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GİRİŞ 

 

Hesabat “Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

Şurasının yaradılması 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 barədə hesabatın ildə bir dəfə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim olunmasını təmin etsin) icrasını təmin etmək 

məqsədilə hazırlanmışdır.  

Hesabatda “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf 

Gündəliyi”nin icrası ilə əlaqədar milli öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər, BMT-

nin Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumuna təqdim edilmiş İkinci Könüllü Milli Hesabat, o 

cümlədən müvafiq tematikaya uyğun DİM-lərin həyata keçirilməsi istiqamətində irəliləyişlər, 

habelə “heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə riayət etməklə, bütün maraqlı tərəflərin cəlb 

olunması və DİM hədəflərinin icrasına dəstək məqsədilə beynəlxalq tərəfdaşlığın 

gücləndirilməsi sahəsində görülmüş işlər icmallaşdırılmışdır.   

Hesabat Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

Şurasının təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ilə 

hazırlanmışdır. Hesabatın hazırlanması prosesinə müxtəlif dövlət qurumlarının 

nümayəndələrindən ibarət İşçi qrupları, elmi ictimaiyyət, həmçinin özəl sektor 

nümayəndələri, beynəlxalq tərəfdaşlar və digər maraqlı tərəflər cəlb olunmuşdur. 

Hesabatın metodoloji əsasını qlobal miqyasda 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 informasiya 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 Gündəliyinin icrası ilə əlaqədar milli 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər” bölməsində ölkədə “2030-cu il İnkişaf 

Gündəliyi”nin icrasına bütün maraqlı tərəflərin cəlb olunmasını özündə ehtiva edən sahiblik, 

iştiraklılıq, “heç kimin geridə qalmaması” prinsipinin tətbiqi ilə cəmiyyətin müxtəlif 

təbəqələrinin ictimai maarifləndirilməsi, habelə innovativ ideya və layihələrin tətbiqinin 

dəstəklənməsini nəzərdə tutan Respublika İnnovasiya Müsabiqəsinin keçirilməsi, DİM 

hədəflərinin milli inkişaf gündəliyinə inteqrasiyası və DİM-lər üzrə statistik bazanın 

təkmilləşdirilməsi əhatə olunmuşdur. 

BMT- nin İqtisadi və Sosial Şurasının Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunun 

tematik planına uyğun olaraq müəyyən edilmiş DİM-lər üzrə görülmüş işlər 

bölməsində 2019-cu ildə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası tərəfindən təşkil olunan Yüksək 

Səviyyəli Siyasi Foruma təqdim edilən İkinci Könüllü Milli Hesabat və bu hesabatda əks 

olunan 4-cü (Keyfiyyətli təhsil), 8-ci (dayanıqlı iqtisadi artıma, tam və məhsuldar 

məşğulluğa, hamının layiqli işlə təmin olunmasına yardım göstərilməsi), 10-cu (Ölkədaxili 

və ölkələrarası bərabərsizliyin azaldılması), 13-cü (iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə), 16-cı (sülh 

və ədalətli institutlar) və 17-ci (məqsədlər üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi) Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin icrası üzrə görülmüş işlər və mövcud vəziyyət öz əksini tapmışdır. 
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“DİM-lərin icrasına dəstək üçün tərəfdaşlığın gücləndirilməsi” bölməsində 

dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında icra vasitələrinin gücləndirilməsi, bu istiqamətdə 

qlobal tərəfdaşlığın canlandırılması məqsədilə atılmış addımlar, həmçinin ölkədə “2030-cu 

il Gündəliyi”nin həyata keçirilməsi üzrə görülmüş işlər əks olunur. 

Əlavələr bölməsində Azərbaycan üçün prioritet hesab edilərək təsdiq edilmiş 

məqsəd, hədəf və ona uyğun göstəricilərin siyahısı təqdim edilmişdir. 
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1.1. DİM-lərin milli prioritetlərə inteqrasiyası və sahiblik 

 

Azərbaycan Respublikasında DİM-lərin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması zamanı 

yerli xüsusiyyətlərlə yanaşı, ölkənin tərəfdaş çıxdığı və qoşulduğu beynəlxalq 

razılaşmalar, xüsusilə BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, Rio de 

Janeyro-92 konfrasında qəbul olunmuş “XXI əsrin Gündəliyi”, o cümlədən “Dayanıqlı 

inkişafın əsas prinsipləri”, Minilliyin Bəyannaməsi, Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 

təsdiqlənmiş “2030-cu il Gündəliyi”, insan hüquqları haqqında beynəlxalq Konvensiyalar 

və bu kimi digər beynəlxalq sənədlərin müddəaları nəzərə alınır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, DİM-lərin icrası üçün birgə yanaşma çərçivəsində təsbit 

olunmuş aşağıdakı başlıca prinsiplərə istinad olunur: 

 Milli səviyyədə sahiblənmə 

 Universallıq 

 Heç kimin geridə qalmaması 

 İnsan hüquqlarına sadiqlik 

 Komplekslilik və bölünməzlik 

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin həyata 

keçirilməsinə inteqrasiyalı yanaşma DİM-lərə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq və 

əlaqələndirmə şəraitində nail olunması və bu prosesə dövlət qurumları, o cümlədən 

nazirliklər, parlament, yerli idarəetmə orqanları (yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə 

orqanları), özəl sektor nümayəndələri, elmi ictimaiyyət dairələri, vətəndaş cəmiyyəti 

təşkilatları, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşların (BMT-nin müvafiq qurumları və digər 

beynəlxalq təşkilatlar) cəlb olunmasını nəzərdə tutur. 

DİM-lərlə uzlaşan milli inkişaf strategiyalarının hazırlanması ölkənin əsas siyasət 

sənədləri üçün yeni imkanlar müəyyənləşdirir. DİM-lərin milli inkişaf gündəliyinə daxil 

edilməsi “2030-cu il Gündəliyi”nin milli, regional və yerli planlara, habelə müvafiq büdcə 

ayırmalarına inteqrə edilməsini nəzərdə tutur.  

Bu istiqamətdə fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə ilk atılmış addım 

olaraq, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və “Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin DİM və onun hədəflərinə 

uyğunluğunun, həmçinin bu sahədə boşluqların müəyyənləşdirilməsindən 

başlanılmışdır.  

Nəticə olaraq, hesabat dövründə “Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə 

Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli Fərmanının 2.1-ci bəndinin icrasının təmin 

edilməsi məqsədilə Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə 

uyğun milli prioritetlərin layihəsi hazırlanmış, Şuranın fəaliyyətini təmin etmək üçün 

yaradılmış işçi qruplarının iclaslarında razılaşdırılmış və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli 

Əlaqələndirmə Şurasının 2019-cu ilin 7 fevral tarixində keçirilmiş iclasında 17 məqsəd, 

88 hədəf və 119 göstərici təsdiq edilmişdir (əlavə olunur).Azərbaycan üçün prioritet 

hesab edilən məqsəd, hədəf və ona uyğun göstəricilərin yekun siyahısı bir sıra meyarlar 

əsasında seçilmişdir. Tətbiq edilən əsas meyarlar aşağıdakılar olmuşdur: 

 Hədəflərin ölkənin əsas strateji sənəd və proqramlarında yer alması və dayanıqlı 

inkişafa nail olunmasının mümkünlüyü; 

 Hədəflərin milli prioritetlərə uyğunluğu və əldə olunan nailiyyətləri qiymətləndirməyə 

imkan verən göstəricilərin mövcudluğu. 

narmin.babayeva
Sticky Note
1-ci fəsil
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Cədvəl 1.  

Azərbaycan üçün prioritet hesab edilən məqsəd, hədəf və göstəricilərin sayı 

Məqsədlər 

Ümumi Seçilmiş 

Hədəflərin 

sayı 

Göstəricilərin 

sayı 

Hədəflərin 

sayı 

Göstəricilərin 

sayı 

Məqsəd 1. Yoxsulluğa 

son 
7 14 4 6 

Məqsəd 2. Aclığa son 8 13 6 7 

Məqsəd 3. Yaxşı 

səhiyyə və rifah 
13 27 9 19 

Məqsəd 4. Keyfiyyətli 

təhsil 
10 11 9 10 

Məqsəd 5. Gender 

bərabərliyi 
9 14 9 12 

Məqsəd 6. Təmiz su və 

sanitariya 
8 11 6 8 

Məqsəd 7. Sərfəli və 

təmiz enerji 
5 6 3 3 

Məqsəd 8. Layiqli əmək 

və iqtisadi artım 
12 17 8 10 

Məqsəd 9. Sənaye, 

innovasiya və 

infrastruktur 

8 12 6 8 

Məqsəd 10. 

Bərabərsizliyin 

azaldılması 

10 11 5 5 

Məqsəd 11. Dayanıqlı 

şəhərlər və icmalar 
10 15 4 6 

Məqsəd 12. Məsuliyyətli 

istehlak və istehsal 
11 13 2 2 

Məqsəd 13. İqlim 

dəyişikliyinə qarşı 

mübarizə 

5 8 1 1 

Məqsəd 14. Dəniz 

ekosisteminin 

mühafizəsi 

10 10 2 2 

Məqsəd 15. Torpaq 

ekosisteminin 

mühafizəsi 

12 14 3 4 

Məqsəd 16. Sülh, ədalət 

və səmərəli institutlar 
12 23 6 9 

Məqsəd 17. Məqsədlər 

üçün tərəfdaşlıq 
19 25 5 7 

Cəmi 169 244 88 119 
Mənbə: İqtisadiyyat Nazirliyi 
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“Heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə əsaslanaraq seçilmiş Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədləri qlobal həmrəylik ruhunda 2030-cu ilədək ən yoxsul əhalinin ehtiyaclarının 

qarşılanmasına ayrıca diqqət yetirərək, ölkəmizdə yaşayan bütün vətəndaşların rifahının 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. Bu təşəbbüs bütün insanların firavan və xoşbəxt 

həyat sürməsinə, o cümlədən təbiətlə ahəngdar şəkildə iqtisadi, sosial və texniki 

tərəqqini təmin edərək inkişafa nail olunmasına hədəflənmişdir. 

Sözügedən hədəfə nail olunması üzrə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

məqsədilə BMT-nin İSSD missiyası tərəfindən hazırlanan hesabatda növbəti mərhələdə 

Azərbaycan üçün “daha yaşıl inkişaf”, “inklüziv əmək bazarları” və “sosial xidmətlərin 

təqdim edilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi” adlı platformalar üzrə DİM 

sürətləndiricilərinin seçilməsi, o cümlədən bu istiqamətdə fəaliyyətlərin gücləndirilməsi 

tövsiyə olunmuş və bu tövsiyələrin reallaşdırılması üçün ölkəmiqyaslı tədbirlərin 

genişləndirilməsi planlaşdırılır. 

Bununla yanaşı, milli inkişaf gündəliyinin DİM-lərlə uzlaşdırılmasının 

sürətləndirilməsi məqsədilə 2030-cu ilədək ölkənin strateji sənədlərinin hazırlanması 

üçün daha ardıcıl yanaşmanın tətbiqi baxımından “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” 

İnkişaf Konsepsiyasının davamı olaraq 2020-2030-cu illəri əhatə edən yeni İnkişaf 

Strategiyasının hazırlanması BMT tərəfindən tövsiyə olunmuşdur. 

Qeyd olunan tövsiyələrlə yanaşı, hazırda müvafiq istiqamətlər üzrə icra olunan və 

qəbul olunması planlaşdırılan əsas siyasət sənədləri, xüsusilə ümummilli və sahəvi 

proqramlar təhlil edilməkdədir. Bu təhlillər DİM-lərə nail olmaq yolunda mövcud 

problemləri, habelə icra zamanı yaranacaq boşluqları çevik və səmərəli şəkildə aradan 

qaldırmağa imkan verən institusional çərçivə yaradılmasına xidmət edir. Bu zaman 

dayanıqlı inkişafın üç – iqtisadi, sosial və ekoloji – ünsürünə inteqrasiyalı yanaşmanın 

tətbiq olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. İnteqrasiyalı yanaşma tətbiq olunmaqla, 

dövlət proqramları və strateji sənədlərin hədəflərə uyğunlaşdırılması 2019-cu ildə də 

davam etdirilmişdir:  

1. Regionların 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı: 

Yeni dövlət proqramının əsas məqsədi regionların davamlı və tarazlı inkişafının 

təmin olunması, o cümlədən yerlərdə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri prinsiplərinə 

əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara cavab verən sosial rifah, 

təbii resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən 

ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasına imkan verən əlverişli mühit 

yaratmaqdan ibarətdir.  

Regional inkişafla bağlı əvvəlki dövlət proqramlarında genişmiqyaslı infrastruktur 

və investisiya layihələrinin həyata keçirildiyini nəzərə alaraq, yeni dövlət proqramında 

qeyri-neft sektorunun inkişafının daha da sürətləndirilməsi, iqtisadiyyatın real sektorunun 

tərəqqisinin dəstəklənməsi, həmçinin sahibkarlığın inkişafının yeni mexanizmlər 

vasitəsilə stimullaşdırılması, sahibkarlıq subyektlərinin zəruri bilik və bacarıqlarının 

artırılması, məsləhət və digər xidmətlərlə təmin edilməsi məsələləri əsas prioritet 

hədəflər kimi məyyənləşdirilmişdir. Yeni proqram 4-cü, 5-ci, 6-cı, 8-ci, 9-cu, 10-cu və 15-

ci DİM-lərə uyğunlaşdırılmışdır. Proqramın uğurlu icrası bu məqsədlər və onun müvafiq 

hədəflərinə nail olunmasına töhvə verəcəkdir. 

2. Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə 

mənfı təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-cı illər üçün Tədbirlər Planı: 

“Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi 
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təsirinin azaldılmasına dair 2019–2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə müvafiq olaraq, plastik qablaşdırma məhsullarından 

kütləvi istifadənin bitkilərə, heyvanlara, torpaq və su resurslarına mənfi təsirinin 

qiymətləndirilməsi əsasında bu sahədə çirklənmənin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin 

icrası məqsədilə hazırlanmışdır.  

Tədbirlər Planı çərçivəsində görülməsi planlaşdırılan işlər nəticəsində plastik 

qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılması hədəflənir. Bu 

məqsədlə, plastik qablaşdırma tullantılarının idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi 

və səmərəliliyinin artırılması, əlavə xammal bazarının formalaşdırılması, alternativ 

qablaşdırma vasitələrindən istifadənin genişləndirilməsi, təkrar istehsal sahəsində 

maraqlı olan potensial sahibkarlar və investorlar üçün əlverişli mühitin yaradılması, 

toplanma və emal sisteminin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin formalaşdırılması üçün 

normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, habelə beynəlxalq təcrübədən istifadə 

etməklə, müasir texnologiyalar əsasında yeni müəssisələrin yaradılması, təkrar emal 

bazarının möhkəmləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması gözlənilir. Bu isə öz 

növbəsində, 11-ci, 13-cü, 14-cü və 15-ci DİM-lərinə nail olunmasına töhvə verəcəkdir. 

3. Azərbaycan Respublikasının Milli Su Strategiyası Layihəsi:  

Strategiya sənədi su ehtiyatlarının inteqrasiyalı 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, 

mühafizəsi, su təchizatı və tullantı sularının idarə olunması sisteminin inkişaf 

etdirilməsidir. Milli Su Strategiyası “Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq 

göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında” Konvensiyanın və onun “Su və Sağlamlıq” 

Protokolunun həyata keçirilməsində strateji bir sənəddir. Eyni zamanda, Strategiyanın 

qəbul edilməsi Azərbaycanda su siyasətinin uğurla həyata keçirilməsində mühüm rol 

oynayacaqdır. Strategiya Layihəsi 6-ci, 13-cü, 14-cü və 17-ci DİM-lərə 

uyğunlaşdırılmışdır.  

4. Orta müddətli xərclər çərçivəsi üzrə hazırlanacaq sektor strateji planlarının 

layihələrinin DİM-lərə uyğunlaşdırılması:  

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının 7-ci iclası zamanı qəbul 

edilmiş qərara əsasən DİM-lərin maliyyə yükünün müəyyən edilməsi üçün hədəflərin 

“Orta müddətli xərclər çərçivəsi”nin icrasının təmin edilməsi məqsədilə hazırlanacaq 

təhsil, ekologiya və kənd təsərrüfatı sahələrində sektor strateji planlarına inteqrasiya 

edilməsi tapşırılmış, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış təhsil bölməsi üzrə 

sektor strateji planının layihəsinin 4-cü DİM və onun hədəflərinə uyğunlaşdırılması üçün 

təkliflər Təhsil Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 

Bundan başqa, “Gender bərabərliyi üzrə 2020-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı” layihəsi 4-cü və 5-ci DİM-lərə, “Qadınlar, Sülh və Təhlükəsizlik üzrə 1325 saylı 

Qətnamə”nin Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsinə dair “2020-2023-cü illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı” layihəsi 16-cı və 17-ci DİM-lərə, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 

Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası tərəfindən “2020-2022-ci illər üçün yeni Baş Kollektiv 

Saziş”in layihəsi isə DİM-lərdən irəli gələn prinsiplərə tamamilə inteqrasiya edilmişdir. 
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DİM-lərin milliləşdirilməsi və ölkənin inkişaf gündəliyinə daxil edilməsi məqsədilə 

hazırlanan sürətli kompleks qiymətləndirməyə (Rapid İntegrated Assessment) 

əsaslanaraq, Hökumət tərəfindən proseslərin əlaqələndirilməsi və sürətləndirilməsi üçün 

kompleks tədbirlər planı, habelə maliyyələşdirmə mexanizmlərini də özündə ehtiva edən, 

bütün maraqlı tərəflər cəlb olunmaqla Milli Fəaliyyət Planı (Dövlət Proqramı və ya Yol 

xəritəsi) kimi əsaslı siyasət sənədinin hazırlanması və qəbul olunması xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. 

Bu sənədə “2030-cu il Gündəliyi”nin icrasına vahid, sektorlararası inteqrasiyalı 

yanaşmanın tətbiq edilməsi və hədəf/göstərici səviyyəsində uyğunlaşdırılmanın 

aparılması son nəticədə DİM-lərin həyata keçirilməsi üzrə ölkənin uğurlarının 

təminatçısına çevrilə bilər. 

DİM-lərə nail olunması üçün mərkəzi icra hakimiyyəti səviyyəsində məqsəd və 

hədəflərin icrasına dəstək göstərilməsinin vacibliyi və bu missiyanın yerinə yetirilməsində 

regional və yerli idarəetmə orqanlarının əhəmiyyəti baxımından, “2030-cu il Gündəliyi”nin 

həyata keçirilməsi istiqamətində hazırlanan fəaliyyət planlarının milli və regional/yerli 

idarəetmə orqanlarını əhatə etməsinə diqqət yetirilir 

Yuxarıda qeyd olunanları da nəzərə alaraq, DİM-lərin milli prioritetlərə inteqrasiyası 

və daha dayanıqlı inkişafa nail olunması üçün Azərbaycanda aşağıdakı istiqamətlərdə 

səylərin gücləndirilməsinə ehtiyac vardır: 

 Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və onun 

ətraf rayonlarının qeyri-şərtsiz azad olunması; 

 DİM-lərin həyata keçirilməsinin iqtisadi tərəfi kimi iqtisadiyyatın 

diversifikasiyasının sürətləndirilməsi və qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının 

təmin edilməsi - klasterləşmə, əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması, 

iqtisadiyyatda dövlətin iştirakının səmərəliliyinin artırılması, milli innovasiya 

sisteminin inkişaf etdirilməsi, şəffaf və əlverişli institusional çərçivənin 

formalaşdırılması; 

 DİM-lərin icrasının sosial tərəfi olaraq, aktiv əmək bazarı proqramlarının əhatə 

dairəsinin genişləndirilməsi, aztəminatlı əhali kateqoriyasının gəlir mənbələrinə 

çıxışının artırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması və əhalinin məşğulluğunun 

təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi, insan kapitalının inkişafı 

məqsədilə təhsil sahəsinə investisiyaların artırılması, gender bərabərliyinə nail 

olunması, icbari tibbi sığorta sisteminə tam əlçatanlığın təmin olunması; 

 Ekoloji aspektdən dayanıqlı inkişaf yer eko-sistemlərinin qorunması, bərpa 

edilməsi və onlardan dayanıqlı istifadənin təşviq olunması, tullantı sularının idarə 

olunması, atmosfer havasının mühafizəsi və Xəzər dənizinin çirklənmədən 

qorunması, biomüxtəlifliyin mühafizəsi nəzərdə tutulur. BMT-nin İqlim Dəyişmələri 

üzrə Çərçivə Konvensiyasının Paris Sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən istilik effekti yaradan qaz 

tullantılarının azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi; 

 Dayanıqlı inkişafla bağlı məlumatların toplanması və təhlili işinin davamlı olaraq 

təkmilləşdirilməsi, o cümlədən gender, etnik mənsubiyyət, yaş qrupları, yaşayış 

yerləri (kənd/şəhər), sektorlar və regionlar/inzibati rayonlar üzrə ayrılmaqla 

(dezaqreqasiya olunmaqla) daha təfsilatlı məlumat yaratma və təhlili üzrə 

potensialın gücləndirilməsi. 
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1.2. DİM-lərdə iştiraklılıq, ictimai maarifləndirmə və təşviq 

 

İctimai maarifləndirmə. “2030-cu il Gündəliyi” çərçivəsində bütün ölkələrdə, 

xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə DİM-lərə nail olunmasının dəstəklənməsi 

üçün bilik, təcrübə, texnologiya və maliyyə vəsaitlərini səfərbər edən və bölüşən 

çoxtərəfli tərəfdaşlıqlar vasitəsi ilə dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı 

genişləndirmək əsas hədəf kimi müəyyən olunmuşdur. Bu prinsipləri əsas götürərək, 

DİM-lərin milli prioritetlərə uyğunlaşdırılması üçün BMT-nin Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən ixtisaslaşmış qurumları və İqtisadiyyat Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 2019-

cu ildə bir sıra maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ötən dövr ərzində bu 

istiqamətdə görülən işlərə əsasən aşağıdakıları daxil etmək olar: 

 4-cü DİM hədəflərinin icrasının təşviqinə dəstək məqsədilə ümumtəhsil 

müəssisələrinin yuxarı sinif şagirdlərinin elmi axtarışlara sövq edilməsi, onların elmi 

və yaradıcılıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması, elmi tədqiqat işində maraqlı olan 

istedadlı şagirdlərin aşkar edilməsi məqsədilə Təhsil, Gənclər və İdman Nazirlikləri, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Heydər Əliyev Mərkəzi tərəfindən 2019-cu il 

12-14 fevral tarixlərdə "Sabahın alimləri" VIII Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir; 

 2019-cu il 18 may tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli 

Şurasının təşkilatçılığı ilə ADA Universitetində “Gənclər Təşkilatları Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədləri Naminə” konfransı keçirilmişdir. Layihə 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinə 

əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. Konfransın məqsədi gənclər təşkilatlarının nümayəndələrinin Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədləri haqqında bilik və bacarıqlarının artırılması, gənclər təşkilatlarının 

gələcək fəaliyyətinin planlaşdırılmasında DİM-lərin icrasının təbliği, aparılmış sorğu 

nəticələrinin Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyinin həyata keçirilməsində məsul olan dövlət 

qurumları, şirkətlər, BMT agentlikləri və gənclər təşkilatları nümayəndələri üçün 

təqdimatı və gələcək fəaliyyətlərdə keçirilmiş sorğu nəticələrinə əsaslanan layihələrin 

reallaşdırılması vasitəsilə gənclərimizin dayanıqlı inkişafına töhfə vermək və onlara 

dəstək olmaqdan ibarət olmuşdur; 

 Gənclərin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasında rolunun artırılması 

məqsədilə Yeni Azərbaycan Partiyası və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

Şurası tərəfindən birgə həyata keçirilən “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Gənclər üçün” 

layihəsi çərçivəsində  Bakı şəhəri ilə yanaşı, 2019-cu ilin 22 may tarixində Gəncə 

şəhərində, 19 iyun tarixində Sumqayıt şəhərində və 23 oktyabr tarixində isə Lənkəran 

şəhərində geniş maarifləndirmə tədbirləri təşkil olunmuşdur; 

 Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2019-cu ilin may-iyun aylarında Xaçmaz, 

Şabran, Şamaxı, Ağsu, Qəbələ, Oğuz, Ağdaş, Bərdə, Cəlilabad və Neftçala 

rayonlarında DİM-lər üzrə Gənc Səfirlər tərəfindən gənclər arasında "Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədləri və insan hüquqları" mövzusunda maarifləndirici təlimlər keçirilmişdir; 

 2019-cu il 4-25 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Şirvan, Şəki, Gəncə şəhərlərində və Şamaxı 

rayonunda «2019-cu ilin iyulunda Nyu-Yorkda keçirilmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 

üzrə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumun yekunu və qarşıda duran vəzifələr, tövsiyələr» 

mövzusunda regional seminarlar keçirilmişdir; 
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 2019-cu il 4-5 dekabr tarixlərində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 

təşkilatçılğı ilə «İqlim dəyişikliyi və iqtisadi dəyişikliklər: həmkarlar ittifaqlarının 

reaksiyası» mövzusunda Azərbaycan və Türkmənistan həmkarlar ittifaqlarının birgə 

seminarı keçirilmişdir; 

 2019-cu il ərzində 5-ci DİM-in təşviqatı məqsədilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən erkən nikahlarla bağlı 63 tədbir keçirilmiş, 2622 nəfər 

iştirak etmiş, 4 erkən nikaha məcbur edilmə faktının qarşısı alınmış, həmçinin erkən 

nikahların qarşısının alınması yönündə "Ailəyə məktub" aksiyası keçirilmiş və 800-ə 

qədər maarifləndirici məktub paylanılmışdır. 

Özəl sektorun iştirakı. Ən yaxşı beynəlxalq təcrübə baxımından, DİM-lərin 

milliləşdirilməsi və onların icrasını sürətləndirmək istiqamətində əhatəli əlaqələndirmə 

prosesinin səmərəliliyi ilə əlaqədar dövlət təsisatları, özəl sektor təmsilçiləri, vətəndaş 

cəmiyyəti institutları, elmi ictmaiyyət dairələri və digər maraqlı tərəflər arasında faydalı 

əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və onların imkanlarının səfərbər olunması DİM-in 

həyata keçirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Bu sahədə qabaqcıl ölkələrin təcrübələrinə əsasən, dövlət və biznes sektoru 

arasında daha geniş qarşılıqlı fəaliyyət onlar arasında dialoq siyasətinin hazırlanmasının 

və həyata keçirilməsinin keyfiyyətinə təsir edə, bununla da iqtisadi fəaliyyəti və 

şaxələndirməni gücləndirə bilər. Bununla bağlı, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədar 

öhdəliklərin həyata keçirilməsinə özəl sektorun cəlb edilməsi məqsədilə 2019-cu ilin 15 

may tarixində “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində özəl sektorun rolu” 

mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Tədbirin əsas məqsədini DİM-lər üzrə sürətləndirici 

platformalara investisiyaların istiqamətlənməsi, habelə dövlət və özəl sektor arasında 

sağlam, səmərəli və məhsuldar tərəfdaşlığın güclənməsinə töhfə vermək təşkil etmişdir. 

Tədbirin sonunda özəl sektorun DİM-lərin icrasında rolunun artırılması üçün tövsiyələr 

qəbul edilmişdir. 

DİM-lərə nail olunmasına qoyulan dövlət investisiyalarının maliyyələşdirilməsi ilə 

yanaşı, şirkətlərin özəl sektordakı fəaliyyəti və investisiyaları DİM-lər ilə əlaqədar bir sıra 

sahələrə həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə bilər. Məsələn, sənaye  sahəsi əsas 

fəaliyyəti, eləcə də sosial investisiyaları ilə yoxsulluğun azaldılması (1-ci DİM), 

iqtisadiyyatın və sahibkarlığın inkişafı (8-ci və 9-cu DİM-lər), infrastrukturun inkişafı (9 və 

11-ci DİM-lər), enerjiyə çıxış və enerji səmərəliliyi (7 və 12-ci DİM-lər), təhsil və 

bacarıqların inkişafı (4 və 8-ci DİM-lər) və sair sahələrə əhəmiyyətli töhfələr verə bilər. 

Eyni zamanda, sənaye iqlim dəyişikliyi (13-cü DİM), su və biomüxtəliflik (12, 14 və 15-cü 

DİM-lər) və idarəçiliklə bağlı olan şəffaflıq (16-cı DİM) kimi sahələrə mənfi təsir göstərə 

də bilər. 

Belə ki, Qlobal İnkişafın Maliyyələşdirilməsi üzrə Əddis-Əbəbə Fəaliyyət 

Gündəliyinə əsasən orta gəlirli ölkələr üçün İnkişafa Rəsmi Yardım (İRY) DİM-lərin 

icrasının maliyyələşdirilməsi üçün zəruri digər maliyyə axınlarının (həm beynəlxalq, həm 

də ölkədaxili) stimullaşdırılmasına xidmət edə bilər. 

Bununla yanaşı, yerli kütləvi informasiya vasitələri və QHT-lər daxil olmaqla, bütün 

əhali qrupları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri vasitəçilər qismində DİM-lərin 

icrasının təşviqi üzrə fəaliyyətə cəlb olunur və xüsusi diqqət qadınlar, gənclər, həssas 

qruplar, məcburi köçkün və qaçqınların səslərinin eşidilməsinə yönəldilir. 

Ötən illərdə olduğu kimi, qlobal problemlərin həllində iştiraka töhfə verməyə 
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yüksək səy göstərən, habelə beynəlxalq tərəfdaşlığa önəmli əhəmiyyət verən ölkə 

olaraq, Azərbaycan qarşıdakı illərdə də bu cür əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və 

möhkəmləndirilməsini əsas prioritet kimi müəyyənləşdirmişdir.  

DİM-lərin Azərbaycanda icrası istiqamətində ən mühüm tədbirlərdən biri kimi 

2018-ci ildə təşkil edilmiş, Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində qlobal məqsədlərin milli 

səviyyədə icrasının əlaqələndirilməsinə cavabdeh olan yüksək vəzifəli şəxsləri, habelə 

BMT-nin səlahiyyətli rəsmilərini bir yerə toplamış və “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 

həyata keçirilməsi üzrə regional tərəfdaşlığın gücləndirilməsi”nə həsr edilmiş “Dayanıqlı 

İnkişafa dair Bakı Forumu”nun 2020-ci ildə növbəti dəfə keçirilməsi planlaşdırılır. 

 

Şəkil 1. “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində özəl sektorun 

rolu” 

 
 

 Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi. Qloballaşma şəraitində innovasiya 

fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni müstəvidə genişlənməsi, innovativ yeniliklərin yayılması, 

habelə onların istehsal sahəsində tətbiqi ölkələr üçün yeni çağırışlar yaradır. Yüksək 

əlavə dəyər yaradan sahələri təşviq edən ölkələrin qlobal və regional səviyyədə 

rəqabətədavamlılığı innovasiya fəaliyyətinin inkişafına olduqca müsbət təsir göstərir.  

Bu sahədə olan hədəflərə uyğunlaşaraq, “2030-cu il Gündəliyi”nin məqsədlərinin 

yerinə yetirilməsi, innovasiyaların həvəsləndirilməsi, yüksək əlavə dəyər yaradan 

sahələrin təşviqi, həmçinin "Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf Konsepsiyası və 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri”nin icrasına 

dəstək məqsədi ilə İN və BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinin birgə uğurlu fəaliyyəti 

nəticəsində artıq ənənəyə çevrilmiş üç “Respublika İnnovasiya Müsabiqə”si təşkil 

edilmişdir. Bu müsabiqə ölkəmizdə DİM-lərin innovasiya ilə bağlı hədəflərini təşviq edən 

ilk Respublika əhəmiyyətli müsabiqə hesab olunur. 

Müvafiq sahədə fəaliyyətin davamlılığının təmin edilməsi, ölkədə hər il müxtəlif 

istiqamətlərdə ideya və layihələrin toplanılması, qiymətləndirilməsi və 
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mükafatlandırılması məqsədilə 2017-ci ildə keçirilən ilk “Respublika İnnovasiya 

Müsabiqəsi”nin hər il təşkil olunması üzrə İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında birgə əməkdaşlığa dair Anlaşma 

Memorandumu imzalanmışdır. 2018-ci ildə Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi 

təşəbbüsünə Mədəniyyət Nazirliyinin və “Ernst and Yanq” şirkətinin Azərbaycan 

nümayəndəliyinin qoşulması innovasiya ideyalarının təbliği və ölkə üçün əhəmiyyətini 

xüsusi tərənnüm etdirir. 

 

Şəkil 2. 2019-cu ildə keçirilmiş 3-cü Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi 

 
 

Şəkil 3. 3-cü Respublika İnnovasiya Müsabiqəsinə təqdim edilən layihələrin faiz 

nisbəti 

 
 

Bu baxımdan innovativ layihələrin, xüsusilə Birinci “Respublika İnnovasiya 

Müsabiqə”si çərçivəsində qalib olmuş “Nəqliyyat vasitələri üçün Elektron Etibarnamə” 
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layihəsinin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dəstəklənməsi əhalinin müxtəlif qruplarına 

göstərilən sosial xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, innovasiya əsaslı irəliləyişlərin 

təmin edilməsi, innovasiya subyektlərinin fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması və 

səmərəliliyin artırılmasına şərait yaradacaqdır. 

2019-cu ildə keçirilmiş Respublika İnnovasiya Müsabiqəsinə 200-dən artıq layihə 

qəbul edilmişdir ki, bu layihələrin 36% sosial sferanı, 30% iqtisadi sferanı, 34%-i ətraf 

mühit məsələlərini əhatə etmişdir.  

Qalib layihələr aşağıdakılar olmuşdur: 

1. “Secret of Longevity- uzunömürlülüyün sirri” layihəsi: 

Layihə 3-cü, 8-ci və 15-ci DİM-lərin müvafiq hədəflərinə uyğun olmaqla, yaşıl 

iqtisadiyyatın təşviqi və ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrini əhatə edir. 

2.  “Nanomembrane” layihəsi: 

Layihə 6-cı, 7-ci, 13-cü və 14-cü DİM-lərin uyğun hədəflərinin icrasına töhfə 

verməklə, iqtisadi cəhətdən əlverişli müxtəlif mənşəli çirkləndiricilərin təmizləməsi 

metodunun aqrar sənayedə tətbiqini nəzərdə tutur. 

3. “Rəqəmsal muzey” layihəsi:  

Layihə 8-ci, 9-cu və 11-ci DİM-lərin müvafiq hədəflərinin icrasını dəstəkləməklə, 

kreativ iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin innovativ texnologiyalar üsulu ilə inkişafını 

əhatə edir. 

DİM-lərin icrası istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin davam etdirilməsi 

məqsədi ilə aşağıdakı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:  

 Orta və uzunmüddətli dövrdə DİM-lərə nail olunması üçün innovasiyaların 

həvəsləndirilməsi. “2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin və ölkədə qəbul 

edilmiş strateji sənədlərin hədəflərini təşviq etməklə yanaşı, innovasiya 

ekosisteminin formalaşdırılması üçün zəruri resursların toplanması və startupların 

təşviq edilməsi, o cümlədən dayanıqlı inkişafın 3 istiqaməti (iqtisadi, sosial və ekoloji) 

üzrə innovativ ideyaların toplanmasına, onların reallaşdırılmasına və əlavə dəyər 

yaratmalarına dəstəyin göstərilməsi məqsədilə innovasiya müsabiqələrinin təşkilinin 

davam etdirilməsi. 

 DİM-lərin həyata keçirilməsində dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının gücləndirilməsi. 

Dünyanın bir çox aparıcı şirkətləri artıq yeni inklüziv və dayanıqlı imkanlar yaratmaq 

üçün Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən yararlanırlar. Aparılan təqribi hesablamalara 

əsasən, DİM-lərə nailolma ərzaq və kənd təsərrüfatı, infrastruktur, enerji, o cümlədən 

səhiyyə və sosial təminat kimi sektorlarda bir çox sürətləndirici platformalar vasitəsilə 

ildə 12 trilyon ABŞ dolları dəyərində biznes imkanlarının və 380 milyon iş yerinin 

yaradılmasına kömək edə bilər. DİM-lər üzrə sürətləndirici platformalara 

istiqamətlənən investisiyalar dövlət və özəl sektor arasında sağlam, səmərəli və 

məhsuldar tərəfdaşlığın olmasını tələb edir. Bu öz növbəsində, sağlam tənzimləyici 

mühitin formalaşmasına, sistemli dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının qurulmasına, 

həmçinin hər iki tərəf üçün qısa və uzun müddətli investisiya imkanlarının meydana 

gəlməsinə şərait yaradır. 

Bu məqsədlə növbəti illərdə: 

 Dövlət-özəl əməkdaşlığı üçün ideyalar axtarışı və milli səviyyədə DİM-lərin icrası 

üçün sinergiyalardan istifadə;  

 Milli DİM prioritetlərinin və İSSD missiyasının müəyyən etdiyi sürətləndirici 
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platformaların biznes ictimaiyyətinə təqdim olunması. 

“Heç kimin geridə qalmaması” prinsipinin yerinə yetirilməsi. “2030-cu il 

Gündəliyi”nin həyata keçirilməsində “heç kimin geridə qalmaması” prinsipi bütün 

dünyada nail olunması nəzərdə tutulan müxtəlif universal DİM-lər və onlar üzrə 

müəyyənləşdirilmiş hədəflərdə ifadə olunur (məsələn, kəskin yoxsulluğun və aclığın 

aradan qaldırılması hədəfləri, təfsilatlı məlumatlardan sistematik istifadə, keyfiyyətli 

nəticələrə əsaslanan yanaşma, normativ çərçivələr və s.). Bu prinsip, ölkələrdən hər bir 

hədəf üzrə geridə qalma ehtimalı olanları dəqiq müəyyənləşdirmək və onların təcrid 

edilməsinin qarşısının alınmasına yönələn tədbirlər görmək məqsədilə daha çox 

səfərbərliyə çağırır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Hökuməti öz 

yanaşmalarını, inkişafa dəstək tədbirlərini və hər kəsin cəlb olunması istiqamətində qət 

edilməli yolla bağlı imkanlarını və resurslarını yenidən qiymətləndirir və həssas təbəqələr 

nəzərə alınmaqla, onların daha ünvanlı və səmərəli istifadə edilməsini planlaşdırmağa 

səy göstərir. Hazırda ölkədə DİM-lərin icrası prosesində həssas qruplar, o cümlədən 

qaçqın və məcburi köçkünlər, ahıl yaşda olan insanlar, əlilliyi olan şəxslər, uşaqlar, 

gənclərlə əlaqədar məsələlər, gender bərabərliyi və bu kimi digər məqamlar diqqət 

mərkəzindədir.  

Ötən dövr ərzində “heç kimin geridə qalmaması” prinsipinə uyğun olaraq, əhalinin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmış, 2019-cu ildə 

4 milyondan çox vətəndaşı əhatə edən 2 mühüm sosial paket qəbul edilmiş və bu 

çərçivədə minimum əmək haqqı 130 manatdan 250 manata (92% artım), əmək 

pensiyasının minimum məbləği 116 manatdan 200 manata (72% artım) yüksəlmiş və 14 

kateqoriya üzrə sosial müavinətlər və 7 kateqoriya üzrə prezident təqaüdləri orta hesabla 

100 faiz artırılmışdır.  

İslahatların maliyyə yükünün təmin olunması məqsədi ilə sosial müdafiə, sosial 

təminat və sosial sığorta xərclərinin də dövlətin icmal büdcəsindəki payı ilbəil artmaqda 

davam etmiş və 2017-ci ildəki 2352.0 mln.manatdan 2019-cu ildəki 2470.4 mln. manata 

yüksəlmişdir.  

Bununla yanaşı, islahatların maliyyə təminatı olaraq, 2019-cı ilin dövlət büdcəsinin 

xərclərində sosial-mədəni tədbirlərə yönəldilən xərclərin xüsusi çəkisi 24,4 faiz 

səviyyəsində olmuşdur. 

Bundan əlavə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 

öz doğma yurdlarından köçkün düşmüş soydaşlarımızın müvəqqəti məskunlaşdıqları 

yerlərdə bütün sosial qayğılarla əhatə olunması Azərbaycan dövlətinin əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindəndir. 

Odur ki, 2003-2019-cu illər ərzində məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli 

ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 75 fərman və sərəncam 

imzalanmış, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 221 qərar və 

sərəncam, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən isə 11 qanun qəbul 

edilmişdir. 

“Heç kimin geridə qalmaması” prinsiplərinə sadiq qalaraq, “Təhsil haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərində tədris 

Azərbaycan dili ilə yanaşı, rus və gürcü dillərində də aparılmaqdadır. Bununla yanaşı, 

milli azlıqların sıx yaşadığı bölgələrdə onların öz ana dillərini öyrənməsi üçün müvafiq 

imkanlar yaradılmışdır. Ölkənin 225 ümumtəhsil məktəbində 35 min şagirdə talış, avar, 

ləzgi, saxur, kürd, udin və xınalıq dilləri tədris edilir. Hazırda Azərbaycanın 342 
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ümumtəhsil məktəbinin rus bölməsində 115914 şagird, gürcü bölməsində 1121 şagird, 

türk bölməsində 592 şagird, ingilis bölməsində 2126 şagird, fransız bölməsində 77 şagird 

təhsil alır. Bakı şəhərində yəhudi məktəbi fəaliyyət göstərir və yəhudilərin kompakt təhsil 

aldığı daha bir məktəbdə isə ivrit dili tədris olunur. 

Cədvəl 2.  
Dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturu, mln. manat 

 
Göstəricilər 2017 2018 2019 

Dövlət büdcəsinin xərcləri-cəmi 17 941,0 23 100,0 25 190,0 

   o cümlədən:       

sosial-mədəni tədbirlər üzrə 5 172,4 5 453,5 6 157,8 

onlardan:       

Təhsil   1 791,2 2 044,0 2 285,9 

Səhiyyə   746,7 739,3 1 042,5 

Sosial müdafiə və sosial təminat   2 352,0 2 343,0 2 470,4 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi 
və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 
fəaliyyət  

282,5 327,1 359,1 

 
Şəkil 4. Sosialyönümlu xərclərin 2019-cu il dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində 

xüsusi çəkisi 

 
 

Etnik azlıqların mədəni irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

onların dilində ana dili dərsliklərin hazırlanması istiqamətində işlər görülmüş, bu 

məqsədlə dövlət ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün taliş dili, ləzgi dili, saxur dili, 

xınalıq dili, avar dili üzrə dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlər hazırlanmışdır. 

Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarında fəaliyyət göstərən gürcü dilində olan məktəblərin 

dərslik komplektləri ilə təminatı məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən ibtidai siniflər üçün 

Azərbaycan dilində hazırlanmış, çap olunmuş və sınaqdan çıxmış ümumilikdə 21 adda 

dərslik gürcü dilinə tərcümə edilmiş və gürcü dilində təhsil alan şagirdlərin istifadəsinə 

verilmişdir. 

Hazırda dövlət uşaq müəssisələri üzrə az saylı xalqlardan olan şagirdlərin sayı 175 

nəfərdir. Onlardan 99 nəfəri avar, 47 nəfər ləzgi, 20 nəfəri saxur, 5 nəfəri ingiloy, 3 

nəfəri lak, 1 nəfəri abxazdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, 

Heydər Əliyev Fondu və UNICEF-in dəstəyi ilə hazırlanmış “2018-2024-cü illərdə 

Dövlət büdcəsinin 

digər xərcləri-cəmi

76%

Təhsil  

9%

Səhiyyə  

4%

Sosial müdafiə və 

sosial təminat  

10%

Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən 

tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə 

fəaliyyət 

1%

2019
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Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nın məqsədi təhsilin bütün pillələri üzrə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin 

təhsilini digər həmyaşıdları ilə bərabər səviyyədə təmin etməkdən və onların təhsili üçün 

maneəsiz mühit yaratmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətdə UNICEF-lə birgə layihə 

çərçivəsində Bakı şəhərində 4 ümumtəhsil məktəbində 54 nəfər inklüziv təhsilə cəlb 

edilmişdir. 

Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı, vətəndaş 

cəmiyyəti institutları, özəl sektor və beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən bir sıra layihələr də 

həyata keçirilir. Belə layihələrə nümunə kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

 Ağdam, Göygöl, Sabirabad, Saatlı, Qəbələ, Hacıqabul, Goranboy rayonlarında Uşaq 

və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərinin əməkdaşları ilə birlikdə qızların fiziki sağlamlığının 

qorunması istiqamətində idman yarışları, erkən nikahların qarşısının alınması 

yönündə silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Uşaqlıq dövrünə xas olan əlilliyin erkən 

profilaktikası və müalicəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının uşaq müəssisələrində, 

uşaqlara xidmət göstərən sosial xidmət müəssisələrində əlilliyin erkən aşkarlanması 

və profilaktikası məqsədilə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsi ilə bağlı 

"Autizm Spektr Pozuntusu olan şəxslərə dəstək" layihəsi çərçivəsində 70 nəfərin 

iştirakı ilə Bakının Xəzər rayonunda, Zaqatala, Göygöl, Saatlı və Sabirabad 

rayonlarında qiymətləndirmə forması üzrə praktik təlimlər keçirilmişdir. 

 BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata keçirilən “Genderə-həssas Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində vətəndaş cəmiyyətinin rolunun 

artırılması” layihəsinin (1 iyun 2018-ci il - 31 mart 2020-ci il dövrünü əhatə edir) 

ümumi məqsədini genderə-həssas milli DİM gündəliyinin icrasında vətəndaş 

cəmiyyətinin iştirakının artırılmasını təşviq etmək, layihənin xüsusi məqsədlərini isə 

vətəndaş cəmiyyəti və Hökumət arasında DİM məsələləri müstəvisində qarşılıqlı 

etimadın möhkəmləndirilməsini və dialoqun qurulmasını təşviq etmək, eyni 

zamanda, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının “2030-cu il Gündəliyi”nin icrasında 

gender faktorunu nəzərə alan yanaşmanın tətbiqi ilə bağlı anlayış və biliklərini 

təkmilləşdirmək, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının genderə həssas DİM-

lərlə bağlı təşəbbüslərin icrasında iştirakını artırmaq təşkil edir.  

 

1.3. DİM-lər üzrə statistik bazanın təkmilləşdirilməsi 

 

DİM-lər üzrə statistik göstəricilərin təkmilləşdirilməsi. "2030-cu il Gündəliyi”nin 

məqsəd və hədəflərinə uyğun milli irəliləyişlərin monitorinqinin aparılması üçün yetərli 

kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarına yaranmış ehtiyac konkret istiqamətlərdə kompleks 

tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 14 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2018-2025-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı" 

aidiyyəti üzrə 17-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə tam uzlaşdırılmışdır. 

"2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasının 

keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 sentyabr tarixli, 

1040 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə "2019-cu ildə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər planı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 

dekabr tarixli, 517 nömrəli qərarına uyğun olaraq 2019-cu ilin 1-10 oktyabr tarixlərində 
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Azərbaycan Respublikasında əhalinin növbəti siyahıyaalınması keçirilmişdir. Bu 

siyahıyaalınma ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi Dövlət Statistika Komitə-

sinin üzərinə düşən vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə görüləcək işləri 

özündə əks etdirən "2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 

siyahıyaalınmasının hazırlanıb keçirilməsi üzrə təqvim planı" ilə nəzərdə tutulmuş icrası 

müddətlərinə uyğun olaraq davam etdirilmişdir. Eyni zamanda, əhalinin 

siyahıyaalınmasının nəticələrinə əsasən bir çox DİM göstəricisinin istehsalına nail 

olunacaqdır. 

Yeni göstəricilərin istehsalı - DİM göstəriciləri üzrə məlumat çatışmazlığının 

aradan qaldırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Bu istiqamətdə DİM 

göstəriciləri üzrə qlobal metodologiyalar öyrənilərək, DSK-nın sahə şöbələri tərəfindən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə bir neçə göstərici üzrə məlumatların 

hazırlanmasına nail olunmuşdur. Belə ki, "6.4.1 Sudan istifadə səmərəliliyi", "7.1.1 Elek-

trik enerjisinə çıxışı olan əhalinin xüsusi çəkisi", "8.9.1.1 Turizmin ÜDM-ə birbaşa 

töhfəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi", "8.9.1.2 Turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin artım 

sürəti", "8.9.2 Turizm üçün xarakterik sahələrdə çalışan işçilərin xüsusi çəkisi", "9.3.1 

Sənayedə yaradılmış əlavə dəyərin ümumi həcmində kiçik müəssisələr tərəfindən 

yaradılmış əlavə dəyərin xüsusi çəkisi", "10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınının məcmu 

həcmi, axınların növləri üzrə bölgüdə", "16.3.2 Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin 

həbsdə olan şəxslərin ümumi sayında xüsusi çəkisi" adlı yeni göstəricilərin 

hesablanması 2019-cu ildə təmin edilmişdir. 

DİM göstəriciləri üzrə məlumatların nəşri – DİM-lər üzrə milli səviyyədə 

irəliləyişlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsini aparmaq üçün mövcud göstəricilərə dair 

təhlil materialları və diaqramlar vasitəsilə bütün maraqlı tərəflərin məlumatlandırılması 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə 2010-2018-ci illər üzrə mövcud göstəricilərə 

dair toplanmış məlumatlar əsasında "Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal" adlı 

məcmuə nəşr olunmuşdur. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış bu nəşrdə "2030-

cu il Gündəliyi"ndə müəyyən olunmuş qlobal məqsəd və hədəflərin mahiyyəti izah 

edilmiş, onlara dair qlobal çağırışlar istifadəçilərin diqqətinə çatdırılmış, son doqquz ildə 

(2010-2018) milli kontekstdə dayanıqlı inkişafla bağlı tendensiyalar statistik göstəricilərlə 

təhlil edilərək, müxtəlif qrafik və cədvəllərlə təsvir edilmişdir. Bu nəşrin hazırlanmasında 

BMT-nin Statistika Komissiyası tərəfindən müəyyən edilən və Baş Assambleyanın 

müvafiq qətnaməsi ilə təsdiq edilən qlobal göstəricilər sistemində əks olunmuş 84 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi göstəricisi üzrə mövcud statistik məlumatlar təqdim 

olunmuşdur. 

Statistik məlumat bazasının və portalın yaradılması - DSK tərəfindən DİM 

barədə həm qlobal, həm də milli səviyyədə ətraflı məlumatların geniş kütləyə 

çatdırılması, habelə DİM-lərə milli səviyyədə nailolma vəziyyətinin monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi, “2030-cu il Gündəliyi”nin icrası sahəsində baş verən yeniliklər barədə 

ictimaiyyətin, о cümlədən dövlət qurumları, özəl sektor, elm və təhsil müəssisələri, 

vətəndaş cəmiyyəti institutları, kütləvi informasiya vasitələri, regional və beynəlxalq 

təşkilatların məlumatlandırılması üçün əlverişli informasiya mühiti yaradan vahid milli 

onlayn məlumat mənbəyi yaradılmışdır. DİM üzrə məlumatların mətn, ayrı-ayrı qrafik 

təsvir və cədvəl vasitəsilə yayımını həyata keçirmək, statistik məlumatların daha yaxşı 

mənimsənilməsi və qavranılması üçün onları xeyli dərəcədə asan, əyani və anlamlı edən 

qrafik və diaqramlar vasitəsilə vizuallaşdırmaq, müxtəlif illər üzrə bir neçə göstəricini 
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müqayisə etmək, habelə dəyişmə dinamikasını təsvir etmək, qlobal məqsəd, hədəf və 

göstəricilər, DİM üzrə milli prioritetlər, mövcud hüquqi çərçivə, icra mexanizmləri, sosial, 

iqtisadi və ekoloji sahələrdə həyata keçirilən dövlət proqramları, strategiyalar, mühüm 

tədbirlər, hesabatlar, nəşrlər və elmi tədqiqat işləri ilə mütəmadi tanış olmaq imkanını 

verən Azərbaycan və ingilis dillərində Azərbaycan Respublikasının DİM üzrə Milli 

Məlumatlandırma Portalı DSK serverində www.sdg.azstat.org ünvanında yerləşdirilmiş 

və 2019-cu il 02 iyul tarixində dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət 

təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə təqdimatı 

keçirilərək istifadəyə verilmişdir. 

DİM göstəriciləri üzrə cavabdeh beynəlxalq qurumlarla iş - "2030-cu il 

Gündəliyi"ndən irəli gələrək dayanıqlı inkişaf sahəsində qarşıya qoyulan məqsəd və 

hədəflərə milli səviyyədə nail olma vəziyyətinin monitorinq və qiymətləndirilməsini təmin 

etmək üçün dəqiq və dolğun statistik məlumatlara olan tələbat DİM göstəriciləri üzrə 

məlumat toplama potensialının artırılması sahəsində aidiyyəti beynəlxalq qurumlarla 

əməkdaşlığa zəmin yaratmışdır.  

Bununla əlaqədar, aktual, əlçatan, keyfiyyətli və etibarlı məlumatların toplanması, 

eləcə də onların keyfiyyət baxımından rəsmi statistikaya uyğunluğunun təmin edilməsi 

və mövcud metodoloji ehtiyacların ödənilməsi məqsədi ilə BMTƏKTT tərəfindən 

"Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin monitorinqi məqsədilə keyfiyyətli məlumatların 

hazırlanması istiqamətində Hökumətin imkanlarının gücləndirilməsi" layihəsi həyata 

keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri və DSK-

nın əməkdaşlarının iştirakı ilə 2019-cu ilin 08-12 aprel tarixlərində "Doyunca yeməməyin 

yayılma səviyyəsi və Qida təhlükəsizliyinin olmamasının qavrama şkalası" adlı texniki 

təlim seminarı və 27-28 iyun tarixlərində "5.a.1 a) Kənd təsərrüfatı torpaqlarına mülkiyyət 

hüququ və ya həmin torpaqlar üzərində qorunan hüquqları olan əhalinin kənd təsərrüfatı 

ilə məşğul olan əhalinin ümumi sayında xüsusi çəkisi, cins bölgüsündə; və b) kənd 

təsərrüfatı torpaqlarının mülkiyyətçisi və ya həmin torpaqlar üzərində hüquqları olan 

qadınların xüsusi çəkisi, torpağa sahib olma formaları üzrə kimi DİM göstəricilərinin 

beynəlxalq metodologiyaya uyğun istehsalına dair seminar keçirilmişdir. Keçirilmiş 

tədbirlərdə müvafiq göstəricilər üzrə reprezentativ məlumat istehsalı, onların monitorinq 

və qiymətləndirməsinin metodoloji əsasları, habelə DİM göstəricilərinin monitorinqi üçün 

tələb olunan yüksək keyfiyyətli, vaxtlı-vaxtında verilən və etibarlı məlumatların işlənməsi 

məsələlərinə dair qabaqcıl təcrübələr, zəruri biliklər və metodologiyalar müzakirə 

olunmuşdur. 

DİM göstəriciləri üzrə məlumatların toplanması və təhlili sahəsində işlərin davamlı 

olaraq təkmilləşdirilməsi aşağıdakılar üçün zəruridir: 

- milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla milli prioritetlərə uyğun DİM-lərin hədəf və 

göstəriciləri üzrə hesabatlılıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;  

- əsaslandırılmış metodologiyalara uyğun olaraq DİM göstəriciləri üzrə 

məlumatların toplanıb işlənilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 

milli səviyyədə tətbiq edilməsi;  

- DİM göstəriciləri üzrə əhalinin gəlir səviyyəsi, cins, yaş, irq, milliyyət, miqrasiya 

statusu, əlillik, coğrafi məskunlaşma və milli şərait baxımından əhəmiyyətli olan 

digər xarakteristikalar üzrə altqruplar səviyyəsinədək qruplaşdırılmış yüksək 

keyfiyyətli, aktual və etibarlı məlumatlara əlçatanlığın artırılması. 

http://www.sdg.azstat.org/
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DİM-lərə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasında görülən işlər, qarşıya çıxan 

çağırışlar, bu çağırışları qarşılamaq üçün tətbiq edilən qabaqcıl təcrübələr və gələcək 

addımlar əks olunan İkinci Könüllü Milli Hesabat1 2019-cu ilin 9-18 iyul tarixlərində Nyu 

York şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurasının himayəsi 

altında keçirilmiş Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda təqdim olunmuşdur. 

Azərbaycan regionda və MDB məkanında ilk, dünyada isə ikinci hesabatı təqdim 

edən 14 ölkədən biri olmuşdur. Belə ki, ölkəmiz Misir, İndoneziya, Meksika, Qatar, 

İsveçrə, Türkiyə və digər 8 ölkə ilə birlikdə ikinci dəfə hesabat təqdim etmiş ölkələr 

sırasında yer almışdır. 

Hesabat Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

Şurasının təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi 

ilə ərsiyə gəlmişdir. Hesabatın hazırlanması prosesinə müxtəlif dövlət qurumlarının 

nümayəndələrindən ibarət İşçi qrupları, elmi ictimaiyyət, həmçinin özəl sektor 

nümayəndələri, beynəlxalq tərəfdaşlar və digər maraqlı tərəflər cəlb olunmuşdur.  

Hesabatın metodoloji əsasını qlobal miqyasda 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 informasiya bazasını DİM-lər üzrə qlobal və milli 

resurslardan, habelə aidiyyəti dövlət qurumları və digər maraqlı tərəflərdən toplanılan və 

icmallaşdırılan məlumatlar formalaşdırmışdır. 

İkinci Könüllü Milli Hesabat BMT-nin müəyyən etdiyi "İnsanların hüquq və 

imkanlarının genişləndirilməsi və onların inklüzivliyinin və bərabərliyinin təmin edilməsi” 

tematik mövzusuna uyğun 4-cü "Keyfiyyətli təhsil”, 8-ci "Layiqli əmək və iqtisadi artım”, 

10-cu "Bərabərsizliyin azaldılması”, 13-cü "İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə”, 16-cı 

"Sülh, ədalət və səmərəli institutlar” və hər il nəzərdən keçirilən 17-ci "Məqsədlər üçün 

tərəfdaşlıq” məqsədləri üzrə təqdim olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hesabatın tam mətni BMT-nin rəsmi internet səhifəsində verilmişdir: www.sustainabledevelopment.un.org 

2019-cu ilin yekun məlumatları DSK-nın məlumatına əsasən 2020-ci ilin 6-cı ayında istehsal olunacaqdır. 

http://www.sustainabledevelopment.un.org/
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2.1. 4-CÜ MƏQSƏD: Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin 

etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək 

 

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 təlimin formalarında iştirak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş 

ibtidai təhsil yaşına 1 il qalmış), cins üzrə bölgüdə 

Aşağıdakı cədvəllərdə verilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, ölkədə təşkil olunmuş 

təlimin formalarında iştirak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş ibtidai təhsil yaşına 1 il 

qalmış) 2017-ci ildə 68,2 faizdən 2018-ci ildə 73,9 faizədək çatmışdır.  

Eyni zamanda, ölkə üzrə təşkil olunmuş təlimin formalarında qızların iştirak 

səviyyəsi 2017-ci ildə 67,6 faizdən 2018-ci ildə 80,8 faizədək yüksəlmişdir. Ümumilikdə 

göstərici üzrə ötən dövrlə müqayisədə müsbət artım tempi müşahidə edilmişdir. 

 

Şəkil 5. Təşkil olunmuş təlimdə iştirak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş ibtidai 

təhsil yaşına, 1 il qalmış), cins üzrə bölgüsü faizlə  

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Yaşayış yeri üzrə bölgüyə gəldikdə, 2017-ci ildə təşkil olunmuş təlimin formalarında 

iştirak səviyyəsi şəhər yerlərində 85,6 faizdən 2018-ci ildə 91,1 faizədək, kənd yerlərində 

isə 2017-ci ildə 51,1 faizdən 2018-ci ildə 56,9 faizə çatmışdır. 

 

Şəkil 6. Təşkil olunmuş təlimin formalarında ümumi iştirak səviyyəsi, rəsmi 

müəyyən edilmiş ibtidai təhsil yaşına 1 il qalmış, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

narmin.babayeva
Sticky Note
2-ci fəsilə keçid
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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 

bacarığına malik olan gənclərin və böyüklərin xüsusi çəkisi, bacarıqların növləri 

üzrə bölgüdə, faizlə 

Müvafiq hədəf üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, İKT-dən istifadə bacarığına malik 

olan gənclərin xüsusi çəkisi 2017-ci ildə 85,3 faizdən 2018-ci ildə 85,4 faizədək, 

böyüklərin xüsusi çəkisi isə 2017-ci ildə 61,1 faizdən 2018-ci ildə 61,6 faizədək 

yüksəlmişdir. Bundan əlavə, daha mürəkkəb əməliyyatlar yerinə yetirmək bacarığına 

malik istifadəçilərin xüsusi çəkisi hər iki qrupda daha aşağıdır. Həm gənclər, həm də 

böyüklər arasında xüsusi proqramlaşdırma dilindən istifadə etməklə kompüter 

proqramlarının yazılması bacarığı İKT-dən digər istifadə bacarıqlarına nisbətən hələ ki, 

aşağı səviyyədədir. Bundan əlavə, aşağıdakı cədvəldəki məlumatlara əsasən 2013-

2018-ci illər ərzində İKT-dən istifadə bacarığına malik olan gənclərin xüsusi çəkisi 84,7 

%-dən 85,4%-dək, böyüklərin xüsusi çəkisi 58,7%-dən 61,6%-dək yüksəlmişdir.  

 

Şəkil 7. İKT-dən istifadə bacarığına malik olan gənclərin (15-24 yaşda olanlar) və 

böyüklərin (15 yaş və yuxarı) xüsusi çəkisi, faizlə 

 

 
Mənbə: DSK 

Cədvəl 3.  

İKT-dən istifadə bacarığına malik olan gənclərin (15-24 yaşda olanlar) xüsusi 

çəkisi, bacarıqların növləri üzrə bölgüdə, faizlə 

Göstəricinin adı 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

İKT-dən istifadə bacarığına malik olan gənclərin və böyüklərin xüsusi çəkisi 

15-24 yaş 84,7 84,9 85,3 85,7 85,3 85,4 

15 yaşdan yuxarı  58,7 59,1 60,2 61,0 61,1 61,6 

Fayl və ya qovluğun üzünü çıxarmaq və ya yerini dəyişdirmək 

15-24 yaş 84,0 81,2 78,1 75,1 74,7 74,9 

15 yaşdan yuxarı  49,9 50,6 51,1 51,6 51,7 52,1 
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Sənəd daxilində eyni məlumatın yazılması və ya yerinin dəyişdirilməsi üçün surətini 

çıxarmaq 

15-24 yaş 81,4 78,7 75,7 72,8 72,4 72,6 

15 yaşdan yuxarı 48,4 49,0 49,6 50,1 50,2 50,6 

Elektron poçt vasitəsilə faylların (sənəd, şəkil, video və s,) göndərilməsi 

15-24 yaş 80,6 77,9 74,9 72,0 71,6 71,8 

15 yaşdan yuxarı 38,0 38,5 38,9 39,3 39,4 39,7 

Elektron cədvəllərdə əsas hesablama düsturlarından istifadə 

15-24 yaş 42,0 40,6 39,1 37,5 37,3 37,5 

15 yaşdan yuxarı 12,3 12,4 12,6 12,7 12,7 12,8 

Əlavə qurğuların kompüterə qoşulması(modem, kamera, printer və s,) 

15-24 yaş 24,0 23,2 22,3 21,5 21,4 21,5 

15 yaşdan yuxarı 9,3 9,4 9,6 9,6 9,6 9,8 

Proqram təminatının axtarışı, yüklənməsi, quraşdırılması və konfiqurasiya edilməsi 

15-24 yaş 17,1 16,6 15,9 15,3 15,2 15,3 

15 yaşdan yuxarı 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,9 

Elektron təqdimatların hazırlanması 

15-24 yaş 12,9 12,4 12,0 11,5 11,4 11,8 

15 yaşdan yuxarı 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 

Faylların kompüterdən digər qurğulara ötürülməsi 

15-24 yaş 10,3 9,9 9,6 9,2 9,2 9,5 

15 yaşdan yuxarı 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 

Xüsusi proqramlaşdrıma dilindən istifadə etməklə kompüter proqramının yazılması 

15-24 yaş 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 

15 yaşdan yuxarı 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 

Mənbə: DSK 

 

4.5. 2030 - cu ilədək təhsildə gender zəminində bərabərsizlikləri aradan 

qaldırmaq və zəif təbəqələrdə, о cümlədən əlilliyi olan insanlar, yerli xalqlar və 

aztəminatlı uşaqlar üçün bütün səviyyələrdə təhsilə və peşə təliminə bərabər çıxış 

imkanını təmin etmək 

4.5.1 Bu siyahıda təhsilə aid olan və dezaqreqasiya oluna bilən bütün 

göstəricilər üzrə bərabərlik indeksləri (qadın və kişilərin, şəhər və kənd 

sakinlərinin, aşağı və yuxarı rifah kvintillərinə düşən əhalinin və məlumatların 

mövcudluğundan asılı olaraq digər əhali qruplarının, məsələn əlillərin, yerli 

xalqların və münaqişənin təsirinə məruz qalmış insanların) 

Aşağıdakı qrafikdə verilən məlumatların təhlili göstərir ki, təhsildə gender 

bərabərliyi indeksi məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə 2017-ci ildə 0,865-dən 2018-

ci ildə 0,873-dək yüksəlmiş, ümumtəhsil müəssisələri üzrə isə 2017-ci ildə 0,853-dən 

2018-ci ildə 0,883-dək artmış, bu göstərici ali-təhsil müəssisələri üzrə isə 2018-ci ildə 

0,922-də möhkəmlənmişdir. 
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Şəkil 8. Təhsildə gender bərabərliyi indeksi 

 
Mənbə: DSK 

 

Eyni zamanda yaşayış yeri bölgüsündə bu göstərici 2017-ci ildə məktəbəqədər 

təhsil müəssisələri üzrə şəhərlərdə 0,857-dən 2018-ci ildə 0,867-dək yüksəlmiş, kənd 

yerlərində isə 0,893-də möhkəmlənmişdir. Ümumtəhsil müəssisələri üzrə bu göstərici 

2017-ci ildə şəhərlərdə 0,846-dan 2018-ci ildə 0,869-dək, kənd yerlərində isə 2017-ci 

ildə 0,864-dən 2018-ci ildə 0,905-dək yüksəlmişdir. 

 

Şəkil 9. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə gender bərabərliyi indeksi 

 
Mənbə: DSK 

Şəkil 10. Ümumtəhsil müəssisələri üzrə gender bərabərliyi indeksi 

 
Mənbə: DSK 
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Eyni zamanda, 2010-2018-ci illər ərzində məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 

oğlanların sayı 10,8 faiz artaraq 61140 nəfərdən 67732 nəfərə, qızların sayı 14,3 faiz 

artaraq 51752 nəfərdən 59134 nəfərə, ümumtəhsil müəssisələrində isə oğlanların sayı 

16,3 faiz artaraq 713970 nəfərdən 830114 nəfərə, qızların sayı 19,5 faiz artaraq 613562 

nəfərdən 733241 nəfərə, ali təhsil müəssisələrində isə oğlanların sayı 19,5 faiz artaraq 

79067 nəfərdən 94455 nəfərə, qızların 31,5 faiz artaraq 66248 nəfərdən 87130 nəfərə 

yüksəlmişdir. 

Bundan əlavə, Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə, hazırda ölkənin təhsil 

müəssisələrində çalışan müəllimlər və təhsil alanlar arasında qadınlar üstünlük təşkil 

edir. Statistikaya əsasən, hazırda ölkənin ümumi təhsil müəssisələrində çalışan 

müəllimlərin 80 faizini, təhsil alanların isə 46 faizini qadınlar (qızlar) təşkil edir. Peşə 

təhsilində bu göstəricilər müvafiq olaraq 70,1% və 24,3 %, orta ixtisas təhsilində 78% və 

65,3 %, ali təhsildə 51,9% və 48,2 faizdir.  

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində 2013-2014-cü tədris ilində təhsil almış tələbə 

qızların sayı 67729 nəfər, 2014-2015-ci tədris ilində 69854 nəfər, 2015-2016-ci tədris 

ilində 71918 nəfər, 2016-2017-ci tədris ilində 72402 nəfər, 2017-2018-ci tədris ilində isə 

73613 olmuşdur. “Bakalavriat səviyyəsinə qəbul olan tələbələrin 2014-cü ildə 49,2%, 

2015-ci ildə 47,5%, 2016-cı ildə 49,4%, 2017-ci ildə 49,0%, 2018-ci ildə isə 48,5 faizi 

qızlar olmuşdur. Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsində təhsil alan qızların 

sayında da artım müşahidə edilir. Ali təhsilin magistratura səviyyəsində 2013-2014-cü 

tədris ilində təhsil almış 11446 tələbənin 47,8%, 2014-2015-ci tədris ilində təhsil almış 

12746 tələbənin 53,7 faizini, 2015-2016-cı tədris ilində təhsil almış 12389 tələbənin 54,4 

faizini, 2016-2017-ci tədris ilində təhsil almış 12165 tələbənin 55,3 faizini, 2017-2018-ci 

tədris ilində isə təhsil almış 13344 tələbənin 54,1 faizini qızlar təşkil etmişdir. 

Magistratura səviyyəsinə qəbul olanlar arasında qızlar 2013-2014-cü tədris ilində 3049 

nəfər və ya 55,3 faiz, 2014-2015-ci tədris ilində 2954 nəfər və ya 60,1 faiz, 2015-2016-ci 

tədris ilində 2921 nəfər və ya 59,0 faiz, 2016-2017-ci tədris ilində 3280 nəfər və ya 64,3 

faiz, 2017-2018-ci tədris ilində 3614 nəfər və ya 55,5 faiz təşkil etmişdir. 

Azərbaycanda qadınların elm sahəsində təmsilçiliyi də yüksək səviyyədədir. Belə 

ki, magistratura səviyyəsində təhsil alanların 54%-i, ali təhsil müəssisələrində çalışan 

fəlsəfə doktorlarının 51%-i, elmlər doktorlarının 46%-i qadınlardır. Hazırda 2168 

doktorantdan 1215 nəfəri (56%) qadınlardır. Son illərdə təhsil müəssisələri rəhbərləri 

arasında qadınların çəkisi artmaqdadır. Hazırda ali təhsil müəssisələrinin rektorlarının 6-

sı və ya 11 faizi, prorektorlarının 40-ı və ya 20,5 faizi, kollec direktorlarının 14-ü və ya 28 

faizi, direktor müavinlərinin 35-i və ya 30 faizi, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin 

direktorlarının 10-u və ya 10 faizi, direktor müavinlərinin 27-si və ya 28 faizi, ümumtəhsil 

məktəblərinin direktorlarının 1235-i və ya 33 faizi, direktor müavinlərinin isə 3941-i və ya 

54 faizi qadınlardır.  

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 a) savadlılıq və b) riyazi savadlılığın ən azı müəyyən edilmiş funksional 

səviyyəsinə çatmış əhalinin həmin yaş qrupunda xüsusi çəkisi, cins bölgüsündə. 

Son doqquz ildə aparılan statistik müşahidələr göstərir ki, ölkədə savadlılığın ən azı 

müəyyən edilmiş funksional səviyyəsinə çatmış 15 və yuxarı yaşda olan şəxslərin həmin 

yaş qrupunda olan əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi 99,8 faizdir. Bu göstərici 
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ölkənin şəhər və kənd yerləri üçün də eyni olmuşdur. Kişilər və qadınlar üzrə bu göstərici 

müvafiq olaraq 99,9 və 99,7 faiz təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 11. Savadlılığın ən azı müəyyən edilmiş funksional səviyyəsinə çatmış  

15 və yuxarı yaşda olan şəxslərin həmin yaş qrupundakı əhalinin  

ümumi sayında xüsusi çəkisi, cins üzrə bölgüdə, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

2018-ci ildə ən azı funksional savadlığı müəyyən edilmiş səviyyəsinə çatmış 

əhalinin sayı ali təhsil səviyyəsi üzrə 1014 min, orta ixtisas təhsil səviyyəsi üzrə 658 min, 

tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 4870 min, ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə isə 983 min 

nəfər təşkil etmişdir.  

4.a. Uşaq, əlillik və gender məsələlərinə həssas yanaşılan və hamı üçün 

təhlükəsiz, zorakılığa yol verilməyən, inklüziv və effektiv təlim mühitini təmin edən 

təhsil müəssisələri qurmaq və onları yeniləmək. 

4.a.1. a) elektrik enerjisi ilə; b) təhsil məqsədləri üçün internetə çıxışla; c) 

təhsil məqsədləri üçün kompüterlərlə; ç) içməli suyun əsas mənbələri ilə; d) oğlan 

və qızlar üçün ayrılıqda minimum şəraiti olan sanitar qovşaqlarla; e) əl yumaq 

üçün əsas vasitələrlə (hamı üçün su təchizatı, sanitariya və gigiyena 

təşəbbüsünün göstəricilərinin təriflərinə uyğun olaraq) təmin edilmiş məktəblərin 

xüsusi çəkisi 

Hazırda ölkənin şəhər və kənd yerlərində elektrik enerjisi, əsas içməli su mənbələri, 

oğlan və qızlar üçün ayrılıqda minimum şəraiti olan sanitar qovşaqlarla və əl yumaq üçün 

əsas vasitələrlə təmin edilmiş məktəblərin xüsusi çəkisi 100 faiz təşkil edir. 

2017-2018-ci illər ərzində ölkə üzrə təhsil məqsədləri üçün internetə çıxışla təmin 

edilmiş məktəblərin xüsusi çəkisi 56,8 faizdən 57,4 faizədək, təhsil məqsədləri üçün 

kompüterlərlə təchiz edilmiş məktəblərin xüsusi çəkisi isə 94,7 faizdən 95,3 faizədək 

çatmışdır. 

2018-ci ildə şəhər yerlərindəki məktəblərin 98,4 faizi təhsil məqsədləri üçün 

kompüterlərlə, 90,0 faizi isə təhsil məqsədləri üçün internetə çıxışla təmin edilmişdir. 

Kənd yerlərinə gəldikdə isə təhsil məqsədləri üçün kompüter təminat səviyyəsi 94,1 faiz 

olmuşdur. İnternetə qoşulan ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin sayı isə 

ölkə üzrə ümumi şagirdlərin 85%-nə və pedaqoji heyətin 73%-nə çatdırılmışdır. 
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Cədvəl 4.  

Ölkə üzrə təhsil məqsədləri üçün internetə çıxışla təmin edilmiş məktəblərin 

xüsusi çəkisi 

 

Göstəricinin adı  
2010 2011 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

faizlə 

Aşağıdakılarla təmin edilmiş 

məktəblərin xüsusi çəkisi:  

       
  

a) elektrik enerjisi ilə;  

  
100 100 100 100 100 100 100 100 

100 

b) təhsil məqsədləri üçün 

internetə çıxışla; 

 

39,1 47,4 48,3 49,4 51,4 51,8 55,6 56,8 57,4 

c) təhsil məqsədləri üçün 

kompüterlərlə;  

 

83,9 86,7 87,2 88,3 93,1 93,9 94,3 94,7 95,3 

ç) içməli suyun əsas mənbələri 

ilə;  

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

d) oğlan və qızlar üçün 

ayrılıqda minimum şəraiti 

olan sanitar qovşaqlarla; 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

e) əl yumaq üçün əsas 

vasitələrlə (hamı üçün su 

təchizatı, sanitariya və 

gigiyena təşəbbüsünün 

göstəricilərinin təriflərinə 

uyğun olaraq)  

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mənbə: DSK 

 

Şəkil 12. Təhsil məqsədləri üçün kompüterlərlə təmin edilmiş məktəblərin xüsusi 

çəkisi, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə, faizlə 

 
 
Mənbə: DSK 
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Şəkil 13 . Təhsil məqsədləri üçün internetə çıxışla təmin edilmiş məktəblərin 

kompüteri olan məktəblərdə xüsusi çəkisi, yaşayış yerləri üzrə bölgüdə, faizlə 
 

 
Mənbə: DSK 

 

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. a) məktəbəqədər təhsil müəssisələrində; b) ibtidai təhsildə; c) ümumi 

və tam orta təhsildə işə qəbul olunanadək və ya işlədiyi vaxt ərzində ölkədə tələb 

olunan müvafiq səviyyəyə uyğun minimal peşə hazırlığı keçmiş müəllimlərin 

xüsusi çəkisi 

2010-2018-ci illər ərzində məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan minimal 

peşə hazırlığı keçmiş müəllimlərin xüsusi çəkisi 83,5 faizdən 89,7 faizə çatmışdır.  

2017-2018-ci illər ərzində ibtidai təhsildə çalışan minimal peşə hazırlığı keçmiş 

müəllimlərin xüsusi çəkisi 99,8 faiz olmuş, ümumi və tam orta təhsil səviyyəsində çalışan 

minimal peşə hazırlığı keçmiş müəllimlərin xüsusi çəkisi isə 2017-ci illə müqayisədə 

2018-ci ildə 99,4 faizdən 99,7 faizə çatmışdır. 

 

Şəkil 14. Məktəbəqədər, ibtidai, ümumi və tam orta təhsildə işə qəbul olunanadək 

və ya işlədiyi vaxt ərzində müfaviq səviyyəyə uyğun ölkədə tələb olunan minimal 

peşə hazırlığı keçmiş müəllimlərin xüsusi çəkisi 

 
Mənbə: DSK 
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Bununla yanaşı, göstərici 2018-ci ildə dövlət və qeyri dövlət təhsil müəssisələri üzrə 

müfaviq olaraq məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 89,7 faiz və 90,4 faiz, ibtidai 

təhsildə 99,9 faiz və 98,1 faiz, ümumi və tam orta təhsildə 99,7 faiz və 96,3 faiz təşkil 

etmişdir. 

 

Şəkil 15. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işə qəbul olunanadək və ya 

işlədiyi vaxt ərzində müvafiq səviyyəyə uyğun ölkədə tələb olunan minimal peşə 

hazırlığı keçmiş müəllimlərin xüsusi çəkisi, mülkiyyət növləri üzrə bölgüdə faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

Müşahidələr göstərir ki, işə qəbul olunanadək və ya təhsil müəssisələrində işlədiyi 

vaxt ərzində ölkədə tələb olunan müvafiq səviyyəyə uyğun minimal peşə hazırlığı keçmiş 

müəllimlərin xüsusi çəkisi 100 faizə yaxındır. 

2018-ci il ərzində peşə hazırlığı keçmiş müəllimlərin sayı 33151 nəfər olmuşdur:  

a) Ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarında – 5000 nəfər; 

b) İbtidai təhsildə - 10069 nəfər; 

c) Ümumi orta və tam orta təhsildə - 18082 nəfər.  

2008-2019-cu illərdə ümumi təhsildə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqinə 

başlanmışdır. Bununla əlaqədar 140 minədək müəllim təlimlərdən keçirilmişdir. 

  

2.2. 8-Cİ MƏQSƏD: Hamının ardıcıl, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımına, 

tam və səmərəli məşğulluğuna, layiqli işlə təmin olunmasına dəstək 

vermək 

 

8.1. Adambaşına düşən iqtisadi artımın milli şəraitə uyğun müsbət 

meyllərini saxlamaq 

Hesabat dövründə regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, qeyri-neft ixracının artırılması üzrə kompleks tədbirlər görülmüş, dövlət-

sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, 

qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması, o cümlədən özəl sektora təşviq mexanizmlərinin 

tətbiqi, aqrar sektora dövlət qayğısının artırılması, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi 

məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq iqtisadi aktivlik 

bərpa olunmuş və  2019-cu il üzrə ÜDM  2,2 %, qeyri-neft sektoru 3,5%, qeyri-neft sektorunda 
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sənaye istehsalı 14,0 %, kənd təsərrüfatı təxminən 7,0 %, ticarət dövriyyəsi 7,6 %, qeyri-neft 

ixracı 14% artmışdır. İlin əvvəli ilə müqayisədə dekabr ayının sonuna valyuta ehtiyatları 6.4 

milyard ABŞ dolları artaraq 51.0 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

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

2010-cu ilə nisbətən 2018-ci ildə əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM 4,4 faiz 

artmışdır. 

 

Şəkil 16. Əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in illik artım sürəti, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

2018-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulu 79797,3 milyon manat olmuşdur ki, 

bunun da 58,8 faizi iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrində, 41,2 faizi isə neft-qaz 

sektorunda istehsal edilmişdir. ÜDM istehsalının 44,2 faizi sənayenin, 9,6 faizi ticarət və 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinin, 8,0 faizi tikintinin, 6,3 faizi nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatının, 5,3 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılığın, 2,2 faizi 

turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşənin, 1,6 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 

15,0 faizi isə digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis vergilər isə ÜDM-

in 7,8 faizini təşkil etmişdir. 

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 2018-ci ildə məşğul əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM 1,7 

faiz artmışdır.  

2018-ci ildə iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayı 2010-cu illə müqayisədə 12,7 faiz 

artaraq 4329,1 min nəfərdən 4879,3 min nəfərə çatmışdır. 2018-ci ildə cəmi məşğul 

əhalinin 36,3 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 14,5 faizi ticarət və 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,8 faizi təhsil, 7,3 faizi tikinti, 5,8 faizi dövlət idarəetməsi, 

müdafiə və sosial təminat, 5,2 faizi emal sənayesi, 4,2 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 

3,9 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi və 15,0 faizi isə iqtisadiyyatın 

digər sahələrinin payına düşmüşdür. 
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Şəkil 17. Məşğul əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM-in illik artım sürəti 

 
Mənbə: DSK 

 

Mülkiyyət növləri bölgüsünə gəldikdə isə qeyri-dövlət sektorunda məşğul əhalinin 

sayı dövlət sektoruna nisbətən daha çox olmuşdur. Yəni, məşğul əhalinin 76,3 faizi qeyri-

dövlət sektorunda, 23,7 faizi 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. Qadın və kişilərin orta saathesabı əməkhaqqı 

2017-2018-ci illər ərzində ümumilikdə qadın və kişilərin orta saathesabı əməkhaqqı 

3,4 manatdan 3,5 manatadək yüksəlmişdir. Bu dövrdə qadınların orta saathesabı 

əməkhaqqı 2,3 manatdan 2,4 manatadək, kişilərin orta saathesabı əməkhaqqı isə 4,2 

manatdan 4,3 manatadək yüksəlmişdir. 

2018-ci ildə kişilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 670,2 manat, qadınların isə 

360,7 manat olmuşdur. Qadınların və kişilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı dövlət 

sektoruna nisbətən qeyri-dövlət sektorunda daha çox olmuşdur. Belə ki, qadınlar dövlət 

sektorunda 325,0 manat, qeyri-dövlət sektorunda 470,8 manat orta aylıq nominal 

əməkhaqqı ilə çalışmışlar. Kişilərin isə orta aylıq nominal əməkhaqqısı müvafiq olaraq 

562,3 manat və 757,5 manat təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 18. 2010-2018-ci illər ərzində ümumilikdə qadın və kişilərin orta saathesabı 

əməkhaqqı, manatla 

 
Mənbə: DSK 
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8.5.2. İşsizlik səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə 

2017-2018-ci illərdə ölkə üzrə işsizlik səviyyəsi 5,0 faizdən 4,9 faizədək azalmış, 

kişilər arasında işsizlik səviyyəsi 4,1 faiz olmuş, qadınlar arasında isə 5,9 faizdən 5,8 

faizədək azalmışdır. 

2018-ci ildə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 2010-cu illə müqayisədə 545,7 min 

nəfər artaraq 5133,1 min nəfərə çatmışdır ki, onun da 253,8 min nəfəri işsiz əhali təşkil 

etmişdir. Ümumilikdə qadınlar arasında işsizlik səviyyəsi şəhər yerlərində 6,7 faiz, kənd 

yerlərində 5,0 faiz, kişilər arasında işsizlik səviyyəsi şəhər yerlərində 5,0 faiz, kənd 

yerlərində 2,9 faiz təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 19. İşsizlik səviyyəsi, cins üzrə bölgüdə, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

8.8.1 İstehsalatda xəsarət alan və həlak olan şəxslərin sayı, cins üzrə 

bölgüdə 

2018-ci ildə hər 100 000 işləyənə istehsalatda xəsarət alan və həlak olan şəxslərin 

sayı 13 olmuşdur. Nəticə etibarilə istehsalatda xəsarət alan və həlak olan kişilər 

qadınlara nisbətən çoxluq təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 20. İstehsalatda xəsarət alan və həlak olan şəxslərin sayı, cins üzrə bölgüdə, hər 

100000 işləyənə 

 
Mənbə: DSK 
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Şəkil 21. İstehsalatda xəsarət alan şəxslərin sayı, cins üzrə bölgüdə,  

hər 100000 işləyənə 

 
Mənbə: DSK  

 

İstehsalatda hər 100000 işləyənə xəsarət alan şəxslərin sayı 2017-ci ildəki 8 

nəfərdən 2018-ci ildə 9 nəfərə yüksəlmiş, ümumilikdə isə son 9 ildə xəsarət alan 

şəxslərin sayı 196 nəfərdən 146 nəfərədək azalmışdır. 

 

Şəkil 22. İstehsalatda həlak olan şəxslərin sayı, cins üzrə bölgüdə, hər 

100000 işləyənə 

 
Mənbə: DSK  

 

Eyni zamanda, hər 100000 işləyənə istehsalatda həlak olan şəxslərin sayı 2017-ci 

ildəki 4 nəfərdən 2018-ci ildə 3 nəfərə, ümumilikdə isə son 9 ildə həlak olan şəxslərin 

sayı 68 nəfərdən 53 nəfərədək azalmışdır. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mütləq ifadədə 

2018-ci ildə istehsalatda xəsarət alan və həlak olan şəxslərin sayı mədənçıxarma 

sənayesində 35, emal sənayesində 34, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı sahələrində 12, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və 

emalı sahələrində 5, tikintidə 44, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 15, informasiya və 

rabitə sahələrində 4, digər iqtisadi fəaliyyət növlərində isə 50 nəfər olmuşdur. 
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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. 

8.9.1.1. Turizmin ÜDM-ə birbaşa töhvəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 

2018-ci ildə 2017-ci illə müqayisədə turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin ÜDM-də 

xüsusi çəkisi 4,3-4,5 faiz aralığında dəyişmişdir. Ümumilikdə isə 2013-2018-ci illər 

ərzində turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 2013-cu ildəki 3,6 

faizdən 2018-ci ildəki 4,3 faizə qədər yüksəlmişdir. Turizm üçün xarakterik sahələrdə 

yaradılmış əlavə dəyərin həcmi 2018-ci ildə 2013-cu illə müqayisədə 66,5 faiz artaraq 

2080,2 milyon manatdan 3464,3 milyon manatadək yüksəlmişdir. 

 

Şəkil 23. Turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 

 
Mənbə: DSK 

 

8.9.1.2. Turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin artım sürəti 

2017-ci ildə turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin artım tempi 14,8 faiz olduğu halda, 

2018-ci ildə müvafiq göstərici 9,9 faiz olmuşdur. 2013-2018-ci illər ərzində turizm üçün 

xarakterik sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin həcminin orta illik artım sürəti 8,3 faiz təşkil 

etmişdir. 

 

Şəkil 24. Turizmin ÜDM-ə birbaşa töhfəsinin artım sürəti, əvvəlki ilə nisbətən 

faizlə 

 
Mənbə: DSK 
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8.9.2. Turizm üçün xarakterik sahələrdə çalışan işçilərin xüsusi çəkisi 

Qeyd edək ki, 2017-2018-ci illər ərzində turizm üçün xarakterik sahələrdə çalışan işçilərin 

xüsusi çəkisi 3,1 faizdən 3,4 faizədək yüksəlmişdir. Belə ki, turizm sahəsində çalışan 

işçilərin sayı 2018-ci ildə 53222 nəfərə çatmışdır. 

  

Şəkil 25. Turizm üçün xarakterik sahələrdə çalışan işçilərin xüsusi çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

8.10. Hamı üçün bank, sığorta və maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanını 

həvəsləndirmək və genişləndirmək üçün daxili maliyyə institutlarının potensialını 

gücləndirmək. 

8.10.1 15 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən a) 

Kommersiya banklarının filiallarının və b) bankomatların sayı 

Hesabat dövründə müvafiq göstərici böyüklərin (15 və yuxarı yaşda olan əhali) hər 

100000 nəfərinə kommersiya banklarının filiallarının sayı 2017-ci ildəki 11,9-dan 2018-ci 

ildə 11,1-dək düşmüş, bankomatlarının sayı isə 31,7-dən 32,3-dək artmışdır.  

 

Şəkil 26. Kommersiya banklarının filiallarının və bankomatların sayı, 

böyüklərin (15 və yuxarı yaşda olan əhali) hər 100000 nəfərinə 

 
Mənbə: DSK 

 

Qeyd edək ki, mütləq ifadədə 2010-cu ildə ölkədəki bankomatların sayı 1892 
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(bunlardan 1053 ədəd Bakı şəhərində, 839 ədəd regionlarda) ədəd olmuşdursa, 2018-ci 

ilin sonuna bu göstərici 2502 ədədə (bunlardan 1329 ədəd Bakı şəhərində, 1173 ədəd 

regionlarda) çatmışdır. 

2018-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən 30 banka (bunlardan 2-si dövlət, 28-i isə özəl 

sektora aiddir) aid 508 bank filialı və 2431 bankomat mövcud olmuşdur.  

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 ayrıca 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 genişləndirilməsi, 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 İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın 

Əsas Sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri”ndə başlıca məqsədlər olaraq müəyyən 

edilmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasında mövcud demoqrafik meyllərə və 

inkişaf perspektivlərinə, müəyyən olunmuş iqtisadi prioritetlərə əsaslanmaqla səmərəli 

məşğulluğun təmin edilməsinə yönəldilmiş uzunmüddətli dövlət məşğulluq siyasətinin 

formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 

oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının 

Məşğulluq Strategiyası” qəbul edilmişdir. 

Strategiyanın məqsədi, məşğulluq siyasətinin ekstensiv mərhələdən intensiv 

mərhələyə keçidini təmin etmək, əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq, tam 

məşğulluğu təmin etmək, layiqli əməyi dəstəkləmək və əmək məhsuldarlığını 

yüksəltməkdir. 

Strategiya çərçivəsində gənclər arasında işsizliyin minimum səviyyəyə endirilməsi, 

əmək bazarında və ya təhsildə olmayan gənclərin (15-24 yaş) xüsusi çəkisinin 2030-cu 

ilədək 15 faizə endirilməsi, 2025-ci ilədək bütün əhali qrupları (xüsusilə gənclər, qadınlar 

və əlilliyi olan şəxslər) üçün səmərəli məşğulluğa və layiqli əməyə nail olunması əsas 

hədəflər kimi müəyyən edilmişdir. 

Gənclərin peşə təhsilindən əmək bazarına inteqrasiyasını gücləndirmək məqsədilə 

karyera (peşə) üzrə Strategiyanın prioritet istiqaməti kimi aşağıdakılar müəyyən 

edilmişdir: 

- məsləhət və karyera;  

- planlaşdırma xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən rəqəmsal 

texnologiyalardan geniş istifadəyə keçidin təmin edilməsi.  

 

2.3.  10-CU MƏQSƏD: Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq  

 

Ötən dövr ərzində “heç kimin geridə qalmaması” prinsipi əsas götürülərək 

aztəminatlı əhali kateqoriyasının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra 

mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, 2019-cu ildə tərəfinizdən təsdiq edilmiş 4 

milyondan çox vətəndaşı əhatə edən 2 mühüm sosial paket xüsusi əhəmiyyətə malik 

olmuşdur.  
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Belə ki, 3 milyon nəfəri əhatə edən 1-ci sosial paket çərçivəsində 2019-cu il üzrə 

minimum əmək haqqı 130 manatdan 180 manata qaldırılaraq yaşayış minimumuna 

çatdırılmış, minimum pensiya 160 manat müəyyən edilmiş, sosial müavinət və təqaüdlər 

20-100% artırılmışdır.  

Sosial siyasətin davamı olaraq, ötən ilin iyun ayında 2.1 milyon nəfəri əhatə edən 

2-ci sosial paket çərçivəsində minimum əmək haqqı 40% artırılaraq sentyabr ayının 1-

dən 250 manata, minimum pensiya 25% artırılaraq 200 manata çatdırılmışdır.  

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan işçilərin, hüquq-mühafizə 

orqanlarının əməkdaşlarının, dövlət qulluqçularının, dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili 

müəssisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqları əhəmiyyətli dərəcədə (20-100%) 

artırılmışdır. 

Yuxarıda qeyd edilən Sərəncamla Respublikada minimum aylıq əmək haqqı 

əhəmiyyətli dərəcədə artırılaraq ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsini üstələmişdir.  

Respublikada əməkhaqları Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilən kateqoriyadan 

olan işçilərin sayı 450 min nəfər (büdcədən maliyyələşdirilən işçilərin 70 faizini) təşkil edir 

ki, onların da əksəriyyəti qadınlardır. 

Yuxarıda qeyd edilən islahat aşağı əmək haqqı alan işçilərin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi ilə yanaşı, həm də qadın və kişi işçilər arasında orta əmək haqqı fərqinin 

azalmasına hədəflənmişdir. 

Eyni zamanda, ölkədə baş vermiş devalvasiya nəticəsində əhalinin xarici 

valyutada olan kreditləri üzrə onların üzləşdiyi maliyyə itkisinin qarşılanması məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin 

problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” müvafiq Fərmanı 

imzalanmışdır. Fərmana əsasən birinci devalvasiyaya qədər götürülmüş kreditlər üzrə 

borcun artmış hissəsinə görə, bir ABŞ Dolları əsas borc üzrə 25 qəpik, birinci və ikinci 

devalvasiya arasındakı müddətdə götürülmüş kreditlər üzrə borcun artmış hissəsinə 

görə, bir ABŞ Dolları əsas borc üzrə 60 qəpik dövlət tərəfindən ödənilmişdir. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, adıçəkilən Fərmana əsasən, xarici valyutada əsas 

məbləği 10000 (on min) ABŞ dollarınadək, milli valyutada isə 17000 (on yeddi min) 

manatadək olan fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş kredit borclarının restrukturizasiyası 

məqsədilə onlara banklar tərəfindən illik faiz dərəcəsi 1 faiz, banklara isə illik faiz 

dərəcəsi 0,1 faiz olmaqla 5 il (1 il güzəşt müddəti ilə) müddətinə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən 682 milyon məbləğinədək dövlət zəmanəti ilə 

təmin edilmiş güzəştli kredit verilməsi həyata keçirilmişdir. 

Ölkə Prezidentinin 2019-cu il 28 yanvar tarixli Fərmanı ilə birdəfəlik ödəmənin 

əhatə dairəsi daha da genişləndirilmiş, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü 

uğrunda 1997-ci ilin avqust ayının 2-dək şəhid olmuş əlavə 2725 şəhidin (o cümlədən 

11000 manatdan az sığorta ödənişi almış 2264 şəhid hərbi qulluqçunun və 461 şəhid 

polisin) vərəsələrinə də birdəfəlik ödəmənin verilməsi tapşırılmışdır.  

Yeni Fərmanla birdəfəlik ödəmənin verilməsi prosesi artıq 12268 şəhidin 

vərəsələrini əhatə edir və bu məqsədlər üçün ümumilikdə 135 milyon manat vəsait 

nəzərdə tutulur. 

Dövlət başçısının "Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 

vahid aylıq müavinətin artırılması haqqında” 26 fevral 2019-cu il tarixli 993 nömrəli 

Sərəncamına əsasən məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid 

aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il aprelin 1-dən 50 faiz artırılmaqla 40 manatdan 60 



40 
 

manata çatdırılmışdır. Vahid aylıq müavinətin artımı 496 557 nəfər məcburi köçkünə 

şamil olunmuşdur. 

10.2. 2030-cu ilədək, yaşından, cinsindən, əlilliyindən, irqindən, etnik 

mənşəyindən, dinindən və ya iqtisadi və ya digər statusundan asılı olmayaraq, 

hamının sosial, iqtisadi və siyasi həyatda iştirakı üçün səlahiyyətlərin 

genişləndirilməsi və bunun təşviq olunması. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 54 və 55-ci maddələrinə əsasən 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında 

dövlətin idarə olunmasında da maneəsiz iştirak etmək hüququ vardır. 

Məşğulluq Strategiyasının prioritet istiqamətlərindən biri kimi əhalinin sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsində, məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında, layiqli əməyin 

təmin edilməsində və işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində sosial dialoq və 

tərəfdaşlıq əks olunmuşdur.  

Bu məqsədlə milli səviyyədə üçtərəfli sosial dialoq üzrə institusional sistemin 

təkmilləşdirilməsi, Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin artırılması, əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında və aktiv tədbirlərin 

həyata keçirilməsində sosial tərəfdaşlıq prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi kimi bir sıra 

prioritetlər müəyyən edilmişdir. 

Həmçinin, "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci 

maddəsində məşğulluq sahəsində razılaşdırılmış qərarların hazırlanması məqsədi ilə 

həmkarlar ittifaqının, işəgötürənlərin birliklərinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi qurumun, aidiyyəti dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, sosial 

müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin mənafeyini təmsil edən ictimai birliklərin 

bərabər sayda nümayəndələrindən ibarət məşğulluğa kömək göstərən yerli 

əlaqələndirmə komitələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. 

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən 2013-cü ildən etibarən 

kənardan qulluğa və yardıma ehtiyacı olan əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar 

üçün əlavə ödəniş olmadan dövlət xidmətləri səyyar formada həyata keçirilir.  

2018-ci ildə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 299-u kənardan qulluğa ehtiyacı olan 

əlillər, 18-i sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların sifarişi əsasında əlavə ödəniş 

aparılmadan səyyar xidmətlər göstərilmişdir. 

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 İşçilərin əməkhaqqı və sosial müdafiə xətti ilə ödənişlərdən ibarət 

gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 

2010-cu ilə nisbətdə 2018-ci ildə işçilərin əməkhaqqı və sosial müdafiə xətti ilə 

ödənişlərdən ibarət gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 0,6 faiz bəndi artaraq, 16,1 faizdən 

16,7 faizədək yüksəlmişdir.  

Son doqquz il ərzində əhalinin nominal gəlirləri 2 dəfədən çox 25,6 mlrd. manatdan 

53,7 mlrd. manata çatmışdır. Belə ki, əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirləri 90,8 faiz 

artaraq 2866,1 manatdan 5467,4 manatadək yüksəlmişdir. 
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Şəkil 27. İşçilərin əməkhaqqı və sosial müdafiə xətti ilə ödənişlərdən ibarət 

gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

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.  

10.7.2 insanların nizamlı, təhlükəsiz, müntəzəm və məsuliyyətli miqrasiyasını 

və hərəkətliliyini asanlaşdıran miqrasiya siyasətinin mövcudluğu 

Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahəsində dövlət 

siyasətinin həyata keçirilməsi, idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, miqrasiya 

proseslərinin tənzimlənməsi və proqnozlaşdırılması, bu sahədə müvafiq dövlət 

orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində mühüm yeniliklər olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı əsasında miqrasiya 

proseslərinin idarə olunmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi beynəlxalq təcrübə 

nəzərə alınmaqla miqrasiya idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılmış 

ciddi addımlardan biri olmuş və ölkədə miqrasiya proseslərinin daha çevik və işlək 

mexanizmlər əsasında tənzimlənməsinə, miqrasiya idarəetmə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsinə və sadələşdirilməsinə, həmçinin bu sahədə operativliyin və 

şəffaflığın təmin olunmasına səbəb olmuşdur.  

“Bir pəncərə” prinsipi üzrə vahid dövlət orqanının səlahiyyətlərini həyata keçirən 

Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin və müvafiq 

vəsiqələrin verilməsini, onların yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmasını, Azərbaycan 

Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə müvəqqəti 

olma müddətinin uzadılmasını, həmçinin ölkə ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti 

ilə məşğul olmaq üçün iş icazələrin verilməsini həyata keçirir. “Bir pəncərə” prinsipinin 

tətbiq edildiyi gündən əcnəbilərə verilən çıxış və qayıdış vizaları ləğv edilmişdir. Hazırda 

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazə 

vəsiqələrini və etibarlı pasportlarını (digər sərhədkeçmə sənədləri) təqdim etməklə, heç 

bir viza almadan istənilən qədər ölkə ərazisindən gedə və qayıda bilərlər. 

Azərbaycan Respublikasında yaşayan, işləyən və müvəqqəti olan əcnəbilərin və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotunun aparılması, miqrasiya proseslərinin idarə 

olunmasında iştirak edən dövlət orqanlarının zəruri informasiya ilə təmin edilməsi, 
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miqrasiya ilə bağlı sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması və 

bu sahədə göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vahid 

Miqrasiya Məlumat Sistemi (VMMS) yaradılmış, onun “Giriş-Çıxış və Qeydiyyat” 

İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış Məlumat-Axtarış Sisteminə və digər dövlət orqanlarının 

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikasının 

Prokurorluğu, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Təhlükəsizliyi 

Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti) müvafiq sistemlərinə inteqrasiyası təmin edilmişdir. 

Həmçinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən mehmanxanalar, 

sanatoriyalar, istirahət evləri, pansionatlar, kempinqlər, turist bazaları, xəstəxanalar və 

digər belə ictimai yerlərin mövcud sistemlərin də VMMS- ə inteqrasiyası təmin edilmişdir. 

Müraciət edənlərin rahatlığı üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin səlahiyyətləri 

çərçivəsində elektron xidmətlərin göstərilməsi üçün Xidmətin rəsmi internet səhifəsində 

xüsusi elektron xidmət bölməsi yaradılmış və 2011-ci ilin sentyabr ayından etibarən 

Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsinə başlanılmışdır. 

Hazırda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin göstərdiyi elektron xidmətlərin sayı 13-ə 

çatdırılmışdır. Elektron xidmət bölməsində aidiyyəti üzrə göstərilən xidmətlərin adları, bu 

xidmətlərin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlərin dəqiq siyahısı və müvafiq 

sənədlərin (ərizə, ərizə-anket, blank və digər) elektron forması, həmçinin icazələrin, 

qərarların və digər sənədlərin verilməsi üçün alınan dövlət rüsumlarının miqdarı 

haqqında məlumatlar yerləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 713-IVQ nömrəli Qanunu ilə 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi təsdiq edilmiş və həmin ilin avqustun 

1-dən qüvvəyə minmişdir. Məcəllə Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahəsində 

dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, miqrasiya proseslərinin və bu sahədə yaranan 

münasibətlərin tənzimlənməsi, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

Azərbaycan Respublikasında hüquqi vəziyyəti ilə bağlı normaları müəyyənləşdirir. 

Bu gün dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasının, vətəndaşlara 

göstərilən xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyaları tətbiq 

etməklə həyata keçirilməsinin, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasının zəruriliyini 

nəzərə alaraq, yaradılmış və Azərbaycan brendi olan “ASAN Xidmət” mərkəzlərində də 

Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə 

müvəqqəti və yaxud daimi yaşama, həmçinin onların ölkəmizdə haqqı ödənilən əmək 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş icazələrinin verilməsi, həmçinin şəxsin Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi kimi müraciətlərin 

qəbul edilməsi ilə bağlı xidmətlər təqdim olunur. 

Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və "ASAN Viza" 

sisteminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 

Fərmanı ilə verilmiş tapşırığa əsasən "ASAN Viza" sistemi yaradılmışdır. "ASAN Viza" 

sistemi elektron viza alınması üçün əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin birbaşa 

"ASAN Viza" sistemi vasitəsilə müraciət etməsini, elektron viza alınması üçün zəruri olan 

məlumatların bilavasitə "ASAN Viza" sisteminə daxil edilməsini, elektron vizanın 

rəsmiləşdirilməsinə görə müəyyən olunmuş dövlət rüsumunun "ASAN Viza" sistemi 

vasitəsilə elektron qaydada ödənilməsini, elektron vizanın müraciət etmiş şəxsin elektron 

ünvanına göndərilməsini təmin edir. 2017-ci ildən fəaliyyətə başlayan "ASAN Viza" 
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sistemi vasitəsilə 95 ölkənin vətəndaşına 3 gün ərzində, təcili müraciət edildikdə isə 3 

saat ərzində elektron vizaların verilməsi həyata keçirilir.  

2018-ci ilin may ayından başlayaraq ölkədə olan 4 beynəlxalq hava limanında da 

"ASAN Viza" sistemi vasitəsilə 15 ölkənin vətəndaşına real vaxt rejimində vizaların 

rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilir. Ölkəyə gəlmək üçün elektron viza almış şəxslərin sayı 

2017-ci ildə 268.514 nəfər, 2018-ci ildə isə 680.000 nəfər olmuşdur. Ümumilikdə fəaliyyət 

dövrü ərzində 1133661 viza rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilmişdir ki, bunun da 336000-i 

sərhəddə verilmiş vizalardır. Fəaliyyətdə olduğu 2 il ərzində elektron vizanın verilməsi 

üçün edilmiş müraciətlərin 98,2%-i viza ilə təmin edilmişdir.  

Eyni zamanda ölkəyə səfər edən şəxslərə təqdim edilmiş sorğunun nəticələrinə 

görə 9 dildə fəaliyyət göstərən "ASAN Viza"nın internet səhifəsi istifadəçi rahatlığı və viza 

alınması prosesinin sadəliyinə görə istifadəçilər tərəfindən 5 ballıq şkala üzrə 4,8 bal ilə 

qiymətləndirilmiş və istifadəçilərin 75%-i bütün meyarlar üzrə "ASAN Viza"nın internet 

səhifəsini maksimum balla (5 bal ilə) qiymətləndirmişdir. 

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

İnkişaf üçün resurs axınının məcmu həcmi göstəricisi üzrə 2017-2018-ci illərdə 

ölkəyə cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar azalan, xaricə yönəlmiş birbaşa investisiyalar 

isə artan trendə malik olmuşdur. Bu müddət ərzində ölkəyə cəlb edilmiş birbaşa 

investisiyalar 28 faiz azalaraq 4109,1 milyon ABŞ dolları, xaricə yönəldilmiş birbaşa 

investisiyalar isə 27,6 faiz artaraq 3416,9 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 28. Azərbaycana cəlb edilmiş birbaşa xarici investisiyalar, milyon ABŞ 

dolları ilə 

 
Mənbə: DSK 

 

Şəkil 29. Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar, milyon ABŞ dolları ilə 

 
Mənbə: DSK 
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2.4. 13-CÜ MƏQSƏD: İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə üzrə 

təcili tədbirlər görmək 

 

İnsanlar artıq iqlim dəyişikliyinin, o cümlədən hava şəraitindəki dəyişikliklərin, dəniz 

səviyyəsinin yüksəlməsinin və ekstremal hava göstəricilərinin təsirlərini hiss edir. İnsan 

fəaliyyəti nəticəsində “istixana” effekti yaradan qazların emissiyası iqlim dəyişikliyinə 

təkan verir və artmaqda davam edir. İndi bu göstərici tarixdəki ən yüksək səviyyəyə 

çatmışdır. Heç bir tədbir görülməzsə, XXI əsrdə dünyanın orta səth temperaturunun 

yüksələcəyi proqnoz olunur. Bu əsrdə temperaturun Selsi şkalası ilə 3 dərəcə artacağı 

ehtimal olunur, dünyanın bəzi ərazilərində isə daha kəskin  istiləşmə gözlənilir. Ən çox 

təsirə məruz qalanlar məhz ən yoxsul və ən həssas qruplar olur. 

Qeyd olunan qlobal çağırışların fonunda, ölkələrin ekoloji cəhətdən daha təmiz, 

daha möhkəm iqtisadiyyata keçməsini təmin etmək üçün  xərc baxımından münasib, 

miqyası tənzimlənə bilən həll yolları artıq mövcuddur.  

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinə  və bir sıra üsullara daha çox insanın 

yönəldiyinə görə iqlim dəyişikliyinin tempi sürətlənmişdir. Bu  isə emissiyaların 

azalmasına və uyğunlaşma səylərinin artmasına səbəb olacaqdır. 

Lakin iqlim dəyişikliyi sərhəd tanımayan qlobal problemdir. Bir yerdə baş verən 

emissiya istənilən yerdə yaşayan insanlara təsir göstərir. Bu, beynəlxalq səviyyədə 

əlaqələndirilməli tədbirlər tələb edən bir məsələdir və inkişaf etməkdə olan ölkələrin az 

karbonlu iqtisadiyyata keçmələrinə kömək etmək üçün beynəlxalq əməkdaşlıq tələb 

olunur.  

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və “Azərbaycan 

Respublikasının Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritələri” də məhz, “yaşıl 

inkişaf” idealını təşviq edir.  

Eyni zamanda bu kimi siyasət sənədlərində, xüsusilə dövlət proqramları və 

strategiyalarında dayanıqlı inkişafın ətraf mühitin təhlükəsizliyi və yaşıl iqtisadiyyata 

keçidin təmin olunması ilə bağlı prioritetlər əks olunmuşdur.  

Yaşıl iqtisadiyyat istiqamətində görülən işlərin nəticəsi olaraq, Azərbaycan 

Respublikasında 2015-ci ildən 2019-cu ilin sentyabr ayınadək alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələrindən istehsal edilmiş enerji hesabına 2456 milyon m3 təbii qaza qənaət 

edilmiş və atmosferə atılan 4371733 ton CO2 tullantıları azaldılmışdır.  

Ümumilikdə, Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dayanıqlı idarə 

edilməsi, şaxələndirmə və “yaşıl” iqtisadiyyat arasındakı əsas əlaqələrin kökündə daha 

yaxşı enerji səmərəliliyinin təmin olunması və milli enerji siyasətində qarşıya qoyulmuş 

20%-lik bərpa olunan enerji hədəfinə çatılması dayanır. 

 Daxili neft və qaz istehlakının (çıxarılan neft və qazın 25%-nin sərf olunduğu) artım 

tempini azaltmaqla, bu cür investisiyalar ölkənin təsdiqlənmiş enerji ehtiyatlarının 

yaratdığı gəlirlərin davamlılıq müddətini artıra bilər.  

Bərpa olunan enerji qurğularının (məs.: su elektrik stansiyaları, elektrik və istilik 

üçün fotovoltaik elementlər, bioqaz qurğuları) və enerji səmərəliliyini təmin edən 

materiallar (məs.: izolyasiya, ikilaylı pəncərələr) neft-qaz hasilatı ilə müqayisədə daha 

böyük işçi qüvvəsi tələb edir.  

“Yaşıl” iqtisadiyyata yatırılan bu cür investisiyaların iş yerləri yaratmaq (“yaşıl iş 

yerləri”) imkanları bərpa olunmayan ehtiyatlara yönəldilən vəsaitə nisbətən daha çoxdur. 

Bu yolla “yaşıl” iqtisadiyyata yatırılan bu cür investisiyalar iqtisadiyyatın 
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şaxələndirilməsini sürətləndirəcəkdir. 

Bununla yanaşı, istilik effekti yaradan qazların azaldılması məqsədilə avtomobil 

nəqliyyatı sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, sərnişin daşımalarında 

istifadə olunan kiçik tutumlu avtobuslar orta və iri tutumlu avtobuslarla əvəz edilmiş, 

avtobus parkı yenilənmiş və sərnişindaşıma marşrut sxemləri optimallaşdırılmışdır. 

Mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq, ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə 

müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrut 

üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunması zamanı daha yüksək ekoloji 

standartlara cavab verən avtonəqliyyat vasitələrinə malik daşıyıcılara üstünlük verilir. 

Ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması 

məqsədilə elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı əlavə dəyər vergisindən, 

sürücü daxil olmaqla 10 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş sıxılmış 

qazla işləyən avtobusların idxalı 2020-ci il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə əlavə dəyər 

vergisindən azad edilmişdir.  

3.1. Bütün ölkələrdə iqlimlə bağlı təhlükələrə və təbii fəlakətlərə qarşı 

dayanıqlığı və uyğunlaşma potensialını gücləndirmək. 

13.1.1 Bilavasitə fəlakət nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və 

təxliyə olunmuş şəxslərin sayı 

Fəlakət risklərinə hazırlıq, onların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan 

qaldırılması Azərbaycan Hökuməti qarşısında duran prioritet istiqamətlərdəndir. 

Ölkəmizdə sözügedən sahələrdə mühüm işlər görülmüş, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

BMT-nin Fəlakətlərin Azaldılması üzrə Dünya Konfransında qəbul edilmiş Hugo Çərçivə 

Sənədinin əsas istiqamətlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi 

coğrafi məkanda fövqəladə hallar riskinin yüksək olması, ölkə ərazisində dağlıq relyef 

şəraitində geniş yayılmış sürüşmələr, uçqunlar, sellər və vaxtaşırı baş verən zəlzələlərin 

olması və ən önəmlisi bu kimi fəlakət risklərinin ölkəmiz tərəfindən həyata keçirilən qlobal 

enerji və nəqliyyat layihələrinə potensial təhlükə mənbəyi rolunu oynamasını nəzərə 

alaraq, fəlakət risklərinin azaldılması və idarə olunması sahəsində BMT-nin Fəlakət 

Riskinin Azaldılması üzrə Ofisi ilə sıx əməkdaşlıq qurulmuşdur.  

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Fəlakət Risklərinin Azaldılması üzrə Sendai Çərçivə 

Sənədindən irəli gələn hədəflərin milli səviyyədə həyata keçirilməsinin 

əlaqələndirilməsini və fəlakət risklərinin azaldılması üzrə milli strategiyanın 

hazırlanmasını həyata keçirir.  

Çərçivə Sənədinin həyata keçməsi ilə əlaqədar Nazirlik tərəfindən milli 

əlaqələndirici təyin olunmuş və müvafiq beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı davam 

etdirilmişdir. 2020-ci ilədək fəlakət risklərinin azaldılması üçün milli strategiyanın ölkə 

tərəfindən qəbul edilməsi məqsədilə milli platformanın yaradılması istiqamətində hal-

hazırda milli strateqiyaya aid olan göstəricilərin hazırlanması üçün aidiyyəti dövlət 

qurumları tərəfindən məlumatların təmin olunması məqsədi ilə Milli Strategiya üzrə 

Əlaqələndirmə Qrupunun yaradılması üzrə işlər həyata keçirilir.  

2017-2018-ci illər ərzində əhalinin hər 100000 nəfərinə bilavasitə fəlakət 

nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin sayı 22,6-dən 

22-dək azalmışdır. 

2018-ci il ərzində ölkə ərazisində 15464 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş 

vermişdir ki, (155 təbii mənşəli, 15309 texnogen mənşəli hadisə) bu da 2017-cı ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2294 hadisə və ya 17 faiz çoxdur. Baş vermiş hadisələr 
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nəticəsində 105 nəfər həlak olmuş, 231 nəfər xəsarət almış, 94 nəfər xilas edilmiş, 1724 

nəfər isə təxliyə olunmuşdur. 

 

Şəkil 30. Bilavasitə fəlakət nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və 

təxliyə olunmuş şəxslərin ümumi sayı, hər 100000 nəfərə 

 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

 

Şəkil 31. Bilavasitə fəlakət nəticəsində həlak olmuş, xəsarət almış, xilas və 

təxliyə olunmuş şəxslərin sayı, hər 100000 nəfərə 

 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

 

13.3. İqlim dəyişikliyinin fəsadlarının yüngülləşdirilməsi, uyğunlaşma, təsirin 

azaldılması və erkən xəbərdarlıq üzrə təhsil, maarifləndirmə və insan və təşkilati 

potensialı artırmaq. 

 13.3.1. İqlim dəyişikliyi nəticəsində fəsadların azaldılması və yüngülləşdirilməsi, 

onlara uyğunlaşma və erkən xəbərdarlıq məsələlərini ibtidai, orta məktəb və ali təhsil 

müəssisələrinin tədris proqramına daxil edən ölkələrin sayı 

Ümumi təhsil müəssisələrində tədris edilən “Həyat bilgisi” və “Coğrafiya” fənlərinin 

məzmununda, ali təhsil pilləsində müvafiq ixtisaslar üzrə proqramlarda iqlim dəyişikliyinin 

fəsadlarının yüngülləşdirilməsi, təsirin azaldılması və erkən xəbərdarlıq üzrə təhsil, 

maarifləndirmə məsələləri nəzərdə tutulmuşdur. 

“Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramı çərçivəsində Bakı Dövlət 

Universitetində məktəblilərin III Ekoloji forumu keçirilmişdir. 400-ə qədər gənc ekoloqun 

iştirak etdiyi Forum çərçivəsində ekoklub liderlərinin illik hesabatı dinlənilmiş, yeni 

fəaliyyət planları müzakirə edilmiş, flashmob təşkil olunmuşdur. Fövqəladə Hallar, 
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Gənclər və İdman Nazirlikləri ilə birgə “Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” ölkə və “Gənc 

xilasedici” beynəlxalq yarışlarının rayon, zona mərhələləri keçirilmiş və Qəbələ 

rayonunda final mərhələsinə yekun vurulmuşdur. Yarışda 3000 nəfərdən artıq məktəbli 

iştirak etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və BMT-nin Uşaq Fondu arasında “2016-

2020-ci illər üçün Azərbaycan Hökuməti- BMT-nin Uşaq Fondu Əməkdaşlıq Proqramı” 

çərçivəsində imzalanmış “2018-2019-cu illər üçün Təhsil proqramı üzrə Dövri Fəaliyyət 

Planı” çərçivəsində “Dayanıqlı inkişaf üçün ekoloji təhsil” layihəsi həyata keçirilmişdir. 

Layihənin icra planına uyğun olaraq 2018-ci ilin 3-5 oktyabr tarixlərində Quba şəhərində 

(Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən rayonları) 3 günlük, 8-10 oktyabr tarixlərində 

Lənkəran şəhərində (Lənkəran, Astara, Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar, Yardımlı, Lerik, 

Cəbrayıl, Salyan, Neftçala rayonları) 3 günlük və 24-28 oktyabr tarixlərində Bakı 

şəhərində 5 günlük ekoloji maarifləndirmə təlimləri keçirilmişdir. Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədlərini əhatə edən təlimlərdə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində müvafiq 

sahə üzrə çalışan 100 nəfər metodist və dərnək rəhbəri iştirak etmişdir.  

Təhsil və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin birgə qərarı ilə ümumtəhsil və internat 

məktəbləri, Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin dərnək üzvlərinin iştirakı ilə “Fövqəladə 

hallar uşaqların gözü ilə” VIII Respublika Uşaq Yaradıcılıq Müsabiqəsi keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, IDEA İctimai Birliyi və "Azersun Holding" MMC-nin 

birgə təşkilatçılığı ilə Respublika ərazisində kağız tullantılarının toplanmasına həsr 

olunmuş "Hər kağızı bir yarpağa dəyişək" layihəsinə dəstək məqsədi ilə 2015-ci il 1 may 

tarixində Dövlət Agentliyi tərəfindən irəli sürülmüş "Yaşıl ASAN" təşəbbüsünün əsas 

məqsədi gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin və ətraf mühitin 

mühafizəsinin təşviq edilməsidir.  

Təşəbbüs çərçivəsində kağız tullantılarının toplanmasına, о cümlədən, ətraf 

mühitin mühafizəsinə həsr olunmuş müxtəlif aksiyalar, seminarlar, layihələr və təlimlər 

təşkil olunmuşdur. Bu təşəbbüs ümumilikdə 1.000 tondan çox kağızı təkrar emala cəlb 

etmişdir. Bakı şəhər və region məktəblərində 211 məktəbdə görüş keçirilmiş və 7.473 

vətəndaş maarifləndirilmişdir. Könüllülərə ekspertlər tərəfindən "Yaşıl ASAN" 

təşəbbüsünün komandası tərəfindən 454 ekoloji təlim keçirilmişdir. Qeyd edək ki, 141 

məntəqəyə (Bakı və regionlarda) kağız tullantılarının toplanması üçün qutular 

yerləşdirilmişdir. 

 

 

2.5.  16-CI MƏQSƏD: Dayanıqlı inkişaf naminə sülhsevər və açıq 

cəmiyyətin qurulmasına dəstək vermək, hamının məhkəmə sisteminə 

əlyetərliliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və 

geniş iştiraka əsaslanan təsisatlar yaratmaq. 

 

Bu məqsəd hər yerdə bütün formalarda zorakılığı və bununla bağlı ölüm 

səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı, uşaqlarla pis rəftar, onların istismarı, alveri 

və onlara qarşı işgəncələrə son qoymağı, doğum qeydiyyatı da daxil olmaqla, şəxsiyyətin 

qanuni şəkildə müəyyənləşdirilməsinin təmin edilməsini, bütün formalarda korrupsiya və 

rüşvətxorluq hallarının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını, qanunsuz maliyyə və silah 

axınlarının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını, ayrı-seçkiliyə yol verməyən qanunların və 
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siyasətlərin təşviq edilməsini nəzərdə tutur.  

16.1. Hər yerdə bütün formalarda zorakılığı və bununla bağlı ölüm 

səviyyələrini əhəməiyyətli dərəcədə azaltmaq 

16.1.1 Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən  qəsdən adam öldürmə 

qurbanlarının sayı, cins üzrə bölgüdə 

2017-2018-ci illər ərzində əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən qəsdən adam 

öldürmə qurbanlarının sayı 1,8-dən 2-dək qalxmışdır. Müvafiq göstərici kişilər üçün 2,2-

dən 2,7-ə yüksəlmiş, qadınlar üçün isə 1,5-dən 1,3-ə enmişdir. 

Ümumilikdə 2010-2018-ci illər ərzində əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən qəsdən 

adam öldürmə qurbanlarının sayı 2,3-dən 2-dək enmişdir. Dövr ərzində bu göstərici 

kişilər üzrə 3,2-dən 2,7-dək enmiş, qadınlar üzrə isə hər iki dövrdə 1,3 olmuşdur. 

Qəsdən adam öldürmə üzrə cinayətlərin sayı 2010-cu ildəki 194 hadisədən 2018-

ci ildə 168 hadisəyə düşmüşdür. Müqayisə edilən dövrdə əsas cinayət növləri üzrə qeydə 

alınmış cinayət hadisələrinin strukturunda adam öldürmə üzrə cinayətlərin xüsusi çəkisi 

0,8 faizdən 0,6 faizə enmişdir. 

 

Şəkil 32. Qəsdən adam öldürmə qurbanlarının sayı cins üzrə bölgüdə, hər 

100000 nəfərə 

 
Mənbə: DSK 

 

16.2. Uşaqlarla pis rəftar, onların istismarı, alveri və onlara qarşı bütün 

formalarda zorakılığa və işgəncələrə son qoymaq 

16.2.1. Onlara qulluq edən şəxslər tərəfindən son bir ayda hər hansı fiziki cəza 

və/və ya psixoloji təcavüzə məruz qalmış 1-17 yaşda olan uşaqların xüsusi çəkisi  

2019-cu il 23 yanvar tarixində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Azərbaycan 

Hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində "Uşaqlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması və 

travmatizmin azalması" mövzusunda hazırlanmış sorğu anketlərin cavablarını müzakirə 

üçün növbəti dəyirmi masa keçirilmişdir. 2019-cu il 22 oktyabr tarixində Lerik rayonunun 

müxtəlif məktəblərində təhsil alan (yuxarı sinif şagirdləri, 60 nəfər) uşaqların iştirakı ilə 

"Uşaq hüquqlarını bilək və paylaşaq" adlı maarifləndirmə xarakterli tədbir təşkil 

olunmuşdur. 

16.2.2 Əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən  insan alveri qurbanlarının sayı, 

cins üzrə bölgüdə 
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2017-2018-cı illər ərzində əhalinin hər 100000 nəfərinə insan alveri qurbanlarının 

sayı 3,6-dan 3,1-dək, qadınlar üzrə 6,3-dən  6,0-dək, kişilər üzrə 0,8-dən 0,1-ə çatmışdır. 

 

Şəkil 33. İnsan alveri qurbanlarının sayı, cins üzrə bölgüdə, hər 100000 nəfərə 

 
Mənbə: DSK 

 

16.3. Milli və beynəlxalq səviyyələrdə qanunun aliliyini təşviq etmək və hamı 

üçün ədalət mühakiməsinə bərabər çıxış imkanını təmin etmək 

Hesabat dövründə "Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin Respublikanın 

bütün ərazisində əhatə olunması və sistemin bütövlükdə ahəngdar işləməsinin təmin 

edilməsi, funksionallığının artırılması üzrə əməli tədbirlər görülmüş, о cümlədən 

məhkəməyə əlçatanlığın asanlaşdırılması məqsədilə kompüterə qoşulmadan 

məlumatları dərhal əldə etməyə, prosesdə mobil qaydada iştirak etməyə imkan verən 

"Mobil məhkəmə" proqram təminatı işlənib hazırlanmış və 2019-cu ilin 24 dekabr 

tarixindən istifadəyə verilmişdir. 

Cəmiyyətdə məhkəmələrə ictimai etimadın möhkəmlənməsi, hamı üçün ədalət 

mühakiməsinə bərabər çıxış imkanının təmin edilməsi, şəffaflığın artırılması, məhkəmə 

fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması, о cümlədən kütləvi informasiya 

vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə məhkəmələrdə media ilə 

işləyəcək hakimlər müəyyən edilmişdir. Bununla bağlı, Məhkəmə-Hüquq Şurası və 

Ədliyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə çoxsaylı KİV rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüş 

keçirilərək, məhkəmələrlə media orqanları arasında səmərəli əməkdaşlıq, məhkəmə 

fəaliyyəti barədə əhalinin mütəmadi, dolğun və düzgün məlumatlandırılması məsələləri 

müzakirə olunmuş, həmin spiker-hakimlər KİV təmsilçilərinə təqdim edilmişdir.  

Məhkəmə-hüquq sistemində aparılan islahatlar və tətbiq olunan yeniliklər 

beynəlxalq aləmdə təqdir olunmuş, о cümlədən Dünya Bankının "Doing Business 2020" 

hesabatında yeni ixtisaslaşmış məhkəmələrin yaradılması, məhkəmə fəaliyyətinin 

rəqəmsallaşdırılması, elektron məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, mediasiya 

institutunun tətbiqi üzrə görülən tədbirlər xüsusi qeyd olunmuşdur. 

16.3.2. Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin həbsdə olan şəxslərin ümumi 

sayında xüsusi çəkisi.  

2017-ci il 10 fevral tarixində “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza 

siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan 

alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi 
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barədə” ölkə Prezidentinin Sərəncamı imzalanmışdır. Sərəncamın icrası məqsədilə 

Cinayət Məcəlləsinə 300-ə yaxın dəyişiklik edilmişdir. Həmin dəyişikliklərə əsasən: 

- məsuliyyət müəyyən edən bir sıra maddələr ləğv edilmiş; 

- müvafiq maddələr üzrə məsuliyyətin yaranması üçün müəyyən edilmiş ziyanın 

məbləği artırılmış; 

- əvvəllər məhkum edilmiş şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsini tövsifedici hal 

kimi nəzərdə tutulan maddələr ləğv edilmiş; 

- cinayət məsuliyyətindən azad edilmə və zərərçəkmiş şəxslə barışma institutları 

daha da təkmilləşdirilmiş;  

- narkomanlıq xəstəliyinə düçar olmuş şəxslər müalicə müqabilində məsuliyyətdən 

azad edilmişdir.  

Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilmiş işlər 

nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar müəssisələrində saxlanılan şəxslərin sayı 

2016-cı illə müqayisədə 1450 nəfər azalaraq 2018-ci ildə 21861 nəfər təşkil etmişdir.  

 

Cədvəl 5. 

Penitensiar müəssisələrində saxlanılan şəxslərin sayı 

İllər Penitensiar müəssisələrində 

saxlanılan şəxslərin sayı, nəfər 

Onlardan 

Həbs olunmuş 

şəxslər 

Həbs olunmuş 

şəxslərin xüsusi 

çəkisi 

2016 23311 3102 13,3  

2019 20972 2441 11.9  
Mənbə: Ədliyyə Nazirliyi 

 

Həmin dövrdə hökm çıxarılmadan barələrində həbs qətimkan tədbiri tətbiq edilərək 

istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslərin xüsusi çəkisi 0.13-dən 0.12-yə enmişdir.  

 

Şəkil 34. Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin həbsdə olan şəxslərin 

ümumi sayında xüsusi çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: Ədliyyə Nazirliyi 

 

Hökm çıxarılmadan saxlanılan şəxslərin həbsdə olan şəxslərin ümumi sayında 

xüsusi çəkisi 2019-cu ildə 2016-ci illə müqayisədə 11,6 faiz təşkil etmişdir.  

16.6 Bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və şəffaf təşkilatlar yaratmaq. 

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli Qanunu ilə Cinayət 

Məcəlləsinə dəyişiklik edilərək korrupsiya cinayətləri ilə bağlı fəsil “Korrupsiya cinayətləri 
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və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər” adlandırılmış, korrupsiya cinayətləri ilə 

əlaqədar maddələr təkmilləşdirilmiş, o cümlədən korrupsiya cinayətlərinin subyektləri 

olan vəzifəli şəxslərin dairəsi müəyyən edilmişdir. 

Bundan sonra 2017-ci il 1 fevral tarixli Qanunla Cinayət Məcəlləsinə korrupsiya 

cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan 

vəzifəli şəxslərin dairəsinə publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri və işçiləri də daxil edilmişdir. 

Bununla əlaqədar “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanuna 2017-ci il 2 

oktyabr tarixdə dəyişiklik edilərək publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri və işçiləri, o 

cümlədən xüsusi səlahiyyət üzrə təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat 

funksiyalarını həyata keçirən şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların 

subyektləri qismində göstərilmişdir. Bu Qanun korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların 

aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasına, sosial 

ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına, 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, dövlət orqanlarının və yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının, publik hüquqi şəxslərin, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin 

qanuniliyinin, şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli Qanunu ilə edilmiş digər 

dəyişikliyə əsasən “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanuna korrupsiya ilə 

əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatvermə və korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin dövlət müdafiəsinin tənzimlənməsi ilə 

bağlı yeni müddəalar əlavə edilmişdir. 

16.6.1 Hökumətin ilkin xərclərinin ilkin təsdiq edilmiş büdcə xərclərində 

xüsusi çəkisi 

Hökumətin ilkin xərclərinin ilkin təsdiq edilmiş büdcə xərclərində xüsusi çəkisi 2017-

ci ildəki 98,1 faizdən 2018-ci ildə 98,4 faiz olmuşdur. 

 

Şəkil 35. Hökumətin ilkin xərclərinin ilkin təsdiq edilmiş büdcə xərclərində xüsusi 

çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: DSK  

 

İcra olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin həcmi 2018-ci ildə 22731,6 milyon manat 

olmuşdur ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 1,9 dəfə çoxdur. Eyni zamanda, təsdiq 

olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin həcmi 2010-cu illə (12275,0 milyon manat) 
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müqayisədə 2018-ci ildə (23100,0 milyon manat) 1,9 dəfə çox olmuşdur. Hökümətin ilkin 

xərclərinin ilkin təsdiq edilmiş büdcə xərclərində xüsusi çəkisi 2010-cu ildəki 95,9 faizdən 

2,5 faiz bəndi artaraq 2018-ci ildə 98,4 faiz olmuşdur.  

 16.9. 2030-cu ilədək, hamı üçün, doğum qeydiyyatı da daxil olmaqla, 

şəxsiyyətin qanuni şəkildə müəyyənləşdirilməsini təmin etmək 

16.9.1 Doğumu rəsmi orqanlar tərəfindən qeydiyyata alınmış beş yaşadək 

uşaqların xüsusi çəkisi, yaş bölgüsündə 

2010-2018-ci illər ərzində doğumu rəsmi orqanlar tərəfindən qeydiyyata alınmış 

beş yaşadək uşaqların xüsusi çəkisi 100 faiz təşkil etmişdir. 

Cədvəl 6.  

Doğumu rəsmi orqanlar tərəfindən qeydiyyata alınmış beş yaşadək uşaqların 

xüsusi çəkisi, faizlə 

Göstəricinin adı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

faizlə 

Doğumu rəsmi orqanlar 

tərəfindən qeydiyyata 

alınmış beş yaşadək 

uşaqların xüsusi çəkisi 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

16.10. Milli qanunvericiliyə və beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq, 

informasiyaya açıq çıxış imkanını təmin etmək və əsas azadlıqları qorumaq 

16.10.2 Vətəndaşların informasiyaya çıxışı ilə bağlı qəbul olunmuş və 

qüvvədə olan konstitusion, qanunveri  və/və ya siyasi zəmanətlərin mövcudluğu   

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsi ilə hər kəsin fikir və söz 

azadlığı təmin edilir. Bundan əlavə, Konstitusiyanın 50-ci maddəsinə uyğun olaraq hər 

kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və 

yaymaq azadlığı vardır. Belə ki, ölkə Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş 

məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə, açıq 

cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin prinsipləri əsasında təmin edilməsinin hüquqi 

əsasları “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

təsbit edilmişdir. 

Hər kəsin məlumat əldə etmək üçün müraciət etmək hüququ vardır ki, məlumat 

azadlığının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər “Məlumat azadlığı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiyanın axtarılması, əldə edilməsi, 

hazırlanması, ötürülməsi, istehsalı və yayımının ümumi qaydaları, habelə mətbuatın, 

informasiya agentliklərinin, televiziya və radio təşkilatlarının vətəndaşların tam, doğru-

dürüst və operativ informasiya almaq hüququnun həyata keçirilməsinə yönəldilmiş 

fəaliyyətinin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsasları “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

Belə ki, kütləvi informasiya azadlığı vətəndaşların qanuni yolla informasiya 

axtarmaq, əldə etmək, hazırlamaq, ötürmək, istehsal etmək və yaymaq hüququna dövlət 

tərəfindən təminat verilməsinə əsaslanır. 

16.a. Bütün səviyyələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

zorakılığın qarşısını almaq və terrorçuluqla və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq 

potensialını inkişaf etdirmək üçün digər vasitələrlə yanaşı beynəlxalq əməkdaşlıq 
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yolu ilə müvafiq milli institutları gücləndirmək 

16.a.1 Paris prinsiplərinə uyğun olaraq insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə 

milli müstəqil institutların mövcudluğu 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul edildikdən sonra, ölkədə bu 

sahədə demokratik, hüquqi islahatların həyata keçirilməsi və insan hüquqlarının səmərəli 

təmini məqsədilə institusional mexanizmlər sistemi yenidən qurulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının təmin edilməsini ümumdövlət 

vəzifəsi hesab edilərək, ilk dəfə insan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun təsis edilməsi 

“İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 22 fevral tarixli Fərmanında 

nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun 1998-ci 

il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnsan Hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət 

Proqramı”nda İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil təsisatının yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

28 dekabr 2001-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən 

“Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” 

Konstitusiya Qanunu qəbul edildi, 5 mart 2002-ci ildə isə ölkə başçısı tərəfindən bu 

Qanunun tətbiq edilməsi haqqında Fərman imzalandı və beləliklə də təsisatın 

yaradılması və fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi baza yaradıldı. 

Azərbaycan Respublikasının ilk Ombudsmanı 2002-ci il iyulun 2-də Milli Məclis 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqdim etdiyi üç namizəd 

arasından 111 səslə (112 səsdən) seçilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə Müvəkkili vəzifəsi Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli 

özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və 

azadlıqlarının bərpa edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə 

Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda 

insan hüquqları pozuntularının qarşısının alınması üçün təsis edilmiş və Paris 

prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərir. 

 

2.6. 17-ci MƏQSƏD: Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq 

 

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 

Aşağıdakı diaqramda təsvir olunan məlumatların təhlili göstərir ki, 2017-2018-ci illər 

ərzində dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 2017-ci ildəki 23,5 faizdən 2018-

ci ildə 28,2 faizədək yüksəlmişdir.  

Təhlil göstərir ki, dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri 2010-cu illə müqayisədə 

43,4 faiz artaraq 2018-ci ildə 22508,9 milyon manat təşkil etmiş, gəlirlərin 47,0 faizini 

(10587,3 milyon manat) vergi daxilolmaları, 53,0 faizini (11921,6 milyon manat) isə sair 

daxilolmalar təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 36. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə 
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Mənbə: DSK 

 

17.1.2 Dövlət büdcəsinin gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisi 

2010-2013-cü illər ərzində dövlət büdcəsinin gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisi 6,9 

faiz bəndi azalsa da, növbəti dörd ildə (2014-2017-ci illər) bu tendensiya əks meylli 

olmuş, 39,3 faizdən 56,6 faizədək yüksəlmişdir. Son bir ildə isə bu göstərici 9,6 faiz bəndi 

azalmışdır. Nəticə etibarilə baxılan dövr ərzində göstərici 46,2 faizdən 47 faizədək 

yüksəlmişdir.  

 

Şəkil 37. Dövlət büdcəsi gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının həcmi 2010-cu ildəki 5266,8 milyon 

manatdan 2018-ci ildə 10587,3 milyon manatadək yüksəlmişdir. Ötən il dövlət büdcəsinə 

vergi daxilolmalarının həcmi fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 995,9 milyon manat və ya 

4,4 faiz, hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə 2499,7 milyon manat və ya 11,1 

faiz, torpaq vergisi üzrə 50,6 milyon manat və ya 0,2 faiz, əmlak vergisi üzrə 182,2 milyon 

manat və ya 0,8 faiz, əlavə dəyər vergisi üzrə 4287,6 milyon manat və ya 19,1 faiz, aksiz 

vergisi üzrə 728,6 milyon manat və ya 3,2 faiz, mədən vergisi üzrə 137,4 milyon manat 

və ya 0,6 faiz, xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilər üzrə 1143,7 milyon manat və ya 5,1 

faiz, sadələşdirilmiş vergilər üzrə 448,1 milyon manat və ya 2,0 faiz, yol vergisi üzrə isə 

113,5 milyon manat və ya 0,5 faiz təşkil etmişdir. 
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17.4. Borc maliyyələşdirməsinə, müvafiq hallarda borcların azaldılmasına və 

borcların yenidən təşkilinə şərait yaratmağı məqsəd kimi qarşıya qoyan 

əlaqələndirilmiş siyasətlər vasitəsilə uzunmüddətli borc dayanıqlığına nail 

olmaqda inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım etmək və borcla bağlı gərginliyi 

azaltmaq üçün yüksək borcu olan yoxsul ölkələrin xarici borc probleminə diqqət 

yetirmək 

17.4.1 Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlərin ixracına faiz nisbəti 

2017-2018-ci illərdə borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlərin ixracına faiz 

nisbəti 2017-ci ildəki 4,4 faizdən 2018-ci ildə 5,2 faizədək yüksəlmişdir. Ümumilikdə isə 

göstərici 2010-2018-ci illərdə dəyişkən trendə malik olmuşdur. 

 

Şəkil 38. Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlərin ixracına faiz nisbəti 

 
Mənbə: DSK 

 

17.6 Digər vasitələrlə yanaşı, mövcud olan mexanizmlər arasında, xüsusən 

də BMT 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. 

Texnoloji inkişaf sahəsində ölkəmiz tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslər regional və 

beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə daim təşviq olunmaqdadır. Belə ki, 

2019-cu il martın 19-da Astana şəhərində "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə 

Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan Respublikasının və 

Qazaxıstan Respublikasının rabitə operatorları tərəfindən Azərbaycan Qazaxıstan 

marşrutu üzrə Xəzər dənizinin dibi ilə fiberoptik rabitə xətlərinin birgə tikintisi, sahibliyi və 

istifadəsində müştərək fəaliyyətin təşkili haqqında" Saziş imzalanmış və Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il 9 aprel tarixli 1557VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.  

Sazişə uyğun olaraq, 19.11.2019-cu il tarixdə Qazaxıstanın Aktau şəhərində 

Azərbaycan Respublikasının və Qazaxıstan Respublikasının baş nazirlərinin iştirakı ilə 

iki ölkə arasında Xəzər dənizinin dibi ilə fiberoptik rabitə xəttinin inşasına başlanması ilə 

bağlı təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.  

Bu nəhəng layihə çərçivəsində 380400 kilometr uzunluğunda fiberoptik rabitə 

xəttinin çəkilişi xəttinin inşası 2021-ci ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Xəttin məlumat 
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ötürmə qabiliyyəti saniyədə 46 terabit təşkil edəcəkdir. 

17.6.2 Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı internet 

abunəçilərinin sayı 

2017-2018-ci illər ərzində əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı 

internet abunəçilərinin sayı 6,4-dən 7,7-dək yüksəlmişdir. Son doqquz ilin dinamikasına 

görə ölkədə sabit genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı artmaqda davam edir. 

 

Şəkil 39. Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı internet 

abunəçilərinin sayı 

 
Mənbə: DSK 

 

17.8. 2017-ci ilədək, ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün texnologiya bankını və 

elm, texnologiya və innovasiyalar üzrə potensialı inkişaf etdirmə mexanizimini tam 

şəkildə işə salmaq və əlverişli texnologiyadan, xüsusən də informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalardan istifadəni genişləndirmək. 

17.8.1 İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi 

2017-2018-cı illər ərzində internetdən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi 79 

faizdən 79,8 faizədək yüksəlmişdir. 

 

Şəkil 40. İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

2018-ci ildə internet istifadə edən əhalinin sayı 51,9 faiz kişilər, 48,1 faizi qadınlar 

olmaqla ümumilikdə 7836,2 min nəfər təşkil etmişdir. Göstərici ən çox Bakı şəhərində 
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91,6 faiz, ən az isə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 74,4 faiz qeydə alınmışdır. 

2018-ci ildə istifadəçilərin 69,1 faizi yaşadığı evlərdə (mənzillərdə), 3,3 faizi internet 

klublarda, 17,8 faizi iş yerlərində, 7,3 faizi təhsil müəssisələrində, 0,7 faizi 

kitabxanalarda, 1,8 faizi isə digər yerlərdə internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Orta 

hesabla hər gün internetdən istifadə edənlərin internet istifadəçilərinin ümumi sayında 

xüsusi çəkisi 81,8 faiz təşkil edir. 

Hazırda internet istifadəçilərinin 40,4 faizi 24 yaşadək olan gənclərdir. 26,3 faizi 25-

35 yaş qrupunda olan, 33.2 faizi 36-64 yaş qrupunda olan şəxslərdir. Yaşı 64-dən yuxarı 

olan istifadəçilərin xüsusi çəkisi isə 0,1 faiz təşkil edir 

17.9.Şimal-Cənub, Cənub-Cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq vasitəsilə, bütün 

Dayanıqlı İnkişaf 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-Cənub, Cənub-Cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq 

çərçivəsində həyata keçirilən).  

AİDA-nın məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikası tərəfindən Şimal-Cənub 

(o cümlədən Qərb ölkələrinə), Cənub-Cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində 

göstərilmiş yardımların dollarla olan ümumi həcmi 2018-ci ildə 2017-ci illə müqayisədə 

1337208 ABŞ dollarından 1085954 ABŞ dollarınadək enmişdir (qeyd olunmalıdır ki, 

göstərilmiş bəzi yardımlar milli valyutadan dollar valyutasına çevrildiyi üçün aradakı 

məzənnə fərqindən ümumi rəqəmlərdə fərq yaranmış ola bilər). 

 

Şəkil 41. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə və texniki yardımın dollarla 

ümumi həcmi (o cümlədən Şimal-Cənub, Cənub-Cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq 

çərçivəsində həyata keçirilən) 

 
Mənbə: DSK 

 

17.11. 2020-ci ilədək, xüsusən qlobal ixracatda ən zəif inkişaf etmiş ölkələrin 

payını iki dəfə artırmaq məqsədilə, inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən ixracatı 

əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq 

17.11.1 Azərbaycanın ixracının dünya ixracatında xüsusi çəkisi 

2017-2018-ci illər ərzində Azərbaycanın ixracının dünya ixracatında xüsusi çəkisi 

0,09 faizdən 0,10 faizədək yüksəlmişdir. 2018-ci ildə dünyanın 113-ə yaxın ölkəsi üzrə 

həyata keçirilən ixracın həcmi 2017-cı illlə müqayisədə 4138655,4 min ABŞ dolları çox, 
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yəni 19458632,5 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. İxrac olunan əmtəələrin strukturunda 

mineral məhsullar 92,1 faiz, bitki mənşəli məhsullar 3,0 faiz, azqiymətli metallar və 

onlardan hazırlanan məmulatlar 1,3 faiz, qiymətli daşlar və metallar, onlardan hazırlanan 

məmulatlar 0,6 faiz, plastik kütlələr, kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar 0,6 

faiz təşkil etmiş, qalan hissə isə digər əmtəələrin payına düşmüşdür. 

 

Şəkil 42. Azərbaycanın ixracının dünya ixracatında xüsusi çəkisi, faizlə 

 
Mənbə: DSK 

 

İxracın coğrafi quruluşunda Avropanın payı 61,1 faiz, Asiyanın payı 32,7 faiz, 

Amerikanın payı 5,2 faiz, Afrikanın payı isə 1,0 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 Fundamental Prinsiplərinə uyğun milli statistika 

qanunvericiliyinin mövcudluğu 

Rəsmi statistika haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasından, “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunundan, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından və 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

Hazırda qüvvədə olan “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1994-cü 

il 18 fevral tarixli 789 nömrəli Qanunu BMT-nin rəsmi statistikaya dair prinsiplərini özündə 

əks etdirir. Sözügedən qanun Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistika sahəsində 

hüquqi münasibətləri tənzimləyir, dövlət statistika orqanlarının səlahiyyət və 

funksiyalarını müəyyən edir. 

17.18.3 Tam maliyyələşdirilən və həyata 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 əsasında formalaşdıran Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 

Komitəsi öz fəaliyyətini hər il Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə 

razılaşdırılaraq təsdiq edilən Statistik işlər proqramı, habelə metodoloji və məlumat 
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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 vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində qurur. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 fevral tarixli, 3672 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, 8 illik dövrü əhatə edən sayca altıncı olan “2018-

2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”nın əsas məqsədi statistika işlərinin ölkədə və beynəlxalq aləmdə cərəyan 

edən sosial-iqtisadi proseslərə və müasir çağırışlara uyğun təkmilləşdirilməsi üçün 

kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə rəsmi statistikanın inkişaf etdirilməsidir. 

Bu tədbirlərə sosial, iqtisadi və digər sahələr üzrə statistika müşahidələrinin təşkili və 

metodologiyaların hazırlanması, metaməlumatlar və təsnifatlar, rəsmi statistika 

materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və informasiya təminatı, istifadəçi 

məmnunluğunun artırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, maddi-texniki bazanın və kadr 

potensialının gücləndirilməsi istiqamətlərini əhatə edən fəaliyyətlər daxildir. 

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 

Müasir çağırışlar fonunda çevik qərarların qəbul edilməsi, onların icra vəziyyətinin 

təhlili üçün adekvat informasiya təminatının təşkili zərurəti milli prioritetlərə çatma 

vəziyyətinin monitorinqi üçün dəqiq və dolğun statistik məlumatların hazırlanmasını və 

davamlı informasiya dəstəyinin göstərilməsi üçün rəsmi statistikanın yeni çağırışlar 

əsasında təkmilləşdirilməsini şərtləndirir. Bu məqsdələ ötən ildən icrasına başlanılmış 

“2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində növbəti dövr üçün sosial, iqtisadi və çoxsahəli statistika 

sahəsində müşahidələrin təşkili və onlara dair metodologiyaların hazırlanması, 

metaməlumatlar və təsnifatlar, rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati 

və informasiya təminatı, istifadəçi məmnunluğunun artırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, 

maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi statistik məlumat toplama 

potensialının inkişaf etdirilməsinə dəstək olacaqdır. Belə ki, DİM üzrə bir çox 

göstəricilərin əldə edilməsi, o cümlədən işçi qüvvəsinə, yoxsulluğa, qeyri-formal məşğul 

əhaliyə, əlillərin məşğulluğuna, uşaq əməyindən istifadəyə, əhalinin müxtəlif 

təbəqələrinin ərzağa əlyetərliliyinə və buna təsir edən amillərə, siyahıyaalma yolu ilə 

kənd təsərrüfatının strukturu və inkişaf meyillərinə, avtomobil nəqliyyatı ilə yük və 

sərnişin daşınmalarına, ölkədə ana və uşaqların sosial rifah vəziyyətinə, əhalinin müxtəlif 

sosial-demoqrafik qrupları üzrə vaxtdan istifadəyə, ölkə əhalisinin informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarına əlyetərliliyin və onlardan istifadə vəziyyətinə dair və s. 

statistik məlumatların əldə edilməsi, habelə artan tələbata uyğun olaraq DİM üzrə əlavə 

statistik məlumatların istehsalı məqsədilə dövlət qurumlarının məlumat bazalarının DSK-

nın statistik məlumat bazasına inteqrasiyası, DİM-lərə nailolma vəziyyətinin monitorinqi 

və ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün statistik məlumat bazasının və internet 

portalının yaradılması kimi mühüm tədbirlər Dövlət Proqramında öz əksini tapmışdır. 

17.19.2-a Son 10 il ərzində əhalinin və mənzil fondunun ən azı bir dəfə 

siyahıyaalmasının aparılması 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin növbəti siyahıyaalınması Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1040 nömrəli Fərmanı ilə 2019-cu 
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ilin 1-10 oktyabr tarixlərinə təyin edilmişdir. “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1040 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “2019-cu ildə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər planı haqqında” 2016-cı il 16 dekabr tarixli 517 nömrəli qərarına uyğun olaraq 

2019-cu ilin 1-10 oktyabr tarixlərində keçirilmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən siyahıyaalma ilə bağlı təşkilati işləri, 

siyahıyaalma materiallarının hazırlanması və çapı, kadr təminatı, kütləvi izahat işlərinin 

təşkili, texniki təminat məsələlərini, siyahıyaalmanın keçirilməsi və sənədlərin qəbulu, 

siyahıyaalma məlumatlarının işlənilməsi, yekunlarının dərc edilməsi və yayılması, 

siyahıyaalma materiallarının arxivləşdirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətləri ilə 

bağlı görüləcək işləri özündə əks etdirən “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin siyahıyaalınmasının hazırlanıb keçirilməsi üzrə təqvim planı” hazırlanmış və 

Komitənin 2018-ci il 17 yanvar tarixli 01/05s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

17.19.2.b Doğum hallarının 100 faizinin, ölüm hallarının isə 80 faizinin 

qeydiyyata alınmasına nail olma vəziyyəti 

2010-2018-ci illər ərzində doğum və ölüm hallarının 100 faiz qeydiyyata alınması 

təmin olunmuşdur. Belə ki, ötən bir il ərzində doğulanların sayı 138982, ölənlərin sayı isə 

57250 nəfər olmuşdur. Bunlardan doğulanların 67362 nəfəri və ya 48,5 faizi şəhər 

yerlərində 71620 nəfəri və ya 51,5 faizi kənd yerlərində qeydə alınmışdır. Ölənlərin isə 

31469 nəfəri və ya 55 faizi şəhər yerlərində, 25781 nəfəri və ya 45 faizi kənd yerlərində 

qeydə alınmışdır. 

Doğulanların 74224 nəfəri və ya 53,4 faizi kişi, 64758 nəfər və ya 46,6 faizi qadın 

cinsindən olmuşdur. Dünyasını dəyişənlər isə 30643 və ya 53,5 faizi kişi, 26607 nəfəri 

və ya 46,5 faizi qadın cinsindən olmuşdur. 

 

Şəkil 43. Doğum hallarının 100 faizinin, ölüm hallarının isə 80 faizinin qeydiyyata  

alınmasına nail olma vəziyyəti 

 
Mənbə: DSK 
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Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasında DİM-lərə nail olunmasında əsas 

həlqə kimi çıxış edən beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində də əhəmiyyətli işlər 

görülmüşdür. Belə ki, Azərbaycan Hökuməti beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində BMT 

və onun ixtisaslaşmış qurumları, Beynəlxalq Parlamentlərarası İttifaq, Avropa Şurası və 

onun ixtisaslaşmış qurumları, ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Avropa 

İttifaqı, MDB, GUAM, NATO, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq, İslam Əməkdaşlıq, İqtisadi 

Əməkdaşlıq təşkilatları və s. bu kimi beynəlxalq və regional qurumlarla, həmçinin bir çox 

xarici dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli işgüzar əlaqələri daha da inkişaf etdirmişdir.  

Beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığa dair imzalanmış bir sıra sənədlərdə də 

dayanıqlı inkişaf məsələlərinə xüsusi yer verilir. Belə sənədlərdən ən mühümü kimi 2016-

cı il 12 iyul tarixində Bakıda imzalanmış “2016-2020-ci illər üçün Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı - Azərbaycan Tərəfdaşlıq Çərçivəsi (bundan sonra UNAPF) sənədini xüsusi 

qeyd etmək olar. 2019-cu il 3 may tarixində “2016-2020-ci illər üçün BMT-Azərbaycan 

Tərəfdaşlıq Çərçivəsi Sənədi (UNAPF)” üzrə İstiqamətləndirici Komitənin növbəti iclası 

keçirilmiş, 2018-ci il üçün Müştərək İş Planlarının həyata keçirilməsində əsas nailiyyətlər 

və irəliləyişlər müzakirə olunmuş və 2019-2020-ci illər üçün İş Planları aidiyyəti 

həmsədrlər tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Ümumilikdə, UNAPF sənədinin icrası ilə bağlı, 2016-2020-ci illər üzrə 

planlaşdırılan büdcə 71,839,500 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2019 və 2020-ci illər üzrə 3 

nəticə qrupu üzrə ümumi planlaşdırılan büdcə 40,033,778 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Ötən dövr ərzində UNAPF çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin əsas 

istiqamətləri iqtisadiyyatının diversifikasiyası, dayanıqlı artımın və xüsusilə də, gənclər, 

qadınlar, əlilliyi olan insanlar və digər həssas qruplar üçün məşğulluq imkanlarının 

genişləndirilməsinə, habelə şəffaf, gender məsələlərinə həssaslıqla yanaşılan siyasətin 

hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün təşkilati potensialın artırılmasına, o cümlədən 

ətraf mühitlə bağlı çoxtərəfli sazişlərə uyğun olaraq onların daha səmərəli icrası və 

əlaqələndirilməsi, sosial və səhiyyə əlaqələrinin tanınması, habelə ətraf mühit və təbii 

resursların idarə olunması, enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji, iqlim dəyişikliyi, 

risk və təbii fəlakətlərə qarşı dayanıqlılıq məsələlərinə dəstək göstərilməsindən ibarət 

olmuşdur. 

Hal-hazırda qüvvədə olan əməkdaşlıq üzrə çərçivə sənədinin 2020-ci ildə 

yekunlaşacağını nəzərə alaraq, 2021-2025-ci illər üçün BMT-Azərbaycan arasında 

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədi Layihəsi üzərində işlərə artıq 

başlanılmışdır. Əməkdaşlığa dair yeni Çərçivə sənədi “Dünyamızın transformasiyası: 

2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli gələn Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədlərinə uyğun olmaqla, onların ölkə üzrə səmərəli icrası və gələcək maliyyələşmə 

prioritetlərini əhatə edəcəkdir. Çərçivə sənədi BMT və BMT-nin Rezident Agentliklərinin 

inkişafla bağlı həyata keçirəcəkləri bütün fəaliyyətləri əlaqələndirəcəkdir. 

Beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində Qırğızıstan Respublikasının 

paytaxtı Bişkekdə Azərbaycan-Qırğızıstan dostluq parkının salınması və 550 şagird 

yerlik məktəb tikintisinə yardım göstərilməsi ilə bağlı müraciətə cavab olaraq Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin müvafiq göstərişinə əsasən, 2019-cu ildə 2 milyon ABŞ 

dolları həcmində maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Ümumilikdə hər iki tikintinin ümumi büdcəsi 

8 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Bunun 2 milyonu 2019-cu ilin dövlət büdcəsi hesabına, 

qalan 6 milyonu isə 2020-ci ilin büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcəkdir. Sözügedən 

tikintilərin 2020-ci ilin sentyabr ayınadək başa çatdırılması planlaşdırılır.  

narmin.babayeva
Sticky Note
3-cü fəsilə keçid
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Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün 

ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində müxtəlif pillələrdə təhsil almaları üçün qrant 

proqramları təsis edilmişdir. Cari ildə hər bir proqram üzrə 20 əcnəbi tələbə olmaqla, 

ümumilikdə Antiqua və Barbuda, Belarus, Benin, Butan, CAR, Cibuti, Çad, Efiopiya, 

Ekvador, Əfqanıstan, Əlcəzair, Fələstin, Honduras, İndoneziya, İordaniya, İraq, 

Kamboca, Keniya, Kolumbiya, Qazaxıstan, Qəmər adaları, Mali, Misir, Monqolustan, 

Mozambik, Namibiya, Nepal, Niger, Pakistan, Seyşel adaları, Somali, Sudan, Tajikistan, 

Tailand, Tanzaniya, Vyetnam, Yəmən və Zambiya kimi 38 ölkədən 40 nəfər tələbəyə 

təhsil qrantı ayrılmışdır. Hazırda 2020-2021-ci tədris ili üçün namizədlərin seçilməsi 

istiqamətində iş aparılmaqdadır.  

Eyni zamanda, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və ətraf mühit üzrə 

tərəfdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində Dünya Bankı və "Təmiz Şəhər" ASC 

arasında həyata keçirilən layihə üzrə göllərin seçimi və iş həcmlərinə dair müzakirələr 

aparılmış, ilkin olaraq seçilmiş 9 göldən Xocasən gölünün təmizlənməsi təklif edilmişdir.  

Hazırda Dünya Bankı tərəfindən Koreya Yaşıl İnkişaf Trast Fondundan cəlb 

edilmiş 600000 ABŞ dolları qrantı hesabına Xocasən gölünün təmizlənməsi üzrə TİƏ-

nin hazırlanması və institusional potensialın gücləndirilməsi üzrə işlər həyata keçirilir. 

Bununla yanaşı, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində 2019-cu 

il 15 yanvar tarixində BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının müraciətinə cavab 

olaraq Burundi qaçqınlarına 30 min ABŞ dolları, 2019-cu il 2 aprel tarixində BMT Baş 

katibi Antonio Quterreş tərəfindən ünvanlanmış məktuba cavab olaraq BMT-nin 

Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisi vasitəsilə Yəməndə böhrandan əziyyət 

çəkən əhaliyə isə 20 min ABŞ dolları həcmində humanitar yardım göstərilmişdir. Eyni 

zamanda, İranda baş vermiş təbii fəlakətdən əziyyət çəkən əhaliyə 950 min manat və 

Albaniyada baş vermiş zəlzələlərlə əlaqədar isə 500 min avro dəyərində humanitar 

məqsədlə yardım ayrılmışdır. 

Bu sahədə uğurları artırmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə işlərin gücləndirilməsi 

məqsədəuyğun sayılır: 

 AİDA tərəfindən həyata keçirilən uğurlu layihələrin davam etdirilməsi, 

genişləndirilməsi, bu kimi yeni uğurlu layihələrin müəyyən edilərək yerli və 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilməsi; 

 AİDA-nın xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi proqramlar vasitəsilə Azərbaycanın 

maraqlı olan dövlət və özəl şirkətlərinə, xüsusilə intellektual məhsulları ixrac 

etmək potensialına malik informasiya-kommunikasiya və xidmətlər sahəsində 

fəaliyyət göstərən şirkətlərə həmin ölkələrin bazarlarına giriş və fəaliyyətlərinə 

dəstəyin göstərilməsi; 

 AİDA və Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyi ilə birgə xarici ölkələrdə yardım layihələri həyata keçirərək, həmin 

ölkələrdə mina təmizləmə fəaliyyətinin aparılması üçün şəraitin yaradılması; 

 Maraqlı olan inkişaf etməkdə olan ölkələrə neft-qaz sahəsində əldə edilən 

gəlirlərin səmərəli və şəffaf idarəedilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Fondunun qazandığı nailiyyətlərinin və təcrübəsinin öyrənilməsinə dəstəyin 

verilməsi. 

Qeyd olunanlar göstərir ki, DİM-lərə nail olunmasında beynəlxalq tərəfdaşlarla 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi böyük fayda verə bilər. Belə ki, DİM-lərin həyata keçirilməsi 
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sahəsində qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi və tətbiqi, beynəlxalq inkişaf sistemində 

mövcud olan imkanlardan lazımi səviyyədə yararlanmaq, eyni zamanda ölkədə 

qazanılmış təcrübəni və mövcud imkanları paylaşmaq üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla 

əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi vacib hesab olunur. 
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Əlavə 
“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”də 

əks olunan və Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə 
uyğun prioritet hədəflər və onlara dair göstəricilər 

 
Məqsəd 1.  Yoxsulluğun bütün formalarına hər yerdə son qoymaq 

Hədəflər Göstəricilər  barədə məlumat 

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 aşağı səviyyədə yaşayan 
əhalinin xüsusi çəkisi 

1.2.2  Milli anlayışlara uyğun olaraq yoxsulluğun bütün 
təzahürləri baxımından yoxsulluq içərisində yaşayan bütün 
yaşlarda kişilərin, qadınların və uşaqların xüsusi çəkis 

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  Minimal sosial müdafiə səviyyəsi (sistemləri) ilə əhatə 
olunan əhalinin xüsusi çəkisi, uşaqlar, işsizlər, ahıllar, əlillər, 
hamilə qadınlar, yeni doğulanlar, istehsalat xəsarəti alanlar, 
yoxsul və aztəminatlı əhali ayrıca göstərilməklə cins 
bölgüsündə 

1.4. 2030-cu ilədək, bütün kişilərin və qadınların, 
xüsusən də yoxsul və aztəminatlı əhalinin iqtisadi 
resurslara bərabər şəkildə çıxış hüquqlarına, habelə 
əsas xidmətlərə, torpaq və digər formalarda əmlak 
üzərində sahiblik və nəzarət, miras, təbii resurslar, 
müvafiq yeni texnologiyalar və maliyyə xidmətlərinə, o 
cümlədən mikro-maliyyə xidmətlərinə çıxış 
imkanlarına malik olmalarını təmin etmək. 

1.4.1  Əsas xidmətlərə əlyetərliliyi olan ev təsərrüfatlarında 
yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi 

1.4.2 a) torpağa qanuni sənədlərlə təsdiq edilmiş sahiblik 
hüququ olan və b) torpaq üzərində öz hüquqlarını zəmanətli 
hesab edən ümumi yetkin əhalinin xüsusi çəkisi, cins və 
torpağa sahiblik formaları bölgüsündə  

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 
 
 

Məqsəd 2. Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd 
təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək. 

2.1. 2030-cu ilədək, aclığa son qoymaq və hamının, 
xüsusən də yoxsulların və aztəminatlı insanların, o 
cümlədən körpələrin il boyu təhlükəsiz, qidalandırıcı və 
kifayət qədər ərzağa çıxış imkanını təmin etmək. 

2.1.1 Doyunca yeməməyin yayılma səviyyəsi 
 
 

2.2. 2030-cu ilədək, bütün pis qidalanma hallarına son 
qoymaq, o cümlədən, 2025-ci ilədək, 5 yaşadək olan 
uşaqlarda inkişafdan qalma (bəstəboyluq) və arıqlıq 
halları ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış 
hədəflərə çatmaq və yeniyetmə qızların, hamilə və ya 
uşağına süd verən qadınların və yaşlı insanların 
qidalanma ilə bağlı ehtiyaclarını təmin etmək. 

2.2.1 5 yaşadək uşaqlar arasında boyatmanın ləngiməsinin 
yayılması (Uşaqların yaşa görə boyunun Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Uşaqların Böyümə 
Standartlarında norma kimi müəyyən edilmiş median 
göstəricisindən orta kvadratik kənarlaşması, <-2) 
 

2.4. 2030-cu ilədək, dayanıqlı ərzaq istehsalı 
sistemlərini təmin etmək və məhsuldarlığı və istehsalı 
artıran, ekosistemlərin saxlanmasına kömək edən, 
iqlim dəyişikliyinə, kəskin hava şəraitinə, quraqlığa, 
daşqınlara və digər təbii fəlakətlərə uyğunlaşma üçün 
potensialı gücləndirən, habelə yerin və torpağın 
keyfiyyətini tədricən artıran dayanıqlı kənd təsərrüfatı 
təcrübələrini tətbiq etmək. 

2.4.1 Kənd təsərrüfatının aparılmasının məhsuldar və 
torpağı qüvvədən salmayan metodları tətbiq edilən kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqların xüsusi çəkisi 
 
 

2.5. 2030-cu ilədək, başqa üsullarla yanaşı, milli, 
regional və beynəlxalq səviyyələrdə düzgün idarə 
olunan və şaxələndirilmiş toxum və bitki bankı 
vasitəsilə, toxumların, becərilən bitkilərin və ferma 
şəraitində yetişdirilən və əhliləşdirilən heyvanların və 
onlarla bağlı yabanı növlərin genetik müxtəlifliyini 
qorumaq və beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmaqla 
genetik resurslardan və bununla bağlı ənənəvi 

2.5.1   Orta, yaxud uzunmüddətli xüsusi saxlama 
obyektlərində saxlanılan, kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı 
üçün nəzərdə tutulan bitki və heyvan mənşəli genetik 
ehtiyatların miqdarı 

2.5.2  Aşağıdakı kateqoriyalara aid yerli cinslərin xüsusi 
çəkisi: məhv olmaq təhlükəsi olanlar; məhv olmaq təhlükəsi 
olmayanlar; məhv olmaq təhlükəsi məlum olmayanlar 
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biliklərdən istifadə nəticəsində meydana çıxan 
faydalardan yararlanmanı və onların ədalətli və 
bərabər şəkildə bölüşülməsini təmin etmək. 

2.a. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də ən zəif 
inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatındakı istehsal 
potensialını artırmaq məqsədilə, başqa üsullarla 
yanaşı beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməklə, kənd 
infrastrukturuna, kənd təsərrüfatında tədqiqat və 
genişləndirmə xidmətlərinə, texnologiyaların inkişaf 
etdirilməsinə və bitki və mal-qara banklarına yatırımı 
artırmaq. 

2.a.1  Dövlət xərclərinin strukturu ilə müəyyən edilən kənd 
təsərrüfatına istiqamətləndirilmə indeksi  
 
 

2.c. Ərzağın qiymətində kəskin dəyişkənlikləri 
məhdudlaşdırmağa kömək etmək məqsədilə, ərzaq 
malları bazarlarının və onlardan törəmə müəssisələrin 
düzgün şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin etmək və 
bazara, o cümlədən ərzaq ehtiyatlarına dair 
informasiyaya vaxtlı-vaxtında çıxış imkanına kömək 
etmək. 

2.c.1 Ərzaq bazarında qiymət anomaliyaları göstəricisi 
 
 

Məqsəd 3. Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını 
yaxşılaşdırmaq. 

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 əmsalı  

3.1.2 İxtisaslı səhiyyə işçiləri tərəfindən qəbul edilmiş 
doğuşların xüsusi çəkisi 

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. 5 yaşadək uşaqlar arasında ölüm əmsalı  
 
 

3.2.2 Neonatal ölüm əmsalı  
 
 

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 1000 nəfər sağlam əhaliyə düşən İİV-ə yeni 
yoluxmuşların sayı, cins, yaş və əhalinin əsas qrupları 
bölgüsündə  

3.3.2  Vərəmə yeni yoluxanların sayı, hər 100 000 nəfərə 

3.3.3 Malyariyaya yeni yoluxanların sayı, hər 1 000 nəfərə 

3.3.4  Hepatit B virusuna yeni yoluxanların sayı, hər 100 000 
nəfərə 

3.3.5 “Unudulmuş” tropik xəstəliklərdən müalicəyə ehtiyacı 
olan insanların sayı 

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 xəstəlikləri, xərçəng, diabet, tənəffüs 
yollarının xroniki xəstəliklərindən ölüm səviyyəsi 

3.4.2 İntihar səbəbindən ölüm səviyyəsi 

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

3.6.1. Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm səviyyəsi 

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  Yeniyetmə qızlar arasında doğum səviyyəsi (10-14 və 
15-19 yaşda olan), bu yaş qrupunda olan hər 1 000 nəfər 
qadına  
 

3.8. Maliyyə riskindən qoruma da daxil olmaqla, hamı 
üçün tibbi sığorta təminatına, əsas keyfiyyətli səhiyyə 
xidmətlərinə çıxış imkanına və təhlükəsiz, effektiv, 
keyfiyyətli və əlçatan şəkildə əsas dərman 
preparatlarına və peyvəndlərə çıxış imkanına nail 
olmaq. 

3.8.1  Əsas səhiyyə-sanitar xidmətlərinin əhatə dairəsi 
(izlənilən prosedurlar üzrə əsas xidmətlərlə orta əhatə 
olunma kimi müəyyən edilir. İzlənilən prosedurlara aiddir: 
reproduktiv sağlamlığın qorunması, ana və uşaq 
sağlamlığının qorunması, yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi, 
qeyri-yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi, əhalinin geniş 
təbəqələri və ən əlverişsiz şəraitdə olan əhali qrupları üçün 
xidmətlərin əlyetərliliyi və miqyası.) 

3.8.2  Ev təsərrüfatları xərclərinin və ya gəlirlərin ümumi 
həcmində ailə xərclərində tibbi yardım xərcləri böyük olan  
əhalinin xüsusi çəkisi 
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3.a. Zərurət olduqda, bütün ölkələrdə Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının Tütünə Nəzarət üzrə Çərçivə 
Konvensiyasının yerinə yetirilməsi işini gücləndirmək. 

3.a.1 15 və yuxarı yaşda olan şəxslər arasında tütündən 
istifadənin yaş üzrə standartlaşıdırılmış yayılma səviyyəsi 
 

3.b. Əhalinin sağlamlığının qorunması və xüsusən də 
hamının dərman preparatlarına çıxış imkanının təmin 
olunması üçün uyğunlaşdırma imkanlarına dair Əqli 
Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarətlə Bağlı Aspektləri üzrə 
Sazişdəki (TRİPS) müddəalardan inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin tam həcmdə yararlanmaq hüququnu bir 
daha bəyan edən TRİPS Sazişi və Səhiyyə haqqında 
Doha Bəyannaməsinə uyğun olaraq, ilk növbədə 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə təsir edən yoluxucu və 
qeyri-yoluxucu xəstəliklər üçün peyvəndlərlə və 
dərman preparatları ilə bağlı tədqiqatlara və onların 
hazırlanmasına dəstək göstərmək, əlçatan şəkildə 
əsas dərman preparatlarına və peyvəndlərə çıxış 
imkanını təmin etmək. 

3.b.1 Milli proqramlara daxil edilmiş, immunlaşdırması bütün 
vaksinlərlə əhatə olunmuş məqsədli əhali qrupunun xüsusi 
çəkisi 

3.b.2 Səhiyyənin əsas sahələrinə və tibbi tədqiqatlara inkişaf 
məqsədləri üçün yönəldilmiş rəsmi yardımların xalis ümumi 
həcmi 

3.b.3 Zəruri və əlçatan dərman vasitələrinə daim malik olan 
tibb müəssisələrinin xüsusi çəkisi 
 
 

Məqsəd 4.  Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq 
imkanlarını dəstəkləmək 

4.1. 2030-cu ilədək, bütün qızların və oğlanların, uyğun 
və effektiv təlim nəticələrinə aparmaqla, azad, bərabər 
və keyfiyyətli ibtidai və orta təhsili bitirmələrini təmin 
etmək. 

4.1.1 a) 2-ci və 3-cü siniflərdə təhsil alanlar; b) ibtidai məktəb 
məzunları; c) orta məktəb məzunları arasında 1) oxumağın 
və 2) riyazi bacarıqların ən azı minimum səviyyəsinə nail 
olmuş  uşaq və gənclərin xüsusi çəkisi 

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. 

4.2.1  Sağlamlıq, təhsil alma və psixo-sosioloji rifah 
baxımından kənarlaşmalar olmadan inkişaf edən beş yaşadək 
uşaqların xüsusi çəkisi, cins bölgüsündə 

4.2.2  Təşkil olunmuş təlimin formalarında iştirak səviyyəsi 
(rəsmi müəyyən edilmiş ibtidai təhsil yaşına 1 il qalmış), cins 
üzrə bölgüdə 

4.3. 2030-cu ilədək, bütün qadınlar və kişilər üçün 
əlçatan və keyfiyyətli texniki, peşə və ali təhsilə, o 
cümlədən universitet təhsilinə bərabər çıxış imkanını 
təmin etmək. 

4.3.1  Son 12 ay ərzində böyüklər və gənclərin peşə hazırlığı, 
formal və qeyri-formal təhsildə iştirak səviyyəsi,  cins 
bölgüsündə  

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 bacarığına malik olan gənclərin və böyüklərin xüsusi 
çəkisi, bacarıqların növləri üzrə bölgüdə, faizlə 

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  Bu siyahıda təhsilə aid olan və dezaqreqasiya oluna 
bilən bütün göstəricilər üzrə bərabərlik indeksləri (qadın və 
kişilərin, şəhər və kənd sakinlərinin, aşağı və yuxarı rifah 
kvintillərinə düşən əhalinin və məlumatların 
mövcudluğundan asılı olaraq digər əhali qruplarının, 
məsələn əlillərin, yerli xalqların və münaqişənin təsirinə 
məruz qalmış insanların) 

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 a) savadlılıq və b) riyazi savadlılığın ən azı müəyyən 
edilmiş funksional səviyyəsinə çatmış əhalinin həmin yaş 
qrupunda xüsusi çəkisi, cins bölgüsündə  

4.7. 2030-cu ilədək, bütün təhsil alanların, başqa 
vasitələrlə yanaşı, dayanıqlı inkişaf və dayanıqlı həyat 
tərzləri, insan hüquqları, gender bərabərliyi, sülh 
mədəniyyətinin və qeyri-zorakılığın təşviq edilməsi, 
dünya vətəndaşlığı və mədəni müxtəlifliyin 
dəyərləndirilməsi və mədəniyyətin dayanıqlı inkişafa 
köməyi üzrə təhsil vasitəsilə, dayanıqlı inkişafı təşviq 
etmək üçün tələb olunan bilik və vərdişlərə 
yiyələnmələrini təmin etmək. 

4.7.1 a) təhsil sahəsində aparılan milli siyasətdə, b) tədris 
proqramlarında, c) müəllimlərin hazırlanması 
proqramlarında və d) şagirdlərin attestasiyası sistemində i) 
dünya vətəndaşlığı ruhunda tərbiyənin və ii) bütün 
səviyyələrdə gender bərabərliyi və insan hüquqları da daxil 
olmaqla dayanıqlı inkişafın təşviqinin statusu 

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

4.a.1 a) elektrik enerjisi ilə; b) təhsil məqsədləri üçün 
internetə çıxışla; c) təhsil məqsədləri üçün kompüterlərlə; ç) 
içməli suyun əsas mənbələri ilə; d) oğlan və qızlar üçün 
ayrılıqda minimum şəraiti olan sanitar qovşaqlarla; e) əl 
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yumaq üçün əsas vasitələrlə (hamı üçün su təchizatı, 
sanitariya və gigiyena təşəbbüsünün göstəricilərinin 
təriflərinə uyğun olaraq) təmin edilmiş məktəblərin xüsusi 
çəkisi 

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 a) məktəbəqədər təhsil müəssisələrində; b) ibtidai 
məktəbdə; c) ümumi orta məktəbdə və d) tam orta məktəbdə 
işə qəbul olunanadək və ya işlədiyi vaxt ərzində ölkədə tələb 
olunan müvafiq səviyyəyə uyğun minimal peşə hazırlığı 
(məsələn, pedaqoji) keçmiş müəllimlərin xüsusi çəkisi 
 

Məqsəd 5.  Gender bərabərliyinə nail olmaq, bütün qız və qadınların hüquq və imkanlarını genişləndirmək. 

5.1. Hər yerdə bütün qadın və qızlara qarşı bütün 
formalarda ayrı-seçkiliyə son qoymaq. 

5.1.1   Cins əlamətinə görə bərabərlik və qeyri-ayrı seçkiliyin 
təmin və təşviq olunması üçün normativ-hüquqi bazanın, 
habelə bu sahədə müşahidənin mövcudluğu 

5.2. Dövlət və özəl sahələrdə bütün qadın və qızlara 
qarşı bütün formalarda zorakılığın, o cümlədən insan 
alveri və cinsi və digər növlərdə istismarın aradan 
qaldırılması. 

5.2.1 Hazırkı və ya əvvəlki intim partnyoru tərəfindən son 12 
ay ərzində fiziki, cinsi və ya psixoloji zorakılığa məruz qalmış, 
nə vaxtsa partnyoru olmuş 15 və yuxarı yaşda olan qadın və 
qızların xüsusi çəkisi, zorakılıq formaları və yaş bölgüsündə 

5.3. Uşaq, erkən və məcburi nigah və qadınların cinsi 
zəmində alçaldılması kimi bütün zərərli halları aradan 
qaldırmaq. 

5.3.1 15 yaşadək və 18 yaşadək nikaha və ya ittifaqa daxil 
olmuş 20-24 yaşda olan qadınların xüsusi çəkisi 
 

5.4. İctimai xidmətlər göstərməklə, infrastruktur və 
sosial müdafiə siyasətləri və milli səviyyədə zərurət 
olduqda evdə və ailədə ümumi öhdəlikləri təşviq 
etməklə, ödənişsiz qayğı və işi nəzərə almaq və 
dəyərləndirmək. 

5.4.1  Haqqı ödənilməyən ev işlərinə, qayğıya sərf olunan 
vaxtın xüsusi çəkisi, cins, yaş və yaşayış yeri bölgüsündə 
 
  

5.5. Siyasi, iqtisadi və ictimai həyatda qərar qəbul 
etmənin bütün səviyyələrində qadınların tam və 
effektiv iştirakını və rəhbərlik üçün bərabər imkanları 
təmin etmək. 

5.5.1  a) milli parlamentlərdə və b) yerli hakimiyyət 
orqanlarında qadınlar tərəfindən tutulan yerlərin xüsusi çəkisi 

5.5.2  Rəhbər vəzifələr tutan qadınların xüsusi çəkisi 

5.6. Əhali və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Konfransın 
Fəaliyyət Proqramı və Pekin Fəaliyyət Platforması və 
digər nəzarət konfranslarının yekun sənədlərinə uyğun 
olaraq razılaşdırıldığı kimi, hamı üçün cinsi və 
reproduktiv sağlamlıq xidmətlərinə çıxış imkanını və 
reproduktiv hüquqları təmin etmək. 

5.6.1 Seksual münasibətlər, kontraseptivlərdən istifadə və 
reproduktiv sağlamlığın qorunması üzrə xidmətlərə müraciət 
etmək haqqında düşünülmüş qərarları müstəqil qəbul edən 
15-49 yaşda olan qadınların xüsusi çəkisi 
 

5.6.2 15 və yuxarı yaşda olan qadın və kişilərə cinsi və 
reproduktiv sağlamlığın qorunması üzrə xidmətlərə və bu 
sahədə informasiya və maarifləndirməyə tam və bərabər 
çıxış imkanını təmin edən qanun və normativ aktları mövcud 
olan ölkələrin sayı 
 

5.a. Milli qanunlara uyğun olaraq, qadınlara iqtisadi 
resurslara bərabər çıxış hüquqlarının, habelə torpaq 
və digər əmlak formaları üzərində sahiblik və nəzarət, 
maliyyə xidmətləri, miras və təbii resurslara çıxış 
imkanın verilməsi üçün islahatlar aparmaq. 

5.a.1 a) Kənd təsərrüfatı torpaqlarına mülkiyyət hüququ və 
ya həmin torpaqlar üzərində qorunan hüquqları olan əhalinin 
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin ümumi sayında 
xüsusi çəkisi, cins bölgüsündə; və b) kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının mülkiyyətçisi və ya həmin torpaqlar üzərində 
hüquqları olan qadınların xüsusi çəkisi, torpağa sahib olma 
formaları üzrə 
 

5.a.2  Qadınlara torpağa sahib olmaq və\və ya torpaq 
üzərində sərəncam vermək hüququnu təmin edən hüquqi 
bazanın (o cümlədən adi hüquq) mövcudluğu 
 

5.b. Qadınların səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini 
təşviq etmək üçün imkanlar yaradan texnologi-
yalardan, xüsusən də informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadəni genişləndirmək. 

5.b.1  Mobil telefonları olan şəxslərin xüsusi çəkisi, cins üzrə 
bölgüdə  
 
 

5.c. Gender bərabərliyinin təşviq olunması və bütün 
səviyyələrdə bütün qadınların və qızların 
səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi üzrə güclü 
siyasətlər və qanunvericilik qəbul etmək və onları 
gücləndirmək. 

5.c.1 Gender bərabərliyini və qadınların imkan və 
hüquqlarının genişləndirilməsini təmin etmək üçün dövlət 
ayırmalarına nəzarət və bu barədə məlumatların 
açıqlanması mexanizmləri olan ölkələrin xüsusi çəkisi 
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Məqsəd 6.  Hamı üçün su ehtiyatlarının və sanitariyanın mövcudluğunu və onlardan səmərəli istifadə 
edilməsini təmin etmək. 

6.1. 2030-cu ilədək, hamı üçün təhlükəsiz və əlçatan 
olmaqla hər yerdə və bərabər şəkildə içməli suya çıxış 
imkanına nail olmaq. 

6.1.1  Təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaqla təşkil 
edilmiş su təchizatı xidmətlərindən istifadə edən əhalinin 
xüsusi çəkisi 

6.3. 2030-cu ilədək, çirklənməni azaltmaqla, 
tullantıların yığılıb qalması hallarını aradan 
qaldırmaqla və zərərli kimyəvi maddələrin və 
materialların buraxılmasını minimuma endirməklə, 
təmizlənməmiş çirkab suların nisbətini yarıya qədər 
azaltmaqla və qlobal səviyyədə təkrar emalı və 
təhlükəsiz təkrar istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə 
artırmaqla suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq. 

6.3.1  Təhlükəsiz qaydada təmizlənən çirkab suların xüsusi 
çəkisi 
 
 

6.3.2  Suyun yaxşı keyfiyyətinə malik su obyektlərinin xüsusi 
çəkisi 
 
 

6.4. 2030-cu ilədək, bütün sahələrdə sudan səmərəli 
istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq və su 
çatışmazlığı məsələsini həll etmə və su 
çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların sayını 
əhəmiyyətli şəkildə azaltma üçün dayanıqlı istifadəni 
və təmiz su təchizatını təmin etmək. 

6.4.2  Su ehtiyatlarına düşən yükün səviyyəsi: götürülmüş 
şirin suyun mövcud şirin su ehtiyatlarında xüsusi çəkisi 
 
 

6.5. 2030-cu ilədək, zərurət yarandıqda transsərhəd 
əməkdaşlıq vasitəsilə bütün səviyyələrdə vahid su 
resursları idarəçiliyini tətbiq etmək. 

6.5.1  Su resurslarının kompleks idarə edilməsinin tətbiqi 
dərəcəsi (0-dan 100-dək) 

6.5.2 Suyun istifadəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
qüvvədə olan sazişlərlə əhatə olunan transsərhəd  su 
hövzələrinin xüsusi çəkisi 

6.a. 2030-cu ilədək, su və sanitar şəraitlə bağlı 
tədbirlərdə və proqramlarda, o cümlədən suyun 
yığılması, duzdan təmizləmə, sudan səmərəli istifadə, 
çirkab suların təmizlənməsi, təkrar emal və təkrar 
istifadə texnologiyaları ilə bağlı beynəlxalq 
əməkdaşlığı genişləndirmək və inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə potensialın inkişaf etdirilməsinə dəstək 
göstərmək. 

6.a.1  Xərclərin koordinasiya olunan dövlət proqramı 
çərçivəsində su təchizatı və sanitariya üçün inkişaf 
məqsədləri ilə ayrılmış rəsmi yardımın həcmi 
 
 

6.b. Su və sanitar xidmətlərin idarə olunmasında yerli 
icmaların iştirakına dəstək göstərmək və bu iştirakı 
gücləndirmək. 

6.b.1 Su və sanitar xidmətlərin idarə olunmasında 
vətəndaşların iştirakını tənzimləyən, qüvvədə olan qayda və 
prosedurlara malik yerli inzibati vahidlərin xüsusi çəkisi 

Məqsəd 7. Hamının sərfəli, etibarlı, dayanıqlı və müasir enerji mənbələrinə çıxışını təmin etmək. 

7.1. 2030-cu ilədək, hamı üçün əlçatan, etibarlı, 
dayanıqlı və müasir enerji xidmətlərinə çıxış imkanını 
təmin etmək. 

7.1.1 Elektrik enerjisinə çıxışı olan əhalinin xüsusi çəkisi 

7.2. 2030-cu ilədək, qlobal enerji təchizatında bərpa 
olunan enerjinin payını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq. 

7.2.1  Son enerji istehlakının ümumi həcmində bərpa olunan 
enerji mənbələrinin xüsusi çəkisi 

7.3. 2030-cu ilədək, dünyada enerjidən səmərəli 
istifadə səviyyəsini iki dəfə artırmaq. 

7.3.1  İlkin enerji sərfiyyatının ÜDM-ə nisbəti kimi hesablanan 
enerji tutumu 

Məqsəd 8.  Hamının ardıcıl, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımına, tam və səmərəli məşğulluğuna, layiqli işlə 
təmin olunmasına dəstək vermək. 

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  

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 
 
 

8.3. İstehsal fəaliyyətinə, layiqli əmək imkanlarının 
yaradılmasına, sahibkarlığa, yaradıcılığa və 
innovasiyalara dəstək göstərən inkişaf yönümlü 
siyasətləri təşviq etmək və başqa vasitələrlə yanaşı 
maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanı yaratmaqla mikro, 
kiçik və orta ölçülü müəssisələrin formalaşdırılmasını 
və artımını həvəsləndirmək. 

8.3.1  Qeyri-kənd təsərrüfatı sektorlarında qeyri-formal 
məşğulluğun xüsusi çəkisi, cins bölgüsündə 
 
  

8.4. 2030-cu ilədək, qlobal olaraq istehlakda və 
istehsalda resurslardan səmərəli istifadəni tədricən 
artırmaq və inkişaf etmiş ölkələr öndə getməklə, 

8.4.2  Məcmu və hər nəfərə düşən daxili material istehlakı və 
onların ÜDM-ə faiz nisbəti 
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dayanıqlı istehlak və istehsal üzrə 10-lik proqramlar 
çərçivəsinə uyğun olaraq, iqtisadi artımla ətraf mühitin 
korlanması arasında əlaqəni zəiflətməyə cəhd etmək. 

 

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  Qadın və kişilərin orta saathesabı əmək haqqı, peşə 
növləri, yaş və əlillik əlaməti bölgüsündə 

8.5.2  İşsizlik səviyyəsi, cins, yaş bölgüsündə və əlillik 
əlamətinə görə 

8.7. Məcburi əməyi aradan qaldırmaq, müasir dövrdə 
köləliyə və insan alverinə son qoymaq və ən pis 
formalarda uşaq əməyinin qadağan olunmasına və 
aradan qaldırılmasına zəmanət vermək üçün 
təxirəsalınmaz və effektiv tədbirlər görmək və 2025-ci 
ilədək, bütün formalarda uşaq əməyinə son qoymaq. 

8.7.1 Uşaq əməyinə cəlb olunmuş 5-17 yaşda olan uşaqların 
xüsusi çəkisi və sayı, cins və yaş bölgüsündə 
  

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. 

8.8.1  İstehsalatda xəsarət alanların və həlak olanların 
sayının cins və miqrasiya statusu üzrə bölgüsü 
 
 

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

8.10.1 a) Kommersiya banklarının filiallarının və b) 
bankomatların sayı, böyüklərin hər 100 000 nəfərinə 

8.10.2 Banklarda və ya digər maliyyə təşkilatlarında 
hesabları olan və ya mobil maliyyə xidmətləri göstərən 
operatorların xidmətlərindən istifadə edən böyüklərin (15 və 
yuxarı yaşda olan) xüsusi çəkisi 

Məqsəd 9.  Möhkəm infrastruktur yaratmaq, inklüziv və dayanıqlı sənayeləşməyə və innovasiyalara dəstək 
vermək. 

9.1. Hamı üçün əlçatan və bərabər çıxış imkanına 
diqqət yetirməklə, iqtisadi inkişafa və insan rifahına 
dəstək göstərmək məqsədilə, keyfiyyətli, etibarlı, 
dayanıqlı və möhkəm infrastrukturu, o cümlədən 
regional və transsərhəd infrastrukturu inkişaf etdirmək. 

9.1.2   Sərnişin və yük daşımalarının həcmi, nəqliyyat növləri 
üzrə bölgüdə 
 
 

9.2. İnklüziv və dayanıqlı sənayeləşdirməni təşviq 
etmək və 2030-cu ilədək, milli şəraitlərə uyğun olaraq 
məşğulluqda və ümumi daxili məhsulda sənayenin 
payını xeyli yüksəltmək. 

9.2.1  Emal sənayesinin əlavə dəyərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 
və onun əhalinin hər nəfərinə düşən məbləği 

9.2.2  Emal sənayesi sahəsində məşğulluğun ümumi 
məşğulluqda xüsusi çəkisi 

9.3. Xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kiçik 
ölçülü sənaye və digər müəssisələrin maliyyə 
xidmətlərinə, o cümlədən əlçatan şəkildə kreditlərə 
çıxış imkanını artırmaq və onların dəyər şəbəkələrinə 
və bazarlara inteqrasiyası 

9.3.1 Sənayedə yaradılmış əlavə dəyərin ümumi həcmində 
kiçik müəssisələr tərəfindən yaradılmış əlavə dəyərin xüsusi 
çəkisi 

9.3.2  Krediti və ya kredit xətti olan kiçik müəssisələrin xüsusi 
çəkisi 

9.5. Bütün ölkələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə elmi tədqiqatları genişləndirmək, sənaye 
sektorlarında texniki imkanları artırmaq, o cümlədən, 
2030-cu ilədək, innovasiyaların həvəsləndirilməsi və 
hər 1 milyon insana nisbətdə tədqiqat və inkişafla 
məşğul olanların sayının və dövlət və özəl tədqiqat və 
inkişaf məsrəflərinin əhəmiyyətli şəkildə artırılması. 

9.5.2  Əhalinin hər 1000000 nəfərinə tədqiqatçıların sayı 
(tam məşğulluq ekvivalentində)  
 
 

9.b. Digər vasitələrlə yanaşı sənayedə şaxələndirmə 
və mallara əlavə dəyər vermək üçün əlverişli siyasət 
mühitini təmin etməklə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
daxilində texnologiyaların inkişafına, tədqiqatlara və 
innovasiyalara dəstək göstərmək. 

9.b.1  Əlavə dəyərin ümumi həcmində orta və yüksək 
texnoloji sahələrin məhsulunun əlavə dəyərinin xüsusi çəkisi 
 
 

9.c. 2020-ci ilədək ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə 
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının əldə 
edilməsi imkanların əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirilməsi, habelə İnternetə ümumi və hamı 
üçün əlçatan çıxış imkanlarını təmin etmək. 

9.c.1  Mobil şəbəkə ilə əhatə olunmuş əhalinin xüsusi çəkisi 
 
 

Məqsəd 10. Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq. 

10.2. 2030-cu ilədək, yaşından, cinsindən, əlilliyindən, 
irqindən, etnik mənşəyindən, dinindən və ya iqtisadi və 
ya digər statusundan asılı olmayaraq, hamının sosial, 
iqtisadi və siyasi həyatda iştirakı üçün səlahiyyətlərin 
genişləndirilməsi və bunun təşviq olunması. 

10.2.1  Gəlirləri median gəlirin 50 faizindən aşağı olan 
insanların xüsusi çəkisi, cins, yaş bölgüsündə və əlillik 
əlamətinə görə 
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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 İşçilərin əməkhaqqı və sosial müdafiə xətti ilə 
ödənişlərdən ibarət gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi  
 

10.6. Daha effektiv, etibarlı, məsuliyyətli və legitim 
institutlar yaratmaq məqsədilə, qlobal beynəlxalq 
iqtisadi və maliyyə institutlarında qərarlar qəbul 
edilərkən inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha geniş 
təmsilçiliyini və iştirakını təmin etmək. 

10.6.1 Beynəlxalq təşkilatlarda üzv olan inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin və onların səslərinin xüsusi çəkisi  
 
 

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. 

10.7.2  Yaxşı düşünülmüş miqrasiya siyasətini həyata 
keçirən ölkələrin sayı 
 
  

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 məqsədləri üçün resurs axınının məcmu 
həcmi, resipiyent və donor ölkələri, axının növləri (məsələn, 
inkişaf məqsədləri üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici 
investisiyalar və digər maliyyə axınları) bölgüsündə 
 
 

Məqsəd 11.  Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji 
dayanıqlılığını təmin etmək. 

11.4. Dünyada mədəni və təbii irsi qorumaq və 
mühafizə etmək üçün səyləri gücləndirmək 

11.4.1 Bütün mədəni və təbii irsin qorunması və mühafizəsi 
məqsədi ilə hər nəfərə çəkilən xərclərin (dövlət və özəl) 
ümumi məbləği, irs növləri (mədəni, təbii, qarışıq xarakterli 
və Dünya İrs Mərkəzi tərəfindən dünya irsinin obyekti kimi 
tanınmış), dövlət yurisdiksiyası səviyyəsi (milli, regional və 
yerli/bələdiyyə), xərclərin növləri (istismar xərcləri/kapital 
qoyuluşları) və özəl maliyyələşdirilmə növləri (natural 
formada ianələr, özəl, qeyri-kommersiya sektoru və 
sponsorluq)  bölgüsündə 
 

11.5. 2030-cu ilədək, yoxsul və çətin vəziyyətlərdə 
olan insanlara diqqət yetirməklə, su ilə bağlı fəlakətlər 
də daxil olmaqla fəlakətlər nəticəsində ölüm hallarının 
və onun təsirinə məruz qalanların sayını xeyli azaltmaq 
və qlobal ümumi daxili məhsula nisbətdə birbaşa 
iqtisadi itkiləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq. 

11.5.1  Bilavasitə fəlakət nəticəsində həlak olmuş, itkin 
düşmüş və zərər çəkmiş şəxslərin sayı,  hər 100 000 nəfərə 

11.5.2  Fəlakət nəticəsində birbaşa iqtisadi itkilərin dünya 
ÜDM-ə faiz nisbəti, infrastrukturun mühüm obyektlərinə 
dəymiş zərər və əsas xidmətlərin işində dayanmaların sayı 

11.6. 2030-cu ilədək, havanın keyfiyyətinə və 
bələdiyyə və digər tullantıların idarə olunmasına xüsusi 
diqqət yetirməklə şəhərlərdə adambaşına düşən mənfi 
ekoloji təsiri azaltmaq. 

11.6.1  Şəhər tullantılarının ümumi kütləsində müntəzəm 
olaraq toplanan və lazımi qaydada ləğv edilən bərk məişət 
tullantıların xüsusi çəkisi 

11.b. 2020-ci ilədək, əhatəlilik, resurslardan səmərəli 
istifadə, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarının 
yüngülləşdirilməsi və uyğunlaşma, fəlakətlərə qarşı 
dayanıqlılıq istiqamətində vahid siyasətlər və planlar 
qəbul edən və həyata keçirən şəhərlərin və yaşayış 
məntəqələrinin sayını əhəmiyyətli şəkildə artırmaq və 
2015 – 2030-cu illər üçün Fəlakət Riskinin Azaldılması 
üzrə Senday Çərçivəsinə uyğun olaraq, bütün 
səviyyələrdə vahid fəlakət risk idarəçiliyinin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsi. 

11.b.1 2015-2030-cu illərdə Fəlakət Riskinin Azaldılması 
üzrə Senday Çərçivə Proqramına uyğun fəlakət riskinin 
azaldılmasına dair milli strategiyaları qəbul etmiş və onları 
həyata keçirən ölkələrin sayı 

11.b.2 Fəlakət riskinin azaldılması üzrə milli strategiyalara 
uyğun olaraq fəlakət riskinin azaldılmasına dair yerli 
strategiyaları qəbul etmiş və onları həyata keçirən yerli 
hakimiyyət orqanlarının xüsusi çəkisi  

Məqsəd 12.  İstehsal və istehlakın səmərəli modellərinə keçidi təmin etmək. 

12.2. 2030-cu ilədək, təbii resursların dayanıqlı şəkildə 
idarə olunmasına və onlardan səmərəli istifadəyə nail 
olmaq. 

12.2.1 Ümumi və əhalinin hər nəfərinə düşən ehtiyat 
sərfiyyatının ÜDM-ə faiz nisbəti 

12.4. 2020-ci ilədək, razılaşdırılmış beynəlxalq 
çərçivələrə uyğun olaraq, mövcud olduqları müddət 
boyu kimyəvi maddələrin və bütün tullantıların ekoloji 
baxımdan düzgün idarəçiliynə nail olmaq və onların 
insan sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsirlərin 
minimuma endirmək məqsədilə havaya, suya və 

12.4.1 İnformasiyanın ötürülməsi üzrə hər bir razılaşmanın 
tələblərinə uyğun olaraq öz öhdəlik və vəzifələrini yerinə 
yetirən tullantılar və digər kimyəvi maddələr üzrə beynəlxalq 
çoxtərəfli ekoloji sazişlərin tərəflərinin sayı 
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torpağa buraxılması hallarını əhəmiyyətli şəkildə 
azaltmaq. 

Məqsəd 13. İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə üzrə təcili tədbirlər görmək. 

13.1. Bütün ölkələrdə iqlimlə bağlı təhlükələrə və təbii 
fəlakətlərə qarşı dayanıqlığı və uyğunlaşma 
potensialını gücləndirmək. 

13.1.1 Bilavasitə fəlakət nəticəsində həlak olmuş, xəsarət 
almış, xilas və təxliyə olunmuş şəxslərin sayı 
 

Məqsəd 14.  Dayanıqlı inkişaf naminə okeanları, dənizləri və dəniz ehtiyatlarını qorumaq və onlardan 
səmərəli istifadə etmək. 

14.4. 2020-ci ilədək, məhsul yığımını effektiv şəkildə 
tənzimləmək və həddən artıq balıq tutma, qanunsuz, 
məlumat vermədən və tənzimlənməyən şəkildə balıq 
ovu və ziyanlı şəkildə balıq ovu hallarına son qoymaq 
və mümkün olan ən qısa müddətdə, onların bioloji 
xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşdirilən maksimum 
dayanıqlı məhsul verə bilən səviyyələrə qədər balıq 
ehtiyatlarını bərpa etmək üçün elmi əsaslı idarəçilik 
planlarını həyata keçirmək. 

14.4.1 Bioloji davamlı həddə olan balıq ehtiyatlarının xüsusi 
çəkisi  
 
 

14.b. Xırda peşəkar balıqçıların dəniz resurslarına və 
bazarlara çıxış imkanını təmin etmək. 

14.b.1 Kiçik balıqçılıq müəssisələrinin balıq ehtiyatlarının 
ovlanmasına imkan verən hüquqlarının tanınması və 
müdafiəsini təmin edən normativ-hüquqi/strateji/institusional 
çərçivələrin tətbiqinin dərəcəsi baxımından ölkələr tərəfindən 
əldə olunan irəliləyiş 

Məqsəd 15.  Yer ekosistemlərini mühafizə və bərpa etmək və onların səmərəli istifadəsinə dəstək vermək, 
meşələrdən səmərəli istifadə etmək, səhralaşmaya qarşı mübarizə aparmaq, torpaq deqradasiyasını 

dayandırmaq, ona qarşı əks tədbirlər görmək və bioloji müxtəlifliyin itirilməsi prosesinin qarşısını almaq. 

15.1. 2020-ci ilədək, beynəlxalq sazişlər əsasında 
öhdəliklərə uyğun olaraq, yer və daxili təmiz su 
ekosistemlərinin və onların xidmətlərinin, xüsusən də 
meşələrin, bataqlıq ərazilərin, dağların və quru 
ərazilərin qorunmasını, bərpasını və onlardan 
dayanıqlı istifadəni təmin etmək. 

15.1.2 Mühafizə olunan və biomüxtəliflik baxımından mühüm 
quru və şirin su sahələrinin xüsusi çəkisi, ekosistemlərin 
növləri bülgüsündə 
 
 

15.3. 2030-cu ilədək, səhralaşma ilə mübarizə 
aparmaq, korlanmış sahə və torpaqları, o cümlədən 
səhralaşmaya, quraqlığa və daşqınlara məruz qalmış 
sahələri bərpa etmək və torpaq korlanmasına qarşı 
neytral dünyaya nail olmağa çalışmaq. 

15.3.1  Deqradasiyaya məruz qalmış torpaq sahələrinin 
ümumi torpaq sahəsinə faiz nisbəti 
 
 

15.4. 2030-cu ilədək, dayanıqlı inkişaf üçün əsas olan 
faydalar gətirmə potensialını artırmaq məqsədilə, dağ 
ekosistemlərinin, o cümlədən onların biomüxtəlifliyinin 
qorunmasını təmin etmək. 

15.4.1 Dağ biomüxtəlifliyi üçün mühüm olan sahələr 
arasında qorunan ərazilərin xüsusi çəkisi  

15.4.2  Dağların bitki örtüyü indeksi 

Məqsəd 16.  Dayanıqlı inkişaf naminə sülhsevər və açıq cəmiyyətin qurulmasına dəstək vermək, hamının 
məhkəmə sisteminə əlyetərliyini təmin etmək və bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və geniş iştiraka 

əsaslanan təsisatlar yaratmaq. 

16.1. Hər yerdə bütün formalarda zorakılığı və bununla 
bağlı ölüm səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə 
azaltmaq. 

16.1.1 Qəsdən adam öldürmə qurbanlarının sayı, hər 100 
000 nəfərə, cins və yaş qrupları bölgüsündə 

16.2. Uşaqlarla pis rəftar, onların istismarı, alveri və 
onlara qarşı bütün formalarda zorakılığa və 
işgəncələrə son qoymaq 

16.2.1 Onlara qulluq edən şəxslər tərəfindən son bir ayda hər 
hansı fiziki cəza və/və ya psixoloji təcavüzə məruz qalmış 1-
17 yaşda olan uşaqların xüsusi çəkisi 

16.2.2 İnsan alveri qurbanlarının sayı, hər 100 000 nəfərə, 
cins, yaş və istismar forması bölgüsündə 

16.3. Milli və beynəlxalq səviyyələrdə qanunun aliliyini 
təşviq etmək və hamı üçün ədalət mühakiməsinə 
bərabər çıxış imkanını təmin etmək. 

16.3.1 Son 12 ay ərzində səlahiyyətli orqanlara və ya 
münaqişələrin həlli üçün rəsmi olaraq tanınan digər 
qurumlara şikayət etmiş zorakılıq qurbanlarının xüsusi çəkisi 

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

16.5. Bütün formalarda korrupsiya və rüşvətxorluq 
hallarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq. 

16.5.1  Əvvəlki 12 ay ərzində ən azı bir dəfə dövlət vəzifəli 
şəxs ilə təmasda olan və ona rüşvət verən və ya dövlət 
vəzifəli şəxsin rüşvət vermə tələbi ilə qarşılaşmış şəxslərin 
xüsusi çəkisi 

16.5.2 Əvvəlki 12 ay ərzində ən azı bir dəfə dövlət vəzifəli 
şəxsi ilə təmasda olan və rüşvət verən və ya dövlət vəzifəli 
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şəxsin rüşvət vermə tələbi ilə qarşılaşmış kommersiya 
hüquqi şəxslərin (şirkətlərin) xüsusi çəkisi 

16.6. Bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və şəffaf 
təşkilatlar yaratmaq. 

16.6.1  Hökumətin ilkin xərclərinin ilkin təsdiq edilmiş büdcə 
xərclərinə faiz nisbəti, sektorlar (büdcə təsnifatının kodları və 
ya analoji kateqoriyalar üzrə) bölgüsündə 

16.8. Qlobal idarəçilik institutlarında inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin iştirakını genişləndirmək və 
gücləndirmək. 

16.8.1  Beynəlxalq təşkilatlarda üzv olan inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin və onların səslərinin xüsusi çəkisi  

Məqsəd 17.  Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq. 

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 
razılaşdrılmış şərtlər altında biliklərin bölüşülməsini 
artırmaq. 

17.6.2  Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit genişzolaqlı 
internet abunəçilərinin sayı, sürət üzrə bölgüdə 
 

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 əhalinin xüsusi çəkisi 
 

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-Cənub, 
Cənub-Cənub və üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində həyata 
keçirilən) 
 
 

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 əsas prinsiplərinə uyğun milli 
statistika qanunvericiliyi olan ölkələrin sayı 

17.18.3 Tam maliyyələşdirilən və həyata keçirilən milli 
statistika planına malik olan ölkələrin sayı, maliyyə mənbələri 
bölgüsündə 
 
  

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. 

17.19.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə statistika sahəsində 
potensialın gücləndirilməsinə ayrılmış bütün resursların 
dollarla dəyəri 

17.19.2 a) son 10 il ərzində əhalinin və mənzil fondunun ən 
azı bir dəfə siyahıyaalmasını aparan;                                                 
b) doğum hallarının 100 faizinin, ölüm hallarının isə 80 
faizinin qeydiyyata alınmasına nail olmuş ölkələrin xüsusi 
çəkisi 

Cəmi məqsəd:17  
Cəmi hədəf: 88  
Cəmi göstərici:119 


