologiyaların aktiv tətbiqi 
ilə səciyyələnən yeni strateji dövrdə 
Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin daha 
da artırılması və yüksək rifah və inklüziv 
cəmiyyətin qurulması məqsədləri təmin 
edilməlidir.  

bütün sosial xidmət işçiləri səfərbər edil-
məklə gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində 
onlara evlərində gündəlik sosial məişət 
xidmətləri (ev təsərrüfatı ilə bağlı işlərdə, 
əsas tələbat mallarının, dərman vasitələ-
rinin alınmasında, kommunal ödənişlərin 
edilməsində və s.) göstərilir. Bakı şəhəri 
və respublikanın bölgələri üzrə 15 min 
tənha yaşlıya və əliliyi olan şəxsə evlə-
rində sosial xidmətin göstərilməsi işləri 
təşkil edilmişdir.

Ümumilikdə il ərzində  sosial tərəfdaşla-
rın dəstəyi ilə tənha yaşlı və tənha əlilliyi 
olan şəxslər, həssas qruplardan olan 
digər vətəndaşlar, ailə başçısını itirmiş, 
çoxuşaqlı və ya sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqları olan 100 min ailəyə 3 
dəfə ərzaq payı verilmişdir.

Həssas əhali qruplarının qayğı ilə əhatə 
olunmasında Heydər Əliyev Fondunun 
humanizm və mərhəmət, xeyirxahlıq 
prinsiplərinə əsaslanan çoxşaxəli tədbir-
ləri, sosial layihələri pandemiya döv-
ründə də xüsusilə geniş vüsət almışdır. 
Fondun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi 
respublikanın bütün rayon və şəhərlərin-
də tənha yaşayan vətəndaşlara, həssas 
əhali qruplarına ərzaq yardımları etmiş-
dirlər. “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi 
tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud 
olan 30 min uşağın ailəsinə də ərzaq 
yardımları verilmişdir. 
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seminarı keçirilmiş və sənədin prioritet 
istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Növbə-
ti əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədi BMT-
nin “Dünyamızın transformasiyası: 2030-
cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində 
Gündəlik”dən irəli gələn DİM-lərə uyğun 
olmaqla, heç kimin kənarda qalmama-
sı, insan hüquqları, gender bərabərliyi, 
dayanıqlı inkişaf, davamlılıq və cavab-
dehlik prinsiplərinə əsaslanır. Ölkə üzrə 
Ümumi Təhlil prosesindən və potensial 
boşluqlarının təhlillərindən ortaya çıxan 
gələcəyə baxış konkretləşdirilərək BMT-
nin inkişaf sisteminin 2021-2025-ci illər 
üçün diqqətini yönəldəcəyi dörd priori-
tet sahəyə bölünmüşdür.

1. 1-ci prioritet sahə: həssaslığı azal-
dan və dayanıqlılığı təmin edən 
inklüziv artım;

2. 2-ci prioritet sahə: dövlət və sosial 
xidmətlərin daha yaxşı göstərilməsi 
üçün daha güclü institutlar;

3. 3-cü prioritet sahə: ətraf mühitin 
mühafizəsi və iqlim dəyişikliyi ilə 
mübarizə;

4. 4-cü prioritet sahə: qadın və qızla-
rın səlahiyyətlərini artıran və gen-
der bərabərliyinə əsaslanan cəmiy-
yət.

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 (sənaye, innovasiya və 
infrastruktur) DİM-lərə yönəlir. Bu 

DİM-lərin icrasında beynəlxalq 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi

Azərbaycanda DİM-lərə nail olmaq 
istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla 
(BMT-nin müvafiq qurumları və digər 
beynəlxalq təşkilatlar) əməkdaşlıq 
2020-ci il ərzində də davam etdirilmişdir. 
Beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığa 
dair imzalanmış sənədlərdə də dayanıqlı 
inkişaf məsələlərinə xüsusi yer verilir. 
Bu baxımdan 2016-cı il 12 iyul tarixində 
Bakıda imzalanmış “2016-2020-ci illər 
üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı - Azər-
baycan Tərəfdaşlıq Çərçivəsi (UNAPF) 
sənədini xüsusi qeyd etmək olar. UNAPF 
üzrə beynəlxalq ekspert cəlb edilməklə 
hazırlanmış “Yekun Qiymətləndirmə He-
sabatı”, “2019-2020-ci illər üzrə Birgə İş 
Planları” İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
əlaqələndirilməklə 2020-ci ilin avqust 
ayında İstiqamətləndirici Komitənin  üzv-
ləri ilə razılaşdırılmış və təsdiq edilmiş-
dir.  Eyni zamanda, UNAPF-ın sənədinin 
2020-ci ildə yekunlaşacağı nəzərə alına-
raq, BMT ilə Azərbaycan arasında növ-
bəti əməkdaşlıq istiqamətlərini müəy-
yən edəcək “2021-2025-ci illər üçün 
BMT-Azərbaycan arasında Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə 
sənədi”nin hazırlanması ilə bağlı qərar 
qəbul edilmişdir. Çərçivə Sənədinin la-
yihəsinin hazırlanması məqsədilə 2020-
ci ilin 16-17 yanvar tarixlərində aidiyyəti 
dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti, 
özəl sektor, gənclər təşkilatları, akade-
mik dairələrin iştirakı ilə məsləhətləşmə 

DİM-LƏRİN İCRASINA 
DƏSTƏK ÜÇÜN 
TƏRƏFDAŞLIĞIN 
GÜCLƏNDİRİLMƏSİ3
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videokonfrans formatında UNESCAP-ın 
Dayanıqlı Inkişaf üzrə 7-ci Asiya və Sakit 
okean Forumunda, 2020-ci ilin 2-4 
sentyabr tarixlərində UNESCAP çərçi-
vəsində Dayanıqlı inkişaf Məqsədlərinin 
həyata keçirilməsi üzrə Şimali və Mərkə-
zi Asiya Çoxtərəfli Forumunda iştirak 
edilmiş, DİM-lərin icrasında çətinliklər 
və qarşıda duran vəzifələr barədə mü-
zakirələr aparılmışdır. Bununla yanaşı, 
BMT sisteminə aid qurumlar tərəfindən 
təşkil edilən DİM-lərlə bağlı müxtəlif bey-
nəlxalq tədbirlər, о cümlədən “DİM Anı” 
(18.09.2020), “COVID-19 pandemiyası və 
ondan sonrakı dövrdə 2030-cu ilədək 
Dayanıqlı Inkişaf Gündəliyinin maliy-
yələşməsi” (29.09.2020), “DİM-lərin 
icrasının maliyyələşməsi” (28.05.2020), 
2021-ci ildə YSSF-da Könüllü Milli Hesa-
bat təqdim edəcək ölkələr üçün keçi-
rilən seminarlarda iştirak təmin olun-
muşdur. ECOSOC-un himayəsi altında 
2021-ci ildə keçiriləcək Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə YSSF zamanı ölkəmizin növbəti 
Könüllü Milli Hesabat təqdim etməsinə 
dair Azərbaycan Respublikası Hökumə-
ti səviyyəsində qərar qəbul edilmişdir. 
Bununla bağlı, Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin müavini, Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri-
nin adından 2020-ci ilin avqust ayından 
ECOSOC-un prezidentinə məktub ün-
vanlanmış və ölkəmiz 2021-ci ildə Könül-
lü Milli Hesabat təqdim edəcək ölkələr 
siyahısına əlavə olunmuşdur.

Bundan başqa, 2020-2025-ci illərdə 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən  ölkəmizdə 8-ci 
DİM-in icrasına töhfə verən, əlavə 22 
min şəxsin özünüməşğulluq proqramı 
üzrə kiçik biznesə çıxışına dəstək veril-
məsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq 
Dünya Bankının Nazirliklə əməkdaşlığı 
çərçivəsində “Azərbaycanda Məşğulluğa 
Dəstək” layihəsi təsdiq olunmuş və 25 
iyun 2020-ci ildə layihə üzrə kredit sazi-

nəticə 1-ci (yoxsulluğa son), 4-cü 
(keyfiyyətli təhsil), 10-cu (bərabər-
sizliyin azaldılması), 11-ci (dayanıqlı 
şəhərlər və icmalar) və 16-cı (dinc 
və inklüziv cəmiyyətlərin təşviqi) 
DİM-lərə də təsir edir.

• 2-ci prioritet sahə 1-ci (yoxsulluğa 
son), 3-cü (yaxşı səhiyyə və rifah), 
4-cü (keyfiyyətli təhsil), 5-ci (gen-
der 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 infrastruk-
tur), 10-cu (bərabərsizliyin azaldıl-
ması) və 11-ci (dayanıqlı şəhərlər və 
icmalar) DİM-lərə də təsir edir.

• 3-cü prioritet sahə 6-cı (təmiz su 
və sanitariya), 7-ci (sərfəli və təmiz 
enerji), 13-cü (iqlim dəyişikliyi ilə 
mübarizə) və 15-ci (torpaq ekosis-
temi) DİM-lərə fokuslanır. Bu nə-
ticə 4-cü (keyfiyyətli təhsil), 10-cu 
(bərabərsizliyin azaldılması), 11-ci 
(dayanıqlı şəhərlər və icmalar), 14-
cü (dəniz ekosisteminin mühafizəsi) 
və 17-ci (məqsədlər üçün tərəfdaş-
lıq) 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 (bə-
rabərsizliyin azaldılması) və 17-ci 
(məqsədlər üçün tərəfdaşlıq) DİM-
lərə təsir edir.

Eyni zamanda, DİM-lərin həyata keçiril-
məsi üzrə təcrübə mübadiləsinin apa-
rılması məqsədilə 2020-ci ilin 7-16 iyul 
tarixlərində ECOSOC-un himayəsi altın-
da virtual formatda keçirilmiş Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə 2020-ci il Yüksək Səviyyəli 
Siyasi Forumda (YSSF), 2020-ci ilin 19 
mart tarixində UNECE-nin Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə 2020-ci il Regional Foru-
munda, 2020-ci ilin 20 may tarixində 
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və Sumqayıt şəhərləri) üzrə 693 nəfər 
əlilliyi olan şəxs təlimlərə cəlb edilmişdir.

Hesabat dövründə ölkəmizin qlobal do-
norluq sahəsində apardığı siyasət çərçi-
vəsində 33 ölkəyə ikitərəfli və çoxtərəfli 
əsaslarda humanitar, maliyyə və digər 
texniki yardımlar, həmçinin koronavirus 
pandemiyası ilə mübarizəyə dəstəyin veril-
məsi üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 
ISESCO və Fələstinli Qaçqınlara Yardım və 
İşlər üzrə BMT-nin Yaxın Şərq Agentliyinə 
(UNRWA) də müvafiq yardımlar göstəril-
mişdir. 2020-ci ilin əvvəlində Avstraliyada 
baş vermiş meşə yanğınlarının ağır fə-
sadlarının aradan qaldırılması məqsədilə 
ölkəmiz tərəfindən 50 min ABŞ dolları, 
Afrika İttifaqının müraciətinə uyğun olaraq 
Ebola epidemiyasının Konqo Demokratik 
Respublikasında və regionda sosial-iqtisadi 
sahədə yaratdığı ciddi çətinliklərin aradan 
qaldırılması məqsədilə 20 min ABŞ dolları 
ayrılmışdır.

Bunlarla yanaşı ötən dövrdə Azərbay-
can Respublikası Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatına toplam 10 milyon ABŞ dolları 
həcmində iki dəfə könüllü maliyyə töhfə-
si etmişdir. 

şi imzalanmışdır. Dəyəri 100 milyon ABŞ 
dolları təşkil edən layihə üzrə 2020-ci il 
ərzində 2 min nəfərin özünüməşğulluğa 
cəlb edilməsi və növbəti 2021-2025-ci 
illər ərzində hər il üçün iştirakçı sayının 5 
min nəfər olması nəzərdə tutulmuşdur.

Bununla yanaşı, 19 dekabr 2018-ci il 
tarixdə imzalanmış əlilliyi olan şəxslərin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə 
bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə-
si Nazirliyi və BMT-nin İnkişaf Proqramı 
arasında icrasına başlanılan “Əhalinin 
sosial cəhətdən həssas qrupları üçün 
inklüziv və layiqli iş yerlərinin yaradıl-
ması” layihəsi DİM-in “heç kimin geridə 
qalmaması” prinsipinə uyğun olaraq 
əhalinin həssas qruplarından olan işsiz 
şəxslərin potensialını artırmaq, onların 
formal əmək bazarına və məhsuldar 
məşğulluğa çıxış imkanlarını genişlən-
dirir. Qeyd olunan layihə 2019-2024-cü 
illəri əhatə edir və hər il 500 nəfər əlilliyi 
olan şəxsin özünüməşğulluğa cəlb 
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Layihə 
çərçivəsində 12 pilot rayon (Abşeron, Şa-
maxı, Göyçay, Zaqatala, Şəmkir, Bərdə, 
Füzuli rayonları, Bakı şəhərinin Binəqədi, 
Sabunçu rayonları və Gəncə, Mingəçevir 

Şəkil 6. Doing Business Hesabatı, 2020
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olan 74 ölkə arasında aparılmış hesaba-
tına əsasən Azərbaycan inklüziv inkişaf 
indeksi üzrə 3-cü yerdədir.

DİM-lərin həyata keçirilməsində  
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı  
istiqamətində görülmüş birgə  
tədbirlər.

DİM-lər üzrə hədəflərə nail olunmasında 
dövlət qurumları ilə özəl sektorun təm-
silçiləri arasında səmərəli əməkdaşlığın 
qurulması vacib amildir. 2020-ci il ər-
zində dövlət orqanları və özəl sektorun 
nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə ölkə-
mizdə DİM-lərin müvafiq hədəflərinin 
icrasına töhfə verəcək istiqamətlərdə bir 
sıra addımlar atılmışdır. Bununla bağlı, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyi və Azərbaycan Banklar Assosiasi-
yası tərəfindən birgə “Özünüməşğulluğa 
dəstək” layihəsi həyata keçirilməkdədir. 
Layihənin məqsədi işsiz aztəminatlı 
şəxslər, о cümlədən əlilliyi olan şəxslər, 
şəhid ailəsi üzvləri, məcburi köçkünlər, 

Eyni zamanda Koronavirus (COVİD-19) 
infeksiyasına qarşı mübarizə məqsə-
dilə Azərbaycan Respublikası hökuməti 
tərəfindən humanitar əsaslarla İran İslam 
Respublikasına 5 milyon ABŞ dolları məb-
ləğində maliyyə yardımı göstərilmişdir.

Aparılmış bu ardıcıl islahatların nəticə-
sidir ki, beynəlxalq səviyyədə ölkələrin 
biznes mühitini qiymətləndirən və hər 
il Dünya Bankı tərəfindən dövrü olaraq 
dərc edilən, ən mühüm hesabatlardan 
biri olan “Doing Business 2020” hesa-
batında Azərbaycan 190 ölkə arasında 
28-ci mövqedə qərarlaşmış və 10 ən is-
lahatçı ölkələrin sırasına daxil edilmişdir. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının 2020-ci il üzrə 
Dayanıqlı inkişaf hesabatında dünyanın 
166 ölkəsi arasında “dayanıqlı inkişaf 
məqsədləri indeksi” üzrə mümkün 100 
balından 72,6 bal toplayaraq 54-cü 
pillədə qərarlaşmışdır. Ümumdünya 
İqtisadi Forumunun inkişaf etməkdə 

Şəkil 7. Doing Business Hesabatına nəzərən müqayisəli təhlil.
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saxlanılmış və “Qobu Park-3” yaşayış 
kompleksində Azərbaycan Respublikası 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin layihəsi olan 
“Xarı bülbül” xalçaçılıq və naxış emalatxa-
nası istifadəyə verilmişdir.

Məcburi köçkünlərin və qaçqınların 
məşğulluğunun biznes layihələr vasitə-
silə təmin olunması istiqamətində KOBİA 
və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi arasındakı 
əməkdaşlıq çərçivəsində agentliyin təsis 
etdiyi “BİRGƏ” MMC ilə yanvar ayında 
imzalanmış müqaviləyə əsasən “Qobu 
Park-3” yaşayış kompleksində KOBİA-nın 
dəstəyi ilə qurulmuş, gün ərzində 15-20 
çeşiddə 1.000-ə yaxın yumşaq və 10 
çeşiddə 500-ə yaxın plastik oyuncaq 
istehsal edilməsi nəzərdə tutulan müəs-
sisədə, eləcə də tibbi ləvazimatların 
istehsalı müəssisəsində 40-dan çox iş 
yeri yaradılmışdır. Müəssisələrdə çalı-
şacaq işçi heyətin 80 faizi “Qobu Park 
3” yaşayış kompleksində məskunlaşan 
sakinlərdən formalaşdırılmışdır. Komitə 
ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində hə-
yata keçirilən “Qafqazda aztəminatlı 
məcburi köçkün və yerli əhalinin iqti-
sadi və sosial inkişafı” (EPİC) proqramı 
çərçivəsində Ağdam rayonunda təşkil 
olunan uzunmüddətli texniki təlimlərin 
22 iştirakçısına bal arısı ailələri və arı-
çılıq ləvazimatları təqdim edilib. “EPİC” 
layihəsi Almaniya Federal İqtisadi Əmək-
daşlıq və İnkişaf Nazirliyinin sifarişi ilə 
GİZ GmbH tərəfindən həyata keçirilir. 
Layihə Mingəçevir şəhərində, Ağdam və 
Bərdə rayonlarında müvəqqəti məskun-
laşmış məcburi köçkünlərin həm iqtisa-
di, həm də sosial inkişafını əhatə edir. 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 
hesabat dövrü ərzində müvəkkil kredit 
təşkilatları vasitəsilə 23 məcburi köçkün 
sahibkar subyektinin investisiya layihəsi-
nin maliyyələşdirilməsinə 368 min manat 
güzəştli kredit vəsaiti verilmişdir. Maliy-
yələşdirilmiş layihələr hesabına 27 yeni 

ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlar və 
həssas qruplardan olan digər şəxslərin 
layihəyə cəlb edilərək onlar üçün bank-
ların dəstəyi ilə kiçik bizneslərin yaradıl-
masıdır. Bu günə qədər layihəyə müra-
ciət edən vətəndaşlardan 666 nəfəri 
aktivlərlə təmin edilmişdir. Bu Layihənin 
icrası DİM 1, DİM 8 və DİM 10-nun əsas 
hədəflərinə nail olunmasına töhvə verə-
cəyi gözlənilir.

Bununla yanaşı, dövlət özəl sektor 
tərəfdaşlığı çərçivəsində DİM 8-in priori-
tetlərinə uyğun olaraq Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləş-
dirilmiş elektron informasiya sisteminin 
“Məşğulluq” altsistemində vakansiya 
bankına boş iş yerləri (vakansiya) yerləş-
dirmiş və elektron qaydada proqramda 
iştirak etmək üçün ərizə ilə müraciət 
etmiş əmək bazarının təhlili əsasında 
müəyyən edilən prioritet iqtisadi sahələr 
və peşələr üzrə vakansiyası olan 67 işə-
götürənin qiymətləndirilməsi aparılmış, 
52 işəgötürənin proqrama uyğunluğu 
müəyyən edilərək seçilmişdir. Proqram-
da iştirak üçün seçilmiş 35 işəgötürənlə 
müqavilələr imzalanaraq təsdiq edil-
mişdir. Ərazi Məşğulluq Mərkəzi filialları 
tərəfindən sosial iş yerlərində işə düzəl-
mək üçün 190 işsiz və işaxtaran şəxsə 
göndəriş verilmiş, 42 nəfərlə əmək 
müqaviləsi bağlanaraq (üç nəfər əlil 
olmaqla) işə qəbul edilmişdir. 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail 
olunması üzrə həyata keçirilən tədbirlər 
istiqamətində görülən işlər çərçivəsində 
2020-ci il ərzində məcburi köçkünlərin 
məşğulluq, sosial təminat və təchizatı 
sahəsində Qaçqınların və Məcburi Köç-
künlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
bütün qurumları arasında, eləcə də bir 
sıra dövlət və özəl təşkilatlarla ciddi 
əməkdaşlıq yaradılmışdır. Belə ki, yeni 
qəsəbələrdə məskunlaşmış əməkqabiliy-
yətli məcburi köçkünlərin məşğulluğunun 
təmin edilməsi daim diqqət mərkəzində 
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daşlığa dair Niyyət Protokolu imzalanıb. 
Niyyət Protokolunda DÖST sahəsində 
məlumat və təcrübə mübadiləsinin apa-
rılması, təlim və seminarların keçirilmə-
si, DÖST modeli vasitəsilə Türkiyədən 
xarici investisiyaların cəlb edilməsinin 
təşviqi, müvafiq layihələrin hazırlanması-
na dəstəyin göstərilməsi və s. sahələrdə 
birgə əməkdaşlıq və tədbirlərin təşkili 
nəzərdə tutulur. 

DÖST mühitinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə beynəlxalq dəstək mexa-
nizmlərindən istifadə istiqamətində 
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu 
məqsədlə, Asiya İnkişaf Bankının Asiya 
və Sakit Okean Regionunda Layihələrin 
Hazırlanması Mexanizminə (Asia Pacific 
Project Preparation Facility - AP3F) rəs-
mi müraciət edilmiş və “Potensialın güc-
ləndirilməsi üzrə yardım: Azərbaycanda 
DÖST-ün İnkişafı Mərkəzi və Layihələrin 
İnkişafı Mexanizminin dəstəklənməsi” 
üzrə qrant maliyyələşməsi vasitəsilə tex-
niki yardım layihəsi barədə razılıq əldə 
edilmişdir. 

Hesabat dövründə Dayanıqlı İnfrast-
ruktur Fondu ilə əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi və mövcud dəstək mexa-
nizmlərindən və alətlərdən faydalanmaq 
məqsədilə müvafiq işlər görülmüşdür. 
Belə ki, Fond tərəfindən idarə olunan və  
DÖST layihələrinin effektiv planlaşdırıl-
ması, aidiyyəti qurumlar ilə əlaqələndiril-
məsi, proseslərin statusunun izlənilməsi 
və nəzarət edilməsi, xüsusilə də potensi-
al beynəlxalq investorların cəlb edilməsi 
baxımından unikal mexanizm təklif edən 
SOURCE platformasının Azərbaycanda 
DÖST layihələrinin hazırlanması prose-
sinə və müvafiq İT resurslarına inteqra-
siya edilməsi istiqamətində Dayanıqlı 
İnfrastruktur Fondu ilə əməkdaşlıq üzrə 
ilkin razılıq əldə olunmuşdur.

iş yeri, Füzuli rayonu ərazisində salınmış 
yeni qəsəbələrdə KOBİA tərəfindən 5 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət yaradıl-
mışdır. Cəbrayıl rayonu, Cocuq Mərcanlı 
kəndi ərazisində 15 ədəd hər biri 160 m 
2 sahəyə malik istixanalar qurulmuş və 
15 ailənin hər birinə 10 arı ailəsi olmaqla 
150 arı ailəsi verilmişdir. Bu layihələrin 
icrası DİM 1, DİM 8 və DİM 10 və DİM 17-
nin icrasına töhvə verəcədir.

Dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı layihələ-
rinin mürəkkəb xüsusiyyətlərini, Azər-
baycan üçün yeni model olduğunu və 
onların həyata keçirilməsi üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqları nəzərə ala-
raq, KOBİA bu sahədə aidiyyəti maraqlı 
tərəflərin potensialının artırılması və 
maarifləndirilməsi tədbirlərinin təşki-
linə xüsusi diqqət yetirmişdir. KOBİA 
Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişa-
fı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə İstanbul 
Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı üzrə Kamillik 
Mərkəzi və Enerji Məsələlərini Tənzim-
ləmə Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivə-
sində DÖST ilə bağlı onlayn seminarlar 
təşkil olunmuşdur. Müxtəlif dövlət qu-
rumlarının və biznes nümayəndələrinin 
iştirakı ilə keçirilmiş tədbirlərdə məqsədi 
ölkəmizdə dövlət-özəl tərəfdaşlığının 
inkişaf etdirilməsi və bu modelin tətbiqi-
nin genişləndirilməsi barədə məlumatlı-
lıq səviyyəsinin artırılması, eləcə də bu 
sahədə xarici təcrübənin öyrənilməsidir. 
Həmçinin, Mərkəzin əməkdaşları Qara 
Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının və 
Avropa İttifaqının dəstəyi ilə DÖST üzrə 
təşkil edilmiş bir sıra təlimlərdə iştirak 
etmişdir.   

KOBİA-nın Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlı-
ğının İnkişafı Mərkəzi və İstanbul Dövlət 
Özəl Sektor Tərəfdaşlığı üzrə Kamillik 
Mərkəzi arasında dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığının inkişafı sahəsində əmək-
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yaşayan kişilərin, qadınların və uşaqla-
rın xüsusi çəkisinin ən azı yarıya qədər 
azaldılmasını, milli səviyyədə hamı üçün 
sosial müdafiə sistemlərinin tətbiqi və 
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini, 
habelə yoxsul və aztəminatlıların əhəmiy-
yətli dərəcədə sosial müdafiə sistemləri 
ilə əhatəsini nəzərdə tutur.

1.2. Milli anlayışlara uyğun olaraq 
bütün formalarda yoxsulluq 
içərisində yaşayan bütün  
yaşlarda kişilərin, qadınların  
və uşaqların sayını 2030-cu 
ilədək azaltmaq.

1.2.1. Milli yoxsulluq həddindən aşa-
ğı səviyyədə yaşayan əhalinin 
xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə

Ölkəmizdə milli yoxsulluq həddindən 
aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsu-
si çəkisi 2010-cu ildəki 9,1 faizdən hər 
il ardıcıl azalaraq 2015-ci ildə 4,9 faiz 
səviyyəsinə düşmüş, 2016- cı ildə 1,0 faiz 
bəndi artmış, 2019-cu ildə isə 4,8 faiz 
(kişilər üzrə 4,7 faiz, qadınlar üzrə isə 5,0 
faiz) səviyyəsinə enmişdir.

Göstərici 2019-cu il üzrə şəhər yerlərin-
də 4,5 faiz, kənd yerlərində isə 5,2 faiz 
təşkil etmişdir. Ümumilikdə 2010-2019-cu 
illər ərzində milli yoxsulluq həddindən 
aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi 
çəkisinin bu templərlə azalması müsbət 
meyil kimi qiymətləndirilir.

1-Cİ MƏQSƏD: HƏR 
YERDƏ YOXSULLUĞUN 
BÜTÜN FORMALARINA 
SON QOYMAQ.

2000-ci ildən 2018-ci ilədək qlobal 
yoxsulluq səviyyəsinin yarıdan çox azal-
masına baxmayaraq, dünyanın inkişaf 
etməkdə olan ölkələrində hələ də hər on 
nəfərdən biri yoxsulluq içərisində yaşa-
yır. Kəskin yoxsulluq səviyyəsi daha çox 
kiçik, fövqəladə vəziyyətdə və münaqişə 
içində olan ölkələrdə aşkar olunur.Yoxsul-
luqla bağlı BMT-nin verdiyi məlumatlara 
diqqət yetirsək görərik ki, 2019-cu ildə 
dünyada məşğul əhalinin təqribən 8,2 fa-
izi kəskin yoxsulluq içərisində yaşamışdır. 
Eyni zamanda, kəskin yoxsulluq içərisin-
də yaşayan məşğul əhalinin xüsusi çəkisi 
son on il ərzində yarıya qədər azalmış, 
2010-cu ildəki 14,3 faizdən 2019-cu 
ildə 7,1 faizədək enmişdir. İşsiz şəxslə-
rin yalnız 22 faizi işsizliyə, fiziki qüsurlu 
şəxslərin yalnız 28 faizi əlilliyə, qadınların 
yalnız 41 faizi doğuşa görə müavinət alır, 
uşaqların isə yalnız 35 faizi sosial yardım 
hüququndan səmərəli istifadə edir. 2016-
cı il üzrə dünya əhalisinin yalnız 45 faizi 
ən azı bir dəfə sosial yardım almışdır. 
2020-ci ilin fevral ayına qədər yalnız 87 
ölkədə işsizliklə mübarizə proqramı, bu 
ölkələrdən yalnız 34-də özünüməşğul-
luq proqramı mövcud olmuşdur . DİM 1 
2030-cu ilədək hər yerdə ifrat yoxsulluğa 
son qoyulmasını, milli anlayışlara uyğun 
olaraq yoxsulluğun bütün formalarında 

BMT-NİN İQTİSADİ VƏ  
SOSİAL ŞURASININ 2020-Cİ 
İLİN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ 
SİYASİ FORUMUNUN TEMATİK 
PLANINA UYĞUN OLARAQ 
MÜƏYYƏN EDİLMİŞ DİM-LƏR 
ÜZRƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR1

4

1 Cədvəl və qrafiklər üzrə statistik rəqəmlər Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında formalaşdırılmışdır.

YOXSULLUĞA 
YOX



36

2018-ci ildə şəhər yerləri üzrə 4.8 faiz-
dən 2019-cu ildə 4.5 faizə, kənd yerlə-
rində isə 2018-ci ildə 5.4-dən 2019-cu 
ildə 5.2 faizə qədər azalma müşahidə 
olunmuşdur. Rəqəmlərdən göründüyü 
kimi, paytaxt və iri şəhərlərlə yanaşı, 
yoxsulluq həddi kənd ərazilərində də 
azalma ilə müşahidə edilmişdir.

Eyni zamanda, milli yoxsulluq həddindən 
aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi 
çəkisi 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə 
kişilər üzrə 4.9 faizdən 4.7 faizə, qadınlar 
üzrə isə 5.2 faizdən 5 faizə enmişdir.

Yaşayış yerləri üzrə bölgüyə gəldikdə, 
milli yoxsulluq həddindən aşağı səviy-
yədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisində 

Qrafik 3. Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 5. Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, yaşayış yerləri üzrə, faizlə

Qrafik 4. Milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə, faizlə

 

 

1 BMT-nin qlobal göstəricilər sistemində bu göstərici “1.3.1 Sosial müdafiə səviyyələri (sistemləri) ilə əhatə olunan əhalinin xüsusi çəkisi, 
cins üzrə bölgüdə, uşaqlar, işsizlər, ahıllar, əlillər, hamilə qadınlar, yeni doğulanlar, istehsalat xəsarəti alanlar, yoxsul və aztəminatlıları 
ayırmaqla” kimi müəyyən edilmişdir. Göstərici nəşrdə rəsmi statistika məlumatları əsasında milli kontekstdə verilmişdir.
2 2010-2017-ci illər üzrə olan məlumatlar Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz statusu verilmiş şəxslərin sayını ifadə edir.
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qadınlar təşkil etmişdir. İşsizlikdən sığorta 
ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi 
2018-ci ildə 5,56 faiz, 2019-cu ildə isə 
0,66 faiz təşkil etmişdir. Cins üzrə bölgü-
yə gəldikdə isə işsizlikdən sığorta ödənişi 
alan şəxslərin xüsusi çəkisi 2017-ci ildən 
etibarən ardıcıl olaraq azalaraq 2019-cu 
ildə bu göstərici kişilər üzrə 0,56 faiz, 
qadınlar üzrə isə 0,84 faiz olmuşdur.

Eyni zamanda, 2019-cu ildə 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 düşmüşdür.

8-ci qrafikdən müəyyən olur ki, işsizlik-
dən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin 
xüsusi çəkisi hər iki yaş qrupları üzrə 
2017-ci ildən etibarən azalmış, 2019-cu 
ildə 15-29 yaş qrupu üzrə 0,18 faiz, 30 və 
yuxarı yaş qrupu üzrə isə 0,86 faiz təşkil 
etmişdir. İqtisadi rayonlar üzrə bölgüyə 
gəldikdə isə, 2019-cu il üzrə işsizlikdən 
sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsu-
si çəkisi ən çox Bakı şəhərində (1,25 faiz) 
qeydə alınmışdır.5 

1.3. Hamı, o cümlədən ağır  
şəraitdə yaşayanlar 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 
bölgüdə3

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumla-
rında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin 
sayı4 42.306 nəfər (kişilər üzrə 28.646 
nəfər, qadınlar üzrə 13.660 nəfər) artmış-
dır. İşsizlikdən  siğorta ödənişi alanların 
sayı isə 453 nəfər artaraq 2019-cu ilin 
sonuna 540 nəfərə çatmışdır (bunlar-
dan 52,4 faizi kişilər, 47,6 faizi qadınlar 
olmuşdur).

Ümumilikdə, 2020-ci ilin əvvəlinə Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumların-
da qeydiyyata alınmış 81.272 nəfər işsiz 
şəxsin 62,3 faizini kişilər, 37,7 faizini isə 

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

3 BMT-nin qlobal göstəricilər sistemində bu göstərici “1.3.1 Sosial müdafiə səviyyələri (sistemləri) ilə əhatə olunan
əhalinin xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə, uşaqlar, işsizlər, ahıllar, əlillər, hamilə qadınlar, yeni doğulanlar, istehsalat
xəsarəti alanlar, yoxsul və aztəminatlıları ayırmaqla” kimi müəyyən edilmişdir. Göstərici nəşrdə rəsmi statistika
məlumatları əsasında milli kontekstdə verilmişdir.
4 2010-2017-ci illər üzrə olan məlumatlar Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz statusu verilmiş şəxslərin sayını ifadə edir.
5 2010-2017-ci illər üzrə olan məlumatlar Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz statusu verilmiş şəxslərin ümumi sayında işsizliyə 
görə müavinət alanların xüsusi çəkisini əks etdirir. 2018-2019-cu illər üzrə olan məlumatlar isə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli 
qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin ümumi sayında işsizlikdən sığorta ödənişi alanların xüsusi çəkisini ifadə edir.

 



 

Qrafik 7. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə, faizlə
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Qlobal səviyyədə əhalinin sosial ehti-
yaclarının ödənilməsi, təhsilin və səhiy-
yənin inkişaf etdirilməsi, vətəndaşların 
sosial müdafiəsinin və sosial təminatının 
gücləndirilməsi dövlətin mühüm funksi-
yası hesab olunur. Eyni zamanda, təhsil, 
elm, mədəniyyət və incəsənət, səhiyyə, 
sosial müdafiə və sosial təminat kimi 
sahələrin istehsalın artımına mühüm 
təsiri vardır. 2010-cu illə müqayisədə, 
ölkəmizdə ümumi dövlət xərclərində 
əsas xidmətlərə çəkilən xərclərin xüsusi 
çəkisi 2019-cu ildə 1,32 faiz bəndi azala-
raq 21,91 faiz səviyyəsində qərarlaşmış-
dır. Buna baxmayaraq, həmin müddətdə 
əsas xidmətlərə çəkilən xərclərin dəyər 
ifadəsində həcmi 1,96 dəfə artmışdır. 
Təhsil xərcləri 1.180,8 milyon manatdan 

1.a. Bütün ölçülərdə yoxsulluğa son 
qoymağa yönələn proqramları və 
siyasətləri həyata 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 müxtəlif  
mənbələrdən əhəmiyyətli  
şəkildə resursların səfərbər  
olunmasını təmin etmək.

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

Qrafik 8. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslərin xüsusi çəkisi, yaş üzrə bölgüdə, faizlə
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sinin maliyyələşdirilməsinə çəkilən xərclə-
rin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində 
xüsusi çəkisi 2018-ci ildə 8,65 faizdən 
2019-cu ildə 8,99 faizə, səhiyyə sahəsinin 
maliyyələşdirilməsinə çəkilən xərclərin 
dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində 
xüsusi çəkisi isə 2018-ci ildə 3,12 faizdən 
3,58 faizə yüksəlmişdir. Sosial müdafiə və 
sosial təminat sahəsi üzrə bu göstərici isə 
2019-cu ildə 9,34 faiz təşkil etmişdir.

2.195,7 milyon manatadək, səhiyyə xərc-
ləri 429,2 milyon manatdan 873,6 mil-
yon manatadək, sosial müdafiə və sosial 
təminat xərcləri isə 1.123,0 milyon manat-
dan 2.281,0 milyon manatadək artmışdır.

Eyni zamanda, əsas xidmətlərə çəkilən 
xərclərin ümumi dövlət xərclərində xüsusi 
çəkisi 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə 
isə 0,68 faiz bəndi artmışdır. Təhsil sahə-

Qrafik 9. Ümumi dövlət xərclərində əsas xidmətlərə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisi, faizlə
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yerinə yetirmişdir və 2030-cu ilə qədər 
də 21 ölkənin bunu etməsi gözlənilir. 
Bununla birlikdə, üçdə ikisi Sub-Saxara 
Afrikasının payına düşən 53 ölkədə də 
irəliləyişin sürətlənməsi vacibdir. 2014-
2019-cu illər ərzində qlobal miqyasda 
doğuşların 81 faizi ixtisaslı səhiyyə işçiləri 
tərəfindən qəbul edilmişdir. Əhalinin hər 
100.000 nəfərinə vərəmə yoluxma halları 
2000-2018-ci illər ərzində azalan trendə 
malik olsa da, vərəm hələ də əsas ölüm-
cül xəstəlik olaraq qalır. Belə ki, 2018-ci 
ildə dünya əhalisinin təqribən 10 milyon 
vərəmə yoluxmuşdur. DİM 3 hər 100.000 
diri doğulana ana ölümü səviyyəsinin 
70-dən aşağı səviyyəyə, hər 1.000 diri 
doğulana neonatal ölüm hallarının ən azı 
12-yə, hər 1.000 diri doğulana beş yaşa-
dək uşaq ölümü hallarının isə ən azı 25-ə 
çatdırılmasını, QİÇS-in, vərəmin, malyari-
yanın və unudulmuş tropik xəstəliklərin 
epidemiyasına son qoyulmasını, yoluxu-
cu və qeyri-yoluxucu xəstəliklərlə müba-
rizəni, narkotik maddələrdən istifadə və 
alkoqoldan zərərli istifadə hallarının qar-
şısının alınmasını, yol-nəqliyyat hadisələ-
rindən ölüm və xəsarət alma hallarını 
yarıya qədər, zərərli kimyəvi maddələr-
dən, havanın, suyun və torpağın çirklən-
məsi və korlanması səbəbindən ölüm və 
xəstələnmə hallarının sayının əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldılmasını nəzərdə tutur.

3.1. 2030-cu ilədək, dünyada ana 
ölümü nisbətini hər 100.000 canlı 
doğuşa 70-dən aşağı səviyyəyə  
qədər azaltmaq. 

3.1.1. Ana ölümü səviyyəsi

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
ölkə üzrə ana ölümü səviyyəsi 0,8 bənd 
azalaraq 14,9-da qərarlaşmışdır. Belə 
ki, ölkə üzrə hamiləlik, doğuş və zahılıq 
dövründə ölən anaların sayı 2010-cu il-
dəki 26 nəfərdən 2019-cu ildə 21 nəfərə 
düşmüşdür.

İqtisadi rayonlar üzrə bölgüdə 2019-cu 
il üzrə ana ölümü hallarının sayı Nax-

3-CÜ MƏQSƏD: 
YAŞINDAN  
ASILI OLMAYARAQ 
HƏR KƏSİN SAĞLAM 
YAŞAMASINI 
TƏMİN ETMƏK VƏ 
RİFAH HALINI  
YAXŞILAŞDIRMAQ

BMT tərəfindən dərc edilmiş son mə-
lumatlara əsasən ana ölümü səviyyəsi 
2000-2017-ci illər ərzində 38 faiz azal-
mışdır. Bu isə qlobal səviyyədə hər 
100.000 diri doğulana 342 ölümdən 211 
ölümədək azalma deməkdir. Bu müd-
dət ərzində qlobal ana ölümü səviyyəsi 
orta hesabla hər il 2,9 faiz azalmışdır. 
Bu göstərici hələ də, 2030-cu ilədək 
hər 100.000 diri doğulana görə 70 ana 
ölümü qlobal hədəfinə çatmaq üçün 
tələb olunan illik 6,4 faizin yarısından 
azdır. 2017-ci ildə hər gün təxminən 810 
qadın hamiləlik və doğuşla əlaqəli qar-
şısı alınabilən səbəblərdən ölmüşdür. 
Qlobal miqyasda ana ölümlərinin 86 faizi 
Sub-Saxara Afrikası və Cənubi Asiyada 
baş vermişdir. Dünyada son iyirmi ildə 
uşaq ölümünün azaldılması istiqamətində 
də böyük addımlar atılmışdır. Qlobal miq-
yasda 5 yaşadək uşaqlar arasında ölüm 
səviyyəsi 2000-ci ildəki hər 1.000 diri 
doğulana 76 ölümdən 2015-ci ildə 42, 
2018- ci ildə isə 39 ölümə düşmüşdür. 
Qlobalmiqyasda neonatal ölüm səviyyəsi 
2000-ci ildəki hər 1000 diri doğulana 31 
ölümdən 2018-ci ildə 18 ölümə enmişdir. 
Bu inkişafa baxmayaraq, yalnız 2018-ci 
ildə 5,3 milyon uşaq beşinci ad gününə 
çatmadan ölmüşdür. Bu ölümlərin demək 
olar ki yarısı və ya 2,5 milyonu, ömrünün 
ilk 28 günü (neonatal dövr) ərzində baş 
vermişdir. Sub-Saxara Afrikası 5 yaşadək 
ölüm səviyyəsinin ən yüksək olduğu böl-
gə olaraq qalır. Belə ki, 2018-ci ildə hər 
13 uşaqdan 1-i 5 yaşına çatmadan dün-
yasını dəyişmişdir ki, bu da yüksək gəlirli 
ölkələr üzrə orta göstəricidən 16 dəfə 
çoxdur. 2018-ci ilədək 121 ölkə 5 yaşadək 
uşaq ölümü ilə bağlı DİM hədəfini artıq 

YAXŞI SƏHİYYƏ 
VƏ RİFAH
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3.1.2. İxtisaslı səhiyyə işçiləri tərəfin-
dən qəbul edilmiş doğuşların xüsusi 
çəkisi

Ölkə üzrə hamiləlik, eləcə də doğum 
zamanı və doğuşdan sonrakı dövrdə 
qadınlara zəruri nəzarətin həyata keçiril-
məsi, xidmət göstərilməsi, məsləhətlərin 
verilməsi, doğuşun müstəqil qəbul edil-
məsi və yeni doğulanlara qulluq sahə-
sində ixtisaslı səhiyyə işçilərinin iştirak 
etdiyi doğuşların xüsusi çəkisi 2010-cu 
ildəki 99,6 faizdən 2019-cu ildə 99,9 
faizədək yüksəlmişdir.6

çıvan Muxtar Respublikasında 1, Bakı 
şəhərində 8, Abşeron iqtisadi rayonun-
da 1, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda 
2, Lənkəran iqtisadi rayonunda 4, Qu-
ba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 1, Aran 
iqtisadi rayonunda 4 olaraq qeydə alın-
mışdır. Şəki-Zaqatala, Yuxarı-Qarabağ, 
Kəlbəcər-Laçın, Dağlıq Şirvan iqtisadi 
rayonlarında isə ana ölümü hallarına rast 
gəlinməmişdir.

Ana ölümü səviyyəsi 2010-cu illə müqa-
yisədə 2019-cu ildə kənd yerləri üzrə 
9,5-dən 15,2-dək yüksəlmiş, şəhər yerlə-
ri üzrə isə 22,0-dən 14,6-dək enmişdir. 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Qrafik 10.b. Ana ölümü səviyyəsi, hər 100.000 diri doğulana, yaşayış yeri üzrə bölgüdə

Qrafik 10.a. Ana ölümü səviyyəsi, hər 100.000 diri doğulana

Qrafik 11. İxtisaslı səhiyyə işçiləri tərəfindən qəbul edilmiş doğuşların xüsusi çəkisi, faizlə

 

6 Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
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oğlan uşaqları üzrə 14,6, qız uşaqları 
üzrə 13,7) 2019-cu ildə 13,0-dək (bun-
dan oğlan uşaqları üzrə 14,8, qız uşaq-
ları üzrə 10,9) enmişdir. Beş yaşadək 
ölən uşaqların sayı 2018-ci illə müqa-
yisədə 2019-cu ildə 10 nəfər artaraq 
1.835 nəfər olmuşdur ki, bundan da oğ-
lan uşaqlarının sayı 1.113, qız uşaqlarının 
sayı isə 722 nəfər təşkil etmişdir. Bu da 
il ərzində beş yaşadək uşaqlar arasında 
ölüm hallarının sayının oğlan uşaqlarına 
nisbətən qız uşaqlarında 35,1 faiz az 
olduğunu göstərir.

Yaş qrupları üzrə bölgüyə gəldikdə bir 
yaşadək ölən körpələrin sayı 2018-ci illə 

3.2. 2030-cu ilədək, bütün ölkələr 
tərəfindən neonatal ölüm hallarının 
ən azı hər 1.000 canlı doğuşa 12 hal 
və 5 yaşadək uşaq ölümü hallarının 
isə ən azı hər 1.000 canlı doğuşa 
25 belə halın baş verdiyi səviyyəyə 
qədər endirilməsi məqsəd kimi  
qarşıya qoyulmaqla, körpə və  
uşaqların qarşısı alına bilən ölüm 
hallarına son qoymaq.

3.2.1. Beş yaşadək uşaqlar arasında 
ölüm səviyyəsi

Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm sə-
viyyəsi 2010-cu ildəki 14,2-dən (bundan 

Qrafik 13. Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana, yaşayış yeri üzrə bölgüdə 

Qrafik 12. Beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə
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aşağı və ən yuxarı göstəricisi müvafiq 
olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da və Abşeron iqtisadi rayonunda qeydə 
alınmışdır.

3.2.2. Neonatal ölüm səviyyəsi

2010-2019-cu illərdə ölkədə neonatal 
ölüm səviyyəsi artım və azalma istiqamə-
tində dəyişkən meyilli olmuş, göstərici 
2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
0,3 bənd artaraq 6,9 təşkil etmişdir. Hə-
yatın ilk 7 günü ərzində baş verən erkən 
neonatal ölüm səviyyəsi qızlar üzrə 
4,9-dan 3,8-dək enmiş, oğlanlar üzrə isə 
6,7-dən 6,8-dək yüksəlmişdir. Nəticədə 
bu göstərici 5,9-dan 5,4-dək enmişdir. 

müqayisədə 2019-cu ildə 10 nəfər arta-
raq 1.557 nəfər, bir yaşdan beş yaşadək 
ölən uşaqların sayı isə dəyişməyərək 
278 nəfər təşkil etmişdir.

Eyni zamanda, 13-cü qrafikdən aydın 
olur ki, beş yaşadək uşaqlar arasında 
ölüm səviyyəsi baxılan dövr ərzində 
kənd yerlərinə nisbətən şəhər yerlərin-
də daha yuxarı olmuş, 2019-cu ildə bu 
göstərici hər 1.000 diri doğulana şəhər 
yerləri üzrə 18,7, kənd yerləri üzrə isə 7,6 
təşkil etmişdir.

Digər tərəfdən, 2019-cu ilin məlumat-
larına əsasən (qrafik 14), beş yaşadək 
uşaqlar arasında ölüm səviyyəsinin ən 

Qrafik 15. Neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana

Qrafik 14. 2019-cu ildə beş yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana, iqtisadi rayonlar üzrə 
bölgüdə
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7,4-dən 8,3-dək yüksəlmiş, qızlar üzrə 
isə 5,7-dən 5,2-dək enmişdir. Lakin buna 
baxmayaraq, dinamikanın hər bir səviy-
yəsində oğlanlar üzrə ölüm səviyyəsi 
qızlar üzrə ölüm səviyyəsindən daha çox 
olmuşdur.

Bundan fərqli olaraq baxılan dövr ərzin-
də gec neonatal ölüm səviyyəsi ümumi-
likdə 0,7-dən 1,5-dək artmışdır. Belə ki, 
qızlar üzrə 0,8-dən 1,4-dək, oğlanlar üzrə 
0,7-dən 1,5-dək yüksəlmişdir.

Baxılan dövr ərzində neonatal ölüm sə-
viyyəsi cins üzrə bölgüdə oğlanlar üzrə 

Qrafik 17. Gec neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 18. Neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə
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Qrafik 16. Neonatal ölüm səviyyəsi, hər 1.000 diri doğulana, cins üzrə bölgüdə
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nəfərinə görə ilk dəfə qeydə alınmış 
xəstələr daha çox 15-49 yaş qrupunda 
0,110, ən az isə 0-14 yaş qrupunda 0,003 
olaraq qeydə alınmışdır. İİV-in törətdiyi 
xəstəliklə ilk dəfə qeydiyyata alınmış 
xəstələrin sayı mütləq ifadədə 0-14 yaş 
qrupunda 7, 15-29 yaş qrupunda 176, 
15-49 yaş qrupunda 560, 50 və yuxarı 
yaşda isə 119 nəfər təşkil etmişdir.

3.3.2. Vərəmə yoluxma halları, əhali-
nin hər 100.000 nəfərinə

2010-2019-cu illərdə əhalinin hər 100.000 
nəfərinə vərəmə yoluxma halları 17,2 
bənd azalaraq 36,5 təşkil etmişdir. 2018-
ci illə 2019-cu ilin müqayisəsinə isə nəzər 
salsaq görərik ki, vərəmə yoluxma halları 
ümumilikdə hər 100.000 nəfərə 38.3-dən 
36.5-ə enmişdir. Göstərici 2010-cu illə 
müqayisədə 2019-cu ildə kişilər üzrə 31,0 
bənd azalaraq 48,8, qadınlar üzrə isə 4,0 
bənd azalaraq 24,2 olmuşdur. 

Əhalinin cins üzrə aktiv vərəmlə xəstələn-
məsinə dair statistika göstərir ki, 2019-cu 
ildə ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə 
alınmış 3.613 xəstənin 2.415 nəfəri və ya 
66,8 faizi kişi, 1.198 nəfəri və ya 33,2 faizi 
qadın olmuşdur. Yaş qrupu üzrə bölgü-
yə gəldikdə isə 2.450 nəfər olmaqla ən 
çox 15-49 yaşda olan şəxslər, 179 nəfər 

3.3. 2030-cu ilədək, QİÇS-in,  
vərəmin, malyariyanın və kifayət  
qədər diqqət yetirilməyən tropik 
xəstəliklərin epidemiyasına son 
qoymaq və hepatitlə, sudan keçən 
xəstəliklərlə və digər yoluxucu 
xəstəliklərlə mübarizə aparmaq.

3.3.1. Hər 1.000 nəfər yoluxmamış 
əhaliyə düşən İnsanın İmmunçatış-
mazlığı Virusuna (İİV) yeni yoluxmuş-
ların sayı, cins üzrə bölgüdə

2010-cu illə müqayisədə ölkə əhalisinin 
hər 1.000 nəfərinə İnsanın İmmunçatış-
mazlığı Virusuna (İİV) yeni yoluxanların 
sayı 2018-ci illə eyni göstəriciyə malik 
olmaqla, 2019-cu ildə 0,02 bənd artaraq 
0,07 olmuşdur ki, bunlardan da kişilər 
0,09, qadınlar isə 0,05 təşkil etmişdir. 
2019-cu ildə İİV-in törətdiyi xəstəliklə ilk 
dəfə qeydiyyata alınmış xəstələrin sayı 
447 kişi, 239 qadın olmaqla ümumilikdə 
686 nəfər təşkil etmişdir.  Həmin ilin so-
nuna müalicə-profilaktika müəssisələrin-
də İİV-in törətdiyi xəstəliklə qeydiyyatda 
olanların ümumi sayı 2010-cu illə müqa-
yisədə 5.225 nəfər artaraq 7.846 nəfər, 
onlardan Qazanılmış İmmunçatışmazlığı 
Sindromu (QİÇS) ilə qeydiyyatda olanlar 
isə 1.686 nəfər artaraq 2.377 nəfər təşkil 
etmişdir. 2019-cu ildə əhalinin hər 1.000 

 Qrafik 19. Hər 1.000 nəfər yoluxmamış əhaliyə düşən İİV-ə yeni yoluxmuşların sayı, cins üzrə bölgüdə
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dək azalmışdır. Ölkə üzrə malyariyaya 
yeni yoluxanların sayı 2010-cu ildəki 52 
nəfərdən (bunlardan kişilər 25, qadınlar 
27 nəfər) 2012-ci ildə 3 nəfərə (bunlar-
dan kişilər 2, qadınlar 1 nəfər) düşmüş-
dür. 2013-cü ildən etibarən isə malyari-
yaya yoluxma halları qeydə alınmamışdır.  
Göstərici 2010-2012-ci illərdə şəhər 
yerləri üzrə 0,0010-dən 0,0002-yə, kənd 
yerləri üzrə isə 0,0100-dən 0,0005-dək 
enmişdir. Həmin illər ərzində bu göstəri-
ci şəhər yerləri üzrə 6 nəfərdən 1 nəfərə, 
kənd yerləri üzrə isə 46 nəfərdən 2 
nəfərə düşmüşdür.

olmaqla ən az 0-14 yaşda olan şəxslər 
qeydə alınmışdır.Yaşayış yeri üzrə bölgü-
yə nəzər salsaq görərik ki, vərəmə yeni 
yoluxanların 27,8 faizi şəhər yerlərinin, 
72,2 faizi isə kənd yerlərinin payına düşür

3.3.3. Malyariyaya yoluxma halları, 
əhalinin hər 1.000 nəfərinə

2010-2012-ci illər ərzində əhalinin hər 
1.000 nəfərinə malyariyaya yoluxma 
halları kişilər üzrə 0,0056-dan 0,0004-
ə, qadınlar üzrə 0,0060-dan 0,0002-ə, 
ümumilikdə isə 0,0100-dan 0,0003-

Qrafik 21. Malyariyaya yoluxma halları, hər 100.000 nəfərə, cins üzrə bölgüdə
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Qrafik 20. Vərəmə yoluxma halları, hər 100.000 nəfərə, cins üzrə bölgüdə
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qadınlar üzrə 32,8 faiz azalaraq 41 nəfər, 
ümumilikdə isə 13,0 faiz artaraq 156 
nəfər olmuşdur.

Baxılan dövr ərzində göstərici şəhər yerləri 
üzrə 3,9 bənd azalaraq 1,9-a, kənd yerləri 
üzrə isə 1,0 bənd azalaraq 1,2-ə enmişdir. 
2019-cu ildə hepatit B virusuna yeni yo-
luxanların sayı şəhər yerlərində 100, kənd 
yerlərində isə 56 nəfər təşkil etmişdir.

3.3.4. Hepatit B virusuna yoluxma hal-
ları, əhalinin hər 100.000 nəfərinə

2010-2019-cu illərdə əhalinin hər 
100.000 nəfərinə hepatit B virusuna 
yoluxma halları azalaraq kişilər üzrə 2,3, 
qadınlar üzrə isə 0,8 olmaqla ümumilik-
də 1,6 təşkil etmişdir. 2018-ci illə müqa-
yisədə 2019-cu ildə hepatit B virusuna 
yeni yoluxanların sayı mütləq ifadədə 
kişilər üzrə 49,4 faiz artaraq 115 nəfər, 

Qrafik 22. Hepatit B virusuna yoluxma halları, hər 100.000 nəfərə,  cins üzrə bölgüdə

Qrafik 23. Hepatit B virusuna yoluxma halları, hər 100.000 nəfərə, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə
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Qrafik 24.  Ürək-damar xəstəliyi, xərçəng, şəkərli diabet və ya tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərindən ölüm səviyyə-
si, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 25. Ürək-damar xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

 

 

diabet və ya tənəffüs yollarının xroniki 
xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi 28,1 
bənd azalaraq əhalinin hər 100.000 
nəfərinə 477,2-dən 449,1-dək enmişdir. 
Baxılan dövr ərzində göstərici kişilər 
üzrə 25,2 bənd azalaraq 487,2-dən 
462,0-ya, qadınlar üzrə 30,6 bənd azala-
raq 467,0-dan 436,4-ya düşmüşdür.

2019-cu ildə ölkədə 8.819 nəfər xər-
çəngdən, 1.346 nəfər diabetdən, 32.471 
nəfər ürək-damar, 1.854 nəfər isə tənəf-
füs yollarının xroniki xəstəliklərindən 
vəfat etmişdir.

3.4. 2030-cu ilədək, profilaktika və 
müalicə vasitəsilə qeyri-yoluxucu 
xəstəliklərdən erkən ölüm hallarını 
üçdə birə qədər azaltmaq və əqli 
sağlamlığı və sağlam yaşayışı təşviq 
etmək.

3.4.1. Ürək-damar xəstəliyi, xər-
çəng, şəkərli diabet və ya tənəffüs 
yollarının xroniki xəstəliklərindən 
ölüm səviyyəsi 

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
ürək-damar xəstəliyi, xərçəng, şəkərli 



 

49

Qrafik 26. Xərçəngdən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

 

Qrafik 27. Tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 28. Şəkərli diabetdən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə
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dən 3,3-dək, qadınlar üzrə isə 0,7 bənd 
azalaraq 1,6-dan 0,9-dək düşmüşdür.

2010-2019-cu illərdə intihar səbəbindən 
ölüm səviyyəsi şəhər və kənd yerlərində 
müvafiq olaraq 1,0 və 1,4 bənd azalaraq 
2,1 təşkil etmişdir.

3.4.2. İntihar səbəbindən ölüm səviy-
yəsi, cins üzrə bölgüdə

2010-2019-cu illərdə ölkədə intihar sə-
bəbindən ölüm səviyyəsi 1,2 bənd aza-
laraq 3,3-dən 2,1-dək enmişdir. Bu dövr 
ərzində intihar səbəbindən ölüm səviy-
yəsi kişilər üzrə 1,8 bənd azalaraq 5,1-

 

Qrafik 29. İntihar səbəbindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə
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Qrafik 30. İntihar səbəbindən ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə,   yaşayış yeri üzrə bölgüdə

2010-2019-cu illərdə yol-nəqliyyat ha-
disələri nəticəsində ölüm səviyyəsi 2,1 
bənd azalaraq əhalinin hər 100.000 nəfə-
rinə 10,4-dən 8,3-dək enmişdir. Bu illər ər-
zində göstərici kişilər üzrə 3,9 bənd azala-
raq 16,8-dən 12,9-dək, qadınlar üzrə isə 0,3 
bənd azalaraq 4,0-dan 3,7-dək enmişdir.

3.6. 2020-ci ilədək, dünyada yol qəza 
hadisələrindən ölüm və xəsarət alma 
hallarını yarıya qədər azaltmaq.

3.6.1. Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsin-
də ölüm səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə



51

Qrafik 31. Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm səviyyəsi, əhalinin hər 100.000 nəfərinə, cins üzrə bölgüdə

 

3.7. 2030-cu ilədək, hamının cinsi və 
reproduktiv səhiyyə xidmətlərinə, o 
cümlədən ailə planlaşdırması,  
informasiya və təhsillə bağlı  
xidmətlərə çıxış imkanının təmin 
edilməsi və reproduktiv sağlamlığın 
milli strategiyalara və proqramlara 
daxil edilməsi.

3.7.2. 15-19 yaşda olan qadınlar arasın-
da doğum səviyyəsi, bu yaş qrupunda 
olan hər 1.000 qadına

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 15-

2018-ci illə müqayisədə isə 2019-cu 
ildə yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində 
ölüm səviyyəsi 0,9 bənd artaraq əhali-
nin hər 100.000 nəfərinə 7,4-dən 8,3-ə 
yüksəlmiş, müvafiq göstərici kişilər üzrə 
1,6 bənd artaraq 11,3-dən 12,9-a artmış, 
qadınlar üzrə isə 0,2 bənd artaraq 3,5-
dən 3,7-ə qalxmışdır.

2010-2019-cu illər ərzində yol-nəqliyyat ha-
disələri nəticəsində ölən kişilərin sayı 107 
nəfər azalaraq 744 nəfərdən 637 nəfərə 
enmiş, qadınların sayı isə 3 nəfər artaraq 
181 nəfərdən 184 nəfərə qalxmışdır.

Qrafik 32. 15-19 yaşda olan qadınlar arasında doğum səviyyəsi, bu yaş qrupunda olan hər 1.000 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

2010-2019-cu illər ərzində 15 və yuxarı 
yaşda olan şəxslər arasında tütündən 
istifadənin yayılma səviyyəsi 17,0 faizdən 
15,2 faizədək azalmışdır.

Yaş qrupları üzrə bölgüyə gəldikdə isə 
baxılan dövr ərzində tütündən istifadə-
nin ən yuxarı göstəricisi 45-64 yaş qrupu 
üzrə, ən aşağı göstəricisi isə 15-19 yaş 
qrupu üzrə qeydə alınmışdır.

19 yaşda olan qadınlar arasında doğum 
səviyyəsi 11,9 bənd azalaraq bu yaş qru-
punda olan hər 1.000 qadına 60,0-dan 
48,1-dək düşmüşdür.

Bu dövrdə 15-19 yaşda olan qadınlar 
arasında doğum səviyyəsi kənd yerləri 
üzrə 88,6-dan 66,9-dək, şəhərlərdə isə 
38,2-dən 28,9-dək düşmüşdür. Nəticə 
etibarilə 15-19 yaşda olan qadınlar ara-
sında doğum səviyyəsi kənd yerlərinə 
nisbətən şəhərlərdə daha az olmuşdur.

3.a. Zərurət olduqda, bütün  
ölkələrdə Ümumdünya Səhiyyə  
Təşkilatının Tütünə Nəzarət üzrə 
Çərçivə Konvensiyasının yerinə  
yetirilməsi işini gücləndirmək.

Qrafik 34. 15 və yuxarı yaşda olan şəxslər arasında tütündən istifadənin yayılma səviyyəsi,  yaş qrupları üzrə bölgüdə

Qrafik 33. 15 və yuxarı yaşda olan şəxslər arasında tütündən istifadənin yayılma səviyyəsi, faizlə 
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nəfərinə düşən həkimlərin sayı 36,8-dən 
32,0-dək, orta tibb işçilərinin sayı isə 
66,8-dən 55,9-dək aşağı düşmüşdür.
Tibb işçilərinin sayı 2010-cu ildəki 93.170 
nəfərdən 2019-cu ildə 87.479 nəfərə qə-
dər, o cümlədən həkimlərin sayı 33.085 
nəfərdən 31.829 nəfərədək azalmışdır. 
2019-cu ildə həkimlərin ixtisas üzrə böl-
güsündə ən çox terapevtlər (7.801 nəfər 
və ya həkimlərin ümumi sayının 24,5 
faizi), ən az isə narkoloqlar (71 nəfər və 
ya həkimlərin ümumi sayının 0,22 faizi) 
qeydə alınmışdır. 

Orta tibb işçilərinin sayı da 2010-cu illə 
müqayisədə 4.435 nəfər azalaraq 2019-
cu ilin sonuna 55.650 nəfər təşkil etmiş-
dir. Bunların əksəriyyəti (38.292 nəfər) 
tibb bacıları olmuşdur.

3.c. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə,  
xüsusilə də ən az inkişaf etmiş 
ölkələrdə və kiçik adalarda yerləşən 
inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə 
səhiyyə sahəsinin maliyyələşməsini 
və bu sahədə çalışan işçi qüvvəsinin 
işə götürülməsi, inkişaf etdirilməsi, 
təlim keçməsi və saxlanması işini 
əhəmiyyətli dərəcədə  
genişləndirmək.

3.c.1. Əhalinin hər 10.000 nəfərinə 
düşən tibb işçilərinin sayı və onların  
bölüşdürülməsi 

2010-2019-cu illər ərzində ölkədə əha-
linin hər 10.000 nəfərinə düşən tibb 
işçilərinin sayı 103,6-dan 87,9-dək azal-
mışdır. Bunlardan əhalinin hər 10.000 

 
Qrafik 35. Əhalinin hər 10.000 nəfərinə düşən tibb işçilərinin sayı və onların bölüşdürülməsi
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böyüklərin sayının əhəmiyyətli dərəcədə 
artırılmasını, firavan həyat tərzinin, insan 
hüquqlarının, gender bərabərliyinin, sülh 
və mədəniyyətin, həmçinin qeyri-zora-
kılığın təşviq edilməsini nəzərdə tutur. 
Bu da, öz növbəsində, uşaq, əlillik və 
gender məsələlərinə həssas yanaşılan, 
hamı üçün təhlükəsiz, inklüziv və effektiv 
təlim-tədris mühitinə malik təhsil müəs-
sisələrinin yaradılmasını, ali təhsildə, o 
cümlədən peşə təlimi, informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları, texniki 
mühəndislik və elmi proqramlar sahəsin-
də təqaüdlərin həcminin qlobal səviy-
yədə əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını 
zəruri edir.

4.2. 2030-cu ilədək, bütün qızların 
və oğlanların, ibtidai təhsilə hazır 
olmaq üçün, keyfiyyətli erkən uşaq 
inkişafı, qayğı və məktəbəqədərki 
təhsilə çıxış imkanına malik  
olmalarını təmin etmək.

4.2.2. Təşkil olunmuş təlimlərdə işti-
rak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş 
ibtidai təhsilə qəbul olunma yaşına bir 
il qalmış), cins üzrə bölgüdə

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
ölkədə təşkil olunmuş təlimdə iştirak 
edənlərin sayı 3,5 dəfə artaraq 40.249 
nəfərdən 139.849 nəfərə çatmışdır. 
Oğlanların iştirak səviyyəsi 2010-cu illə 
müqayisədə 2019-cu ildə 49,7 faiz bəndi 
artaraq 34,0 faizdən 83,7 faizədək, qız-
ların iştirak səviyyəsi isə 50,2 faiz bən-
di artaraq 32,4 faizdən 82,6 faizədək 
yüksəlmişdir.

Yaşayış yeri üzrə bölgüyə gəldikdə, 2010-
2019-cu illərdə təşkil olunmuş təlimdə 
iştirak səviyyəsi şəhər yerlərində 58,0 faiz 
bəndi artaraq 39,2 faizdən 97,2 faizədək, 
kənd yerlərinə isə 43,3 faiz bəndi artaraq 
27,1 faizdən 70,4 faizədək çatmışdır.

4-CÜ MƏQSƏD: HAMI 
ÜÇÜN İNKLÜZİV VƏ 
BƏRABƏR 
KEYFİYYƏTLİ 
TƏHSİLİ TƏMİN 
ETMƏK VƏ ÖMÜR 
BOYU TƏHSİL 
ALMAQ İMKANLARINI 
DƏSTƏKLƏMƏK

BMT-nin açıqladığı statistik məlumatlara 
əsasən ibtidai və orta məktəbdən  
kənarda qalan uşaq və gənclərin xüsusi 
çəkisi 2000-ci ildə 26 faizdən 2010-cu 
ildə 19 faizə, 2018-ci ildə isə 17 faizədək 
azalmışdır. Bəzi irəliləyişlərə baxma-
yaraq, 2018-ci ildə 258 milyon uşaq 
və gənc hələ də məktəbdən kənarda 
qalmışdır ki, onların da dörddə üçü 
sub-Saxara Afrikası və Cənubi Asiyada 
yaşayır. İbtidai təhsil səviyyəsində qız-
lar oğlanlara nisbətən daha çox maneə 
ilə üzləşirlər. Qlobal miqyasda 2018-ci 
ildə ibtidai məktəb yaşındakı oğlan 
uşaqlarına nisbətən təqribən 5,5 milyon 
çox qız uşaqları məktəbdən kənarda 
qalmışdır. Dünya səviyyəsində ibtidai 
məktəbi bitirmə səviyyəsi 2019-cu ildə 
85 faiz olaraq qiymətləndirilmişdir. 
Qlobal olaraq orta məktəblərin 89 faizi 
elektrik enerjisinə, 85 faizi əsas içməli 
suya, 61 faizi internetə çıxışa, 74 faizi isə 
kompüterlərə malikdir. Qlobal miqyasda 
təlimdən keçmiş ibtidai məktəb müəllim-
lərinin xüsusi çəkisi kiçik artım tempinə 
malik olmuş, 2015-ci ildən etibarən isə 
bu göstərici 85 faiz təşkil etməklə də-
yişməz olaraq qalmışdır. DİM 4 hamının 
təhsilə azad, bərabər çıxış imkanının, 
bütün gənclərin və böyüklərin savad-
lanmasının və riyazi biliklərə yiyələnmə-
sinin təmin edilməsini, təhsildə gender 
bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasını, 
məşğulluq, layiqli əmək və sahibkarlıq 
fəaliyyəti üçün məqbul texniki və peşə 
vərdişlərinə malik olan gənclərin və 

KEYFİYYƏTLİ TƏHSİL
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bacarıqlarına malik olan gənclərin 
və böyüklərin xüsusi çəkisi, bacarıq 
növləri üzrə bölgüdə

2013-2019-cu illər ərzində İKT-dən isti-
fadə bacarıqlarıına malik olan gənclərin 
xüsusi çəkisi 84,7 faizdən 87,6 faizədək, 
böyüklərin xüsusi çəkisi isə 58,7 faizdən 
63,7 faizədək yüksəlmişdir.7

4.4. 2030-cu ilədək, məşğulluq,  
layiqli iş imkanları və sahibkarlıq 
fəaliyyəti üçün uyğun vərdişlərə, o 
cümlədən texniki və peşə vərdişlərinə 
malik olan gənclərin və yaşlıların  
sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq.

4.4.1. İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarından (İKT) istifadə 

Qrafik 36. Təşkil olunmuş təlimlərdə iştirak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş ibtidai təhsilə qəbul olunma yaşına bir il 
qalmış), cins üzrə bölgüdə, faizlə

Qrafik 37. Təşkil olunmuş təlimin formalarında iştirak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş ibtidai təhsilə qəbul olunma 
yaşına 1 il qalmış), yaşayış yerləri üzrə bölgüdə, faizlə
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7 Azərbaycan Respublikasının “Gənclər siyasəti haqqında” Qanununa əsasən gənclər dedikdə yaşı 14-dən 29-dək olan şəxslər başa 
düşülür. Lakin göstərici üzrə beynəlxalq müqayisəliliyi təmin etmək üçün BMT tərəfindən təsdiqlənmiş metodologiyaya uyğun olaraq 
gənclər dedikdə 15-24 yaş arasında olan şəxslər nəzərdə tutulduğuna görə burada həmin yaşda olan şəxslərin sayı təhlil olunmuşdur.
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üzrə 0,846-dan 0,878-dək, ümumtəhsil 
müəssisələri üzrə 0,859-dan 0,876-dək, 
ali təhsil müəssisələri üzrə isə 0,838-dən 
0,949-dək yüksəlmişdir.

2010-2019-cu illər ərzində məktəbəqə-
dər təhsil müəssisələrində oğlanların 
sayı 12,2 faiz artaraq 61.140 nəfərdən 
68.610 nəfərə, qızların sayı 16,4 faiz 
artaraq 51.752 nəfərdən 60.216 nəfərə, 
ümumtəhsil müəssisələrində oğlanların 
sayı 20,7 faiz artaraq 713.970 nəfər-
dən 862.099  nəfərə, qızların sayı 23,1 
faiz artaraq 613.562 nəfərdən 755.039 
nəfərə, ali təhsil müəssisələrində isə 

4.5. 2030-cu ilədək, təhsildə gender 
zəminində bərabərsizlikləri aradan 
qaldırmaq və zəif təbəqələr, o  
cümlədən əlil insanlar, yerli xalqlar 
və aztəminatlı uşaqlar üçün bütün 
səviyyələrdə təhsilə və peşə  
təliminə bərabər çıxış imkanını  
təmin etmək.

4.5.1. Təhsildə gender bərabərliyi 
indeksi

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə
ölkə üzrə təhsildə gender bərabərliyi 
indeksi məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

Qrafik 39. Ümumtəhsil müəssisələri üzrə gender bərabərliyi indeksi, yaşayış yeri üzrə bölgüdə

 

Qrafik 38. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə bacarıqlarına malik olan gənclərin
 (15-24 yaşda olanlar) və böyüklərin (15 yaş və  yuxarı) xüsusi çəkisi, faizlə
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4.6. 2030-cu ilədək, bütün gənclərin 
və yaşlıların böyük bir hissəsinin, 
həm kişilərin, həm də qadınların 
savad almasını və riyazi biliklərə 
yiyələnməsini təmin etmək.

4.6.1. Verilmiş yaş qrupunda ən azı 
müəyyən edilmiş funksional savadlılıq 
səviyyəsinə çatmış əhalinin xüsusi 
çəkisi, cins üzrə bölgüdə

oğlanların sayı 25,4 faiz artaraq 79.067 
nəfərdən 99.125 nəfərə, qızların sayı 
42,0 faiz artaraq 66.248 nəfərdən 
94.042 nəfərə yüksəlmişdir. Bu göstərici 
baxılan dövr ərzində məktəbəqədər təh-
sil müəssisələri üzrə şəhərlərdə 0,827-
dən 0,877-dək yüksəlmiş, kənd yerlərin-
də isə 0,902-dən 0,879-dək enmişdir. 
Ümumtəhsil müəssisələri üzrə göstərici 
şəhərlərdə 0,831-dən 0,864-dək yük-
səlmiş, kənd yerlərində isə 0,895-dən   
0,894-dək enmişdir.

Qrafik 40. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə gender bərabərliyi indeksi, yaşayış yeri üzrə bölgüdə

Qrafik 41. 15-24 yaş qrupunda ən azı müəyyən edilmiş funksional savadlılıq səviyyəsinə çatmış gənclərin xüsusi çəkisi, 
cins üzrə bölgüdə, faizlə
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4.a.1. Əsas xidmətləri əlyetərliliyi 
təmin edən məktəblərin xüsusi çəkisi, 
xidmət növləri üzrə bölgüdə

2010-2019-cu illər ərzində ölkənin şəhər 
və kənd yerlərində elektrik enerjisi, əsas 
içməli su mənbələri, oğlan və qızlar 
üçün ayrılıqda minimum şəraiti olan sa-
nitar qovşaqlarla və əl yumaq üçün əsas 
vasitələrlə təmin edilmiş məktəblərin 
xüsusi çəkisi 100 faiz təşkil etmişdir.

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
ölkə üzrə təhsil məqsədləri üçün inter-
netə çıxışla təmin edilmiş məktəblərin 
xüsusi çəkisi 23,5 faiz bəndi artaraq 39,1 
faizdən 62,6 faizədək, təhsil məqsədləri 
üçün kompüterlərlə təchiz edilmiş mək-
təblərin xüsusi çəkisi isə 12,9 faiz bəndi 
artaraq 83,9 faizdən 96,8 faizə çatmışdır.
Ötən il şəhər yerlərindəki məktəblərin 
98,7 faizi təhsil məqsədləri üçün kompü-
terlərlə, 89,6 faizi isə təhsil məqsədləri 
üçün internetə çıxışla təmin edilmiş-
dir. Kənd yerlərinə gəldikdə isə təhsil 
məqsədləri üçün kompüter və internetlə 
təminat səviyyəsi müvafiq olaraq 96,2 
və 52,4 faiz olmuşdur.

2010-2019-cu illər ərzində 15-24 yaş 
qrupunda ən azı müəyyən edilmiş  funk-
sional savadlılıq səviyyəsinə çatmış 
gənclərin xüsusi çəkisi 99,9 faiz, kişilər 
üzrə 100 faiz, qadınlar üzrə isə 99,9 faiz 
təşkil etmişdir. 

2010-2019-cu illər ərzində 15 və yuxarı yaş 
qrupunda ən azı müəyyən edilmiş  funksi-
onal savadlılıq səviyyəsinə çatmış böyüklə-
rin xüsusi çəkisi 99,8 faiz, kişilər üzrə 99,9 
faiz, qadınlar üzrə isə 99,7 faiz təşkil etmiş-
dir. Bu göstəricilər ölkənin şəhər və kənd 
yerləri üçün də eyni olmuşdur.

2019-cu ildə ən azı müəyyən edilmiş  funk-
sional savadlılıq səviyyəsinə çatmış böyük-
lərin sayı ali təhsil səviyyəsi üzrə 1.047 min, 
orta ixtisas təhsil səviyyəsi üzrə 664 min, 
tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 4.905 min, 
ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə isə 984 
min nəfər təşkil etmişdir.

4.a. Uşaq, əlillik və gender məsələlə-
rinə həssas yanaşılan və hamı üçün 
təhlükəsiz, zorakılığa yol verilməyən, 
inklüziv və effektiv təlim mühitini  
təmin edən təhsil müəssisələri  
qurmaq və onları yeniləmək

Qrafik 42. 15 və yuxarı yaş qrupunda ən azı müəyyən edilmiş  funksional savadlılıq səviyyəsinə çatmış böyüklərin xüsu-
si çəkisi, cins üzrə bölgüdə, faizlə
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faizə, ibtidai təhsil üzrə  0,6 faiz bəndi 
artaraq 99,3 faizdən 99,9 faizə, ümumi və 
ümumi tam orta təhsil səviyyəsi üzrə isə 
0,7 faiz bəndi artaraq 99,0 faizdən 99,7 
faizə çatmışdır. Göstərici 2019-cu ildə 
dövlət və qeyri-dövlət təhsil müəssisələri 
üzrə müvafiq olaraq məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrində 90,3 faiz və 91,4 faiz, ib-
tidai təhsildə 99,9 faiz və 98,1 faiz, ümumi 
və ümumi tam orta təhsildə isə 99,7 faiz 
və 96,9 faiz təşkil etmişdir.

İbtidai təhsildə tələb olunan minimal kva-
lifikasiyalara malik olan müəllimlərin xü-
susi çəkisi dövlət təhsil müəssisələri üzrə 
2015-ci ildə etibarən ardıcıl artım tempinə 
malik olmaqla 2019-cu ildə 99,9 faizə 
çatmışdır. Qeyri-dövlət təhsil müəssisələri 
üzrə müvafiq göstəricidə davamlı artım 

4.c. 2030-cu ilədək, başqa  
vasitələrlə yanaşı, inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə, xüsusən də ən zəif 
inkişaf etmiş ölkələrdə və kiçik  
adalarda yerləşən inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə müəllimlərin təlimi 
üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq  
vasitəsilə səriştəli müəllimlərlə 
təchizetməni əhəmiyyətli  
dərəcədə artırmaq

4.c.1. Tələb olunan minimal kvalifikasi-
yalara malik olan müəllimlərin xüsusi 
çəkisi, təhsil səviyyəsi üzrə bölgüdə

2010-2019-cu illər ərzində minimal peşə 
hazırlığı keçmiş müəllimlərin xüsusi çəkisi 
məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə 
6,8 faiz bəndi artaraq 83,5 faizdən 90,3 

Qrafik 43. Təhsil məqsədləri üçün internetə çıxışla təmin edilmiş məktəblərin xüsusi çəkisi, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə, 
faizlə

Qrafik 44. Tələb olunan minimal kvalifikasiyalara malik olan müəllimlərin xüsusi çəkisi, təhsil səviyyəsi üzrə bölgüdə, 
faizlə
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müəssisələri üzrə 2015-ci ildən 2019-cu 
ilədək 7,5 faiz bəndi artaraq 92,2 faizdən 
99, 7 faizədək artmışdır. Qeyri-dövlət təh-
sil müəssisələri üzrə isə müvafiq göstərici 
2017-2019-cu illər ərzində 4,5 faiz artaraq 
2019-cu ildə 96,9 faizə çatmışdır.

2017-ci ildən etibarən müşahidə olunmuş 
və  2019-cu ildə 98, 1-də qərarlaşmışdır.

Ümumi və ümumi orta təhsildə tələb olu-
nan minimal kvalifikasiyalara malik olan 
müəllimlərin xüsusi çəkisi dövlət təhsil 

Qrafik 45. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tələb olunan minimal kvalifikasiyalara malik olan müəllimlərin xüsusi 
çəkisi, mülkiyyət növləri üzrə bölgüdə, faizlə

Qrafik 46. İbtidai təhsildə tələb olunan minimal kvalifikasiyalara malik olan müəllimlərin xüsusi çəkisi, mülkiyyət 
növləri üzrə bölgüdə, faizlə

 

 

Qrafik 47. Ümumi və ümumi orta təhsildə tələb olunan minimal kvalifikasiyalara malik olan müəllimlərin xüsusi çəkisi, 
mülkiyyət növləri üzrə bölgüdə, faizlə 

 



61

insan alverinə və bütün formalarda uşaq 
əməyinə son qoyulması üçün tədbir-
lərin görülməsini, bərabər dəyərli işə 
görə bərabər ödənişin təmin edilməsini 
nəzərdə tutur. 

Bu da, öz növbəsində, məhsuldar fəa-
liyyət, layiqli iş yerlərinin yaradılması, 
sahibkarlıq, yaradıcılıq və innovasiya-
lara dəstək göstərən inkişaf yönümlü 
siyasətləri təşviq edilməsinə, mikro, 
kiçik və orta sahibkarların maliyyə xid-
mətlərinə çıxışının təmin edilməsinə, 
məşğulluqda, təhsildə və ya təlimdə 
iştirak etməyən gənclərin xüsusi çəkisi-
nin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına 
zəmin yaradır.

8.1. Adambaşına düşən iqtisadi  
artımı milli şəraitə uyğun müsbət 
meylləri saxlamaq

8.1.1. Əhalinin hər nəfərinə düşən real 
ÜDM-in illik artım sürəti

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə ölkə-
mizdə əhalinin hər nəfərinə düşən real 
ÜDM 2,2 faiz artmışdır. İlkin məlumat-
lara görə 2019-cu ildə ölkənin ÜDM-i 
81.681,0 milyon manat olmuşdur ki, 
bunun da 61,7 faizi iqtisadiyyatın qeyri 
neft-qaz sahələrində, 38,3 faizi isə neft-
qaz sektorunda istehsal edilmişdir. 

ÜDM istehsalının 41,4 faizi sənayenin, 
10,0 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin 
təmiri sahələrinin, 7,3 faizi tikintinin, 6,0 
faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatının, 
5,7 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsər-
rüfatı və balıqçılığın, 2,4 faizi turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşənin, 1,8 faizi 
informasiya və rabitə sahələrinin, 16,7 
faizi isə digər sahələrin payına düşmüş, 
məhsula və idxala xalis vergilər isə 
ÜDM-in 8,7 faizini təşkil etmişdir.

8-Cİ MƏQSƏD: 
HAMININ ARDICIL, 
İNKLÜZİV VƏ 
DAYANIQLI İQTİSADİ 
ARTIMINA, TAM VƏ 
SƏMƏRƏLİ 
MƏŞĞULLUĞUNA, 
LAYİQLİ İŞLƏ 
TƏMİN OLUNMASINA 
DƏSTƏK VERMƏK.

BMT-nin məlumatlarına əsasən, qlobal 
miqyasda əhalinin hər nəfərinə düşən 
real ÜDM-in artım sürəti 2018-ci ildəki 
2,0 faizdən 2019-cu ildə 1,5 faizə enmiş, 
ən az inkişaf etmiş ölkələrdə isə 2018-ci 
ildəki 4,5 faizdən 2019-cu ildə 4,8 faizə 
yüksəlmişdir. 

2009-cu ildə baş vermiş qlobal iqtisadi 
böhrandan sonra məşğul əhalinin hər 
nəfərinə düşən ÜDM ilə ölçülən əmək 
məhsuldarlığı 2010-cu ildən etibarən 
daimi müsbət artım tempi ilə yüksəlmiş-
dir. Əmək məhsuldarlığının artım sürəti 
2018-ci ildə 1,6 faiz, 2019-cu ildə isə 1,4 
faiz təşkil etmişdir. 2019-cu ildə qlobal 
işsizlik səviyyəsi 5,0 faiz təşkil etmişdir. 
2019-cu ildə bütün bölgələrdə işsizlik 
səviyyəsi gənc işçilər arasında böyük-
lərə nisbətən xeyli yüksək olmuşdur. 
Habelə, ən son və müqayisə edilə bilən 
məlumatları olan 59 ölkədən 40-da 
əlillər üzrə işsizlik səviyyəsi daha yüksək 
olmuşdur. 

DİM 8 milli şəraitə uyğun olaraq əhali-
nin hər nəfərinə düşən iqtisadi artımın 
qorunmasını, şaxələndirmə, texnoloji 
yenilənmə və innovasiyalar vasitəsilə 
iqtisadi məhsuldarlığın daha da yüksək 
səviyyələrinə nail olunmasını, tam və 
məhsuldar məşğulluğun və hamı üçün 
layiqli işin təmin edilməsini, məcburi 
əməyin ləğv edilməsi, müasir köləliyə, 

LAYİQLİ ƏMƏK VƏ 
İQTİSADİ ARTIM
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nəfərdən 4.938,5 min nəfərə çatmışdır.

Həmin ildə ümumi məşğul əhalinin 36,0 
faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 
və balıqçılıq, 14,4 faizi ticarət və nəqliy-
yat vasitələrinin təmiri, 7,8 faizi təhsil, 7,4 
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 

8.2. Şaxələndirmə, texnologiyanın 
yenilənməsi və innovasiyalar  
vasitəsilə, o cümlədən yüksək dəyər 
əlavə olunan və çox əmək sərf 
olunan sahələrə diqqət yetirməklə 
iqtisadi məhsuldarlığın daha yüksək 
səviyyələrə qalxmasına nail olmaq.

8.2.1. Məşğul əhalinin hər nəfərinə 
düşən real ÜDM-in illik artım sürəti

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə məşğul 
əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM 0,7 
faiz azalmışdır. 2019-cu ildə iqtisadiyyat-
da məşğul olan əhalinin sayı 2010-cu illə 
müqayisədə 14,1 faiz artaraq 4.329,1 min 

Qrafik 48. Əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in illik artım sürəti, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Qrafik 49. Məşğul əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in illik artım sürəti, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə
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kişilərin orta saathesabı əməkhaqqı isə 
1,8 dəfə artaraq 2,7 manatdan 4,9 mana-
tadək yüksəlmişdir. 

2019-cu ildə kişilərin orta aylıq nominal 
əməkhaqqı 764,8 manat, qadınların isə 
443,4 manat olmuşdur. İşçilərin orta ay-
lıq nominal əməkhaqqı dövlət sektoruna 
nisbətən qeyri-dövlət sektorunda daha 
çox olmuşdur. Belə ki, qadınlar dövlət 
sektorunda 405,9 manat, qeyri-dövlət 
sektorunda 549,6 manat orta aylıq no-
minal əməkhaqqı ilə çalışmışlar. Kişilərin 
isə orta aylıq nominal əməkhaqqı müva-
fiq olaraq 673,1 manat və 837,5 manat 
təşkil etmişdir. İqtisadi rayonlar üzrə 
bölgüdə göstərici üzrə ən yüksək hədd 
Bakı şəhərində 5,7 manat, ən aşağı hədd 
isə Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonunda 
2,3 manat olaraq qeydə alınmışdır.

8.5.2. İşsizlik səviyyəsi, cins və yaş 
qrupları üzrə bölgüdə

2019-cu ildə ölkə üzrə işsizlik səviyyəsi 
2018-ci illə müqayisədə 0,1 faiz azalaraq 
4,9 faizdən 4,8 faizə enmişdir. 2010-
2019-cu illərdə isə ölkə üzrə işsizlik sə-
viyyəsi 5,6 faizdən 4,8 faizədək, kişilər 
arasında işsizlik səviyyəsi 4,4 faizdən 

sayı dövlət sektoruna nisbətən daha çox 
olmuşdur. Belə ki, məşğul əhalinin 76,6 
faizi yəni 3.781,7 min nəfəri qeyri-dövlət 
sektorunda, 23,4 faizi yəni 1.156,8 nəfəri isə 
dövlət sektorunda məşğul olmuşlar.

8.5. 2030-cu ilədək, bütün qadınlar 
və kişilər üçün, o cümlədən gənclər 
və əlilliyi olan insanlar üçün tam 
və məhsuldar məşğulluğa və eyni 
dəyərdə olan işə görə bərabər  
ödənişə nail olmaq.

 
8.5.1. İşçilərin orta saathesabı əmək-
haqqı, cins üzrə bölgüdə

2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə 
ümumilikdə işçilərin orta saathesabı 
əməkhaqqı 1,2 dəfə artaraq 3,5 manat-
dan 4,2 manatadək yüksəlmiş, qadınla-
rın orta saathesabı əməkhaqqı 1,25 dəfə, 
kişilərin orta saathesabı əməkhaqqı isə 
1,14 dəfə artmışdır.

2010-2019-cu illər ərzində isə ümumilik-
də işçilərin orta saathesabı əməkhaqqı 
1,9 dəfə artaraq 2,2 manatdan 4,2 mana-
tadək yüksəlmişdir. Bu dövrdə qadınla-
rın orta saathesabı əməkhaqqı 1,9 dəfə 
artaraq 1,6 manatdan 3,0 manatadək, 

 

Qrafik 50. İşçilərin orta saathesabı əməkhaqqı, cins üzrə bölgüdə, manatla
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Yaş qrupları üzrə bölgüyə gəldikdə isə 
2019-cu ildə ölkə üzrə işsizlik səviyyə-
sinin ən yüksək göstəricisi 13,8 faizlə 
15-29 yaş qrupu və 12,2 faizlə 20-24 yaş 
qrupları üzrə, ən aşağı göstəricisi isə 
1,6 faizlə 60-64 yaş qrupu üzrə qeydə 
alınmışdır.

8.8. Bütün fəhlələr, o cümlədən  
miqrant fəhlələr, xüsusən də qadın  
miqrantlar və riskli şəraitlərdə  
işləyənlər üçün əmək hüquqlarını 
qorumaq və etibarlı və təhlükəsiz iş 
mühitlərini təşviq etmək.

4,0 faizədək, qadınlar arasında isə 6,9 
faizdən 5,7 faizədək azalmışdır. Bu müd-
dət ərzində ölkədə iqtisadi fəal əhalinin 
sayı 602,7 min nəfər artaraq 5.190,1 min 
nəfərə çatmışdır ki, onun da 251,6 min 
nəfəri işsiz əhali təşkil etmişdir. 2019-cu 
ildə yaşayış yerinə görə qadınlar ara-
sında işsizlik səviyyəsi şəhər yerlərində 
6,7 faiz, kənd yerlərində 4,7 faiz, kişilər 
arasında işsizlik səviyyəsi şəhər yerlərin-
də 4,9 faiz, kənd yerlərində 3,1 faiz təşkil 
etmişdir. İqtisadi rayonlar üzrə bölgüdə 
işsiz şəxslərin sayı ən çox Bakı şəhərin-
də qeydə alınmışdır.

Qrafik 51. İşsizlik səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə, faizlə

Qrafik 52. İşsizlik səviyyəsi (2019-cu ilin məlumatları əsasında), yaş qrupları üzrə bölgüdə, faizlə
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Baxılan dövr ərzində istehsalatda həlak 
olan şəxslərin sayı 68 nəfərdən 63 nəfərə-
dək azalmış, xəsarət alan şəxslərin sayı 
isə 196 nəfərdən 239 nəfərədək artmışdır. 
2019-cu ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə 
istehsalatda həlak olmuş və xəsarət almış 
şəxslərin sayı mədənçıxarma sənayesində 
59, emal sənayesində 45, elektrik enerjisi, 
qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sahələrində 18, su təchizatı, tullan-
tıların təmizlənməsi və emalı sahələrində 3, 
tikintidə 53, nəqliyyat və anbar təsərrüfa-
tında 28, informasiya və rabitə sahələrində 
10, digər iqtisadi fəaliyyət növlərində isə 86 
nəfər olmuşdur.

8.8.1. Hər 100.000 işləyənə düşən 
istehsalatda həlak olma və xəsarət 
alma halları, cins üzrə bölgüdə

Hər 100.000 işləyənə istehsalatda həlak 
olma və xəsarət alma hallarının sayı 
2019-cu ildə 2010-cu illə müqayisədə 1 
hal azalsa da, 2018-ci illə müqayisədə 
5 hal artaraq 18 təşkil etmişdir. 2019-cu 
ildə hər 100.000 işləyənə istehsalatda 
həlak olma və xəsarət alma hallarının 
sayı kişilər üzrə 26, qadınlar üzrə isə 7 
hal təşkil etmişdir.

Qrafik 53. Hər 100.000 işləyənə düşən istehsalatda həlak olma və xəsarət alma halları, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 54. Hər 100.000 işləyənə düşən istehsalatda həlak olma halları, cins üzrə bölgüdə
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2013-2019-cu illər ərzində turizmin ÜDM-
də xüsusi çəkisi 3,6 faizdən 4,5 faizədək 
yüksəlmişdir. Turizm üçün xarakterik 
sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin 
həcmi 2019-cu ildə 2013-cü illə müqa-
yisədə 78,1 faiz artaraq 2.080,2 milyon 
manatdan 3.704,9 milyon manatadək 
yüksəlmişdir.

8.9. 2030-cu ilədək, iş yerləri  
yaradan və yerli mədəniyyəti və 
məhsulları təşviq edən dayanıqlı  
turizmi inkişaf etdirmək üçün  
siyasətlər müəyyənləşdirmək və 
həyata keçirmək.

8.9.1. ÜDM-in xüsusi çəkisi kimi he-
sablanan turizmdən yaradılmış ÜDM 
və artım sürəti

Qrafik 55. Hər 100.000 işləyənə düşən istehsalatda xəsarət alma halları, cins üzrə bölgüdə

Qrafik 56. Turizmin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə
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dan 2019-cu ildə 11,0-dək aşağı düşmüş, 
bankomatlarının sayı isə 26,7-dən 33,9-
dək artmışdır. 2010-cu ildə ölkədəki 
bankomatların sayı 1.892 (bunlardan 
1.053 ədədi Bakı şəhərində, 839 ədədi 
regionlarda) ədəd olmuşdursa, 2019-cu 
ilin sonuna bu göstərici 2.647 ədədə 
(bunlardan 1.421 ədədi Bakı şəhərin-
də, 1.226 ədədi regionlarda) çatmışdır. 
2019-cu ildə ölkədə fəaliyyət göstərən 
30 banka (bunlardan 2-si dövlət, 28-i isə 
özəl sektora aiddir) aid 509 filial mövcud 
olmuşdur.

8.10. Hamı üçün bank, sığorta və 
maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanını 
həvəsləndirmək və genişləndirmək 
üçün daxili maliyyə institutlarının 
potensialını gücləndirmək.

8.10.1. Böyüklərin hər 100.000 nəfə-
rinə düşən a) kommersiya banklarının 
filiallarının və b.) bankomatların sayı

15 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 
100.000 nəfərinə kommersiya bankları-
nın filiallarının sayı 2010-cu ildəki 13,6-

Qrafik 57. Turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin artım sürəti, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Qrafik 58. a) Kommersiya banklarının filiallarının və b) bankomatların sayı, böyüklərin hər 100.000 nəfərinə
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mişdir. Bu baxımdan səmərəli məşğullu-
ğun təmin edilməsinə yönəldilmiş uzun-
müddətli dövlət məşğulluq siyasətinin 
formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
30 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “2019–
2030-cu illər üçün Azərbaycan Respub-
likasının Məşğulluq Strategiyası” təsdiq 
edilmişdir. Strategiyanın məqsədi məş-
ğulluq siyasətinin ekstensiv mərhələ-
dən intensiv mərhələyə keçidini təmin 
etmək, əhalinin məşğulluq səviyyəsini 
artırmaq, tam məşğulluğu təmin etmək, 
layiqli əməyi dəstəkləmək və əmək 
məhsuldarlığını yüksəltməkdir. Gənclərin 
peşə təhsilindən əmək bazarına inteqra-
siyasını gücləndirmək məqsədilə karye-
ra (peşə) - məsləhət və karyera - planlaş-
dırma xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, o 
cümlədən rəqəmsal texnologiyalardan 
geniş istifadəyə keçidin təmin edilməsi 
Strategiyanın prioritet istiqaməti kimi 
müəyyən edilib. Strategiya Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinə tamamilə uyğun-
laşdırılımışdır.

8.b. 2020-ci ilədək, gənclərin  
məşğulluğu üzrə qlobal strategiyanı 
işləyib hazırlamaq və onu həyata 
keçirməyə başlamaq və Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatının Qlobal Məşğulluq 
Paktını yerinə yetirmək

8.b.1. Gənclərin məşğulluğu üzrə ay-
rıca və ya məşğulluq sahəsində milli 
strategiya çərçivəsində hazırlanan 
və həyata keçirilən milli strategiyanın 
mövcudluğu

Ölkədə əmək ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə edilməsi, əhalinin məşğulluq 
və sahibkarlıq imkanlarının genişləndi-
rilməsi, layiqli əməyin dəstəklənməsi, 
işçi qüvvəsinin rəqabətqabiliyyətliliyinin 
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 iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələrində 
başlıca məqsəd olaraq müəyyən edil-
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gücləndirilməsi, təhsil, səhiyyə və sosial 
müdafiəyə daha çox sərmayə qoyuluşu, 
ayrı seçkilik yaradan qanun və siyasətlərin 
aradan qaldırılması və planlaşdırılmış və 
düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlə-
rinin həyata keçirilməsi üçün ciddi səylər 
tələb edir.

10.4. Siyasətlər, xüsusən də maliyyə, 
məvacib və sosial müdafiə ilə bağlı  
siyasətlər qəbul etmək və tədricən 
daha geniş şəkildə bərabərliyə nail 
olmaq.

10.4.1. Əmək ödənişlərinin ÜDM-də 
xüsusi çəkisi

2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə əmək 
ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 
2,6 faiz bəndi artaraq 18,4 faizdən 21,0 
faizədək yüksələrək son on il ərzində ən 
yuxarı göstəriciyə malik olmuşdur. 

2010-cu ildən 2019-cu ilədək dövr ər-
zində əhalinin nominal gəlirləri 2,2 dəfə 
artaraq 25,6 mlrd. manatdan 57,0 mlrd. 
manata çatmışdır.

10.7. Başqa vasitələrlə yanaşı,  
planlaşdırılmış və düzgün idarə  
olunan miqrasiya siyasətlərini  
həyata keçirməklə qaydalara uyğun, 
təhlükəsiz, qanuni və məsuliyyətli 
miqrasiyaya və insanların hərəkətinə 
şərait yaratmaq.

10-CU MƏQSƏD: 
ÖLKƏDAXİLİ VƏ 
ÖLKƏLƏRARASI  
BƏRABƏRSİZLİYİ 
AZALTMAQ.

BMT-nin açıqladığı məlumatlara əsasən 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin 
ən kasıb 20 faizinə daxil olan uşaqlar ən 
zəngin kvintillərdəki uşaqlar ilə müqa-
yisədə beş yaşınadək ölümlə üzləşmək 
riski üç dəfə yüksəkdir. Eyni zamanda, 
gəlir bərabərsizliyinin təxminən 30 faizi 
ev təsərrüfatları daxilində, o cümlədən 
qadın və kişi arasındakı bərabərsizlikdən 
qaynaqlanır. İnkişafa Yardım Komitəsinin 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 
donorlarından, çoxtərəfli qurumlardan və 
digər əsas təminatçılardan inkişaf etməkdə 
olan ölkələrə inkişaf üçün resurs axınının 
məcmu həcmi 2017-ci ildəki 420 milyard 
ABŞ dolları məbləğindən azalaraq 2018-ci 
ildə cari qiymətlərlə 271 milyard ABŞ dolları 
təşkil etmişdir. DİM 10 yaşından, cinsindən, 
əlillik vəziyyətindən, irqindən, etnik mənşə-
yindən, dinindən və s. xüsusiyyətlərindən 
asılı olmayaraq, hamının sosial, iqtisadi və 
siyasi həyatda aktiv iştiraka cəlb edilməsi-
nin təşviqi və genişləndirilməsini, gəlirlər 
bərabərsizliyinin azaldılmasını, beynəlxalq 
iqtisadi və maliyyə institutlarının təkmilləş-
dirilməsini, habelə qanuni miqrasiyaya və 
insanların təhlükəsiz hərəkətinə şəraitin 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu da öz növ-
bəsində, inklüziv sosial və iqtisadi artımın 

Qrafik 59. Əmək ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə

 

BƏRABƏRSİZLİYİN
AZALDIRLMASI
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rin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
ölkədə müvəqqəti olma müddətinin 
uzadılmasını, həmçinin ölkə ərazisində 
haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məş-
ğul olmaq üçün iş icazələrin verilməsini 
həyata keçirir. 

Bununla da ölkədə miqrasiya proses-
lərinin daha çevik və işlək mexanizm-
lər əsasında tənzimlənməsinə, 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 tək-
milləşdirilməsinə və sadələşdirilməsinə, 
həmçinin bu sahədə operativliyin və 
şəffaflığın təmin olunmasına nail olun-
muşdur. 

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublika-
sında müvəqqəti olan, işləyən və yaşa-
yan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər haqqında dəqiq statistik mə-
lumatlar Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
Vahid Miqrasiya Məlumat Sistemində 
toplanır və onun digər dövlət orqanla-
rının müvafiq sistemlərinə inteqrasiyası 
təmin edilmişdir. 

Nəticədə Azərbaycan Respublikasında 
yaşayan, işləyən və müvəqqəti olan 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin uçotu aparılır, miqrasiya pro-
seslərinin idarə olunmasında iştirak 
edən dövlət orqanları zəruri informasiya 
ilə təmin edilir, miqrasiya ilə bağlı sənəd-
ləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işləri av-
tomatlaşdırılmış və bu sahədə göstərilən 
elektron xidmətlər təkmilləşdirilmişdir.

10.7.2. İnsanların nizamlı, təhlükəsiz, 
müntəzəm və məsuliyyətli miqrasi-
yasını və hərəkətliliyini asanlaşdıran 
miqrasiya siyasətinin mövcudluğu.

Azərbaycan Respublikasında miqrasi-
ya sahəsində dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsi, miqrasiya proseslərinin 
və bu sahədə yaranan münasibətlərin 
tənzimlənməsi, habelə əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbay-
can Respublikasında hüquqi vəziyyəti 
ilə bağlı normalar Azərbaycan Respub-
likasının Miqrasiya Məcəlləsi ilə müəy-
yənləşdirilir. İnsanların miqrasiyası və 
hərəkətliliyi sahəsində dövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsini, idarəetmə sistemi-
nin inkişaf etdirilməsini, miqrasiya pro-
seslərinin tənzimlənməsini və proqnoz-
laşdırılmasını, bu sahədə müvafiq dövlət 
orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndi-
rilməsini Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirir. 

Ölkə hüdudlarında miqrasiya proseslə-
rinin effektiv tənzimlənməsi, müraciət 
edənlərin rahatlığının təmin edilməsi, 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin müraciətlərinə baxılmasının 
asanlaşdırılması məqsədilə Dövlət Miq-
rasiya Xidmətinin 8 regional idarəsi və 
dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələ-
rində miqrasiya şöbələri fəaliyyət göstə-
rir. Dövlət Miqrasiya Xidməti miqrasiya 
idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi 
çərçivəsində “bir pəncərə” prinsipini 
tətbiq edərək əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə Azərbaycan Respub-
likasının ərazisində müvəqqəti və daimi 
yaşamaq üçün icazələrin və müvafiq 
vəsiqələrin verilməsini, onların yaşayış 
yeri üzrə qeydiyyata alınmasını, Azər-
baycan Respublikasına gələn əcnəbilə-
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2014-2019-cu illərdə ölkəyə cəlb edilmiş 
birbaşa investisiyalar 46,9 faiz azalaraq 
4.275,3 milyon ABŞ dolları, xaricə yönəl-
dilmiş birbaşa investisiyalar isə 17,4 faiz 
artaraq 2.602,1 milyon ABŞ dolları təşkil 
etmişdir.

Buna baxmayaraq, 2018-ci illə müqa-
yisədə 2019-cu ildə ölkəyə cəlb edilmiş 
birbaşa investisiyalarda 166,2 milyon 
ABŞ dolları artım, xaricə yönəldilmiş 
birbaşa investisiyalarda isə 814,8 milyon 
ABŞ dolları azalma qeydə alınmışdır.

10.b. Milli planlara və proqramlara 
uyğun olaraq, ehtiyacın ən böyük 
olduğu dövlətlərə, xüsusən də ən 
zəif inkişaf etmiş ölkələrə, Afrika 
ölkələrinə, kiçik adalarda yerləşən 
inkişaf etməkdə olan dövlətlərə və 
dənizə çıxışı olmayan inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə yönələn 
rəsmi inkişafa yardım və maliyyə 
axınlarını, o cümlədən birbaşa xarici 
yatırımları həvəsləndirmək.

10.b.1. İnkişaf üçün resurs axınlarının 
məcmu həcmi, axınların növləri üzrə 
bölgüdə

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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zəif inkişaf etmiş ölkələrin payının iki 
dəfə artırılmasını, bu ölkələr üçün ba-
zarlara çıxış imkanının dəstəklənməsini, 
elmi, texnoloji və innovativ potensialın 
inkişaf etdirilməsini, dayanıqlı inkişaf 
üzrə irəliləyişin ölçülməsi məqsədi ilə 
insanların gəlir səviyyəsi, cins, yaş, irq, 
etnik mənsubiyyət, miqrasiya statusu, 
əlillik, coğrafi məskunlaşma və milli şə-
raitə uyğun olaraq digər xüsusiyyətlərə 
görə dezaqreqasiya olunan yüksək key-
fiyyətli, vaxtlı- vaxtında verilən və etibarlı 
məlumatların mövcudluğunu əhəmiyyətli 
dərəcədə artırmaq üçün milli statistika 
potensialının gücləndirilməsini nəzərdə 
tutur.

17.1. Vergi və digər gəlirlərin yığımı 
ilə bağlı daxili potensialı artırmaq 
üçün, inkişaf etməkdə olan ölkələrə 
beynəlxalq dəstək yolu ilə, daxili 
vəsait toplama işini gücləndirmək.

17.1.1 Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-
də xüsusi çəkisi.

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə 
dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-də 
xüsusi çəkisi 3,0 faiz bəndi artaraq 
26,9 faizdən 29,9 faizədək yüksəlmiş-
dir. Dövlət büdcəsinin icra olunmuş 
gəlirləri isə 2010-cu illə müqayisədə 
2,1 dəfə artaraq 2019-cu ildə 24.398,5 

17-Cİ MƏQSƏD: 
DAYANIQLI 
İNKİŞAF NAMİNƏ 
QLOBAL 
ƏMƏKDAŞLIĞI 
CANLANDIRMAQ.

BMT-nin açıqladığı məlumatlara əsasən 
2019-cu ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrə 
illik pul köçürmələrinin məbləği əvvəl-
ki illərə nisbətən artaraq 554 milyard 
ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2019-cu ilin 
sonunda dünya əhalisinin 53,6 faizi (4,1 
milyard insan) internetə çıxış əldə etmiş-
dir. Sabit genişzolaqlı abunəliklər son on 
ildə təxminən iki dəfə artmışdır. Beləki, 
əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit 
geniş zolaqlı internet abunəçilərinin 
sayı 2010- cu ildəki 7,6-dan 2019-cu ildə 
14,9-a yüksəlmişdir. Həmin il sabit geniş-
zolaqlı əlaqələr (1,1 milyard) sabit telefon 
əlaqələrindən (931 milyon) çox olmuşdur. 
2019-cu ildə əhalinin hər 100 nəfərinə 
internet abunəçilərinin sayı inkişaf etmiş 
ölkələrdə 33,6, inkişaf etməkdə olan 
ölkələr isə 11,2 təşkil etmişdir.

DİM 17 makroiqtisadi stabilliyin artırıl-
masını, uzunmüddətli borc dayanıqlığı-
na nail olmaqda inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə yardımı, yüksək borcu olan 
yoxsul ölkələrin xarici borc probleminə 
diqqət yetirilməsini, qlobal ixracatda ən 

Qrafik 62. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə
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şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə 
2.546,0 milyon manat və ya 10,4 faiz, 
torpaq vergisi üzrə 50,0 milyon manat 
və ya 0,2 faiz, əmlak vergisi üzrə 212,6 
milyon manat və ya 0,9 faiz, əlavə dəyər 
vergisi üzrə 5.185,1 milyon manat və ya 
21,3 faiz, aksiz vergisi üzrə 854,7 milyon 
manat və ya 3,5 faiz, mədən vergisi üzrə 
133,8 milyon manat və ya 0,5 faiz, xarici 
iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilər üzrə 
1.343,2 milyon manat və ya 5,5 faiz, sa-
dələşdirilmiş vergilər üzrə 358,6 milyon 
manat və ya 1,5 faiz, yol vergisi üzrə isə 
118,9 milyon manat və ya 0,5 faiz təşkil 
etmişdir.

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

2018-ci illə müqayisədə pul köçürmələ-

milyon manat təşkil etmişdir. Bu gə-
lirlərin 48,2 faizini (11.755,0 milyon 
manat) vergi daxilolmaları, 51,8 faizini 
(12.643,4 milyon manat) isə sair daxi-
lolmalar təşkil etmişdir.

17.1.2 Dövlət büdcəsinin gəlirlərində 
vergilərin xüsusi çəkisi

2010-2019-cu illər ərzində dövlət büdcə-
sinin gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisi 
2,0 faiz bəndi artaraq 46,2 faizdən 48,2 
faizədək yüksəlmişdir. Bununla yanaşı, 
dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının 
həcmi 2010-cu ildəki 5.266,8 milyon 
manatdan 2019-cu ildə 11.755,0 milyon 
manatadək yüksəlmişdir. Ötən il dövlət 
büdcəsinə vergi daxilolmalarının həcmi 
fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 952,1 
milyon manat və ya 3,9 faiz, hüquqi 

Qrafik 64. Pul köçürmələrinin həcminin (ABŞ dolları ilə) ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 63. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisi, faizlə
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17.6. Digər vasitələrlə yanaşı  
mövcud olan mexanizmlər arasında, 
xüsusən də Birləşmiş Millətlər  
Təşkilatı səviyyəsində 
əlaqələndirməni təkmilləşdirməklə 
və qlobal texnoloji yardım 
mexanizmləri vasitəsilə, elm, 
texnologiya və innovasiyalar üzrə 
Şimal-Cənub, Cənub-Cənub və 
üçtərəfli regional və beynəlxalq 
əməkdaşlığı və onlara çıxış imkanını 
genişləndirmək və qarşılıqlı şəkildə 
razılaşdırılmış şərtlər altında 
biliklərin bölüşülməsini artırmaq.

17.6.1. Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən 
sabit genişzolaqlı internet abunəçilə-
rinin sayı

rinin həcminin ÜDM-də xüsusi çəkisi 
2019-cu ildə 0,4 faiz bəndi azalaraq 2,3 
faizdən 1,9 faizədək enmişdir. 2010-cu 
illə müqayisədə isə pul köçürmələrinin 
həcminin ÜDM-də xüsusi çəkisi 2019-cu 
ildə 0,6 faiz bəndi azalaraq 2,5 faizdən 
1,9 faizədək enmişdir.

17.4.1. Borca xidmətlə bağlı xərclərin 
mal və xidmətlərin ixracında xüsusi 
çəkisi

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və 
xidmətlərin ixracında xüsusi çəkisi 3,4 
faiz bəndi artaraq 0,4 faizdən 3,8 fa-
izədək yüksəlmişdir. Ümumilikdə isə 
göstərici 2010-2019-cu illərdə dəyişkən 
trendə malik olmuşdur. 

Qrafik 66. Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı

 

Qrafik 65. Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlərin ixracında xüsusi çəkisi, faizlə
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2019-cu ildə 1.3 faiz bəndi artaraq 81,1 
faizədək yüksəlmişdir. 2019-cu ildə inter-
netdən istifadə edən əhalinin sayı 52,2 
faizi kişilər, 47,8 faizi qadınlar olmaqla 
ümumilikdə 8.112,8 min nəfər təşkil et-
mişdir. Göstəricinin ən yuxarı həddi Bakı 
şəhərində 91,7 faiz, ən aşağı həddi isə 
Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonunda  74,8 
faiz qeydə alınmışdır. 2019-cu ildə göstə-
rici şəhər yerlərində 85,9 faiz, kənd yer-
lərində isə 74,6 faiz təşkil etmişdir. 2019-
cu ildə internet istifadəçilərinin 69,8 faizi 
yaşadığı evlərdə (mənzillərdə), 2,7 faizi 
internet klublarda, 17,3 faizi iş yerlərində, 
7,1 faizi təhsil müəssisələrində, 0,6 faizi 
kitabxanalarda, 2,5 faizi isə digər yerlər-
də internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. 

Orta hesabla hər gün internetdən isti-
fadə edənlərin internet istifadəçilərinin 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 82,0 faiz 
təşkil edir. Hazırda internet istifadəçilə-
rinin 39,9 faizi 24 yaşadək olan gənclər, 
25,8 faizi 25-35 yaş qrupunda olan, 34,2 
faizi isə 36-64 yaş qrupunda olan şəxs-
lərdir. Yaşı 64-dən yuxarı olan istifadə-
çilərin xüsusi çəkisi isə 0,1 faiz təşkil edir.

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə əhali-
nin hər 100 nəfərinə düşən sabit geniş-
zolaqlı internet abunəçilərinin sayı 8,2 
artaraq 8,8-dək yüksəlmişdir.

Dinamikaya əsasən demək olar ki, ölkə-
də sabit genişzolaqlı internet abunəçilə-
rinin sayı artmaqda davam edir. Belə ki, 
baxılan dövr ərzində sabit genişzolaqlı in-
ternet abunəçilərinin sayı 16 dəfə artaraq 
2019-cu ildə 871.926 nəfər təşkil etmişdir.

17.8. 2017-ci ilədək, ən zəif inkişaf 
etmiş ölkələr üçün texnologiya  
bankını və elm, texnologiya və  
innovasiyalar üzrə potensialı inkişaf 
etdirmə mexanizmini tam şəkildə işə 
salmaq və əlverişli texnologiyadan, 
xüsusən də informasiya və  
kommunikasiya texnologiyalarından 
istifadəni genişləndirmək.

17.8.1. İnternetdən istifadə edən əhali-
nin xüsusi çəkisi

2010-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə inter-
netdən istifadə edən əhalinin xüsusi çə-
kisi 35,1 faiz, 2018-ci illə müqayisədə isə 

Qrafik 67. İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə
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findən Şimal-Cənub (o cümlədən Qərb 
ölkələrinə), Cənub-Cənub və üçtərəfli 
əməkdaşlıq çərçivəsində göstərilmiş 
yardımların dollarla olan ümumi həcmi 
2019-cu ildə 2018-ci illə müqayisədə 
5.4 dəfəyədək artaraq 1.085.954 ABŞ 
dollarından 5.813.408 ABŞ dollarınadək 
yüksəlmişdir. 

17.11.1. Azərbaycanın ixracının dünya 
ixracatında xüsusi çəkisi

2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə 
Azərbaycanın ixracının dünya ixracatın-
da xüsusi çəkisi 0,04 faiz bəndi azala-
raq 0,14 faizdən 0,10 faizədək enmişdir. 
2019-cu ildə dünyanın 122-ə yaxın ölkəsi 
üzrə həyata keçirilən ixracın həcmi 2018-
ci illə müqayisədə 146.512,2 min ABŞ dol-

17.9. Şimal-Cənub, Cənub-Cənub 
və üçtərəfli əməkdaşlıq vasitəsilə, 
bütün dayanıqlı inkişaf məqsədlərini 
həyata keçirmək üçün milli planlara 
dəstək göstərmək məqsədilə, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə effektiv və 
məqsədyönlü potensialı inkişaf  
etdirmə işinin aparılmasına  
beynəlxalq dəstəyi artırmaq.

17.9.1. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə 
maliyyə və texniki yardımın dollarla 
ümumi həcmi (o cümlədən Şimal-Cə-
nub, Cənub-Cənub və üçtərəfli əmək-
daşlıq çərçivəsində həyata keçirilən)

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq 
İnkişafa Yardım Agentliyinin məlumatına 
əsasən, Azərbaycan Respublikası tərə-

Qrafik 69. Azərbaycanın ixracının dünya ixracatında xüsusi çəkisi, faizlə

Qrafik 68. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə və texniki yardımın dollarla ümumi həcmi (o cümlədən şimal-cənub, 
cənub-cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən), ABŞ dolları ilə
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can Respublikasının 18 fevral 1994 tarixli 
789 nömrəli Qanunu BMT-nin rəsmi statis-
tikaya dair prinsiplərini özündə əks etdirir. 
Sözügedən qanun Azərbaycan Respubli-
kasında rəsmi statistika sahəsində hüquqi 
münasibətləri tənzimləyir, dövlət statistika 
orqanlarının səlahiyyət və funksiyalarını 
müəyyən edir.

17.18.3. Tam maliyyələşdirilən və hə-
yata keçirilən milli statistika planının 
mövcudluğu

Statistika sahəsində dövlət siyasətini 
və tənzimlənməsini həyata keçirən və 
ölkədə sosial, iqtisadi, demoqrafik və 
ekoloji vəziyyət ilə bağlı rəsmi statistik 
məlumatları vahid metodologiya əsasın-
da formalaşdıran Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Statistika Komitəsi öz 
fəaliyyətini hər il Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırı-
laraq 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 Respublikasında 
rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” ilə qarşıya qoyulmuş və-
zifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində 
qurur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 14 fevral tarix-
li, 3672 nömrəli Sərəncamı ilə sayca 
altıncı olan “2018-2025-ci illərdə Azər-
baycan Respublikasında rəsmi statisti-
kanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” 
təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının 
əsas məqsədi statistika işlərinin ölkədə 
və beynəlxalq aləmdə cərəyan edən 
sosial-iqtisadi proseslərə və müasir ça-
ğırışlara uyğun təkmilləşdirilməsi üçün 
kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi 
yolu ilə rəsmi statistikanın inkişaf etdi-
rilməsidir. Bu tədbirlərə sosial, iqtisadi 

ları çox, yəni 19.635.580,4 min ABŞ dolla-
rı təşkil etmişdir. İxrac olunan əmtəələrin 
strukturunda mineral məhsullar 90,9 faiz, 
bitki mənşəli məhsullar 3,2 faiz, azqiymət-
li metallar və onlardan hazırlanan məmu-
latlar 1,2 faiz, qiymətli daşlar və metallar, 
onlardan hazırlanan məmulatlar 0,9 faiz, 
plastik kütlələr, kauçuk, rezin və onlar-
dan hazırlanan məmulatlar 0,9 faiz təşkil 
etmiş, qalan 2,9 faiz isə digər əmtəələrin 
payına düşmüşdür. İxracın coğrafi qurulu-
şunda Avropanın payı 60,2 faiz, Asiyanın 
payı 38,3 faiz, Amerikanın payı 0,9 faiz, 
Afrikanın payı 0,4 faiz, Okeaniya ölkələri-
nin payı isə 0,2 faiz olmuşdur.

17.18. 2020-ci ilədək, gəlir, gender, 
yaş, irq, etnik mənsubiyyət, köçkün 
statusu, əlillik, coğrafi yerləşmə və 
milli şəraitə uyğun olaraq digər  
səciyyəvi xüsusiyyətlərə görə  
təfsilatlandırılmış yüksək keyfiyyətli,  
vaxtlı-vaxtında verilən və etibarlı 
məlumatların mövcudluğunu  
əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq 
üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrə, 
o cümlədən ən zəif inkişaf etmiş 
ölkələrə və kiçik adalarda yerləşən 
ölkələrə potensialın inkişaf  
etdirilməsində dəstəyi artırmaq.

17.18.2. Rəsmi Statistikanın Fundamen-
tal Prinsiplərinə uyğun milli statistika 
qanunvericiliyinin mövcudluğu.

Rəsmi statistika haqqında qanunvericilik 
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasından, “Rəsmi statistika haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunun-
dan, Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrdən ibarətdir. Hazırda qüvvədə 
olan “Rəsmi statistika haqqında” Azərbay-
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miyyət kəsb edən bu dövlət tədbirinin 
vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilmə-
si məqsədilə “2019-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin siyahıyaalın-
masına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər planı haqqında” Azərbay-
can 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 Respublikasında əhali-
nin siyahıyaalınmasının hazırlanıb keçiril-
məsi üzrə təqvim planı”na uyğun ola-
raq qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası 
vaxtında və tam təmin olunmuş, əhalinin 
siyahıyaalınması ilə bağlı təşkilati işlər, 
siyahıyaalma materiallarının hazırlanması 
və çapı, kadr təminatı, kütləvi izahat iş-
lərinin təşkili, texniki təminat məsələləri, 
siyahıyaalmanın keçirilməsi və sənəd-
lərin qəbulu ilə əlaqədar Dövlət Statis-
tika Komitəsi və digər aidiyyəti dövlət 
qurumları tərəfindən zəruri tədbirlər 
görülmüşdür. Əhalinin siyahıyaalınması-
nın metodoloji materiallarının hazırlan-
masında və siyahıyaalma ilə bağlı izahat 
işlərinin təşkilində ölkəmizdə akkreditə 
olunmuş beynəlxalq qurumlarla, o cüm-
lədən BMT-nin Əhali Fondu, Uşaq Fon-
du, İnkişaf Proqramı, Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığı, BƏT, Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatı ilə yaxından əməkdaşlıq edil-
mişdir. Siyahıyaalma və sorğu vərəqələri 
BMT-nin “2020-ci il mərhələsində əhali 
və mənzil fondunun siyahıyaalınmaları-
nın keçirilməsinə dair Avropa statistikləri 
konfransının tövsiyələri”, “Dünyamızın 
transformasiyası: 2030-cu ilədək daya-
nıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli 
gələn öhdəliklər, 2017-ci il may ayının 
31-də Azərbaycanın sədrliyi ilə keçirilmiş 
MDB-yə üzv olan dövlətlərin statistika 
xidmətləri rəhbərləri Şurasının 57-ci ic-
lasının müvafiq qərarı nəzərə alınmaqla 
hazırlanmışdır.

və digər sahələr üzrə statistika müşa-
hidələrinin təşkili və metodologiyaların 
hazırlanması, metaməlumatlar və təs-
nifatlar, rəsmi statistika materiallarının 
istehsalının hüquqi, inzibati və informa-
siya təminatı, istifadəçi məmnunluğu-
nun artırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, 
maddi-texniki bazanın və kadr poten-
sialının gücləndirilməsi istiqamətlərini 
əhatə edən fəaliyyətlər daxildir.

17.19. 2030-cu ilədək, ümumi daxili 
məhsula əlavə olaraq dayanıqlı 
inkişaf üzrə irəliləyişin ölçülərini 
işləyib hazırlamaq üçün mövcud 
təşəbbüslərə əsaslanmaq və inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə statistik 
məlumat toplama potensialının 
inkişaf etdirilməsinə dəstək 
göstərmək.

17.19.2. a) Son 10 il ərzində əhalinin 
və mənzil fondunun ən azı bir dəfə 
siyahıya almasının aparılması

“2019-cu ildə Azərbaycan Respubli-
kasında əhalinin 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 okt-
yabr tarixlərində keçirilmişdir. Əhalinin 
siyahıyaalınmasına hazırlıq vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi məqsədilə 2018-ci il 
1-10 oktyabr tarixlərində Qəbələ rayo-
nunda əhalinin sınaq siyahıyaalınması 
keçirilmişdir. Müstəqillik illərində sayca 
3-cü dəfə keçirilən, dünyada baş verən 
qlobal siyasi, sosial və iqtisadi proseslər 
fonunda ölkəmizdə çevik qərarların qə-
bul edilməsi, sosial-iqtisadi inkişaf prio-
ritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif 
strategiyaların, dövlət proqramlarının 
hazırlanması və onların icra vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün xüsusi əhə-
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lanların 68.665 nəfəri və ya 48,6 faizi 
şəhər yerlərində, 72.514 nəfəri və ya 
51,4 faizi kənd yerlərində qeydə alınmış-
dır. Ölənlərin isə 30.517 nəfəri və ya 54,6 
faizi şəhər yerlərində, 25.399 nəfəri və 
ya 45,4 faizi kənd yerlərində qeydə alın-
mışdır. Doğulanların 75.160 nəfəri və ya 
53,2 faizi kişilər, 66.019 nəfəri və ya 46,8 
faizi qadınlar olmuşdur. Ölənlərə gəldik-
də isə, onların 29.926 nəfəri və ya 53,5 
faizi kişi, 25.990 nəfəri və ya 46,5 faizi 
qadınlar olmuşdur.

17.19.2. b) Doğum hallarının 100 fai-
zinin, ölüm hallarının isə 80 faizinin 
qeydiyyata alınmasına nail olma 
vəziyyəti

Son iki ildə (2018 və 2019-cu illərdə) 
həm doğum hallarının, həm də ölüm 
hallarının 100 faizi qeydiyyata alınması 
təmin olunmuşdur. Ötən il ərzində do-
ğulanların sayı 141.179, ölənlərin sayı isə 
55.916 nəfər olmuşdur.Bunlardan doğu-

Qrafik 70. Doğum hallarının 100 faizinin, ölüm hallarının isə 80 faizinin qeydiyyata alınmasına nail olma vəziyyəti, 
faizlə
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Növbəti illərdə Azərbaycan Respublika-
sının ümumi inkişaf strategiyasının əsas 
məqsədini işğaldan azad olunan ərazilə-
rin reinteqrasiyası və dəyər zəncirlərinə 
qoşulması təşkil edəcəkdir. DİM-lər və 
4-cü sənaye inqilabı prinsiplərinə uy-
ğun olaraq, ərazilər yerli xüsusiyyətlər, 
resurslar və perspektivlər nəzərə alın-
maqla inkişaf etdiriləcək, post-konflikt 
quruculuğu Azərbaycanda iqtisadi artımı 
tətikləyən amil kimi çıxış edəcəkdir. 
Azərbaycan bölgədə iqtisadi, siyasi 
və hərbi üstünlüyünü bundan sonra 
da daim möhkəmləndirməklə, sülhə, 
təhlükəsizliyə və regionun əməkdaş-
lıq məkanına çevrilməsinə öz töhfəsini 
verəcəkdir.

Bununla bağlı, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 4 yanvar tarixli 
Fərmanı ilə “Qarabağ Dirçəliş Fondu” 
publik hüquqi şəxs yaradılmışdır. Fondun 
yaradılmasının əsas məqsədi Azərbay-
can Respublikasının işğaldan azad edil-
miş ərazilərində dayanıqlı məskunlaşma 
üçün müasir və layiqli həyatın təmin edil-
məsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa 
və abadlıq işlərinin aparılması, habelə 
təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin 
və rifahın davamlı artmasının dəstək-
lənməsidir. Fond işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin bərpası və yenidən qurulması, 
habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək 
rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamə-
tində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə 

Azərbaycan dünyada və yerləşdiyi 
regionda mövcud olan münaqişələrə, 
yoxsulluq, ətraf mühitin deqradasiyası 
və cinayətkarlıq kimi bir çox problem-
lərə rəğmən, sülhə və layiqli həyata nail 
olmaq istiqamətində inamlı addımlar atır 
və DİM-lər üzrə qoyulmuş hədəflərə nail 
olmaq əzmindədir. Ermənistan tərə-
findən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
regionunun və onun ətraf rayonlarının 
işğalı və onun doğurduğu nəticələr uzun 
müddət ölkənin əsas problemi olmuş, bu 
münaqişə nəticəsində Azərbaycan bö-
yük humanitar böhrana məruz qalmışdır. 
2020-ci ilin əsas yekunu torpaqlarımızın 
işğaldan azad olunmasıdır ki, 27 sent-
yabr 2020-ci il tarixindən başlamış İkinci 
Qarabağ müharibəsinin başa çatması 
ilə əlaqədar olaraq, 10 noyabr 2020-ci 
il tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Ermənistan Respublikasının 
Baş naziri və Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti tərəfindən bəyanat imzalandı 
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasın-
da atəşin və bütün hərbi əməliyyatların 
tam dayandırılması elan olundu. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə hazırda təhlükə-
sizliklə bağlı məsələlərin həll olunması 
ilə yanaşı, ilkin infrastruktur və sosial 
xidmətlərin təmin edilməsi ilə bağlı və-
zifələr icra olunur. Dövlət tərəfindən yol 
infrastrukturu qurulur, dövlət qurumları, 
ilk növbədə kommunal xidmət göstərən 
qurumların yerli bölmələri öz sahələri 
üzrə fəal işə başlayıblar.

NÖVBƏTİ 
ADDIMLAR
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inklüziv və səmərəli yolun qurulma-
sı) uyğun olan 2030 Gündəliyinin 
9 Məqsədi üzrə 2021-ci ilin iyul 
ayında Yüksək Səviyyəli Siyasi 
Fordumda  Azərbaycanın üçüncü 
KMH-nın təqdim edilməsi müəy-
yənləşmişdir. Üçüncü Könüllü Milli 
Hesabatın əhatə edəcəyi məqsəd-
lər aşağıdakılardır: 

- Məqsəd 1 - Yoxsulluğa son;
- Məqsəd 2 - Aclığa son;
- Məqsəd 3 - Yaxşı səhiyyə və rifah; 
- Məqsəd 4 - Layiqli iş və iqtisadi 

artım;
- Məqsəd 10 - Bərabərsizliyi azalt-

maq;
- Məqsəd 12 - Məsuliyyətli istehlak 

və istehsal;
- Məqsəd 13 - İqlim dəyişikliyinin 

mənfi təsirlərinə qarşı mübarizə;
- Məqsəd 16 - Sülh, ədalət və güclü 

institutlar;
- Məqsəd 17 - Tərəfdaşlığı güclən-

dirmək;

Ölkəmiz regionda Üçüncü Könüllü Milli 
Hesabat təqdim edəcək ilk ölkə olacaqdır. 

q Milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərlə 
uzlaşdırılmasının daha da sürət-
ləndirilməsi və Azərbaycan üçün 
prioritet hesab edilən məqsəd, hə-
dəf və göstəricilərə yenidən baxıl-
ması. Ötən dövrdə ölkədə dayanıq-
lı inkişafın təmin edilməsi, habelə 
sosial-iqtisadi sahələri əhatə edən 
dövlət proqramları və strategiyala-
rının DİM-lərlə uzlaşdırılılması, eyni 
zamanda DSK tərəfindən DİM üzrə 
statistik bazanın təkmilləşdirilməsi 
yeni hədəf və göstəricilərin ölkə-
miz üçün prioritet hesab edilməsi 
zərurəti yaratmışdır. 

dəstəyi göstərilməsini və sərmayələrin 
cəlb edilməsini, bu sahədə dövlət-özəl 
tərəfdaşlığının inkişafını təmin edəcək, 
eləcə də ölkə daxilində və ölkə xaricin-
də zəruri təşviqat işlərini həyata keçirə-
cəkdir. 

Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq 
işğaldan azad edilən ərazilərin bərpa-
sı və inkişafı ilə bağlı konsepsiya artıq 
hazırlanmışdır. Konsepsiya işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə yol-nəqliyyat infrast-
rukturunun inkişafını, əlverişli biznes mü-
hitinin yaradılmasını, dövlət və özəl sek-
tor tərəfdaşlığının təşviqini, sosial dəstək 
mexanizmlərinin tətbiqini, yaşayış 
məntəqələrinin bərpası və məcburi köç-
künlərin qayıdışını, torpaq islahatlarının 
aparılmasını əhatə edir. İşğaldan azad 
olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı ilə 
bağlı kompleks yanaşmanı təmin etmək 
üçün dörd mərhələdə fəaliyyətin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələ 
idarəetmə və təhlükəsizlik, infrastruktur 
məsələlərinin həllini, növbəti mərhələlər-
də isə sosial xidmətlərin fəaliyyətini, iqti-
sadiyyatın yenidən qurulması və inkişafı 
məsələsini özündə ehtiva edir. 

Qarabağ regionunda sülhə nail olunması 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin xüsusilə 
16-cı məqsədinin icrasına öz töhvəsini 
verir. Eyni zamanda gündəliyin milli sə-
viyyədə yerinə yetirilməsi istiqamətində 
gələcəkdə aşağıdakı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi planlaşdırılır:

q  Üçüncü Könüllü Milli Hesabatın 
hazırlanması və təqdim olunması. 
BMT-nin müəyyən etdiyi tematik 
plana (Dayanıqlı inkişafın iqtisadi, 
sosial və ekoloji ölçülərini təşviq 
edən, COVID-19 pandemiyasına 
qarşı dayanıqlı və dözümlü bərpa: 
onillik fəaliyyət kontekstində 2030-
cu il Gündəliyinə nail olmaq üçün 
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q “Dayanıqlı İnkişafa dair İkinci Bakı 
Forumu”nun təşkili. 2021-ci ildə 
keçirilməsi nəzərdə tutulan “İkinci 
Bakı Forumu”nun əsas müzakirə 
mövzuları COVID-19 pandemiya-
sından sonra inklüziv və dayanıqlı 
iqtisadi artımın təşviqi və Dayanıqlı 
İnkişafa nail olmaq üçün COVID-19 
pandemiyasının zərərlərinin aradan 
qaldırılmasında və dayanıqlı inki-
şafa nail olunmasında beynəlxalq 
tərəfdaşlığın xüsusilə dövlət-özəl 
tərəfdaşlığının gücləndirilməsidir. 

q Beynəlxalq tərəfdaşlarla  
əməkdaşlığın gücləndirilməsi. 
Ötən dövrlərdə olduğu kimi növ-
bəti ildə də DİM-lərə nail olunması 
sahəsində qabaqcıl təcrübələrini 
öyrənmək və tətbiq etmək, bey-
nəlxalq inkişaf sistemində mövcud 
olan imkanlardan lazımi səviyyədə 
yararlanmaq, eyni zamanda ölkədə 
qazanılmış təcrübəni paylaşmaq 
hədəflənmişdir.

q DİM-lərin icrası üzrə “İnkişaf  
Strategiyasının”hazırlanması. 
2021-ci ildə BMT tərəfindən Milli in-
kişaf gündəliyinin DİM-lərlə uzlaşdı-
rılmasının sürətləndirilməsi məqsə-
dilə 2030–cu ilədək milli strateji 
sənədlərin hazırlanması üçün daha 
ardıcıl yanaşmanın mümkünlüyü 
baxımından “Azərbaycan 2020: 
Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsep-
siyasının davamı olaraq yeni “İnki-
şaf Strategiyası”nın  (Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 
Milli Prioritetlərin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral 
tarixli 2469 nömrəli Sərəncamına 
əsasən “2021-2025-ci illərə dair 
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiya-
sı”nın formalaşdırılması nəzərdə 
tutulmuşdur) hazırlanması nəzərdə 
tutulur. Strategiya DİM-lərə nail 
olunması, o cümlədən milliləşdiril-
məsi və ölkənin inkişaf gündəliyinə 
daxil edilməsi üzrə aparılan işlərin 
təhlilinə və qiymətləndirilməsinə 
əsaslanaraq, DİM-lərin icrası üzrə 
prosesləri daha da sürətləndirmə-
si və bütün maraqlı tərəflərin və 
tərəfdaşların cəlb olunması, o cüm-
lədən maliyyələşdirmə və monito-
rinq mexanizmlərini özündə ehtiva 
etməsi nəzərdə tutulur.

q Prioritet hədəflər üzrə məqsədli 
layihələrin həyata keçirilməsi. 
DİM-lərin ölkə üçün prioritet he-
sab edilən hədəflər üzrə tərəqqi-
ni sürətləndirməyə xidmət edən 
məqsədli layihələrin hazırlanması 
və həyata keçirilməsi imkanlarının 
yaradılması;


